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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013

Streszczenie: Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) był to wybitny specjalista w zakresie 
chirurgii  i ginekologii, lekarz wojskowy, wieloletni dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie (1892-
1930), inicjator rozwoju pogotowia ratunkowego oraz kształcenia medycznego personelu pomocnicze-
go, członek wielu stowarzyszeń medycznych, działacz społeczny, taternik, alpinista i numizmatyk. 

Abstract: Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) was renowned specialist in surgery and 
gynecology. He was a medical officer and for many years the director of the Silesian Hospital in 
Cieszyn (1892-1930). He was an initiator of the development of ambulance services and medical 
education support staff, a member of several medical associations, social activist, mountaineer, 
alpinist and numismatist. 

Słowa kluczowe: historia medycyny, historia szpitali, Cieszyn, Hermann Joseph Hinterstoisser
Keywords: history of medicine, history of hospitals, Cieszyn, Hermann Joseph Hinterstoisser

 Hermann Joseph Hinterstoisser urodził się 7 grudnia 1861 r. w Hinter-
winkel, w gminie Aigen nieopodal Salzburga, jako najstarszy syn Hermanna 
Hinterstoissera  – z zawodu leśniczego – i Elisabeth z domu Burgfeld. Rodzina 
Hinterstoisserów była wyznania katolickiego. Ojciec w latach 1860-1869 piastował 
stanowisko leśniczego w Thalgau oraz w Hinterwinckel, w rejonie Schwarzen-
berg. W kolejnych latach objął funkcję urzędnika państwowego, najpierw w Urzę-
dzie Leśnym (Forstamt) w Hallein, sprawując pieczę nad lasami Wagrein i Lindau. 
W 1899 r. otrzymał stanowisko inspektora leśnego w Salzburgu. 
 Naukę w szkole powszechnej Hermann Hinterstoisser rozpoczął w wieku 5 lat 
(1867 r.) w Aigen pod Salzburgiem, pod okiem Aloisa Hella. Codzienna droga  do 

Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) 
– dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Hermann Joseph Hinterstoisser – a manager 
of the Silesian Hospital in Cieszyn
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szkoły zabierała mu ok. 2 godzin, zimą był zmuszony do pokonywania trasy na 
łyżwach przez jezioro. Kiedy rodzina, w związku ze zmianą pracy ojca, przeniosła 
się do Hallein, Hermann Joseph kontynuował tam naukę w szkole powszechnej. 
W 1873 r. wstąpił do Collegium-Mariano-Rupertinum w Salzburgu. W gimna-
zjum podjęli naukę również dwaj bracia Hermanna Hinterstoissera – Nikolaus 
(urzędnik leśny) oraz Franz (inżynier, żołnierz zawodowy, pionier w tworzeniu 
floty powietrznej Austro-Węgier). Do grona jego szkolnych kolegów należeli 
m.in. pisarz i krytyk literacki Hermann Bahr, radca dworu prof. Josef Schaffer 
oraz konsul generalny von Götz. W 1881 r. Hermann Joseph złożył egzamin ma-
turalny z wyróżnieniem. Dzięki temu otrzymał państwowe stypendium wojsko-
we (Militärstipendium)  i rozpoczął studia medyczne w uniwersytecie w Wiedniu 
(Alma Mater Rudolfina). Kształcił się pod okiem przedstawicieli Młodszej Szkoły 
Wiedeńskiej, m.in. Langera, Carla Toldta, Theodora Billrotha, Heinricha Bamber-
gera, Hansa Kundrata i Rudolfa Chroboka. W okresie studiów należał do Akade-
mickiego Towarzystwa Śpiewaczego (Akademischer Gesangverein), Stowarzyszenia 
„Hallensia”, którego był sekretarzem w 1882 r., Towarzystwa Turystycznego, pro-
wadzonego przez Georga von Schönerera oraz Akademickiego Stowarzyszenia 
Męskiego Silesia (Akademischer Burschenschaft Silesia). 1 listopada 1883 r. rozpo-
czął pracę u prof. Carla von Langera, w charakterze demonstratora w I. Instytucie 
Anatomii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jako student trzeciego roku, w okresie od 
1 października 1884 r. do 1 lutego 1887 r. pracował jako demonstrator w II. Insty-
tucie Anatomii u prof. dr. Carla Toldta. Na piątym roku praktykował w klinice 
radcy dworu (Hofrat) – prof. Heinricha von Bamberberga. W tym samym czasie 
uczestniczył również w zajęciach prowadzonych przez prof. Hansa Kundrata w 
Instytucie Patologiczno-Anatomicznym. Hermann Hinterstoisser był niezwykle 
pilnym studentem. Ze wszystkich trzech egzaminów przedmiotowych (Rigoro-
sum), złożonych kolejno 4 marca 1884 r., 22 października 1886 r. oraz 12 stycznia 
1887 r. otrzymał oceny wyróżniające (Akta Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskie-
go). Studia również ukończył z wyróżnieniem (summa cum laude). 22 stycznia 
1887 r. otrzymał stopień doktora wszech nauk medycznych (doctor medicinae 
universal).
 1 lutego 1887 r. rozpoczął jednoroczną ochotniczą czynną służbę wojskową. 
Został przydzielony do 59. Salzburskiego Regimentu arcyksięcia Reinera (Salzbur
ger Hausregiment Erzherzog Reiner Nr. 59). 22 marca 1887 r. uzyskał nominację na 
lekarza naczelnego (Oberarzt). Przydzielono go wówczas do Szpitala Garnizono-
wego nr 1 w Wiedniu (Garnisonsspital Nr. 1 in Wien), gdzie pracował na V. oddzia-
le chirurgicznym, kierowanym wówczas przez naczelnego lekarza sztabowego 
w randze majora (Oberstabsarzt) dr. Antona von Fillenbauma 1, wybitnego specjali-

 1  Anton von Fiellenbaum (ur. 1842, Hermannstadt; zm. 16 października 1893 r., Wiedeń), wy-
bitny specjalista w zakresie medycyny wojskowej. Wieloletni ordynator Szpitala Garnizonowego 
nr 1 w Wiedniu. Członek Wojskowej Komisji Medycznej w Wiedniu (Militärsanitätskomitees). 

Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie
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sty w zakresie chirurgii wojskowej. Kilka miesięcy później, 1 października 1887 r., 
rozpoczął staż w Klinice Chirurgii (Chirurgie Klinik) u radcy dworu dr. Theodora 
Billrotha 2 w Wiedniu. Podczas kilkumiesięcznej praktyki Hermann Hinterstoisser 
asystował jako operator w licznych zabiegach. Zdobył w tym czasie doświadcze-
nie w zakresie metody resekcji żołądka, operacyjnego usuwania krtani oraz stoso-
wania metod antyseptycznych w zabiegach chirurgicznych. 
 Pod koniec 1888 r. Hermann Hinterstoisser powrócił do szpitala garnizonowe-
go. Rok później ożenił się z Alexandrine Marie Gaugler, córką zarządcy browaru 
w Kaltenhausen pod Salzburgiem. W związku przyszło na świat pięcioro dzieci,  

Doświadczenie  w zakresie medycyny wojskowej nabył podczas wojny prusko-francuskiej (J. L. 
Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin-Wien 
1901, s. 502). 
 2  Theodor Billroth (ur. 26 kwietnia 1829, Ryga; zm. 6 lutego 1894, Opatia), pionier w stosowa-
niu nowych metod w chirurgii krtani, przełyku i jamy brzusznej. Autor podręcznika Die allgemeine 
chirurgische Pathologie und Therapie [Patologia ogólna w chirurgii i terapia] (1863). W latach 1853-
1860 pracował w Klinice Charité w Berlinie, gdzie był uczniem Carla Langenbecka. W latach 1860-
1867 był profesorem w uniwersytecie w Zurychu oraz dyrektorem szpitala chirurgicznego i kliniki 
w Zurychu. W 1867 r. został mianowany profesorem uniwersytetu w Wiedniu, praktykował jako 
kierownik II Kliniki Chirurgii Szpitala Ogólnego (J. L. Pagel, op. cit., s. 174-177).

Hermann Hinterstoisser (1861-1932)
(ze zbiorów autorki)

Joanna Lusek
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syn Hermann Anton oraz córki: Elisabeth Gotfrida, Hertha Luise i Irmengard. 
Pod koniec 1889 r. rozpoczął kilkumiesięczny staż w Klinice Położniczej (Frauen
klinik) u prof. Rudolfa Chrobaka 3, w 2. Klinice Chorób Kobiecych Uniwersytetu 
Wiedeńskiego.  W 1890 r. Hermann Hinterstoisser został mianowany lekarzem 
regimentu  (Regimentsarzt), natomiast w 1892 r. przeniesiony do rezerwy i przydzie-
lony do Szpitala Garnizonowego nr 15 w Krakowie. W tym latach 80. Hermann  
Hinterstoisser wiele publikował. Był członkiem korespondentem czasopism facho-
wych, m.in. „Zentrallblatt für Chirurgie” oraz „Wiener klinische Wochenschrift”. 
Publikowane prace dotyczyły problematyki z zakresu chirurgii i ginekologii, m.in. 
leczenia zmian nowotworowych narządów wewnętrznych i narządów rodnych, 
leczenia epilepsji za pomocą trepanacji czaszki, postępowania w przypadku ran 
postrzałowych, wraz z omówieniem skomplikowanych przypadków. W latach 
80. Hermann Hinterstoisser opublikował prace: Über einige Selene Muskelvarietä
ten („Medizinische Jahrbücher” 1887), Beiträge zur Kasuistik der kavernösen Angi
ome („Wiener klinische Wochenschrift“ 1888/1). Beiträge zur Lehre vom Nebenkropf 
(„Wiener klinische Wochenschrift“ 1888/32 oraz 1888/34), Cystisch erweichtes der 
Magenwand („Wiener medizinische Wochenschrift“ 1888/4 oraz 1888/5), Ein Fall 
von Hydrocele cystica beim Weibe („Wiener klinische Wochenschrift“ 1888/12), Ein 
Fall vom primären Carcinom der grossen Luftwege („Wiener klinische Wochenschrift“ 
1888/19), Ein Fall von penetrierendem Beckenschuß („Wiener klinische Wochen-
schrift“ 1890/40), Über das Sarkom der Harnblase (Wiener klinische Wochenschrift“ 
1890/16), Über einen durch Trepanation geheilten Fall von traumatischen Epilepsie, 
Heteroplastik und Zelluloidplatte („Wiener klinische Wochenschrift“ 1891/16), Zur 
Casuistik des Harnblasensarkoms („Wiener klinische Wochenschrift“ 1891/21) oraz 
Beiträge zur Lehre vom Schilddrüsenkrebs („Beiträge zur Chirurgie“ 1892). 
 W 1892 r. otrzymał propozycje pracy w Szpitalu Powszechnym (Landeskranken
haus) w Villach oraz w Szpitalu Ogólnym Gminy Ewangelickiej (Allgemeines Kran
kenhaus der evangelischen Gemeinde) w Cieszynie. Obydwa szpitale były placówkami 
nowo dodanymi, szpital w Villach w 1891, natomiast szpital w Cieszy nie w 1892 r. 
Hermann Hinterstoisser przyjął ostatecznie posadę w Cieszynie, gdzie rozpoczął 
pracę 10 maja 1892 r. Został mianowany dyrektorem szpitala oraz ordynatorem 
(Primararzt) dwóch oddziałów – chirurgicznego i ginekologicznego.  W 1903 r., po 
przejściu administracji szpitala pod Zarząd Krajowy w Opawie, zmianie uległa 
nazwa placówki, na Szpital Śląski (Schlesisches Krankenhaus). H. Hinterstoisser za-
chował stanowisko dyrektora. W 1904 r. został przeniesiony w stan spoczynku. 
Po wizycie cesarza Franciszka Józefa w Cieszynie, w 1908 r., został powołany do 

 3  Rudolf Chrobak (ur. 8 lipca 1843, Opawa; zm. 1 października 1910, Wiedeń), specjalista z dzie-
dziny ginekologii. W 1880 został profesorem Uniwersytetu Karola Ferdynanda w Pradze, natomiast 
w 1889 r. profesorem na Uniwersytetu Wiedeńskiego i ordynatorem 2. Kliniki Chorób Kobiecych. Od 
1908 r. prezydent Austriackiej Izby Lekarskiej i radca dworu (J. L. Pagel, op. cit., s. 324-325; Chrobak, 
Rudolf, [w:] Biografický Slovník Slezska a severní Moravy, Ostrava 2002, t. 15, s. 66).

Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie
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Najwyższej Cesarsko-Królewskiej Rady Lekarskiej, przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych.
 W tym okresie piastował ważne stanowiska w strukturach samorządowych 
i państwowych. W latach 1902-1908 był członkiem Śląskiej Rady Sanitarnej w Opa-
wie (Schlesisches Sanitätsrat in Troppau). W latach 1908-1920 był członkiem w ran-
dze wyższego radcy sanitarnego (Oberste Sanitätsrat) Naczelnej Rady Lekarskiej 
w Wiedniu.
 W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej Hermann Hinterstoisser 
sporo publikował. Prace dotyczyły w głównej mierze metody resekcji jelit, stoso-Prace dotyczyły w głównej mierze metody resekcji jelit, stoso-
wania zasad antyseptyki w leczeniu ran oraz historii pielęgniarstwa: Über einen  
Fall von ausgedehnter Darmresektion („Wiener klinische Wochenschrift” 1894/1), 
Zur Heteroplastik mittels Zelluloid („Wiener klinische Wochenschrift“ 1894/6), Ein 
Fall von Darmvereinigung mittels Murphyknopfes („Wiener klinische Wochenschrift“ 
1896), Beiträge zur Darmchirurgie („Wiener klinische Wochenschrift“ 1897), Grund
sätze zur Wundbehandlung („Nordmarkzeitweiser“ 1900), Zur Geschichte der Kran
kenpflege („Nordmarkzeitweiser“ 1903), Der einige medizinische Tagesfragen. Infekti
onskrankheiten, Krebs, Blinddarmentzündung („Nordmarkzeitweiser“ 1907).
 Po rozpoczęciu I wojny światowej Szpital Śląski w Cieszynie funkcjonował 
jako szpital rezerwowy (Reservehospital). W pierwszych miesiącach trwania wojny 
miasto znalazło się na trasie przemarszu armii rosyjskiej. Hermann Hinterstoisser,  
jako dyrektor szpitala, został wówczas mianowany naczelnym lekarzem sztabo-
wym 2. klasy (Oberstabsarzt 2. Klasse) i powołany na konsultanta w zakresie chi-
rurgii (Konsiliarchirurg) przy IV Armii Austriackiej. Liczni ranni i chorzy żołnierze 
armii austriackiej i Niemieckiej wypełnili sale cieszyńskiego szpitala w listopadzie  
1914 r. Wówczas też szpital wizytował arcyksiążę Fryderyk. 
 W czasie wojny Hermanowi Hinterstoisserowi podlegało kilka lazaretów polo-
wych, od maja do sierpnia 1915 r. były to lazarety w Lublinie, Lubartowie i Rozwa-
dowie, w 1917 r. również lazarety w Chełmie i Kowlu. W czasie prowadzenia dzia-
łań militarnych przez VI Armię Austriacką we Włoszech, w 1918 r. pełnił funkcję 
konsultanta w rejonie północnych Włoch, podlegały mu lazarety m.in. w Vittorio, 
Conegliano, Bellono i Feltre. Hermann Hinterstoisser biegle władał językiem wło-
skim i francuskim.
 Za zasługi na polu chirurgii i ginekologii uhonorowano go m.in. Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Franciszka Józefa (KaiserlichÖsterreichischer Franz JosephOrden) 
w 1916 r. oraz Krzyżem Żelaznym II klasy (Eisernes Kreuz) w 1917 r. Ponadto po-
siadał: Order Zasługi Austriackiego Czerwonego Krzyża I klasy (Ehrenzeichen vom 
Roten Kreuz) przyznany w 1915 r.; Krzyż Maryjny Niemieckiego Zakonu Rycer-
skiego (Marienkreuz des Deutschen Rittenordens) w 1917 r. oraz Pruski Medal Czer-
wonego Krzyża II i III klasy (Preußische Roten Kreuz Medaille) w 1917 r.
 Podczas wojny w cieszyńskim szpitalu prowadzono z inicjatywy H. Hinter-
stoissera dokształcanie lekarzy wojskowych w formie wieczornych spotkań (Fel
därztliche Abende). Odbywały się one z aktywnym udziałem w roli prelegentów 

Joanna Lusek
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samego H. Hinterstoissera, lekarzy specjalistów, profesorów wielu ośrodków 
akademickich, tj. Wiednia, Pragi, Budapesztu, czy Grazu oraz członków Górno-
śląskiego Stowarzyszenia Lekarzy (Oberschlesischer Ärzteverein). Na cieszyńskich 
spotkaniach gościli m.in.: Armin von Tschermack, Paul Clairmont, Anthon Ghon, 
Anthon Freiherr von Eiselberg, Richard Paltauf, Alexander Fraenkel, Emil von 
Groß, Karl Biehl, Viktor Blum, Viktor Hanke, Ignaz Kaup oraz Erwin Stransky. 
W latach 1915-1918 odbyło się około 40 spotkań, podczas których omawiano 
szczególnie rzadkie lub skomplikowane chirurgicznie przypadki. Wiele z nich 
poddano później analizie na łamach „Wiener klinischen Wochenschrift”. 
 Doświadczenia wyniesione z lat wojny stały się przesłanką dla wydania publi-Doświadczenia wyniesione z lat wojny stały się przesłanką dla wydania publi-
kacji poświęconych problemom z zakresu chirurgii wojskowej, rehabilitacji i gine-
kologii, m.in. Kriegschirurgische Betrachtungen („Wiener klinische Wochenschrift” 
1914/1915), Kriegschirurgische Beobachtungen im Heimatkrankenhause (19141916) 
(„Bruns Beiträge zur klinischen Chirurgie” 1915, Bd. 109/5), Provisorische Stelz
füße (Wiener klinische Wochenschrift” 1915/29), Stichverletzungen des Zwerchfelles 
durch das Seitengewehr (Wiener klinische Wochenschrift“ 1915/32), Über die Behand
lungen der Wundstarrkrampfs („Wiener klinische Wochenschrift“ 1915/7), Der quere 
Luftrörenschnitt („Wiener klinische Wochenschrift“ 1917/50), Der beratende Chirurg 
(„Wiener klinische Wochenschrift“ 1918/Militärisches Sanitätswesen Nr. 39) oraz 
Zur Kaiserschnittfrage bei verschleppter Querlage („Zentralblatt für Gynäkologie“ 
1918/4).

Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Płaskorzeźba z cokołu pomnika dra Teodora Haase, inicjatora budowy szpitala gminy ewangelickiej 
w Cieszynie (maj 1912 r.). Płaskorzeźba przedstawia zabieg operacyjny z udziałem Hermanna Hinterstoissera,

w asyście zespołu lekarzy i pielęgniarek 
(zbiory prywatne Karola Skałki, Cieszyn)
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 Po zakończeniu działań wojennych i podziale Górnego Śląska, od 1919 r. 
Szpital Śląski został przejęty przez administrację polską, co nie przeszkodziło H. 
Hinterstoisserowi w kontynuowaniu praktyki zawodowej. W 1922 r. szpital pod-
porządkowano Urzędowi Wojewódzkiemu Śląskiemu. Hermann Hinterstoisser 
został zatrudniony w strukturach nowo utworzonego województwa śląskiego już 
w 1920 r. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu po I wojnie światowej znacznie 
rozbudowano szpital. Powstały nowe pawilony dla istniejących już oddziałów, 
m.in. chorób wewnętrznych, pracowni badań rentgenowskich oraz oddziału le-
czenia chorób płuc. Wybudowano również pawilony dla nowych oddziałów, 
w tym: oddziału intensywnej opieki medycznej (izolacyjny), oddziału pediatrycz-
nego oraz oddziału chorób zakaźnych, w którym leczeniu poddawano przypadki 
dyfterytu i szkarlatyny. Przy szpitalu wybudowano prosektorium. Zmiany doty-
czyły również architektury krajobrazu wokół obejścia szpitala, mające na wzglę-
dzie dbałość o dobre samopoczucie rekonwalescentów. Z inicjatywy Hermanna 
Hinterstoissera w przyszpitalnym parku posadzono liczne gatunki drzew, krze-
wów i kwiatów z całej Europy. Jako dyrektor angażował się w okresie międzywo-
jennym przede wszystkim w rozwój ratownictwa medycznego oraz kształcenie 
i dokształcanie personelu pielęgniarskiego. O Hermanna Hinterstoissera, świet-
nego specjalistę w dziedzinie chirurgii i ginekologii, zabiegały po wojnie reno-
mowane ośrodki akademickie w kraju, m.in. utworzona w 1919 r. w Poznaniu 
Wszechnica Piastowska. Zdecydował się jednak na pozostanie w Cieszynie. 
 Brak porozumienia między władzami szpitala a przedstawicielami Urzędu 
Wojewódzkiego Śląskiego w zakresie strategii rozwoju placówki nie sprzyjał pod 
koniec lat 20. dalszej współpracy i był głównym powodem ustąpienia Hinterstois-
sera z zajmowanego stanowiska dyrektora szpitala. 31 października 1930 r. prze-
szedł na emeryturę. Jego miejsce zajął dr Jan Kubisz. Hermann Hinterstoisser kon-
tynuował później krótko praktykę lekarską w Szpitalu św. Elżbiety w Cieszynie. 
 W okresie powojennym sporo publikował z zakresu chirurgii i ginekologii, 
jak również historii chirurgii: Zur Kasuistik der traumatischen Uterusruptur („Wie-
ner klinische Wochenschrift“ 1919/26), Adenomym des hinteren Scheidengewölbes 
(„Zentral blatt für Gynäkologie“ 1920/34), Nekrose eines Myosarkoms des Unterus 
nach Röntgenbehandlung („Zentralblatt für Gynäkologie“ 1920/35), Zerreißung einer 
Hufeisenniere durch Bauchquetschung („Wiener klinische Wochenschrift“ 1920/43), 
Die Entwicklung der Chirurgie („Prochaskas Familienkalender“ 1921), Ein Litho
pädion („Monatschrift für Geburtshilfe und Gynekologie“ 1921/54), Krukenberg
Tumoren der Eierstöcke („Gynäkologisches Kongreß“ 1923), Sacrococcygeale Ein
stülpung der Rückenhaut (Zentrallblatt für Chirurgie“ 1924/35), Zur Ausführung 
des Blinddarmschnittes  („Wiener klinische Wochenschrift“ 1926/47), Beiträge zur 
Myomoperation  II („Monatschrift für Geburtshilfe und Gynekologie“ 1927), Adenom 
der Schilddrüse mit Knochenmetastase („Wiener klinische Wochenschrift“ 1929/15), 
Über Ulcus pepticum jejuni („Bruns Beiträge zur klinischen Chirurgie“ 1929/145), 
Zerreißung der Harnröhre durch Gewaltzange, freie Muskelfaszienplastik („Archiv für 

Joanna Lusek
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Gynäkologie“ 1929/137) oraz Nochmals über „verlorene Gazekompressen“ („Zentral-
blatt für Chirurgie“ 1931/2).
 Hermann Hinterstoisser angażował się w działalność licznych stowarzyszeń.  
W 1893 r. powołał do życia Stowarzyszenie Wschodniośląskich Lekarzy w Cie-
szynie  (Verein ostschlesischer Ärzte in Teschen). Przez długie lata był jego prezesem, 
a później członkiem honorowym. Należał do wielu stowarzyszeń, skupiających 
lekarzy specjalistów, m.in. Stowarzyszenia Lekarzy (Gesellschaft der Ärzte), od 
1889 r.; Stowarzyszenia Niemieckich Przyrodników i Lekarzy (Gesellschaft Deut
scher Naturforscher und Ärzte), od 1893 r.; Niemieckiego Stowarzyszenia Chirur-
gów (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie), od 1893 r.; Niemieckiego Stowarzyszenia 
Ginekologów (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie), od 1894 r.; Stowarzyszenia 
Lekarzy w Wiedniu (Gesellschaft der Ärzte in Wien), od 1889 r.; Niemieckiego Sto-
warzyszenia Ortopedycznego (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie), od 1900 r. oraz 
Południowoniemieckiego Stowarzyszenia Chirurgów i Ginekologów (Süddeutsche 
Gesellschaft für Chirurgie und Gynäkologie), od 1922 r.
 Hermann Hinterstoisser angażował się również w działalność społeczną. W la-
tach 1900-1906 pełnił stanowisko zastępcy członka Wydziału Gminnego w Cie-
szynie. W latach 1897-1900 oraz 1907-1920 był członkiem Wydziału Gminnego. 
W 1913 r. Hermann Hinterstoisser otrzymał honorowe obywatelstwo miasta 
Ostrawy, natomiast w 1917 r. miasta Cieszyna. Przez wiele lat kierował również 
sekcją sportów zimowych Towarzystwa Beskidzkiego (Beskidenverein), zapewnia-
jąc również opiekę lekarską poszkodowanym i uczestnikom imprez narciarskich. 
Był ponadto inicjatorem budowy schroniska na Czantorii. Za zasługi na tym polu 
oraz długoletnią działalność w związku oraz zdobycie Korony Europy Hermann 
Hinterstoisser został uhonorowany Złotą Szarotką (Goldenes Edelweiß).  Po zakoń-
czeniu I wojny światowej przez wiele lat zajmował stanowisko prezesa Cieszyń-
skiego Towarzystwa Teatralnego (Teschener TheaterVerein). Był jednym z inicjato-
rów budowy cieszyńskiego teatru oraz miejskiej sali gimnastycznej. Podej mował 
również wiele inicjatyw społecznych, mających na celu społeczne zaangażowanie 
multikulturowej i wielojęzycznej ludności Śląska Cieszyńskiego. Jego najwięk-
szym hobby pozostawały jednak monety. Opublikował m.in. katalog aukcyjny  
salzburskich monet, dokonując klasyfikacji zbiorów własnych.
 W 1932 r. H. Hinterstoisser przeniósł w okolice Salzburga. Zmarł w St. Jacob in 
Deffregen, w Tyrolu, 12 sierpnia 1932 r., po wycieczce w góry. Przyczyną śmierci był 
udar mózgu. Został pochowany 14 sierpnia w rodzinnym grobowcu w Salzburgu.  
Po śmierci wybito okolicznościowy medal upamiętniający postać Hermanna Hin-
terstoissera – lekarza i społecznika. 23 sierpnia w cieszyńskim teatrze odbyło się 
symboliczne pożegnanie długoletniego dyrektora, z udziałem pracowników Szpi-
tala Śląskiego oraz lokalnej społeczności. Od 1931 r. imię Hermann Hinterstoissera 
nosiła jedna z ulic w Cieszynie (obecnie Božkova, Czeski Cieszyn). 

Hermann Joseph Hinterstoisser (1861-1932) – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie
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 1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Streszczenie: Biogram przedstawia sylwetkę Stanisława Bobiatyńskiego (1868-?), lekarza urodzone-
go w Wilnie, absolwenta studiów lekarskich w Moskwie, który zasłynął jako utalentowany dowódca 
wojskowy m.in. podczas obrony Wilna przed Armią Czerwoną w 1920 r.

Abstract: This is a short biography of Stanisław Bobiatyński (1868-?), a doctor born in Vilnius who 
graduated from medicine in Moscow, who was famous as a skilled commander-in chief of Vilnius in 
1920 when the Bolshevik Army invaded Poland. 

Słowa kluczowe: historia medycyny, Wilno, wojna polsko-bolszewicka, Stanisław Bobiatyński

Keywords: history of medicine, Vilnius, Polish-Bolshevik war, Stanisław Bobiatyński

 Jednym z najbardziej znanych lekarzy międzywojennej Polski był Stanisław 
Bobiatyński, dowódca obrony Wilna w czasie inwazji bolszewickiej. Urodził się 
28 lipca 1886 r. w Wilnie jako syn Eugeniusza i Wandy z Kossochackich. Po ukoń-
czeniu miejscowego gimnazjum, wyjechał do Moskwy, gdzie studiował medycy-
nę. Prawdopodobnie nie zdążył podjąć pracy, bo w 1909 r. został aresztowany za 

Stanisław Bobiatyński (1886-?)
 – lekarz i obrońca Wilna1

Stanisław Bobiatyński (1886-?) 
– a doctor and defendant of Vilnius

Anita Magowska

Poznań
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udział w spisku. Po pięciomiesięcznym pobycie w więzieniu skazano go na 5 lat 
zesłania do Guberni Archangielskiej. W styczniu 1911 r. jednak stamtąd zbiegł, 
przedostał się przez granicę zaborów i osiadł w Krakowie. Podjął pracę w Klini-
ce Chirurgicznej Uniwersytetu Krakowskiego, kierowanej przez prof. Bronisława 
Kadera, co pozwoliło mu odbyć staże naukowe w Lozannie i Genewie. W 1913 r. 
dzięki amnestii ogłoszonej przez władze rosyjskie wrócił do Wilna i tam podjął 
praktykę lekarską.
 Po wybuchu I wojny światowej został wcielony jako lekarz do armii rosyjskiej. 
Za służbę został odznaczony wszystkimi orderami rosyjskimi, w tym św. Włodzi-
mierza IV kl. W grudniu 1915 r. przystąpił do formującej się w strukturze armii 
rosyjskiej Brygady Strzelców Polskich i służył w niej do końca wojny. W 1916 r. 
jednostka ta została skierowana na front i uczestniczyła w walkach z Niemcami 
na Nowogródczyźnie, gdzie poniosła duże straty. W trakcie zaciętych walk fron-
towych Bobiatyński był siedem razy ranny bądź otruty gazami bojowymi. 
 W lipcu 1918 r., po demobilizacji korpusu generała Józefa Dowbora-Muśnickie-
go, Bobiatyński przyjechał do Wilna i tu zorganizował Związek Polaków Wojsko-
wych, który wyruszył przeciw Niemcom w październiku 1918 r. Wkrótce Związek 
przekształcił się w Samoobronę Wileńską, której celem było utrzymanie polskości 
miasta. W grudniu 1918 r. na czele Samoobrony stanął gen. Władysław Wejtko, 
a inspektorem i dowódcą piechoty został kpt. dr Stanisław Bobiatyński. Z tych 
żołnierzy powstał 85. Pułk Strzelców Wileńskich, od 3 czerwca do 7 lipca 1919 r. 
dowodzony przez majora Bobiatyńskiego. Zachowały się wzmianki o udziale Bo-
biatyńskiego w inspekcji oddziałów wojskowych w Radzyminie w przeddzień Bi-
twy Warszawskiej oraz w bitwie nad Niemnem. Gdy generał Żeligowski w dniu 
9 października 1920 r. zajął Wilno, mjr dr Bobiatyński został dowódcą obrony mia-
sta2.
 85. Pułkiem Strzelców Wileńskich dowodził do 1922 r. Za udział w obronie Wil-
na i wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał najwyższe odznaczenia polskie, w tym: 
Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy za wojnę 1918-
1920, Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej3. Rozkazem Ministra Spraw Wojsko-
wych z 12 czerwca 1924 r. został przeniesiony do rezerwy4. Jego dalsze losy są 
nieznane.

 2 Państwowe Archiwum Historii Litwy w Wilnie, F. 1135, 8, 27.
 3 Bolesław Waligóra, Zarys historii wojennej 85-go pułku strzelców wileńskich, Warszawa 
1928, s. 35-36.
 4 Dziennik Rozkazów MSW Nr 23 z 12 czerwca 1924 r.

Anita Magowska
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Streszczenie: Dr Szczepan Wacek urodził się 6 lutego 1895 r. w Kamieńcu Podolskim. W 1918 r. wstą-
pił do Wojska Polskiego na Wschodzie, z którym przybył do Polski. Ukończył Wydział Lekarski Uni-
wersytetu Warszawskiego. Pełnił służbę wojskową oraz był ordynatorem oddziału ocznego Szpitala 
Szkolnego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Uczestniczył w Kampanii Wrześnio-
wej, po której zakończeniu dostał się do niewoli. W trakcie okupacji będąc żołnierzem ZWZ-AK, 
pełnił na polecenie przełożonych funkcję lekarza urzędowego w więzieniu gestapo na „Pawiaku” 
Warszawie. Walczył w Powstaniu Warszawskim, udzielając pomocy lekarskiej w szpitalach polo-
wych. Razem z rannymi żołnierzami trafił do Stalagu XIA w Altengrabow. Przez Londyn trafił do 
Polskiego Szpitala Wojskowego w Taymouth Castle. Powrócił do Polski w 1946 r. W tzw. „Procesie 
Generałów” został skazany na 10 lat więzienia. W 1956 r. sąd uchylił orzeczenie skazujące, a śledz-
two w tej sprawie zostało umorzone. Odznaczony orderem Virtutti Militari przez Komendę Główną 
Armii Krajowej. Zmarł w Warszawie w 1980 r.

Abstract: Dr. Szczepan Wacek was born on February 6th, 1895 in the town of Kamieniec Podolski. 
In 1918 he joined the Polish Armed Forces in the East and arrived with them to Poland. He gradu-
ated from medicine in Warsaw. He served in the Army and was a head of an ophtalmic ward of the 
Teaching Hospital of the Medical Training Center in Warsaw. In September 1939 he fought against 
Germans and was taken prisoner. After realizing, he became a soldier of the Home Army, the domi-
nant Polish resistance movement during World War II, and worked as a doctor in so called Pawiak, 
the Gestapo prison in Warsaw. He gave aid to participants of the Warsaw Uprising and together with 
wounded insurgents was sent to the prisoner-of-war camp in Altengrabow. By London he arrived 
to the Polish military hospital in Taymouth Castle. In 1946 he returned to Poland and was arrested. 
In the Trial of the Generals he was sentenced to ten years in prison. In 1956 the court discontinued 
the inquiry in his case and overruled the sentence. Dr. Wacek was decorated War Order of Virtuti 
Militari, the Polish highest military decoration for heroism and courage, by the Command-in-Chief 
of the Home Army.

Słowa kluczowe: wojna światowa, Armia Krajowa, proces generałów, Szczepan Wacek
Keywords: world war, Home Army, Trial of the Generals, Szczepan Wacek

Szczepan Wacek (1895-1980) 
– lekarz, żołnierz, więzień

Szczepan Wacek (1895-1980) – a doctor, soldier, prisoner
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 Postać kmdr. ppor. dr Szczepana Wacka nie doczekała się jak dotąd pełnej bio-
grafii. W latach 1945-1989 ukazały się dwa artykuły na temat jego losów autor-
stwa Michała Lityńskiego oraz Stanisława Konopki, oba opublikowane tuż po 
jego śmierci na łamach „Archiwum Historii Medycyny”. Z uwagi na nadal jeszcze 
funkcjonującą cenzurę prasy zagadnienia dotyczące powojennych losów bohatera 
i jego sześcioletniego pobytu w więzieniu nie mogły zostać w pełni i prawdziwie 
opisane. Dopiero literatura powstała po 1989 r., a zwłaszcza wydana w 1992 r. 
monografia Jerzego Poksińskiego pt. „TUN. Tatar – Utnik – Nowicki. Represje 
wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949-1956” dostarczyła pierwszych 
rzetelnych informacji na temat tzw. „Procesu Generałów”, w przebiegu którego 
skazany został także dr Szczepan Wacek. Wszelkie dokumenty dotyczące proce-
su, a znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym są niestety w wyniku 
długotrwałego remontu archiwum czasowo niedostępne. Autorka opracowania 
musiała zdać się na informacje zamieszczone w tejże publikacji, traktując ją jako 
dokument źródłowy. Zachowano ponadto sygnatury akt Archiwum Służb Spra-
wiedliwości MON oraz Centralnego Archiwum MSW tak, jak były nadane przed 
przekazaniem ich do Instytutu Pamięci Narodowej.
 Wybór literatury okresu międzywojennego oraz okresu wojny zamieszczony 
w bibliografii ograniczono do pozycji, w których czytelnik odnajdzie obszerne re-
lacje dotyczące życia bądź pracy dr Szczepana Wacka. Jakkolwiek jego nazwisko 
jest często wymieniane w literaturze związanej ze Szpitalem Szkolnym Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego, Więzieniem „Pawiak”, czy też działaniami szpitali po-
lowych w czasie Powstania Warszawskiego, to już jego pobyt w obozie jenieckim 
w Altengrabow odnotowało zaledwie kilku autorów wspomnień. Także w okre-
sie powojennym dr Szczepan Wacek nie zabiegał o rozgłos. Swoje wspomnienia 
oraz życiorys przekazał profesorowi Stanisławowi Konopce. Publikacji doczekały 
się jedynie „Wspomnienia lekarza o pracy na Pawiaku w latach 1940-1944” oraz 
„W Szpitalu Ujazdowskim podczas okupacji hitlerowskiej”.

* * *

 Szczepan Wacek urodził się 6 lutego 1895 r. w Kamieńcu Podolskim, w rodzinie 
Antoniego i Wiktorii z Dobrowolskich. Uczęszczał do szkoły rosyjskiej. Podstawo-
we wiadomości o Polsce zdobywał na tajnych kompletach, jak ogromna większość 
polskich dzieci z powodu braku polskich szkół. W życiorysie napisanym w 1959 r. 
dla profesora Stanisława Konopki pisał: 
 „Uczyłem się dobrze, należałem do ruchu samokształceniowego, oczywiście 
tajnego i do Strzelca! (…) Maturę otrzymałem w 1914 roku. Gimnazjum nie lubi-
łem, gdyż była to instytucja rusyfikacyjna, od czwartej klasy musiałem zarabiać 
korepetycjami na naukę. Wybuch pierwszej wojny zbiegł się z wyborem kierunku 
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studiów wyższych. Wybrałem medycynę. Zostałem jesienią 1914 roku przyjęty na 
Wydział Lekarski Uniwersytetu w Kijowie” 1.
 W trakcie studiów należał do organizacji „Polonia”, najstarszej polskiej kor-
poracji akademickiej zrzeszającej studentów przybywających z obszarów dawnej 
Rzeczypospolitej, bez względu na ich narodowość, religię i stan społeczny, oraz 
kontynuującej tradycje Filaretów i Filomatów 2. W 1918 roku zorganizował woj-
skowe biuro werbunkowe pod egidą Polskiej Ambasady i sam wstąpił do Wojska 
Polskiego. Kiedy jesienią tego roku dowództwo Wojsk Polskich na Wschodzie ob-
jął gen. Lucjan Żeligowski, przystąpiono do tworzenia nowej, polskiej, niezależnej 
politycznie formacji wojskowej – 4. Dywizji Strzelców Polskich. Była to jedyna 
wielka jednostka wojskowa, która wzięła udział w wojnie z bolszewikami i zdoła-
ła później wydostać się z Rosji w szyku bojowym i z bronią. Szczepan Wacek do-
tarł do Polski w czerwcu 1919 r. jako saper i medyk 4. Dywizji Strzelców Polskich. 
Pełnił służbę w Pociągu Sanitarnym Nr 9 w stopniu podporucznika 3. Pociągi sani-
tarne i kolumny dezynfekcyjno-kąpielowe organizowane były w latach 1918-1921 
i likwidowane po ustaniu działań wojennych 4.
 W październiku 1920 r., wkrótce po zawieszeniu broni, porucznik podlekarz 
Szczepan Wacek został przeniesiony do Departamentu Sanitarnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, a 1 kwietnia 1921 r. odkomenderowany celem ukończenia 
studiów na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego 5. Czteroletni okres 
studiów w Warszawie był dla niego bardzo trudny. Przez 3 lata nie miał własnego 
mieszkania, „wypożyczał” się na noc nielicznym znajomym, sypiał na gazetach 
rozesłanych na podłodze, równocześnie pomagając bratu i siostrze, którym udało 
się uciec z Rosji. Po otrzymaniu dyplomu doktora wszech nauk lekarskich został 
jako porucznik lekarz skierowany do 59. pułku piechoty w Inowrocławiu 6. 

 1  Rękopis życiorysu napisany z datą „październik 1959” znajduje się w Zbiorach Specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej , teczka z sygn. I/242/1.
 2  Konwent Polonia – korporacja akademicka powstała w 1828 r. na Uniwersytecie w Dorpacie 
(dziś Tartu w Estonii). Po odzyskaniu niepodległości korporacja przeniosła się w 1919 roku do Wil-
na, gdzie funkcjonowała do 1939 r. 
 3  Szczepan Wacek – otrzymał stopień podporucznika z dniem 1.06.1919 i służył w Kompanii 
Zapasowej Sanitarnej nr 1. Lista starszeństwa Oficerów Zawodowych Sanitarnych, 1922.
 4  T. Wawrzyński, Akta dotyczące organizacji i działalności Służby Zdrowia WP w latach 1918-1939. 
Opracowanie dostępne w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz na stronie: http://archiwumcaw. 
wp.mil.pl/biuletyn/b12/b12_6.pdf (ostatni dostęp 17.02.2013).
 5  Szczepan Wacek – Porucznik podlekarz nieetatowy 8 batalionu sanitarnego – starszeństwo 
z dniem 01.08.1920. „Roczniki Oficerskie Ministerstwa Spraw Wojskowych”, 1924, Lista starszeń-
stwa Oficerów Zawodowych Sanitarnych. 
 6  Dyplom doktora wszech nauk lekarskich Uniwersytetu Warszawskiego Nr 635 z dn. 
9.07.1924. Promotorem pracy był prof. Dr Kazimierz Orzechowski. Odpis dyplomu znajduje się 
w Zbiorach Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej , teczka z sygn. I/242/1. Za: Szczepan Wa-
cek – porucznik lekarz 8 batalionu sanitarnego. „Roczniki Oficerskie Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych”, 1924, Lista starszeństwa Oficerów Zawodowych Sanitarnych.
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 Po trzymiesięcznym pobycie w Inowrocławiu por. dr Szczepan Wacek został 
z dniem 25 stycznia 1925 r. przeniesiony do 16. pułku artylerii polowej w Grudzią-
dzu, gdzie prowadził samodzielnie izbę chorych oraz 30-łóżkowy oddział szpital-
ny. Prócz leczenia chorych do jego obowiązków należało okresowe badanie rekru-
tów, szczepienia, pogadanki higieniczne dla szeregowych, przegląd i konserwacja 
materiałów, kontrola stanu sanitarno-higienicznego koszar, sprawozdawczość, 
zaopatrzenie sanitarno-medyczne, dyżury garnizonowe, wizyty domowe u ofice-
rów, podoficerów i rodzin wojskowych. Sprawował także opiekę medyczną nad 
Centralną Szkołą Żandarmerii (500 os.) i Szkołą Podchorążych Rezerwy Artylerii 
(150 os.) oraz dziesięcioma drobnymi oddziałami i instytucjami.
 W 1926 r. otrzymał rozkaz przenoszący go do Torunia (8. batalion sanitarny), 
gdzie w latach 1927-1929 pełnił funkcję naczelnego lekarza Oficerskiej Szkoły Ar-
tylerii i był wykładowcą higieny wojskowej. Równocześnie rozpoczął specjalizację 
w dziedzinie okulistyki na oddziale chorób oczu Szpitala Okręgowego w Toruniu 
pod kierunkiem ordynatora oddziału płk dr med. Alberta Szaada 7. W 1928 r. zo-
stał awansowany do stopnia kapitana i przeniesiony do 8. Pułku Saperów w Toru-
niu na stanowisko lekarza sanitarnego 8.
 5 kwietnia 1929 r. kpt. dr Szczepan Wacek został odkomenderowany do Szkoły 
Podchorążych Sanitarnych z przydziałem do Szpitala Szkolnego, celem odbycia 
szkolenia specjalizacyjnego w zakresie okulistyki. Kierownikiem oddziału był 
wówczas płk dr Karol Karnicki, a po jego odejściu na emeryturę mjr dr Zygmunt 
Żołędziowski. Szkolenia z zakresu chirurgii okulistycznej odbywał w Instytucie 
Oftalmicznym pod kierunkiem prof. dr Władysława Melanowskiego 9. Pracował 
także w ambulatorium okulistycznym. Podczas 10 lat pracy na Jazdowie opu-
blikował 8 prac z zakresu okulistyki, z których jedna zdobyła nagrodę Główne-
go Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. W 1930 r. został mianowany ordynatorem 
Oddziału  Ocznego, a w 1934 r. jego starszym ordynatorem, co zbiegło się w czasie 
z awansem do stopnia majora 10. W karcie rejestracyjnej członka Izby Lekarskiej 

 7  Albert Szaad (1866-1949), płk, dr w. n. lek., okulista. W 1951 r. aresztowany pod zarzutem 
działalności w komórce konspiracyjnej na terenie III Oddziału Sztabu Generalnego. Przeszedł 
bestialskie  śledztwo. Wyrokiem Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 2 XI 1951 r., 
skazany na karę 12 lat więzienia. Po procesie więziony na Mokotowie, potem w Centralnym 
Więzieniu  Karnym we Wronkach. W 1956 r. zwolniony. W marcu 1956 r. Naczelna Prokuratura 
Wojskowa umorzyła jego sprawę.
 8  Szczepan Wacek – kapitan lekarz – starszeństwo z dniem 01.01.1928. Za: Lista starszeństwa 
Oficerów Zawodowych Korpusu Sanitarnego, Warszawa, 1930.
 9  Władysław Henryk Melanowski (1888-1974), lekarz-okulista, profesor i kierownik Katedry 
i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Oftalmicznego, ordynator 
oddziału ocznego w Szpitalu Ujazdowskim, w latach okupacji brał udział w tajnym nauczaniu 
w Szkole Jana Zaorskiego i w Uniwersytecie Ziem Zachodnich. 
 10  Szczepan Wacek – major lekarz Centrum Wyszkolenia Sanitarnego – starszeństwo z dniem 
01.01.1934. Za: Lista starszeństwa Oficerów Zawodowych Korpusu Sanitarnego, Warszawa, 1934.
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Warszawsko-Białostockiej z 1937 r. dr Szczepan Wacek napisał, iż jest żonaty z Ja-
niną Igielską 11.
 Obowiązki kierownika oddziału ocznego Szpitala Szkolnego Podchorążych 
Sanitarnych,  jak i oficera lekarza Centralnego Ośrodka Zdrowia Przemysłu Wo-
jennego, pełnił do września 1939 r. Wyznaczony komendantem 162. Szpitala Polo-
wego, przekazał oddział majorowi rezerwy dr Janowi Ruszkowskiemu i wyruszył 
do Rudki koło Mrozów, gdzie szpital miał się zorganizować. Dotarł tam 3 wrześ-
nia po południu. Tego dnia na budynek sanatorium w Rudce spadła pierwsza 
bomba dokonując poważnych uszkodzeń. W kolejnych dniach napływali ranni 
z bombardowanych Mrozów oraz z Warszawy, a także 161. Szpital Polowy pod 
komendą ppłk Stanisława Ankudowicza. Przybyło ponadto 18 dobrze wyposażo-
nych wozów sanitarnych. 7 września szef szpitali polowych, mjr dr Stefan Pieńczy-
kowski, zarządził wymarsz obu jednostek w kierunku południowo-wschodnimi. 
Trasa marszu wiodła przez Stoczek, Łuków, Radzyń, Luboml, Uściług, Horodło, 
Grabowiec, Maciejów i Wojciechów. Przez przeszło trzy tygodnie wędrówki nie 
udało  się nawiązać łączności z szefostwem sanitarnym i choć przejściowo, pod-
czas postoju w Lubomlu, ppłk dr Kazimierz Łukasiewicz podporządkował sobie 
163. szpital polowy, to w wyniku ciągłych nalotów i zmian utracono kontakt także 
z nim. Po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy, szpital zawrócił w kierunku stolicy. 
30 września dostał się do niewoli na szosie Kurów-Lublin. Pierwszą jeniecką noc 
lekarze i ranni spędzili w jednej ze stajni w Puławach.
 Do obozu jeńców wojennych mieszczącego się w koszarach piechoty w Ra-
domiu lekarze i ranni żołnierze dotarli 2 października 1939 r. Dr Wacek podjął 
pracę okulisty w szpitalu zorganizowanym w budynku kina „Apollo”. Jak pisał, 
budynek  ten zupełnie nie nadawał się na szpital, był ciemny, chłodny i zniszczo-
ny. Warta niemiecka (Bawarczycy) nie stawiała jednak przeszkód jeńcom, którzy 
chcieli opuścić szpital. Tym sposobem znikało dziennie około 30 osób. W grudniu 
1939 r. szpital zlikwidowano, a dr Wacek został przeniesiony do Szpitala Ujaz-
dowskiego. 
 We wrześniu 1939 r. komendantem Szpitala Ujazdowskiego został płk prof. dr 
Teofil Kucharski 12. Borykał się on wówczas z napływem dużej ilości zdemobilizo-
wanych lekarzy z całej Polski, szukających pracy w Warszawie oraz ze zniszcze-
niami będącymi wynikiem bombardowania szpitala.

 11  Karta rejestracyjna nr 3590 członka Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej z dn. 17.09.1937 
roku podaje ponadto adres zamieszkania: Warszawa ul. 6 sierpnia 58/ 60 (obecnie Nowowiejska). 
Karta znajduje się w Zbiorach Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej , teczka z sygn. I/242/1. 
 12  Płk prof. dr med. Teofil Kucharski (1889-1955), szef sanitarny Armii „Poznań”. Organizo-
wał w Kutnie i okolicach zespół szpitali polowych dla tysięcy rannych w bitwie nad Bzurą. Około 
20 września przedostał się do Warszawy, gdzie objął komendanturę Szpitala Ujazdowskiego (do 
31 marca 1940 r.) oraz współorganizował Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich i współpracował 
z tzw. Szkołą Zaorskiego.
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 Dr Szczepan Wacek podjął się odbudowania budynku dawnej komendy szpi-
tala przy ulicy Górnośląskiej 45 i urządzenia tam ambulatorium, zatrudniające-
go lekarzy wszystkich specjalności. Zostało ono otwarte w styczniu 1940 r. i od 
początku cieszyło się dużą popularnością. Lekarstwa wydawano w nim bezpłat-
nie, a opłat za leczenie nie pobierano. Kiedy jednak szpital przeszedł pod zarząd 
niemieckich władz okupacyjnych, zabroniono przyjmowania w ambulatorium 
chorych nie będących inwalidami wojennymi i bezpłatnego wydawania leków. 
Ambu latorium zostało zamienione na prywatną przychodnię lekarską. Jesienią 
1941 r. szpital Św. Ducha zajął część budynków Szpitala Ujazdowskiego, w związ-
ku z czym ambulatorium musiało przenieść się do pawilonu psychiatrycznego. 
Tym samym jego działalność została okrojona do chirurgii, interny i okulistyki. 
Od tego czasu porady lekarskie udzielane były w trzech pomieszczeniach w nie-
zwykle uciążliwych warunkach, zimą temperatura w gabinecie okulistycznym 
spadała do minus 8 stopni. Miejsce to miało jednakże wielka zaletę, było zasłonięte  
drzewami i krzakami. Dzięki temu było mało widoczne, co istotnie ułatwiało jego 
nieformalną działalność. 
 Formalne zaprzysiężenie dr Szczepana Wacka miało miejsce w Szpitalu PCK przy 
ulicy Pięknej. Przysięgę odebrał płk Kazimierz Baranowski. Dr Szczepan Wacek 
przyjął pseudonim „Toruński”, a jego bezpośrednim przełożonym został „Feliks”, 
płk dr Leon Strehl, pełniący wówczas funkcję komendanta Szpitala Ujazdowskiego.
 Latem 1940 r. dr Szczepan Wacek nawiązał kontakt i współpracę z Wydziałem 
Służby Zdrowia Zarządu Zakładów Karnych (ZZK). Przedtem kilkakrotnie bywał 
już jako konsultant okulista w więzieniu śledczym na ulicy Daniłowiczowskiej. 
Jesienią  zaproponowano mu objęcie stanowiska lekarza okulisty w trzech war-
szawskich więzieniach. Po konsultacji ze swoimi przełożonymi przyjął tę propo-
zycję. Od tej pory aż do końca marca 1944 r., dwa razy w tygodniu przekraczał 
bramę warszawskiego getta, by dotrzeć na „Pawiak”. Jego zadaniem nie była je-
dynie pomoc lekarska, w istocie „iluzoryczna”, ale nawiązanie kontaktów z perso-
nelem więziennym i zorientowanie się w możliwości uzyskiwania wiadomości od 
aresztowanych. Lekarze-więźniowie pracujący w izbie chorych byli wobec niego 
początkowo nieufni, ale z czasem przekonali się co do jego osoby. 
 Zadania konspiracyjne należało wykonywać wykorzystując czas badania oku-
listycznego, pomimo, że aresztowanym towarzyszył zawsze wachman lub gesta-
powiec. Co prawda lekarze-więźniowie pracujący w izbie chorych usiłowali od-
wracać ich uwagę od badanego, mimo to zadanie nie należało do łatwych. W tym 
celu dr Wacek zabierał badanego do ciemni rentgenowskiej, do której z niewia-
domych przyczyn Niemcy nie wchodzili. Wszystko co zostało mu przekazane 
zapamiętywał, a grypsy przenosił tylko w wyjątkowych wypadkach. Zdobyte 
informacje przekazywał potem łącznikowi w ambulatorium na Ujazdowie. Tam 
też miały miejsce pierwsze spotkania sanitariatu Kedywu, którego dr Wacek był 
pierwszym – nieformalnym – kierownikiem. Cyprian Sadowski ps. „Skiba” tak 
wspominał dzień przekazania mu obowiązków lekarza Kedywu: 
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 „Wiosennego poranka 1943 roku przyszedł do mojego gabinetu doktor Szcze-
pan Wacek, szlachetny człowiek i wielki patriota. Przyprowadził ze sobą przystoj-
nego, młodego człowieka z zarysowującą się łysiną i powiedział krótko: – Pano-
wie się poznają, proszę sobie ufać.” 13 
 W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego dr Szczepan Wacek stawił się na 
ulicy Elektoralnej 18/20 w punkcie zbornym Szefostwa Służby Zdrowia, mieszczą-
cym się w zniszczonym gmachu Szpitala Św. Ducha. Na godzinę 15.00 przybyli poza 
nim: płk dr Leon Strehl, mjr dr Cyryl Jan Mockałło oraz ppłk dr Stefan Tarnawski. 14

 Dr Szczepan Wacek pełnił obowiązki lekarza w Szpitalu Maltańskim, miesz-
czącym się w budynku dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Senatorskiej 42. 
Jego komendantem był kpt. dr Jerzy Dreyza. Szpital znajdował się pod ciągłym 
ostrzałem prowadzonym ze stanowisk niemieckich w Ogrodzie Saskim. Przez 
przebite w murze na tyłach budynku otwory starano się ewakuować w kierun-
ku ulicy Bielańskiej rannych i osoby cywilne. 14 sierpnia kompania SS z brygady 
Dirlewangera  wkroczyła do szpitala, a jej dowódca Obersturmführer Lagana ka-
zał wszystkim opuścić budynek. Szpital został ewakuowany w dwóch etapach. 15 
Pierwszy z nich miał miejsce 14 sierpnia i został nazwany w kilka dni potem przez 
„Kurier Stołeczny” – „średniowiecznym pochodem przez Warszawę” 16. 
 „I oto ruszył przedziwny pochód; na czele lekarze, za nimi sanitariuszki i służ-
ba szpitalna, niosąc chorych i rannych, wśród nich wielu żołnierzy AK. Lżej ranni 
posuwali się pieszo. Na Placu Żelaznej Bramy lekarz, prowadzący transporty [płk 
Leon Strehl], skierował go rozmyślnie w stronę Ogrodu Saskiego zamiast na Wolę. 
Zatrzymany przez oddział niemiecki oświadczył, że kazano mu iść na Ujazdów. 
Niemcy wyrazili zdziwienie i oświadczyli, że ta część miasta jest pod obstrzałem, 
dowódca oddziału wzruszył jednak ramionami i puścił ich ku Marszałkowskiej, 
dodając im eskortę 150 kałmuków. Gdy transport, idący przez strefę ognia, zbliżył 
się do Królewskiej, nasi wywiesili z domu róg Królewskiej i Marsz. Biało czerwo-
ną chorągiew. Na widok żołnierzy polskich w oknach gmachu Kałmucy zbiegli 
i pochód już szedł sam przez Marszałkowską, Plac Dąbrowskiego i Szkolną do 
Śródmieścia. Cudownym zrządzeniem Opatrzności nikt nie został ranny. W ten 
sposób przeniesiono 200 chorych i rannych przez najcięższy odcinek frontu bojo-
wego Warszawy”.
 Część lekarzy Szpitala Maltańskiego przeszła do szpitala w budynku PKO, usy-
tuowanego przy ulicy Jasnej. Był to jeden z najlepiej wyposażonych i największych 

 13  Cyprian Sadowski, Pamiętnik doktora Skiby, Warszawa 1990, s. 98. – Owym tajemniczym 
mężczyzną był Adam Borys ps. „Pług”.
 14  Marek Ney-Krwawicz, Komenda Główna AK 1939-1945, Warszawa 1990, s. 350.
 15  W szpitalu pozostało około 30 rannych, do których niesienia zabrakło ludzi. Pozostały z nimi 
komendant szpitala dr Dreyza zebrał w okolicy kilkudziesięciu cywili i ruszył z częścią rannych 
w kierunku Szpitala Wolskiego na Płockiej, gdzie zajęli jeden z pustych oddziałów.
 16  „Kurier Stołeczny” R. 1, 1944, nr 12 s. 2.



21Maria Ciesielska

szpitali w centralnej części Śródmieścia. Na szpital przeznaczono część piwnic 
znajdującą się pod dziedzińcem banku, a następnie salę pod gmachem głównym, 
wyposażoną w wentylatory i kanalizację. Dr Wacek został komendantem oddzia-
łu jenieckiego, który trzeba było poddać całkowitej izolacji, oraz prowadził porad-
nię okulistyczną. Także gmach PKO był pod stałym ostrzałem, ponieważ Niemcy 
wiedzieli, że mieści się w nim sztab pułkownika Antoniego Chruściela „Mon-
tera”. 30 sierpnia na skutek zmasowanego bombardowania lotniczego zostały 
zniszczone  naziemne części budynków i wyższe poziomy schronów. 4 września 
bomby zawaliły część stropów, a gmach zaczął się palić. Zarządzono ewakuację 
całego szpitala. Mimo szalejącego pożaru uratowano wiele z wyposażenia oraz 
leki i środki opatrunkowe. Następnego dnia po ewakuacji ruiny budynku zostały 
doszczętnie zburzone. Dr Wacek przeszedł z rannymi do szpitala przy ulicy Zgo-
da 11, a stamtąd w nocy z 5 na 6 września do budynku dawnego Gimnazjum im. 
S. Staszica na Śniadeckich 17 i dalej do szpitala polowego na Wspólnej 27, którego 
komendantem był płk dr Tadeusz Bętkowski.
 Działania bojowe Powstania Warszawskiego ustały 2 października 1944 r. 
Podobnie jak ludność cywilna, także powstańcze szpitale zostały zmuszone do 
opuszczenia stolicy. Część rannych i chorych z tzw. szpitali cywilnych została 
ewakuowana przez Polski Czerwony Krzyż do najbliższych szpitali w okolicy 
Warszawy. Ranni przebywający w tzw. szpitalach wojskowych trafili do obozów 
jenieckich. Pierwszy transport, około trzystu rannych i chorych skierowano do 
Altengrabow  koło Magdeburga. Kierownikiem transportu był mjr dr Szczepan 
Wacek, jego zastępcą dr Józef Konarski. Transport odszedł z Warszawy 4 paź-
dziernika 1944 r. 17.
 Pociąg sanitarny dotarł do Stalagu XIA Altengrabow po dwóch dniach. Część 
rannych oraz kobiety skierowano do szpitala jenieckiego w Gross Lübars. Lekarze 
byli zdani jedynie na siebie i przywiezione ze sobą w transporcie z Warszawy leki 
i opatrunki. Pierwsza pomoc w postaci paczek żywnościowych i leków od PCK 
nadeszła dopiero w listopadzie. Do tego czasu polscy jeńcy mogli liczyć jedynie 
na pomoc innych więźniów, głównie Anglików. Tadeusz Widmański, lekarz w la-
zarecie dla chorych na gruźlicę jeńców w Tangerhütte koło Magdeburga, pisał 
w swoim pamiętniku pod datą 15 października 1944 r.:
 „Z pocztą przywiezioną z Altengrabowa nadeszły nowiny: przysłano 
tam transport  powstańców z Warszawy. Kobiety i dzieci umieszczono w ba-
rakach byłego  obozu dla jeńców radzieckich w Gross Lübars, a mężczyzn 
w Altengrabowie.  Wśród przywiezionych wielu rannych. Szpital obozowy jest 
nimi wypełniony. (…) Po pożegnaniu się z pułkownikiem w korytarzu szpital-
nym spotkałem mojego  kolegę uniwersyteckiego majora Szczepana Wacka. (…) 
Poprosiłem go, aby pod pozorem przebadania wzroku moich chorych przyjechał 

 17  Stanisław Bayer, Służba zdrowia w Warszawie w walce z okupantem 1939-1945, Warszawa 
1985, s. 206.



22 Szczepan Wacek (1895-1980) – lekarz, żołnierz, więzień

do Tangerhütte i postarał się zrelacjonować całość spraw dotyczących powsta-
nia” 18.
 Jednakże dr Szczepan Wacek pojawił się w szpitalu w Tangerhütte dopiero 
na dwa dni przed wyzwoleniem obozu przez wojska amerykańskie. Przeżył tam 
ostatnie swoje chwile w niewoli, kryjąc się w czasie nieustających alarmów lot-
niczych w schronie i budynku dawnej szkoły gdzie mieścił się jeden z oddzia-
łów szpitala. 12 kwietnia 1945 r. armia niemiecka rozpoczęła ewakuację z Tanger-
hütte w kierunku Łaby. Tego samego dnia po południu do miasteczka wjechała 
pierwsza tankietka amerykańska. Na polecenie oficerów amerykańskich szpital 
kontynuował swoją działalność udzielając pomocy rannym żołnierzom. Pozostali 
w nim do końca kwietnia trzej lekarze, między nimi dr Wacek 19.
 Po zakończeniu działań wojennych dr Szczepan Wacek trafił przez Paryż do 
Londynu i dalej do Polskiego Szpitala Wojskowego w Taymouth Castle w hrab-
stwie Perthshire. Był to największy z siedmiu polskich szpitali wojskowych 
w Wielkiej Brytanii. Dr Szczepan Wacek spędził w nim półtora roku i pomimo, że 
nie wszyscy oficerowie byli przekonani o konieczności i zasadności powrotu do 
Polski, zdecydował się powrócić. Po trwającej tydzień podróży zgłosił się w dniu 
8 listopada 1946 r. w Państwowym Urzędzie Repatriacyjny w Gdyni 20. W Gdań-
sku spotkał się z żoną. Otrzymał także propozycję objęcia stanowiska adiunkta 
Kliniki Ocznej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Niestety władze wojskowe wcie-
liły go do Odrodzonego Wojska Polskiego z przydziałem do Centralnej Przychod-
ni MON, a od 1 kwietnia 1948 r. do Szpitala Wojskowego w Oliwie 21. Zamieszkał 
w Gdańsku Wrzeszczu. Od 1947 r. w stopniu komandora ppor., pełnił dodatkowo 
funkcję rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Sopocie. Pisał 
w swoim życiorysie o tym okresie życia w następujący sposób: 
 „Traktowany jako wróg klasowy, szykanowany, szpiegowany i denuncjowany 
nieustannie – nareszcie 23.11.1949 zostałem aresztowany i po dwuletnim śledz-
twie skazany na 10 lat więzienia za zdradę państwa i szpiegostwo” 22.
 Do końca 1947 r. władza komunistyczna złamała wszelką zorganizowa-
ną i skoordynowaną opozycję, zarówno polityczną jak i wojskową. Komuniści 

 18  Tadeusz Widmański, Szpital w niewoli, Warszawa 1970, s. 201-202.
 19  Lekarzami, którzy pozostali w szpitalu był dr Tadeusz Widmański (komendant szpitala), dr 
Misiński i dr Szczepan Wacek.
 20  Zaświadczenie Nr 794453 Ministerstwo Administracji – Państwowy Urząd Repatriacyjny 
Punkt Przyjęcia Gdynia Port z datą 8.11.1946. Zaświadczenie znajduje się w Zbiorach Specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej, teczka z sygn. I/242/1.
 21  Pismo do Izby Lekarskiej w Warszawie z datą 22.04.1946, zawiadamia, że dr Szczepan Wacek 
został przeniesiony z Warszawy do Szpitala Garnizonowego w Oliwie. Pismo znajduje się w Zbio-
rach Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej , teczka z sygn. I/242/1.
 22  Rękopis życiorysu napisany z datą „październik 1959” znajduje się w Zbiorach Specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej , teczka z sygn. I/242/1 .
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zdominowali  organa władzy państwowej, służbę bezpieczeństwa i siły zbrojne 
Polski Ludowej. Dla nadania temu zjawisku fundamentów prawnych sformu-
łowano liczne przepisy prawa będące najczęściej wynikiem uchwał plenarnych 
Komitetu Centralnego Partii. Równocześnie organa Informacji Wojskowej roz-
pracowywały i ustalały wzajemne powiązania powracających z oflagów przed-
wojennych oficerów wcielonych do Odrodzonego Wojska Polskiego 23. W tym 
celu utworzono w stosunkowo krótkim czasie siatkę agentów, informatorów 
i prowokatorów. Do pierwszych ofiar stalinowskiego modelu politycznego 
powojennej Polski należeli oficerowie Wojska Polskiego, w tym tzw. „Komitet 
Trzech” – generał Stanisław Tatar, płk Marian Utnik i płk Stanisław Nowicki. 
Pomimo, że wykazali się pełną lojalnością wobec nowej władzy, uznani zosta-
li przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego za zdrajców i aresztowani w 
pierwszych dniach listopada  1949 r. Do końca roku zatrzymano jeszcze kilku ofi-
cerów z ich otoczenia, w tym 23 listopada 1949 r. dr Szczepana Wacka 24. Podobnie 
jak inni aresztowani, został on przewieziony do Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Warszawie, a dalej do więzienia Informacji Wojskowej. W trakcie 
dwuletniego śledztwa był bity i maltretowany psychicznie oraz przetrzymywa-
ny w karcerze. Wymuszone na nim zeznania były podstawą do wydania w dniu 
13 sierpnia 1951 r. przez Naczelny Sąd Wojskowy (NSW) w Warszawie wyroku 
z paragrafu 86§2 KKWP skazującego go na karę 10 lat więzienia, utratę praw na 
5 lat i przepadek mienia 25. 
 Jeszcze tragiczniejsze były tzw. procesy odpryskowe – oficerów marynarki, 
lotnictwa i piechoty, oskarżonych o działalność konspiracyjną na rzecz mocarstw 
zachodnich. W wyniku wymuszonych zeznań, skazano kolejnych oficerów. Zasą-
dzono 40 wyroków śmierci, 8 wyroków dożywocia, jedynie dwóch z nich unie-
winniono. Wykonano 20 wyroków śmierci, w tym 19 w okresie od 13 lipca do 
7 sierpnia 1952 r. Wszyscy straceni zostali później zrehabilitowani. Oskarżycielem 
w tych procesach był słynny płk Stanisław Zarakowski.
 W składzie NSW orzekali o winie: ppłk Roman Waląg, ppłk Roman Boj-
ko i mjr Teofil Karczmarz Każdy z sędziów NSW w zamian za rozmaite przy-
wileje musiał wykazać się odpowiednią postawą ideologiczną oraz całkowitym 

 23  Uchwała III Plenum KC PZPR z listopada 1949 r. w sprawie pracy organów bezpieczeństwa 
publicznego oraz wzmocnienia kontroli partii nad działalnością tych organów. KC PZPR chwalił 
w niej wyniki walki organów bezpieczeństwa z ośrodkami szpiegostwa imperialistycznego i ośrod-
kami dywersji w aparacie państwowym i gospodarczym, ale dostrzegając niedostatki ideologiczne 
nawoływał do otoczenia organów bezpieczeństwa pełna polityczną opieką PZPR.
 24  Wówczas w stopniu komandora porucznika.
 25  Wg publikacji Jerzego Poksińskiego, Tatar-Utnik-Nowicki – TUN, Warszawa 1992 s. 141. Do-
kumenty Najwyższego Sądu Wojskowego z 13.08.1951 z treścią i uzasadnieniem wyroku w sprawie 
gen. Stanisława Tatara i innych znajdowały się wówczas w Centralnym Archiwum Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, III PN 41/56/II, t. 1 nn, k.721
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podporządkowaniem  politycznym. Sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego, ppłk 
Teofil Karczmarz, zasiadający w składzie sędziowskim w trakcie procesu dr Szcze-
pana Wacka, powiedział w roku 1954 r.: „No cóż prokuratorze, dowodów nie ma, 
ale my sędziowie nie od Boga i bez dowodów zasuniemy kaesa [karę śmierci] jak 
trzeba 26”.
 W prasie amerykańskiej z 1951 r. odnaleźć można ślad ówczesnych wydarzeń. 
„The Milwaukee Journal” z 31 lipca 1951 r. zamieścił krótki artykuł pt. „Reds 
Accuse Polish Officers of Espionage” („Czerwoni oskarżają polskich oficerów 
o szpiegostwo”). Kilka dni później w gazecie „Toledo Blade” pisano; „Poland to 
Try Nine as Spies” („Polska sądzi dziewięciu za szpiegostwo”) oraz informowano, 
że czterej generałowie i pięciu oficerów Polskiej Armii będzie sądzonych za szpie-
gostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz, że brali oni udział 
w spisku mającym na celu oderwanie Ziem Zachodnich od Polski i przyłączenie 
do neonazistowskich Niemiec.
 29 października 1953 r. dr Szczepan Wacek został przewieziony z więzienia 
na Mokotowie do Centralnego Więzienia Karnego w Rawiczu. W latach 1945-
1956 więzienia we Wronkach i Rawiczu posiadały status Centralnego Więzienia 
Karnego  i podlegały bezpośrednio Departamentowi Więziennictwa i Obozów 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Stanowiły tym samym 
kolejne ogniwo systemu władzy komunistycznej i były miejscem odbywania kary 
przez skazanych za działalność niepodległościową żołnierzy i działaczy organiza-
cji antykomunistycznych. Kiedy wraz z innymi więźniami dr Wacek znalazł się na 
dworcu kolejowym w Rawiczu, czekała tam już grupa uzbrojonych strażników, 
której dowódca odezwał się do więźniów następującymi słowami: „krok w tył lub 
w bok – dupa sito!” Jakże znajome musiało się wydać takie traktowanie dawnemu 
żołnierzowi AK. 
 O pierwszym okresie pobytu w więzieniu i towarzyszącym temu uczuciom 
dr Wacek pisał, iż był to stan swoistej stagnacji, jakby otępienia któremu towa-
rzyszyła „mieszanina żalu, zdziwienia, rozpaczy, bezsilności i tęsknoty, tęsknoty 
bezmiernej, dojmującej”. W listopadzie 1953 r. NSW wezwał dr Wacka do Warsza-
wy, aby przesłuchać go w charakterze świadka w procesie płk Mazurkiewicza, płk 
Pluty-Czachowskiego, płk Wachowskiego i płk Gorazdowskiego – byłych człon-
ków Komendy Głównej Armii Krajowej. 
 Kiedy pod koniec stycznia 1954 r. dr Wacek powrócił do więzienia w Rawi-
czu, został z uwagi na swoje kwalifikacje lekarskie przydzielony do pracy w am-
bulatorium w charakterze okulisty. Dzięki pomocy dr Wacława Mroza i dr Jana 
Pluteckiego został także na stałe przydzielony do pracy w szpitalu więziennym 
w tzw. „Białym Pawilonie”. Był także członkiem więziennej komisji lekarskiej wy-
dającej opinie niezbędne do przyznania przerw w odbywaniu kary ze względów 

 26  Andrzej M. Kobos, Stalinowski terror komunistyczny w Polsce, „Zwoje” Periodyk Kultural-
ny. http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje19/text11p.htm, ostatni dostęp 15.01.2013 r.
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zdrowotnych. Pomógł wielu więźniom. W grudniu 1954 r. przewieziono go do 
więzienia we Wronkach, skąd w lutym 1955 r. został czasowo zwolniony 27. Było to 
wynikiem składanych przez skazanych w ”procesie generałów” próśb o ponowne 
zbadanie sprawy. Uwięzieni pisali w nich, iż nie są winni przypisywanych im 
czynów, a wyjaśnienia i zeznania obciążające zostały na nich wymuszone. W dniu 
24 kwietnia 1956 r. naczelny prokurator wojskowy zwrócił się do NSW z wnio-
skiem o wznowienie postępowania wobec wszystkich skazanych w tej sprawie. 
W dniu 24 kwietnia 1956 r. sąd uchylił orzeczenie skazujące, a 24 kwietnia 1956 r. 
śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 28. W postanowieniu wydanym przez 
Naczelną Prokuraturę Wojskową przyznano, że wyjaśnienia skazanych i zeznania 
świadków dotyczące organizacji dywersyjno-szpiegowskiej i prowadzonej przez 
nią działalności nie odpowiadają prawdzie i zostały wymuszone w toku śledztwa. 
Wiosną 1956 r. dr Szczepan Wacek powrócił na krótko do więzienia w Bytomiu, 
skąd został zwolniony 3 maja 1956 r.
 Pomimo umorzenia śledztwa i zwolnienia z więzień byli oni traktowani jak 
wrogowie Polski Ludowej i stale inwigilowani przez UB. Utrudniano im podjęcie 
odpowiedniej pracy zawodowej, wzywano na przesłuchania. Władze komuni-
styczne represjonowały także rodziny więzionych żołnierzy i działaczy niepod-
ległościowych poprzez pozbawianie pracy, usuwanie z mieszkań, czy też unie-
możliwienie podjęcia studiów przez ich dzieci. Żona dr Wacka – Janina Igielska 
– zmarła w trakcie jego pobytu w więzieniu.
 „Po 77 miesiącach więzienia 24.04.1956 zostałem zrehabilitowany przez Naj-
wyższy Sąd Wojskowy. Wyjaśniono mi, że byłem ofiarą … Berii”.
 Od czasu zwolnienia dr Wacek pracował w ambulatorium Ubezpieczalni 
Społecznej w Warszawie. Mieszkał sam, przy ulicy Stołecznej 13. Na emerytu-
rę przeszedł w 1973 r. Ostatnie lata życia poświęcił historii polskiej medycyny, 
zwłaszcza tej związanej z rodzinnym Podolem oraz był członkiem Towarzystwa 
Literackiego  im. A. Mickiewicza. Pozostawił po sobie artykuły dotyczące swoich 
losów, w większości zachowane nadal w rękopisie. Nieliczne z nich zostały opu-
blikowane na łamach „Archiwum Historii Medycyny” czy „Przeglądu Lekarskie-
go”.
 Został odznaczony Orderem Virtuti Militari w Londynie przez Komendę Głów-
ną AK za działalność w Polskich Siłach Zbrojnych 1939-1945 (nr 12343) oraz Zło-
tym Krzyżem Zasługi. Za wieloletnią pracę na rzecz PCK otrzymał w maju 1973 r. 
dyplom podkreślający jego wybitne osiągnięcia medyczno-socjalne na rzecz ofiar 

 27  Świadectwo zwolnienia czasowego z więzienia we Wronkach z dnia 19.02.1955. Tam wid-
nieje sygnatura akt sprawy: Sygn. Akt Sn. 6/51. Świadectwo znajduje się Zbiorach Specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej, teczka z sygn. I/242/1.
 28  Wg publikacji Jerzego Poksińskiego, Tatar-Utnik-Nowicki – TUN, Warszawa 1992 s. 145. Po-
stanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie gen. Stanisława Tatara i innych z 24.04.1956 r. Cen-
tralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, III PN 41/56/II, t. 1, k.
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wojny. W życiorysie przekazanym profesorowi Stanisławowi Konopce napisał na 
koniec: „Nic mądrego ani ważnego w życiu nie zrobiłem.”
 Zmarł w Warszawie 5 marca 1980 r. Został pochowany na warszawskich Po-
wązkach Wojskowych.
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T. Widmański, Szpital w niewoli. Warszawa, 1970.
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Rok 1933 – Wojskowy Szpital Okręgowy nr 10 w Przemyślu. Ppor. dr Szczepan Kreicarek (siedzi) 
z kolegą i przyjacielem ppor. dr Stanisławem Pojaskiem na ćwiczeniach rezerwy

(ze z       biorów autora)



Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013

Streszczenie: Szczepan Władysław Kreicarek (1901-1963) był harcerzem, chirurgiem, bohaterskim 
uczestnikiem kilku wojen, organizatorem przemyskiej służby zdrowia, a w końcu lekarzem w An-
glii. Walczył w I wojnie światowej, wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej, a na-
stępnie był kurierem plebiscytowym na Spiszu i Orawie. Po ukończeniu w 1931 r. studiów lekar-
skich we Lwowie pracował jako chirurg wojskowy i w tym charakterze uczestniczył w Kampanii 
Wrześniowej 1939 r. Wraz z oddziałem został internowany na Węgrzech, skąd zbiegł i przedostał się 
do Francji, a po jej kapitulacji na Wyspy Brytyjskie, skąd odkomenderowano do Normandii, gdzie 
leczył polskich żołnierzy. Od 1945 r. mieszkał w Anglii, praktykując jako lekarz.

Abstract: Szczepan Władysław Kreicarek (1901-1963) was a scout, surgeon, hero of a few wars, or-
ganizer of the health care system in the town of Przemyśl in Poland, and GP in England. He fought 
in Great War, the Polish-Ukrainian war, the Polish-Bolshevik war. He was a plebiscite courier at 
the southern-Polish territory of Spisz and Orawa. In 1931 after graduation of medicine in Lvov he 
worked as a military surgeon and as such figure he participated in September Campaign of 1939. 
Interned with his unit in Hungary, he escaped to France and after its capitulation arrived to England. 
Detached to Normandy, Kreicarek treated Polish soldiers there. Since 1945 he practised as GP in 
England. 

Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, chirurgia wojskowa, Lwów, Przemyśl, polska 
emigracja w Anglii, Szczepan Kreicarek
Keywords: history of medicine, world war, military surgery, Przemyśl, Lvov, Polish community in 
England, Szczepan Kreicarek

 Wśród absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie, którzy w latach międzywojennych zdobyli dyplom „doktora 
wszech nauk lekarskich”, poczesne miejsce zajmuje wychowanek II Państwowego 

Portret lekarza: Szczepan Władysław Kreicarek 
(1901-1963)

Portrait of  Doctor: Szczepan Władysław Kreicarek 
(1901-1963)
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Gimnazjum  im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu – Szczepan Władysław Kre-
icarek. Był jednym z kilkunastu lekarzy, których w okresie Polski odrodzonej wy-
dała „Morawa”, i którzy niemal wszyscy po ukończonych studiach w lwowskiej 
Alma Mater powrócili do Przemyśla, budując, w trudnych czasach powojennych, 
zręby przemyskiej służby zdrowia.
 Szczepan Władysław Kreicarek urodził się 24 grudnia 1901 r. w Przemyślu, 
przy ul. Sanowej 10, jako syn Franciszka, ślusarza kolejowego, i Katarzyny Wilk-
czyńskiej. 5 stycznia 1902 r. został ochrzczony w przemyskiej Katedrze, a rodzica-
mi chrzestnymi byli Władysław Zlámal i Waleria Grad.
 W latach 1908-1912 Szczepan uczęszczał do 4-klasowej Szkoły Ludowej im. św. 
Jana Kantego, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w C.K. Gimnazjum z językiem 
wykładowym polskim w Przemyślu na Zasaniu (późniejsze im. prof. K. Moraw-
skiego).

Szeregowy student – skaut

 Będąc w kl. VII Gimnazjum, 1 listopada 1918 r. zgłosił się na ochotnika do 
nowo powstałego w Przemyślu 37. Pułku Piechoty i uczestniczył w rozbrajaniu 
garnizonu austriackiego oraz zabezpieczaniu obiektów wojskowych i państwo-
wych. W okresie od 4 do 12 listopada brał udział w pierwszej obronie Przemyśla 
przed Ukraińcami, a następnie w marszu bojowym z Przemyśla przez Niżanko-
wice, Nowe Miasto, Dobromil doszedł do Chyrowa. Przerzucony z pułkiem do 
Sądowej Wiszni, przez Gródek Jagielloński dotarł na przedpola Lwowa. Wyco-
fany z frontu, wraz z innymi harcerzami i uczniami, 9 lutego 1919 r. został zwol-
niony z wojska, podjął przerwaną naukę w gimnazjum i w czerwcu 1920 r. zdał 
egzamin dojrzałości. Za udział w wojnie polsko-ukraińskiej został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Oto fragment wniosku odznaczeniowego z 10 maja 1921 r.: 
„Szeregowy (student-skaut) Kreicarek Szczepan (…). Szczegółowy opis czynów: 
Od pierwszej chwili na placówce. Był jednym z pierwszych, który zajął dworzec 
kolejowy. W znacznej mierze przyczynił się do zajęcia magazynów prowianto-
wych. Wraz z kilkoma towarzyszami zajął koszary artylerii i arsenał. Dnia 1 listo-
pada ogromnie się przyczynił do zorganizowania wśród młodzieży ruchu wolno-
ściowego. W koszarach artyleryjskich, mimo polecenia ich opuszczenia, pozostał 
aż do chwili dostania się do niewoli. Po wydostaniu się z niewoli wziął udział 
w ataku na Buszkowice w „latającej patroli”, którą pomógł zorganizować. Niejed-
nokrotnie był wysyłany z rozkazami do wysuniętych oddziałów w czasie walk. 
Kiedy inni opuścili magazyny amunicyjne na Lipowicy, on z towarzyszami zajął 
je. Brał udział we wszystkich potyczkach pod Przemyślem. Był jednym z tych, 
którzy mimo gradu kul nie zawahali się nosić amunicji do karabinu maszynowe-
go. W ataku na Przemyśl nie brał udziału, gdyż został wtedy wysłany z rozkaza-
mi do Buszkowic po oddziały tam stojące. Po zajęciu większej części Przemyśla 
przez nasze oddziały pełnił służbę w mieście, dochodząc do placówek”. Wniosek 
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podpisali: por. Marian Doskowski – dowódca batalionu, por. Leon Kazubski – ko-
mendant 18. Pułku Strzelców i major sztabu generalnego Julian Stachiewicz – do-
wódca odsieczy Przemyśla.

Kurier plebiscytowy

 Po maturze, od 20 czerwca 1920 r. do końca lipca, Szczepan Kreicarek, wraz 
z zastępem przemyskich harcerzy, pełnił służbę kurierską na terenach plebiscy-
towych na Spiszu i Orawie. Zadaniami zastępu były: agitacja, wywiad, ochrona 
komisji plebiscytowej oraz zapewnienie codziennej łączności z komitetem na-
czelnym. Gdy nie doszło do zapowiadanego plebiscytu, powrócił do Przemyśla 
i z początkiem sierpnia 1920 r., jako ochotnik, wziął udział z 38. Pułkiem Piechoty 
w walkach z bolszewikami pod Lwowem. Uczestniczył też w bitwie stoczonej 30 
sierpnia 1920 r. pod Starym Milatynem z armią konną Budionnego.

Akademik

 W październiku 1920 r. rozpoczął studia medyczne w Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie, które, z okresowymi przerwami, ukończył 4 lipca 1931 r., 
uzyskując dyplom doktora wszech nauk lekarskich. W czasie studiów działał spo-
łecznie w medyckim „bratniaku” 1, a także był prezesem Domu Akademickiego 
Medyków. Jeszcze w trakcie studiów, w r. 1927, został mianowany podporuczni-
kiem rezerwy. Okresowe ćwiczenia dla rezerwistów odbywał w 5. Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Przemyślu i w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie.

Początki kariery zawodowej

 Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego, jako sekundariusz, odbył czteroletnią 
praktykę na oddziale chirurgicznym w Szpitalu Powszechnym w Przemyślu, 
u dr Jana Zaczka. 1 stycznia 1935 r. otrzymał nominację na stopień porucznika 
rezerwy. Do wybuchu wojny w 1939 r. mieszkał w Przemyślu przy ul. 3 Maja 1, 
a następnie przy Placu Konstytucji 5 i prowadził praktykę prywatną. Ponadto pra-
cował jako kontraktowy ordynator oddziału chirurgicznego w 10. Wojskowym 
Szpitalu Okręgowym, a także jako biegły sądowy i lekarz więzienny. Od 26 marca 
1936 został zatrudniony jako kontraktowy lekarz szkolny w oddziałach męskich 
w Państwowej 3-klasowej Szkole Handlowej Męskiej i Żeńskiej i Państwowym 
Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim w Przemyślu, a od 20 kwietnia 1936 r., 
jako nauczyciel kontraktowy, uczył higieny w kl. III „A”.

 1  Bratniak – potoczna nazwa studenckiej organizacji samopomocowej „Bratnia Pomoc”, która 
prowadziła domy studenckie, stołówki i placówki opieki lekarskiej, udzielała stypendiów i poży-
czek.
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Harcerz i „czuwajowiec”

 Ważną kartę w biografii dr. Szczepana Kreicarka stanowią jego związki z prze-
myskim harcerstwem i Harcerskim Klubem Sportowym „Czuwaj”. Do harcerstwa 
wstąpił jeszcze w czasach gimnazjalnych, w r. 1916. Pełnił funkcję zastępowego 
w I Drużynie Harcerzy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego „Honor bez Hono-
rów”, działającej w ówczesnym C. K. Gimnazjum III w Przemyślu na Zasaniu. 
W dniach od 28 lipca do 18 sierpnia 1919 r. wziął udział w kursie instruktorskim 
w Zwierzyńcu Zamojskim, zorganizowanym przez naczelne władze harcerskie, 
uzyskując stopień przodownika (podharcmistrza). W roku szkolnym 1919/1920 
założył w Przemyślu IV Drużynę Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego i został 
jej pierwszym drużynowym. Z „Czuwajem” związał się od jego zarania, tj. od 
30 marca 1918 r., będąc, wraz z Wilhelmem Słabym i Adamem Kordeckim, współ-
założycielem klubu. Wchodził w skład tzw. kapitanatu, pełniąc w nim funkcję 
sekretarza. Od samego początku był czynnym piłkarzem, uprawiał gimnastykę 
i lekkoatletykę, należał do sekcji wioślarskiej. W historii klubu zapisał się jako 
długoletni działacz. Od października 1920 r. do końca 1921 r. pełnił funkcję wi-
ceprezesa zarządu klubu. W r. 1922 był członkiem komisji rewizyjnej. W roku 
następnym został wybrany ponownie wiceprezesem zarządu, a od 15 września 
1923 r. objął funkcję prezesa. W latach 1925-1927 wchodził w skład Kolegium Sę-
dziowskiego we Lwowie. Jako sędzia piłkarski cieszył się dużym autorytetem, 
zdobytym obiektywnością, zdecydowaniem i podejmowaniem trafnych decyzji 
na boisku. Z początkiem stycznia 1939 r. jeszcze raz powierzono mu funkcję pre-
zesa klubu, którą pełnił do 19 marca tegoż roku. W latach 1937-1939 był lekarzem 
przemyskiego Hufca Harcerzy.

Portret lekarza: Szczepan Władysław Kreicarek (1901-1963)

Dr Szczepan Kreicarek 
(Paryż – 1940)

Polski Szpital Wojenny nr 1 w Taymouth Castle w Aberfeldy 
(środkowa Szkocja). Kpt. dr Szczepan Kreicarek z lewej

(ze zbiorów autora)(ze zbiorów autora)
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Wojna

 Tuż przed wybuchem wojny niemiecko-polskiej, 28 sierpnia 1939 r. dr Kreicarek 
został zmobilizowany i przydzielony do 10. Wojskowego Szpitala Okręgowego  
w Przemyślu (10. WSO), gdzie objął funkcję starszego ordynatora oddziału chi-
rurgicznego. 10 września 1939 r. rozpoczęła się ewakuacja 10. WSO do Buska 
pod Lwowem, gdzie miał być rozwinięty szpital polowy. Po wkroczeniu armii 
sowieckiej  do Polski, na rozkaz władz wojskowych, 19 września 1939 r. w miej-
scowości Jasina, personel 10. WSO przekroczył granicę polsko-węgierską i został 
internowany w obozie wojskowym w Ricse (płn. wsch. Węgry). Z tego obozu, 
6 grudnia 1939 r., dr Kreicarek uciekł do Budapesztu, gdzie w polskim konsu-
lacie otrzymał pieniądze i fałszywe dokumenty, by jako cywil przez Jugosławię 
i Włochy przedostać się do Francji. W punkcie rejestracyjnym na stacji granicznej 
w Modanie (Alpy francuskie) został skierowany do Stacji Zbornej w koszarach 
Bessiéres w Paryżu. Po sprawdzeniu tożsamości i załatwieniu formalności wery-
fikacyjnych otrzymał przydział do służby medycznej Centrum Oficerów Wojsk 
Inżynieryjnych Armii Polskiej.

Ewakuacja

 Z chwilą kapitulacji Francji ewakuował się drogą morską do Wielkiej Brytanii, 
gdzie 26 czerwca 1940 r. został naczelnym lekarzem 1. Baonu Saperów w Dundee, w 
Szkocji. Od 4 lipca 1942 r. do 5 maja 1943 r. pełnił funkcję ordynatora oddziału chirur-
gicznego w Polskim Szpitalu Wojennym nr 1 w Taymouth Castle w Aberfeldy (hrab-
stwo Perthshire). 1 stycznia 1943 r. otrzymał nominację na stopień kapitana rezerwy. 
W okresie od 16 maja 1943 r. do 26 lutego 1944 r. był ordynatorem oddziału chirur-
gicznego Polskiego Szpitala Wojennego nr 2 w Dupplin Castle k. Perth, a następnie 
komendantem Polowego Zespołu Chirurgicznego nr 1. Na tych stanowiskach, jak 
napisano w służbowej opinii: „kpt. Szczepan Kreicarek okazał się doświadczonym 
chirurgiem, świetnym kolegą, sumiennym i gorliwym w swojej pracy”.
 15 maja 1944 r. kpt. Kreicarek został odkomenderowany do 1. Dywizji Pancernej 
(1. DP), jako komendant sekcji ciężkiej Polowej Stacji Opatrunkowej. W przeddzień 
inwazji dywizji w Normandii zmieniono mu przydział służbowy i skierowano do 
10. Lekkiej Kompanii Sanitarnej (10. LKS), której dowódcą był jego młodszy kolega 
i przyjaciel, również „czuwajowiec”, kpt. dr Marian Gorzeński. Po wylądowaniu 
1. DP na kontynencie, dr Kreicarek w szeregach 10. LKS niósł pomoc medyczną 
polskim żołnierzom, rannym na bitewnych polach Francji, Belgii i Holandii.

Powrót na Wyspy Brytyjskie

 Po powrocie na Wyspy Brytyjskie, 24 lutego 1945 r. został mianowany ordyna-
torem oddziału chirurgicznego Polskiego Szpitala Wojennego nr 4 w Iscoyd Park 
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k. Whitchurch w hrabstwie Shropshire, w randze majora. Był to stopień etatowy 
związany z pełnioną funkcją. Z opinii przełożonego st. ordynatora mjr. dr. Kazi-
mierza Dębickiego: „(…) Kpt. dr Szczepan Kreicarek prowadząc samodzielnie po-
wierzoną sobie część oddziału (120 łóżek) wykazał się należytym opanowaniem 
dużej chirurgii ogólnej, jak również nowych metod w leczeniu ran wojennych, 
w szczególności w postępowaniu ze skutkami zaniedbanych złamań kończyn 
wymagających zabiegów reparacyjnych. Kpt. dr Sz. Kreicarek, poza dużymi wa-
lorami fachowymi, przez harmonijną współpracę umożliwił mi trudne zadanie 
kierowania oddziałem”.

Major

 20 kwietnia 1946 r. kpt. dr Kreicarek otrzymał faktyczną nominację na stopień 
majora. We wniosku awansowym przełożeni wyrazili o nim następującą opinię: 
„Bardzo dobry oficer-lekarz i chirurg specjalista. Charakter pełnowartościowy, 
o dużej odwadze cywilnej. Posiada dużą energię i zmysł organizacyjny. Doskonale 
sobie radzi w ciężkich sytuacjach. W pracy sumienny i obowiązkowy. W odniesie-
niu do chorych bardzo ofiarny. Jako chirurg nadaje się na każde samodzielne sta-

Personel Polskiego Szpitala Wojennego nr 1 w Taymouth Castle w Aberfeldy (środkowa Szkocja). 
Kpt. dr Szczepan Kreicarek (siedzi, drugi od lewej)

(ze zbiorów autora)
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nowisko. Zasługuje na awans na stopień majora”. Opinię wystawili: komendant 
Szpitala Wojennego nr 4 – płk dr med. Stanisław Orłowski i szef służby zdrowia  
I Korpusu płk dr med. Władysław Gergovich. 5 kwietnia 1947 r. mjr dr Kreica-
rek wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR) i w 
miejscowości Godalming (płd. Anglia) współpracował z kpt. dr. Janem Falkow-
skim w komisji orzekającej o stopniu inwalidztwa rannych. Od grudnia 1947 do 29 
kwietnia 1948 r. pełnił funkcję naczelnego chirurga w Szpitalu dla Ozdrowieńców 
w Inveraray – Argyll w Szkocji. Po wygaśnięciu kontraktu z PKPiR powrócił do 
życia cywilnego.

Powrót do życia cywilnego

 15 czerwca 1949 r. zamieszkał w 2, Clifton Rd, Winchester, w hrabstwie Hamp-
shire. Od 6 sierpnia 1949 r. do 6 sierpnia 1950 r. pracował w Royal South Hants. 
Hospital w Southampton na oddziale urazowym ofiar wypadków, jako młod-
szy specjalista. Zwolniony, wyjechał w poszukiwaniu pracy do Londynu, jednak 

Polskiego Szpital Wojenny nr 2 w Dupplin Castle k. Perth (Szkocja). 
W drugim rzędzie (drugi od prawej) kpt. dr Szczepan Kreicarek

(ze zbiorów autora)
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mimo rocznych starań nie mógł znaleźć 
żadnej posady. Ostatecznie osiedlił się w 
Wolverhampton, Nottingham Place 33, 
W. 1, gdzie, po uzyskaniu zezwolenia lo-
kalnych władz, 4 czerwca 1951 r. rozpo-
czął praktykę lekarską w National Health 
Service, którą prowadził aż do śmierci.
 Mjr rez. dr Szczepan Kreicarek zmarł 
na zawał serca 28 września 1963 r. Zo-
stał pochowany na cmentarzu w Wo-
lverhampton. Miał następujące medale i 
odznaczenia: Odznakę Pamiątkową „Or-
lęta”, nadaną za obronę Kresów Wschod-
nich w 1919 r., „Gwiazdę Przemyśla”, 
nadaną za obronę miasta w 1918 r., Krzyż 
Walecznych nr 38457 (1921), Medal Nie-
podległości, Złoty Krzyż Zasługi z Mie-

Portret lekarza: Szczepan Władysław Kreicarek (1901-1963)

Dr med. Szczepan Kreicarek
(ze zbiorów autora)

czami nr 2597 (1944), Medal Wojska (1945) oraz pamiątkowe brytyjskie: 1939/45 
Star, France and Germany Star.
 Był żonaty z Anną Lucyną Kosińską, lekarką-dentystką, ur. 5 stycznia 1906 r. 
w Nieszawie, córką Aleksandra i Zofii Czarneckiej. Ślub odbył się 11 kwietnia 
1939 r. w kościele XX. Salezjanów w Przemyślu. Małżonkowie rozdzieleni przez 
wojnę połączyli się w 1947 roku w Anglii. Dzieci nie mieli.
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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013

Streszczenie: Marian Bronisław Gorzeński (1906-2001) był harcerzem i sportowcem, który po ukoń-
czeniu studiów lekarskich w Krakowie został powołany do odbycia służby wojskowej w Warszawie. 
Odtąd związany był z wojskiem, od 1934 r. jako zawodowy lekarz wojskowy. Uczestniczył w Kam-
panii Wrześniowej 1939 r. Po agresji wojsk radzieckich przedostał się do Rumunii, a następnie do 
Francji. Uczestniczył w walkach II wojny światowej i służył w wojsku do 1947 r., m.in. dowodząc 
kompanią sanitarną. Od 1947 r. przebywał na emigracji w Anglii, gdzie od 1949 r. pracował jako 
lekarz w NHS. 

Abstract: Marian Bronisław Gorzeński (1906-2001) was a scout, sportsman, and military doctor. 
He graduated from medicine in Cracow and soon was called up for service. In 1934 he decided to 
become  a military doctor. He participated in September Campaign of 1939. After Soviet aggression 
on Poland Dr. Gorzeński got through Romania to France where he joined the Polish Army. He fought 
in the Second World War. He served as a military doctor and in 1947 decided to migrate to England. 
From 1949 he practised as a doctor for NHS patients.

Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, lekarz wojskowy, Przemyśl, polska emigracja 
w Anglii, Marian Gorzeński
Keywords: history of medicine, world war, military doctor, Przemyśl, Polish community in England, 
Marian Gorzeński

 Marian Bronisław Gorzeński rozpoczął zawodową służbę wojskową w 1934 r. 
w 2. Baonie Pancernym w podprzemyskiej Żurawicy. Stąd zwykł był mawiać, że 
w życiu miał dwie miłości: Żurawicę i broń pancerną. W czasie II wojny świa-
towej, jako podkomendny gen. Maczka, przeszedł cały szlak bojowy 1. Dywizji 
Pancernej od Caen do Wilhelm shaven, dowodząc 10. Lekką Kompanią Sanitarną. 

Marian Bronisław Gorzeński (1906-2001) 
– lekarz z pancernej husarii

Marian Bronisław Gorzeński (1906-2001) 
– a doctor from armoured division
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Za to, że „w czasie walk o wolność Belgii w 1944 r. dał dowód wyjątkowej osobi-
stej waleczności, jak również gorącej woli zwycięstwa za wszelką cenę”, decyzją 
Jego Królewskiej Wysokości  z 25 lutego 1946 r., został odznaczony przez Księcia 
Regenta Krzyżem Wojennym z Palmą.

Dzieciństwo

 Urodził się 18 sierpnia 1906 r. w Przemyślu, jako syn Juliana, ślusarza c.k. ko-
lei państwowej i Genowefy z d. Wojnar. Elementarną edukację szkolną rozpoczął 
1 września 1912 r. w Szkole Ludowej 4-klasowej Męskiej im. Tadeusza Czackiego 
przy ul. Bema 2, którą ukończył w czerwcu 1916 r. W tymże roku, 1 września, 
został przyjęty do C.K. Gimnazjum III w Przemyślu na Zasaniu, przy ul. Piotra 
Skargi 17. W r. 1922 szkoła ta zmieniła nazwę na „Państwowe Gimnazjum II im. 
K. Morawskiego w Przemyślu” i realizowała program gimnazjum klasycznego 
dawnego typu.

W harcerstwie i „Czuwaju”

 Z chwilą rozpoczęcia nauki w gimnazjum Marian Gorzeński związał się z har-
cerstwem, wstępując do I Drużyny Skautowej im. gen. Dezyderego Chłapowskie-
go. Pełnił w niej funkcje zastępowego i przybocznego. Harcerstwo było pierw-
szym etapem dojrzewania Mariana do dorosłego życia.
 Gdy w r. 1918 powstał w Przemyślu Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj”, Go-
rzeński został bramkarzem w drużynie piłki nożnej. Piłkarskiego abecadła uczył 
się na przemyskich błoniach i pastwiskach. Grywał również w siatkówkę i ko-
szykówkę. Od roku 1921, za namową trenera Czesława Dobrowolskiego, zdra-
dził gry zespołowe dla lekkoatletyki. Specjalizował się w biegach średnich na 800 
i 1500 metrów, mając godnych rywali w osobach kolegów Romana Klisza, Wik-
tora Duchonia i druha Słomki. W r. 1924 został kierownikiem sekcji strzeleckiej 
i członkiem sekcji gimnastycznej „Czuwaju”. W klubie tym i w harcerstwie spę-
dził najpiękniejsze lata swojej młodości. Na licznych obozach i zawodach sporto-
wych ćwiczył siłę woli, doskonalił sprawność fizyczną, wyrabiał kondycję, uczył 
się odporności na trudy i niewygody.

Student i sportowiec

 24 czerwca 1924 r. zdał maturę i 1 października rozpoczął studia na Wydzia-
le Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze sportem jednak nie 
zerwał. Zapisał się do sekcji lekkoatletycznej TS „Wisła” i mimo braku czasu na 
treningi, z powodu absorbujących studiów, osiągał imponujące wyniki. Zdobył:
• 31 maja 1925 r. – I miejsce w biegu ulicznym na 3200 m, zorganizowanym przez 
SKS „Korona” w Samborze;
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• 28 marca 1926 r. – II miejsce w biegu przełajowym na 3350 m, zorganizowanym 
przez HKS „Czuwaj” w Przemyślu;
• 20 grudnia 1927 r. – mistrzostwo okręgu krakowskiego w biegu na 1500 m (po-
bił rekord okręgu i pokonał rekordzistę i reprezentanta Polski Stanisława Ziffera);
• 2-3 czerwca 1928 r. – I miejsce w biegu na 800 m i II na 3000 m, w zawodach 
jubileuszowych HKS „Czuwaj”;
• 1919 r. – tytuł mistrzowski w biegu na 1500 m i IV miejsce na 400 m, na II Naro-
dowym Zlocie ZHP w Poznaniu;
• 1930 r. – mistrzostwo Polski, bijąc rekord „Warszawianki”, w sztafecie 4x1500 
m w barwach TS „Wisły” Kraków, w której biegł na ostatniej zmianie;
• 1930 r. – I miejsce w biegu narciarskim na 12 km i III – w ogólnej punktacji, 
na zawodach zorganizowanych w Żywcu na Straconce dla harcerzy Chorągwi 
Śląskiej i Krakowskiej (jako nagrodę otrzymał od generała Przeździeckiego buty 
narciarskie).
 7 lipca 1931 r. w auli Alma Mater Jagiellonica otrzymał dyplom doktora wszech 
nauk lekarskich. Rok później zakończył karierę sportową, zdobywając w zawo-
dach o mistrzostwo podokręgu przemyskiego I miejsce w biegu na 800 i 1500 
metrów. Kończąc studia lekarskie był także studentem drugiego roku Studium 
Wychowania Fizycznego UJ, ale powołanie 11 sierpnia 1931 r. do odbycia obo-
wiązkowej służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy w Centrum Wy-
szkolenia Sanitarnego w Warszawie, nie pozwoliło mu na ukończenie drugiego 
fakultetu.

Początki pracy zawodowej

 Po odbyciu przeszkolenia wojskowego, 23 lutego 1932 r. został skierowany na 
praktykę zawodową do 38. Pułku Piechoty w Przemyślu. Jako młodszy lekarz 
pułkowy sprawował opiekę medyczną również nad innymi jednostkami garnizo-
nu przemyskiego, a to: 4. Pułkiem Saperów w Przemyślu, 2. Pułkiem Pancernym 
w Żurawicy i 10. Dyonem Taborów w Radymnie. 12 września 1932 r., w stopniu 
tytularnego wachmistrza, przeszedł do rezerwy i rozpoczął pracę w Szpitalu Po-
wszechnym w Przemyślu. Od listopada 1932 r. do października 1934 r. pełnił rów-
nolegle obowiązki kontraktowego lekarza cywilnego w 2. Pułku Pancernym w 
Żurawicy i Szpitalu Wojskowym nr 10 w Przemyślu. Ponadto, do wybuchu II woj-
ny światowej, był kierownikiem Poradni Sportowo-Lekarskiej DOK X. w Przemy-
ślu.

Lekarz wojskowy

 Na wiosnę 1934 r. nastąpiła reorganizacja broni pancernej i 2. Pułk Pancerny 
w Żurawicy został przemianowany na 2. Baon Pancerny, którego dowódcą zo-
stał mjr dypl. Marian Strażyc. On też zaproponował Marianowi Gorzeńskiemu 
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(awansowanemu w międzyczasie do stopnia podporucznika rezerwy) przej-
ście do zawodowej służby wojskowej, co nastąpiło 1 listopada 1934 r. Z tą datą 
został  lekarzem wojskowym. 1 stycznia 1936 r. awansował do stopnia poruczni-
ka a 18 marca 1939 r. otrzymał nominację na stopień kapitana. W ciągu pięciu 
lat spędzonych w mundurze szkolił się na różnych kursach administracyjnych, 
sportowych oraz manewrach, będąc przydzielanym do innych rodzajów broni. 
W r. 1936 ukończył kurs ratownictwa przeciwgazowego w CWS w Warszawie. Na 
dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej zdążył jeszcze zmienić stan 
cywilny, zawierając 15 sierpnia 1939 r. w Kościele Garnizonowym w Przemyślu 
związek małżeński z Barbarą Remiszewską, córką starosty powiatowego Adama 
Remiszewskiego.

Wojna

 Gdy 27 sierpnia zarządzono w trybie alarmowym mobilizację, kpt. Gorzeński 
wrócił z urlopu do swojej jednostki w Żurawicy, dokąd przybywały uzupełnie-
nia personalne. 1 września 1939 r. został odkomenderowany do 10. Wojskowego 
Szpitala Okręgowego w Przemyślu, obejmując dowództwo Zespołu Przeciwga-
zowego nr 13. Z tym zespołem, 5 września 1939 r. stawił się u dowódcy Armii 
„Karpaty” gen. Fabrycego, stacjonującego w dworku Jędrzejowiczów w Staromie-
ściu k. Rzeszowa. Nie mając zajęcia w ratownictwie przeciwgazowym, został od-
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delegowany do pomocy lekarzowi dowództwa Armii, w opatrywaniu i leczeniu 
rannych, poszkodowanych w wyniku nalotów nieprzyjacielskich. W następnych 
dniach wojny kpt. Gorzeński, wraz ze swoim zespołem, został skierowany przez 
Rudki do Zborowa, gdzie 15 września 1939 r., z rozkazu szefa sanitarnego DOK 
X płk. dr. Franciszka Bałaszeskula, pomagał w rozwinięciu szpitala polowego. 
17 września, po nalocie samolotów sowieckich na ludność cywilną, otrzymał roz-
kaz przetransportowania, samochodami sanitarnymi, rannych cywili i żołnierzy 
do Tarnopola. Gdy w czasie rozmowy telefonicznej z kolegami, którzy dotarli do 
Tarnopola o godz. 17. po południu, odezwał się w słuchawkach głos rosyjski, kpt. 
Gorzeński postanowił nie dołączać już do Tarnopola, lecz przez Brzeżany, Koło-
myję i Zabłotów, gdzie wystawiono już czerwone transparenty witające armię 
sowiecką, dojechał wraz ze swoimi podkomendnymi do Śniatynia. Żołnierzom, 
którzy nie chcieli przedzierać się do Rumunii, pozwolił wracać do domów.

W Rumunii

 Dalszy przebieg wypadków kpt. dr Gorzeński tak relacjonuje w swoich 
wspomnieniach: „Zostawiłem samochód ciężarowy, z rekwizycji mobilizacyjnej, 
w Śniatyniu i pieszo przeszedłem granicę polsko-rumuńską. Po drodze kolumna 
samochodów dowództwa broni pancernej z Warszawy przytuliła mnie i jecha-
łem w komforcie, z jednym z zastępców dowódcy, do miejscowości Focşani. Ra-
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zem z innymi oficerami postanowiliśmy wmieszać się w personel szeregowych i 
podoficerów, i iść wraz z nimi do obozu dla internowanych. Zakwaterowano nas 
w dwóch wioskach: Cataloi i Ciucurowej. Cały pobyt w tych miejscowościach to 
organizacja ewakuacji żołnierzy do tworzącej się Armii Polskiej we Francji. W Ciu-
curowej otrzymałem wezwanie do dołączenia do formowanego 2. Baonu Czoł-
gów w St. Cécile w południowej Francji, którym dowodził mjr Zygmunt Chabow-
ski, dowódca 2. Batalionu Pancernego w Żurawicy. Wyjechałem do Bukaresztu 
i zameldowałem się w Ambasadzie Polskiej, gdzie radca Kraszewski zatrzymał 
mnie, na przeciąg czterech tygodni, do klasyfikowania przydatności zdrowotnej 
kandydatów do ewakuacji do Francji (…)”.
 Należy dodać, że podczas pobytu w Cataloi i Ciucurowej kpt. Gorzeński szcze-
gólnie się zasłużył jako członek konspiracyjnej organizacji obozowej „Świt”, kie-
rującej akcją ucieczek pancerniaków do Francji1.

 1  Wspomina o tym T. Dubicki [w:] Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939-1914, Warszawska 
Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1994, s. 221.

Zenon Andrzejewski

Fotokopia dokumentu potwierdzającego 
odznaczenie kpt. dr. Mariana Gorzeńskiego 
Krzyżem Wojennym z Palmą, 25 luty 1946 r.

(ze zbiorów autora)



44

We Francji

 10 lutego 1940 r. opuścił Rumunię i po czterech dniach zameldował się w Pary-
żu, skąd został odkomenderowany do St. Cécile-les-Vignes, jako lekarz 2. Baonu 
Czołgów. Gdy Niemcy przełamali obronę francuską, 2. Baon Czołgów, w składzie 
10. Brygady Kawalerii Pancernej, został skierowany do osłony odwrotu jedno-
stek francuskich wzdłuż osi Avize-Moloy, w pobliżu Dijon. Tocząc szereg poty-
czek z czołowymi oddziałami Wehrmachtu i biorąc do niewoli jeńców, Polacy 
wykonali  swoje zadanie i wycofali się w ślad za wojskami francuskimi. Z chwilą 
kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r., 2. Baon Czołgów szybkim marszem doszedł 
do portu rybackiego St. Jean-de-Luz w południowo-zachodniej Francji, skąd żoł-
nierze byli dowożeni barkami do stojących na pełnym morzu statków brytyjskich 
i ewakuowani do Wielkiej Brytanii.

W Szkocji i Anglii

 Po przybyciu na Wyspy Brytyjskie, 2. Baon Czołgów został skierowany do 
Szkocji, gdzie w miejscowościach Biggar i Crawford rozpoczęło się organizowanie 
oddziałów broni pancernej.
 W październiku 1940 r. kpt. dr Marian Gorzeński został mianowany naczelnym 
lekarzem 16. Brygady Czołgów, stacjonującej w miejscowości Blairgowrie w hrab-
stwie Perthshire. Z chwilą przesunięcia Brygady do miejscowości Duns i Kelso 
w Berwickshire, kpt. Gorzeński organizował do podstaw szkolenie załóg czołgo-
wych w ratownictwie i udzielaniu pierwszej pomocy rannym oraz pracował nad 
doszkalaniem patroli sanitarnych szwadronów i pułków pancernych. Gdy roz-
poczęło się formowania oddziałów 1. Dywizji Pancernej, w listopadzie 1943 r. zo-
stał wyznaczony na dowódcę 10. Lekkiej Kompanii Sanitarnej (LKS), kwaterującej 
w Galashiels. Zespoły sanitarne tej kompanii miały za zadanie ćwiczyć się w rato-
waniu i ewakuacji z pola walki rannych żołnierzy i transportowaniu ich do szpita-
li brytyjskich. Ćwiczenia te 10. LKS przeprowadzała w miejscowości Bridlington, 
w hrabstwie Yorkshire, dokąd w maju 1944 r. została przesunięta ze Szkocji 1. 
Dywizja Pancerna. Z początkiem lipca t.r. 10. LKS, wraz z całą Dywizją, przeszła 
z Bridlington do Aldershot, gdzie zakończono uzupełnienia sprzętu i personelu. 
29 lipca 1944 r., w porcie Tilbury, Dywizja załadowała się na oczekujące statki i w 
nocy z 30 na 31 lipca wypłynęła ku wybrzeżom Normandii.

Inwazja

 Ze wspomnień kpt. dr. M. Gorzeńskiego: „Mimo że miałem tylko stopień ka-
pitana, przypadł mi zaszczyt starszeństwa dyscyplinarnego nad wszystkimi żoł-
nierzami na statku Liberty, tj. Anglikami, Kanadyjczykami i naszymi chłopcami. 
Na brzegu Normandii wylądowaliśmy 31 lipca 1944 r., witani głuchymi grzmo-
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tami artyleryjskimi. Przez następne sześć dni odpoczywamy, a 8 sierpnia, spod 
Caen, Dywizja rusza do walki. Nim jednak pierwsze oddziały zetknęły się z wro-
giem, mamy rannych ze wsparcia lotniczego. „Latające fortece”, zamiast Niem-
ców, zbombardowały naszą artylerię przeciwlotniczą. 10. LKS rozwija wysunię-
ty punkt opatrunkowy i już bez wytchnienia, przez następne trzy dni, opatruje 
i ewakuuje rannych do szpitali kanadyjskich”.

W ogniu nieprzyjaciela

 11 sierpnia w punkt opatrunkowy dowodzony przez kpt. Gorzeńskiego tra-
fiają dwa pociski artyleryjskie. Zostaje rannych 11 sanitariuszy i kancelistów, 
kpt. Gorzeński  i jego zastępca kpt. dr Jan Tołubiński. Pierwszej pomocy udziela 
Gorzeńskiemu kpt. dr Szczepan Krei carek, przemyślanin, „czuwajowiec”, które-
mu też przyszło służyć w 10. LKS. Po założeniu opatrunku kpt. Gorzeński został 
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ewakuowany do 10. szpitala kanadyjskiego. W przeddzień rocznicy swoich uro-
dzin, 17 sierpnia 1944 r., jeszcze ze świeżymi szwami pooperacyjnymi, wrócił do 
kompanii. 1. Dywizja Pancerna toczyła w tym czasie historyczny bój o zamknię-
cie „worka” Falaise, walcząc o zdobycie wzgórza 262 – Mont Ormel, nazwanego 
przez gen. Maczka „Maczugą”. Po bitwie pod Falaise i Chambois oddziały polskie 
ruszyły w pościg za wycofującymi się Niemcami. Podczas postoju w miejscowości 
Ypres, w Belgii, przyszedł rozkaz awansujący kpt. Gorzeńskiego do stopnia majo-
ra. Specjalne gratulacje z tej okazji przysłał sam Minister Obrony Narodowej gen. 
dyw. Marian Kukiel.

Koniec wojny

 Po wyzwoleniu Belgii i Holandii, 1. Dywizja Pancerna wkroczyła na teren Nie-
miec, kończąc swój bojowy szlak w porcie Wilhelmshaven – bazie niemieckiej  ma-
rynarki wojennej, na Półwyspie Fryzyjskim. Przez okres dwóch lat mjr dr Marian 
Gorzeński pozostawał na okupacji w północno-zachodnich Niemczech. W stycz-
niu 1947 r. został przeniesiony do dowództwa Dywizji, obejmując funkcję dowód-
cy 10. i 11. kompanii sanitarnej, polowej stacji opatrunkowej i plutonu higieny po-
lowej. Funkcję tę pełnił do 11 maja 1947 r., tj. do dnia wyjazdu do Wielkiej Brytanii.
 Po powrocie ze służby okupacyjnej w Niemczech rozpoczął pracę jako lekarz 
w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia i ukończył kurs renowacji 
wiedzy lekarskiej w Royal Infirmary Hospital w Edynburgu.

Na emigracji

 W lipcu 1949 r. podjął pracę w szpitalu w miejscowości Bishop Auckland, a od 
maja 1953 r., do przejścia na emeryturę 30 września 1976 r., pracował jako lekarz 
w National Health Ser vice (państwowa służba zdrowia) w Wednesfield k. Wolver-
hampton, gdzie też osiadł na stałe.
 „Jako lekarza interesowało mnie każde schorzenie człowieka, ale najbardziej 
choroby dziecięce i niedomagania starcze, choć miałem też duże osiągnięcia w 
położnictwie, leczeniu chorób wewnętrznych czy rozpoznawaniu schorzeń chi-
rurgicznych” – napisał w swoich wspomnieniach.
 W r. 1990 mjr dr Marian Gorzeński awansował do stopnia podpułkowni-
ka w stanie spoczynku. Jako najstarszy wiekiem i stopniem lekarz-oficer, pełnił 
funkcję prezesa Koła Żołnierzy Służby Zdrowia 1. Dywizji Pancernej. Zmarł bez-
potomnie 23 lutego 2001 r. Wednes field – Wolverhampton. Został pochowany 
w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (pole 18, rząd 
7/1, grobowiec 6). W tym samym grobie są złożone prochy żony Barbary, zmarłej 
w Wednesfield 2 listopada 1999 r.
 Ppłk rez. dr Marian Gorzeński miał następujące odznaczenia: a) polskie: 
„Gwiazdę Przemyśla” za służbę harcersko-wojskową w listopadzie 1918 r. oraz 
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lipcu i sierpniu 1920 r., Krzyż Walecznych, Medal Wojska Polskiego, Złoty Krzyż 
Zasługi z Mieczami; b) pamiątkowe brytyjskie: Military Medal, Star for 1939-45 
War, Star for European Action; c) belgijski Croix de Guerre 1940 avec Palme; fran-
cuski Medaille Commémorrative Française de la Guerre 1939-1945 avec barette 
„France”.
 W swoim długim życiu kierował się zawsze prawem harcerskim i rotą przysię-
gi wojskowej, a jako lekarz bezinteresowną służbą bliźniemu.

Źródła:

Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemyślu, Katalogi kla-
sowe z lat 1912-1916, sygn. 14, 15, 16; zespół: II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. K. Morawskie-
go w Przemyślu, Katalogi główne z lat 1916-1924, sygn. 79-86, Protokół główny egzaminu dojrza-
łości – rok szk. 1923/24, sygn. 113.
Wspomnienia ppłk. w st. spocz. dr. Mariana Gorzeńskiego (w posiadaniu autora artykułu).

Zenon Andrzejewski
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Streszczenie: Niniejsze doniesienie przedstawia wyniki poszukiwań archiwalnych, których celem 
było zebranie materiałów o historii budynku Szpitala Ortopedycznego im. Wiktora Degi w Pozna-
niu. Odtworzono okoliczności, w jakich budynek powstał. Scharakteryzowano odnalezione doku-
menty.

Abstract: The author presents results of archival search for documentation to reconstruct the be-
ginnings of the Wiktor Dega Orthopaedic Hospital building in Poznań. Firstly, this building was a 
monastery. The first period of its history is described. 

Słowa kluczowe: historia szpitali, szpital ortopedyczny w Poznaniu
Keywords: history of hospitals, orthopaedic hospital in Poznań

 Kompleks budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego, 
mieszczący się przy ulicy 28. czerwca 1956 roku w Poznaniu, posiada ciekawą 
historię. Zbudowany początkowo jako żeńska szkoła, prowadzona przez przy-
byłe z Francji zakonnice, podczas Kulturkampfu został przejęty przez polskiego 
ziemianina lojalnego wobec ówczesnych władz pruskich, który otworzył tam pla-
cówkę szpitalną, zapoczątkowując trwający do dnia dzisiejszego okres, w którym 
interesujące nas budynki wykorzystuje się w celach medycznych.
 Badaniami objęty został okres drugiej połowy XIX wieku i początków wieku 
XX, ze szczególnym uwzględnieniem zdobytych materiałów archiwalnych, do-
tyczących głównie okresu użytkowania tych obiektów przez wspomnianą już 
niemiecką instytucję publiczną – Zakład Dobroczynności Garczyńskiego. Wizyta 
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złożona ad fontem, u samego źródła, w poszukiwaniu materiałów pomocnych przy 
pisaniu artykułu nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Na miejscu, w znajdu-
jącym się tam obecnie szpitalu ortopedycznym im. prof. Wiktora Degi 1, nie zacho-
wały się żadne dokumenty dotyczące historii obiektu. Próba znalezienia informa-
cji o zakonie sercanek w Archiwum Archidiecezjalnym również się nie powiodła, 
ponieważ materiały archiwalne dotyczące zakonu uległy zniszczeniu. Ostatecznie 
użyte w tej pracy materiały zebrane zostały w krótkiej kwerendzie w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Poznaniu, mieszczącego się na narożniku placu Wiel-
kopolskiego i ul. 23. Lutego.

* * * 

 W XIX wieku pojawiły się w Poznaniu pierwsze szkoły dla dziewcząt, instytu-
cje charakterystyczne dla tego czasu, będącego początkiem długotrwałego okresu 
walk kobiet o równe prawa i szanse w świecie zdominowanym przez pierwiastek 
męski 2. Pierwszą taką żeńską placówką edukacyjną była, wówczas dość znana, 
Szkoła Ludwiki, założona w 1830 roku przy dużym wsparciu żony namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, księcia Antoniego Radziwiłła – Ludwiki z Ho-
henzollernów, której wsparcie pomogło przełamać opory władz wobec polskiej 
instytucji kształcącej dziewczęta 3. Siedzibą założonej przez „komitet obywatelski” 
szkoły był budynek byłego klasztoru benedyktynek przy ulicy Wodnej 4.
 Opuszczona siedziba konwentu nie była jedynym zakonnym akcentem w XIX-
-wiecznej historii żeńskiej edukacji. Na poznańskim gruncie pojawiło się wtedy 
prowadzone przez zakony szkolnictwo dla dziewcząt. W 1857 roku utworzył tu 
szkołę zakon sióstr urszulanek, wreszcie rok później założyło swą szkołę w Poz-
naniu zgromadzenie sercanek (Dames au Sacré Coeur de Dieu) 5.
 Zakon urszulanek nastawiony był na edukację córek mieszczan i przedsta-
wicieli inteligencji poznańskiej, wobec czego szkołę założyły w ścisłym centrum 
miasta, przy ulicy Szewskiej. Dames au Sacré Coeur de Dieu natomiast, posiada-
ły inny profil wychowawczy i specjalizowały się w nauce córek ziemiańskich 6. 

 1  W r. 1997, w setną rocznicę urodzin profesora Wiktora Degi, szpital przyjął jego imię. O po-
staci profesora Degi, szczegółach jego biografii i jego osiągnięciach w dziedzinie ortopedii zob.: 
Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1983; W. Marciniak, Wiktor Dega. Wspo-
mnienie pośmiertne, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 1995; 60 (4): 249-254.
 2  Zwięzłe informacje o edukacji w Poznaniu zob.: S. Truchim: Historia szkolnictwa i oświaty 
polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, t. 1-2, Łódź 1967.
 3  Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, War-
szawa-Poznań 1982, s. 192. Więcej informacji na temat szkoły Ludwiki zob.: W. Knapowska, Dzieje 
fundacji ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 8, 1930.
 4  Z. Ostrowska-Kębłowska, op.cit., s. 390.
 5  Tamże, s. 391.
 6  Tamże.
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Początkowo  siostry  sercanki za swą poznańską siedzibę obrały budynek przy 
ulicy Górno-Młyńskiej (obecna ul. Mielżyńskiego). Jednak w miarę rozrastania 
się szkoły powzięto decyzję o przeniesieniu się poza centrum miasta, co wiązało 
się również z poprawą warunków nauczania – nowa lokalizacja miała zapewnić 
większy niż obiekt, dogodniejszy dla rozrastającej się szkoły. Za ogromne sumy, 
płynące z Francji, jak i od ziemiaństwa wielkopolskiego (istotną rolę spełnił tu 
Dezydery Chłapowski) 7, w 1871 roku wzniesiono położony wśród zieleni kom-
pleks budynków przy dzisiejszej ulicy 28. czerwca 1956 roku. Jak przy budowie 
wszystkich polskich instytucji publicznych nie korzystano ze wsparcia finansowe-
go państwa – również po przeniesieniu się do nowego gmachu, sercanki korzysta-
ły z finansowego wsparcia zamożnego ziemiaństwa 8.
 W latach 1873-1875 z inicjatywy Ottona von Bismarcka w II Rzeszy, której Pro
vinz Posen była częścią, ukazała się seria ustaw, będąca owocem polityki antyka-
tolickiej kanclerza Niemiec. Walka z Kościołem katolickim, zwana walką o kultu-
rę (Kulturkampf), miała na celu zlikwidowanie partykularyzmów, które szerzyła 
organizacja kościelna, a sposobem na to miało być jak największe podporządko-
wanie Kościoła państwu. Wspomniane ustawy rozszerzały znacząco wpływ pań-
stwa na Kościół, poddając nadzorowi proces kształcenia księży oraz ograniczały 
wpływ Kościoła na społeczeństwo, odsuwając go od nadzoru szkolnictwa, które 
miało zostać zsekularyzowane 9.
 Postanowienia te spowodowały likwidację poznańskiej szkoły sercanek po kil-
ku latach działalności w nowym budynku – zakonnice Sacré Coeur, podobnie jak ur
szulanki, zostały z ziem polskich wygnane, budynek sprzedano ze sporą stratą, a na 
miejscu szkoły utworzono Zakład Dobroczynności. Z zebranych dokumentów 
wynika, że właścicielem gruntu i znajdujących się na nim budynków został wtedy 
graf Thaddäus von Garczyński (Tadeusz Rautenberg-Garczyński), który instytucję 
tę firmował swoim nazwiskiem 10. „Powstał w nim w roku 1876 Zakład Dobroczyn-

 7  O działalności gen. Chłapowskiego związanej ze szkołą sercanek zob.: Z. Grot, Dezydery 
Chłapowski: 1788-1879, Warszawa 1983. Dodatkowo należy przypomnieć, że przełożoną sercanek 
była Józefa Chłapowska, córka słynnego generała. W chwili wstąpienia do klasztoru wniosła ona 
duży posag pieniężny. Zob.: M. Przychodzki, A. Łempicki, Od klasztoru Sacré-Coeur do Państwo-
wego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi AM w Poznaniu [w:] Księga Pamiątkowa w 85-le-
cie Ortopedii Poznańskiej, Poznań 1998; http://www.orsk.ump. edu.pl/menu/klasztor.html, data 
dostępu: 31.01.2012.
 8  I. Hoppe, Historia żeńskiego szkolnictwa średniego na terenie miasta Poznania w wieku XIX 
(maszynopis), cyt. za: S. Truchim, op. cit., s. 211.
 9  O Kulturkampfie na interesującym nas terenie zob.: L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zabo-
rze pruskim, Poznań 1970.
 10  Budynek został zakupiony tuż przed samą śmiercią Garczyńskiego, lub nawet bezpośred-
nio po jego śmierci – w jego imieniu i z odziedziczonych po nim funduszy. Pewne jest, że otwarty 
w nowo zakupionym budynku Zakład Dobroczynności został nazwany na jego cześć. Sam Gar-
czyński był zniemczonym obszarnikiem wielkopolskim, mającym swe ziemie w okolicach Zbąszy-
nia. Zob. M. Przychodzki, A. Łempicki, op. cit.
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ności Garczyńskiego. Był przeznaczony dla ludzi samotnych i starszych, powyżej 
40 roku życia, bez różnicy płci i narodowości. Pierwszeństwo miały jednak osoby 
z ‘wyższych stanów’. Kierownictwo Zakładu spoczywało w rękach niemieckich, 
a jego polityka doprowadziła do takiego stanu, że na początku XX wieku pensjo-
nariuszami byli prawie wyłącznie Niemcy” 11.

* * * 

 Zebrany w kwerendzie zbiór archiwaliów obejmuje mapy, szkice poglądowe 
działki zakładowej, listy i notatki kuratorium Zakładu i dyrektora jego ogrodu, 
krótką lista nazwisk związanych z Zakładem oraz zapisy ubezpieczeń przeciw-
pożarowych. Najwcześniej datowanymi źródłami dotyczącymi kompleksu szpi-
talnego okazały się dwa szkice ogólne, obejmujące dzielnicę wildecką, na których 
widnieje działka szpitalna razem z zabudowaniami. Pierwsza z map 12 pokazuje 
stan zabudowań z roku 1880, a druga 13 z roku 1892. Obie mapy sporządzono od-
ręcznie w języku niemieckim, na kalce technicznej w skali 1:10 000. Pokazują one, 
w jaki sposób kompleks budynków był rozbudowywany przez jego właścicieli.
 Obszernym źródłem na temat kompleksu budynków przy ul. 28. czerwca 1956 
roku okazał się również kataster Dyrekcji Miejskiego Towarzystwa Ogniowego 
w Poznaniu 14. Sporządzony w 1905 roku, obejmował wszystkie budynki i dział-
ki budowlane, znajdujące się na terenie dawnej szkoły sióstr sercanek. Opisywał 
ogólne parametry budynków oraz wartość ich ubezpieczenia. Wyliczenie wymia-
rów składało się z podania długości i szerokości/głębokości budowli, wysokości 
pięter/kondygnacji i podania wielkości działki w metrach kwadratowych.
 W katastrze znajdowały się także informacje na temat materiałów, z których 
wykonano ściany, podłogi, stropy, dachy i gzymsy. Było w nim miejsce także na 
dokładną liczbę takich elementów jak wiązania dachowe, rury odpływowe, rynny  
i kominy. Podano także liczbę drzwi, okien, klatek schodowych oraz przewo-
dów gazowych. Kolejne rubryki zawierały możliwie jak najdokładniejszy wiek 
poszczególnych budynków (przedstawiając tym samym rozwój kompleksu szpi-
talnego w latach 1871-1902 z innej perspektywy niż wspomniane wyżej mapy), 
a także informacje na temat ich stanu oraz dokonanych ostatnio całkowitych na-
prawach i renowacjach.
 W części poświęconej wartości ubezpieczenia budynków opisana została 
przybliżona wartość każdego z nich, łącznie z kamiennymi fundamentami i piw-
nicznymi ścianami. Podano procedurę obliczania aktualnej wartości budowli  – 

 11  Tamże.
 12  Akta M. Poznania, sygn. 6383.
 13  Akta M. Poznania, sygn. 6330.
 14  Stadt-Feuer-Societäts-Direktion in Posen 1804-1921, sygn. 1963.
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od podstawowej wartości budynku należało odjąć wartość darmowego budulca, 
którego właściciele mogli żądać w przypadku pożaru oraz dewaluację spowo-
dowaną okolicznościami ujętymi w rubryce opisującej wiek i stan budynków. 
Podane zostały także skatalogowane w ekspertyzie przyrządy i maszyny, które 
miały zostać ubezpieczone razem z budynkiem oraz żądana suma ich ubezpie-
czenia.
 Tajemnicza lista składająca się z kilkunastu nazwisk, która znajdowała się 
wśród materiałów archiwalnych, była prawdopodobnie częścią spisu pensjo-
nariuszy Zakładu, lub być może nawet jego darczyńców 15. Nie dało się ustalić 
tego faktu z całą pewnością, ale na liście widnieją nazwiska osób w średnim 
i podeszłym  wieku, co może wskazywać, że są to osoby, które przebywały 
w Zakładzie w ramach opieki zdrowotnej. Osoby z listy pochodziły głównie 
z Poznania (np. fraülein Margarita Morgenstern, lat 44; Elsner von Granow, lat 
63; i para o nazwisku Noack, lat 68 i 54), znalazł się tam także jeden Wrocła-
wianin, nazwiskiem Ryll (67 lat) oraz ktoś z Ryczewa o trudnym do odczytania 
nazwisku 16.
 W zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu znalazły się fragmenty za-
pisów prowadzonych przez pracowników Zakładu oraz część korespondencji. 
Zachowane materiały zostały napisane na przestrzeni dziesięciu miesięcy roku 
1906 17. Pierwsze dwa, datowane na 24 marca, to notatka oraz list do urzędnika 
miejskiej rady budowlanej (Stadtbaurat) 18. Oba dokumenty opisują postanowienia 
posiedzenia zakładowego kuratorium, które odbyło rankiem tego samego dnia.
 Z notatki wynika, że przyjęto budżet Zakładu oraz zajęto się sprawą nowej 
zabudowy ogrodu 19. Interesująca jest również kwestia braku miejsc w budynku, 
związana z dużą liczbą starających się o przyjęcie kandydatów. Sporządzający 
tą notatkę pracownik Zakładu podkreśla, że poruszył tą sprawę na posiedzeniu, 
a przewodniczący Kuratorium zdecydował, by sprawę wnieść do następnego po-
rządku dziennego 20.
 Sprawa wytyczenia nowej zabudowy w ogrodzie została przedłożona do 
urzędnika miejskiego nazwiskiem Schulz, który został poinformowany o termi-
nie wizji lokalnej w ogrodzie Zakładu, mającej się odbyć 4. kwietnia o godzinie 
16. Pojawia się tam zdanie, w którym mowa o ewentualnej kwestii oddania czę-

 15  Akta M. Poznania, sygn. 6441.
 16  Tamże.
 17  Pełne teksty listów i notatek zamieszczone zostały w aneksie.
 18  Akta M. Poznania, sygn. 6441.
 19  Tamże.
 20  Tamże. Z notatki wynika jasno, że brano pod uwagę rozbudowanie zakładu: „Ich regte 
alsdann  die Frage an, ob nicht mit Rücksicht auf die grosse Anzahl der Bewerber eine Erweiterung 
des Stifts in Aussicht  gekommen werden könne. Der Vorsitzende sagte zu die Angelegenheit auf die 
nächste Tagesordnung  zu setzen.“ 
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ści zakładowego ogrodu na cele publiczne. Niestety brak dalszych dokumentów, 
z których wynikałby dokładny rezultat owej wizji lokalnej 21.
 Następna notatka, z dnia 9 października, sporządzona przez dyrektora ogrodu, 
ujawnia plan zagospodarowania terenów parkowych 22. Pierwotny plan zakładał 
podzielenie ogrodu na części przez cztery prostopadle biegnące ulice (w kierunku 
północ-południe – Neue Ritterstrasse i Strasse 21; w kierunku wschód-zachód – 
dwie nienazwane przecznice) 23.
 Jednakże stworzono nowy szkic, dołączony do owej notatki, w którym admi-
nistracja ogrodu wzięła pod uwagę inny wariant. Pomyślano aby zachować tzw. 
„Ścieżkę Poetów” (Poetensteig), oddzielającą parkowy zagajnik od ogrodu warzyw-
no-owocowego. Wytyczono nową, szeroką na 15 metrów ulicę (Strasse A), popro-
wadzoną tak, by „Ścieżka Poetów” została utrzymana na terenie parku, który miał 
na celu osłonę terenów Zakładu Garczyńskiego od nowo wytyczonych ulic.
 Dyrektor ogrodu podaje wymiary placów, powstałych poprzez wytyczenie 
siatki ulic, a także dokonuje podziału na teren placu publicznego oraz teren prze-
znaczony pod budowę. Zaznacza także, iż w przyszłości, w przypadku sprzedaży 
dalszych terenów Zakładu w celach budowlanych, na ten cel nadaje się leżący 
przy północnej granicy działki pas ziemi, na którym znajdowały się w tamtym 
czasie budynki ogrodnicze, prawdopodobnie już nieużywane, lub przestarzałe, 
gdyż w innym wypadku dyrektor ogrodu nie zgodziłby się na ich likwidację. 
Pisze  on o możliwym wtedy przedłużeniu jednej z przecznic (Strasse C) i połącze-
niu dzisiejszych ulic Dolna Wilda (Villenstrasse) i 28. czerwca 1956 roku (Kronprin
zenstrasse).
 Następnie w materiałach archiwalnych znajdują się dwa odręcznie pisane 
i prawie całkowicie nieczytelne listy od niejakiego Teubnera 24. Biorąc pod uwagę, 
że ówczesnych architektem miejskim miasta Posen był Fritz Teubner, to pomimo 
niemożności odczytania treści listów, można wyciągnąć wniosek, że z racji spra-
wowanego stanowiska, interesowała go kwestia przebudowy terenów należących 
do Zakładu Garczyńskiego i właśnie z tego powodu prowadził on korespondencję 
najprawdopodobniej z zakładowym kuratorium.
 Ostatnim elementem zachowanej korespondencji jest list adresowany do kura-
torium Zakładu (nazwanego w tym miejscu ‘Hospital’ – ‘szpitalem’), napisany 21. 

 21  Zbieżność nazwisk stadtbaurata Schulza ze wspomnianym wcześniej Gustavem Schulzem 
(Schultzem), popularnym wśród poznańskich Niemców architektem, twórcą projektów takich bu-
dynków Poznania jak m. in. Hotel Rzymski i Pałac Anderschów na Al. Marcinkowskiego, czy też 
Synagoga Tempel, nieistniejąca już obecnie żydowska bóżnica jest prawdopodobnie całkowicie 
przypadkowa. Architekt zmarł w roku 1874, a nazwisko Schulz jest w Niemczech bardzo popular-
ne. O Gustavie Schulzu zob. Z. Ostrowska-Kębłowska, op. cit., s. 249-250. Wiele miejsca poświęca 
mu również Marceli Motty, zob.: M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 1-2, Poznań 1999.
 22  Akta M. Poznania, sygn. 6441.
 23  Tamże.
 24  Tamże.
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grudnia 1906 roku, przez nieznaną z nazwiska osobę, działającą prawdopodobnie 
z ramienia miejskiej rady budowlanej, lub miejskiego architekta 25. W liście tym 
mowa o kolejnej modyfikacji planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
ogrodu. Powołując się na wcześniejszą naradę autor listu proponuje, by zarząd 
Zakładu dokonał sprzedaży kolejnych terenów ogrodu miastu. Wspomina także 
o nieznacznych korektach w wytyczeniu ulic i dołącza do listu poglądowy szkic, 
również zachowany w materiałach Archiwum Państwowego w Poznaniu.
 Podsumowując wartość poznawczą opisanego powyżej zbioru materiałów 
archiwalnych, trzeba na wstępie podkreślić jego niekompletność. W zebranych 
dokumentach brak tych, związanych z powstaniem budynku jako żeńskiej szkoły 
sercanek, nie ma też niczego na temat zmiany instytucji znajdującej się wewnątrz 
kompleksu – moment przekwalifikowania wymyka się owym źródłom. Jeśli cho-
dzi o te zagadnienia, to opisane wyżej archiwalia nie mają niczego do zaoferowa-
nia. Jedną z niewielu wskazówek, co do dziejów budynków przed rokiem 1873 
jest fakt, że główną budowlę kompleksu skrótowo opisuje się w katastrze i szki-
cach poglądowych jako ‘Sacré Coeur’.
 Jeśli jednakże chodzi o etap późniejszy, związany z szeroko rozumianą dzia-
łalnością Zakładu Dobroczynnego, to w zbiorze tym znajduje się kilka ciekawych 
informacji. Mapy pozwalają na skonfrontowanie rozwoju kompleksu na tle roz-
budowy dzielnicy Wilda, kataster Towarzystwa Ogniowego daje możliwość kom-
pleksowego spojrzenia na siedzibę Zakładu od strony czysto budowlanej, lecz 
prócz ściśle technicznych informacji, zawiera także daty zbudowania poszcze-
gólnych budynków kompleksu oraz część ich wyposażenia, wartą wzmianki dla 
ubezpieczyciela, więc przedstawiającą realną wartość.
 Istnieje także kilka możliwości wykorzystania w badaniach zbioru korespon-
dencji i notatek służbowych Zakładu. Ukazują one w szerokim świetle kolejne pla-
ny zagospodarowania (nawiasem mówiąc, ogromnej pod względem powierzch-
ni) przestrzeni parkowej. Pozwala prześledzić proces wyprzedawania miastu 
terenów parkowych, tak wartościowych dla sióstr Sacré Coeur, a dla niemieckiej 
instytucji o charakterze sanatoryjnym nie przedstawiająca takiej wartości. Zakład 
Dobroczynności starał się spieniężyć posiadany w ziemi kapitał, co może świad-
czyć o możliwych problemach finansowych instytucji, a może demaskuje jedynie 
chciwość kuratorium Zarządu. Listy od Fritza Teubnera wskazują na zaintereso-
wanie obiektem architekta miejskiego, co daje żywy przykład działania osoby na 
tym stanowisku na przełomie XIX i XX wieku oraz jego współpracy z właściciela-
mi prywatnych posesji.
 Istnieją w tym zbiorze także informacje, mogące przydać się przy opisie dzia-
łalności administracyjnej Zakładu – mianowicie o odbywających się posiedze-
niach kuratorium, porządku dziennym obrad, sposobie dyskutowania na nara-
dach. Można też pokusić się o częściowe zrekonstruowanie systemu administracji 

 25  Tamże.
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Zakładu. W jednej z notatek mowa nawet o istnieniu osobnej administracji ogrodu 
zakładowego, co wskazuje na dużą złożoność kierownictwa 26.
 Przedstawiony w niniejszym artykule zbiór archiwalny nie był najprawdopo-
dobniej dotychczas przez nikogo opracowywany i może on choć w minimalnym 
stopniu przyczynić się do poszerzenia naszej wiedzy o funkcjonowaniu niemiec-
kich instytucji publicznych w Poznaniu.

Załącznik:

Aktennotiz Posen, den 24. März 1906

 Heute morgen fand eine Sitzung des Kuratorium des Garczyński’schen Stifts statt, in 
welcher die Rechnungsgelegung und der Etat genehmigt wurden, ebenso eine Anzahl von 
Aufnahmen.
Ich regte alsdann die Frage an, ob nicht mit Rücksicht auf die grosse Anzahl der Bewerber 
eine Erweiterung des Stifts in Aussicht gekommen werden könne. Der Vorsitzende sagte 
zu die Angelegenheit auf die nächste Tagesordnung zu setzen.
Alsdann kam die Angelegenheit der Fluchtlinien durch den Garten des Garczyński’sches 
Stift zu Sprache. Zur Beurteilung der Angelegenheit soll Termin an Ort und Stelle am 4. 
April nachmitags stattfinden.

Posen, den 24. März 1906

Zu schreiben: An Herrn Stadtbaurat Schulz.

 Sehr geehrter Herr Stadtbaurat

 In der heutigen Sitzung des Kuratoriums des Garczyński’schen Stifts ist die Frage der 
Durchlegung der Fluchtlinien durch den Garten des Stifts besprochen werden. Bevor die 

 26  Akta M. Poznania, sygn. 6441.

Michał Surmacz



56

Herren mit Antragen an die Stadt herantreten, soll an Ort und Stelle eine Besichtigung 
stattfinden. Als Termin ist der 4. April nachm. 4 Uhr an Ort und Stelle vereinbart werden.
 Ich ersuche das weitere zu veranlassen und and der Besichtigung teilzunehmen. Es soll 
dabei gleicherzeit die Frage beschprochen werden, ob. und eventl. unter welchen Bedin-
gungen ein Teil des Gartens des Stifts für öffentliche Zwecke hergegeben werden kann.

Aktennotiz Posen, den 9. Oktober 1906

 Nach dem ursprünglichen Fluchtlinienplane soll das Grundstück des Garczyński-
’schen Stifts durch zwei Querstrassen die verlängerte Neue Ritterstrasse und Strasse 21, 
sowie durch 2 in Ostwestrichtung die Strasse 21 mit der Villenstrasse verbindende Stras-
sen aufgeteilt werden. Es würden von dem ca. 74 580 qm grossen Grundstück rund 40 900 
qm für Strassen, Baublöcke und einen öffentlichen Platz abgetrennt werden.
 In der vorliegenden Skizze der Gartenverwaltung ist auf die Erhaltung des Stiftsgar-
tens bis an den sogennanten Poetensteig, welcher das Wäldchen von dem Obst- und Ge-
müsegarten trennt, Bedacht genommen. Eine 15 m. breite Querstrasse A, die so gelegt 
ist, das der Poetensteig als Teil des Parks erhalten bleibt, durchschneidet das Grundstück 
in Nordsüdrichtung, 2 schmale Strassen B und C verbinden die Strasse A mit der Villen-
strasse und umschliessen einen ca. 8 784 qm grossen öffentlichen Platz. Es bleiben an der 
Nord- und Südgrenze des Stiftsgrundstücks 2 Baublöcke F und G von 3 310 resp. 3942 qm 
Flächeninhalt verkaüflich.

Bei dieser Aufteilung werden 
für Strassen 5 919 qm
für öffentlichen Platz 8 784 qm
für Bauterrain 7 252 qm

zusammen 21 955 qm

vom Garczyński’schen Stift in Anspruch gennomen. Falls später einmal weiteres Terra-
in vom Stiftsgrundstück für Bauzwecke verkauft werden soll, würde hierfür der an der 
Nordgrenze liegende Streifen, auf dem jetzt die Gärtnereigebaüde stehen, abgetrennt wer-
den könen. Es musste dann die Strasse C wie im Plan pnktiert angedeutet, über die Strasse 
A hinweg bis nach der Kronprinzenstrasse verlängert werden.

Der Gartendirektor
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Posen, den 21. Dezember 1906

Zu schreiben: An das Kuratorium des Graf Garczyński’schen Hospitals.

 In Verfolg unserer an das Kuratorium gerichteten Anfrage wegen Verkauf von Terrain 
des Stifts erlauben wir uns noch folgendes auszuführen. Durch die verlängerte Neue Rit-
terstrasse ist das Stiftsgrundstück nach der Hornstrasse zu durchschnitten; ferner durch-
schneidet das Stiftsgrundstück eine mehr nach östlich nach der Villenstrasse zu gelege-
ne Querstrasse. Wir haben einen Entwurf aufgestellt, in welchem die den Baulichkeiten 
zunächst liegende Strasse fallen gelassen ist und die zweite Strasse soweit nach der Vil-
lenstrasse verschoben ist, dass der Hang am Poetensteig von der Strasse nicht mehr an-
geschnitten wird. Unter Bezugnahme auf die früheren Besprechungen an Ort und Stelle 
möchten wir anregen, dass der Teil südlich dieser Strasse an die Stadt verkauft werde. 
Einen Plan fügen wir mit der Bitte um Rückgabe bei.

Michał Surmacz
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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013

Seweryna Gałęzowskiego De variola mitigata (1824).
Kilka słów o kontekście powstania rozprawy

Seweryn Gałęzowski’s De variola mitigata (1824).
Some remarks on its historical background

Katarzyna Pękacka-Falkowska

Poznań

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Streszczenie: W 1824 roku obiecujący student Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego obronił roz-
prawę doktorską poświęconą ospie zmodyfikowanej. Dysertacja podejmowała aktualny i istotny 
temat, była oparta na obserwacjach i najnowszej wiedzy naukowej, a jej wyniki mogły mieć rze-
czywiste znaczenie dla praktyki lekarskiej zwolenników wakcynacji. Komentarz dostarcza pewnej 
wiedzy o kontekście powstania rozprawy. 

Abstract: In 1824 a highly promising student of Imperial University of Vilnius defended his doctoral  
thesis on modified smallpox. The dissertation took up a topical and vital item, was based on 
a current  medical knowledge base and observation, the results could have a great significance for 
the supporters  of vaccination. The paper examines the historical context/background of the thesis. 

Słowa kluczowe: historia medycyny, Seweryn Gałęzowski, ospa prawdziwa, ospa zmodyfikowana, 
XIX wiek
Key words: history of medicine, Seweryn Gałęzowski, smallpox, modified smallpox

Kończę moie uwagi oświadczeniem nayuroczystszem, 
iż nie było żadnego przykładu, któryby mógł rzucić naymnieyszą 

wątpliwości na dzielność wakcyny, to naywiększe z dobrodzieystw,  
któremi Opatrzność rodzay ludzki udarować raczyła.

Józef Frank (1818)

Zdolność do łagodzenia ospy będzie dla gatunku 
ludzkiego największym dobrodziejstwem, a przypisywać 

to należy wyłącznie zaletom szczepienia.

Seweryn Gałezowski (1824)
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 Edward Jenner umarł w 1823 roku przekonany o doniosłości swojego odkry-
cia – możliwości szczepienia ospą krowią przeciwko ospie prawdziwej 1. Jednakże 
jeszcze przed śmiercią ojca wakcynacji teoria szczepień zaczęła przeżywać głęboki 
kryzys 2. Choć na początku XIX wieku dzięki inokulacji krowianką liczba choru-
jących i umierających na ospę prawdziwą zaczęła gwałtownie spadać, to jednak 
już po upływie dekady można było – wskutek reakcyjnych działań przeciwników 
Jennera – zaobserwować zmniejszenie się liczby prowadzonych zabiegów i po-
wolny nawrót choroby 3. 
 Nowe epidemie ospy prawdziwej, o której przez pewien czas sądzono, że zo-
stała pokonana (a przynajmniej stłamszona), zaczęły wybuchać ze wzmożoną 
siłą na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX stulecia 4, powodując zwątpienie 
w moc ochronną „dzielnej wakcyny” 5, poprzez którą „poczwara zwyciężona zwi-
ja swej władzy znamiona, i zgrzytnąwszy ustępuje” 6. I tak, rzeczywiste nasilenie 
występowania zdarzeń epidemicznych notowano począwszy od końca 1815 roku. 
W 1816 roku ospa prawdziwa wybuchła z niecodzienną siłą w Montpellier (acz 
już wcześniej notowano w mieście pojedyncze przypadki zachorowań), następnie 
rozprzestrzeniła się na pozostałe miasta Langwedocji, potem zaś na całą Francję. 
Niemal równocześnie choroba pojawiła się we Włoszech. W 1817 roku ospa sza-
lała w Szkocji, skąd niebawem przeniosła się do Anglii. Stamtąd na statkach han-
dlowych przedostała się do miast portowych położonych nie tylko nad Morzem 
Północnym i Bałtyckim, lecz także do portów amerykańskich nad Atlantykiem. 
Pochód zarazy w Europie i Stanach Zjednoczonych znaczyły wydawane masowo 

 1  O ile nie zaznaczono inaczej, w prezentowanym tekście najważniejsze fakty historyczne od-
nośnie do przebiegu dziewiętnastowiecznych epidemii ospy zrekonstruowano na podstawie pracy 
P. Kueblera, Geschichte der Pocken und der Impfung, Berlin 1901.
 2  Tamże, passim; G. Chamayou, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, 
Gdańsk 2013, s. 102-109.
 3  Przykładowo, latach 1801-1811 w Glasgow szczepiono średnio 1,4 tys. dzieci rocznie, w 
kolejnych siedmiu latach – około 900 rocznie, natomiast w 1818 roku – zaledwie 650. Oznacza 
to, że obok siebie żyli ludzie zaszczepieni i niezaszczepieni, przy czym liczba osób nieszcze-
pionych znacznie przewyższała liczbę tych pierwszych. Zob. np.: E. J. Edwardes, A Concise 
History of Small-Pox and Vaccination in Europe, London 1902, Ch. V (s. 45-50), Ch. VI (s. 51-
60).
 4  Obserwatorzy z epoki pisali, że niektóre epidemie, na przykład epidemia w Ringwood 
w 1808 roku i Norwich w roku 1812 – wybuchały wskutek zaniechania szczepień wśród dorosłych 
i dzieci. Stąd też zaraz po ich wygaśnięciu wzrastała liczba prowadzonych wakcynacji.
 5  Zob. np.: „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” 1818, Nr 64, s. 823: „Gazeta Hambur-
ska doniosła niedawno wiadomość z Anglii, jakoby wakcyna (krowia ospa) okazała się tam niedo-
stateczną przeciw ospie naturalnej”.
 6  I. Szydłowski, Oda na pamiątkę urodzin doktora Jennera wynalazcy wakcyny, obchodzoną 
przez Cesarskie Towarzystwo Medyczne w Wilnie d. 6 Maia 1820, „Tygodnik Polski” 1820, t. 2, nr 
11, s. 244; tekst dostępny także jako dokument elektroniczny: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-
-content?id=93357 (data dostępu: 11 marca 2013).
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przez ówczesnych lekarzy druki ospowe oraz noty prasowe, w których podawano 
między innymi informacje o śmiertelności i zaobserwowanych objawach choro-
by 7.
 Szybki nawrót ospy prawdziwej – po latach euforii spowodowanej rozbudzo-
nymi nadziejami na jej przezwyciężenie – był dla współczesnych dużą niespo-
dzianką. Przy czym jeszcze większym zaskoczeniem była nowa forma starej morbi, 
która – po pierwsze – nie była teraz tak zabójcza jak w XVIII stuleciu, po drugie 
– atakowała także zaszczepionych, acz w ich przypadku – to po trzecie – przy-
bierała formę łagodniejszą niż normalnie, po czwarte zaś – przestała być chorobą 
dzieci, stając się chorobą młodych dorosłych 8. Nie dziwi więc, że w 1824 roku, 
tuż po zakończeniu epidemii variola vera w Berlinie, Christoph Wilhelm Hufeland 
napisał: 
 „Przed trzydziestoma, czterdziestoma laty jednym z najważniejszych obsza-
rów moich zainteresowań, które pochłaniały całą mą uwagę i wymagały ode mnie 
drobiazgowych studiów, była powszechnie panująca podówczas zaraza ospowa, 
która wszelako w kolejnym dwudziestoleciu całkowicie wymknęła się mej obser-
wacji dzięki wprowadzeniu wakcynacji; teraz na nowo ospa staje przed mymi 
oczami, acz, przyznaję, zaszły w niej dość osobliwe zmiany” 9. 
 Podstawowe pytaniem nurtujące współczesnych Hufelandowi lekarzy walczą-
cych z variola vera brzmiało: jakiego rodzaju były to zmiany i co je spowodowało. 
Ale po kolei.
 W trakcie kolejnych fal epidemii ospy prawdziwej z przełomu drugiego i trze-
ciego dziesięciolecia XIX wieku wśród zarażonych znalazło się wiele osób, które 
wcześniej inokulowano ospą krowią. Przykładowo, w Edynburgu w 1817 roku 
spośród siedemdziesięciu chorych leczonych przez Henry’ego Devara aż trzy-
dziestu czterech poddano kiedyś wakcynacji (48,6%) 10; natomiast spośród pięciu-
set pięćdziesięciu sześciu ospowatych doglądanych przez Jamesa Thomsona wak-
cynowano trzystu dziesięciu (55,7%) 11. 
 Warto przy tym pamiętać, że ową prawidłowość – ospa prawdziwa może ata-
kować ludzi zaszczepionych ospą krowią – lekarze obserwowali począwszy od 

 7  Przegląd podstawowej literatury epoki zob. np.: P. Kuebler, Geschichte der Pocken, passim. 
 8  E. J. Edwardes, A Concise History of Small-Pox, s. 51 i nast. 
 9  Ch.W. Hufeland, Die Pockenepidmeie der Jahre 1823 und 1824, nebst ihren Resultaten, 
besonders  in Beziehung auf modificierte Pocken, „Journal der Practischen Heilkunde” 1824, Bd. 59, 
IV Stuck (October), s. 5.
 10  Dane wg A. Wernhera, Zur Impfrage. Resultate der Vaccination und Revaccination vom 
Beginn  der Impfung bis heute, nach den Quellen bearb, Mainz 1883 i E.J. Edwardesa, A Concise 
History of Small-Pox.
 11  Sytuacja wyglądała podobnie w Dublinie rok później, gdzie w grupie 574 zarażonych ospą 
prawdziwą znalazło się 94 zaszczepionych (15,4%), natomiast w Filadelfii, jak zapewniał Hennen, 
choroba zmogła od czterech do pięciu tysięcy osób poddanych uprzednim szczepieniom
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roku 1804 (acz były to wówczas przypadki rzadkie) 12. I tak 2 lutego 1806 roku 
Królewskie Towarzystwo Jennerowskie opublikowało niepokojący komunikat. 
Informowano w nim, że członkowie Towarzystwa widzieli kilka osób poddanych 
wakcynacji, które mimo „ochronnej mocy szczepienia” zachorowały później na 
variola vera 13. Także od końca lat dziesiątych XIX wieku angielski medyk, George  
Gregory, regularnie informował o rosnącej w londyńskim szpitalu dla ospowa-
tych liczbie chorych, którym wcześniej wszczepiono wakcynę. Zgodnie z jego sło-
wami, w 1809 roku wśród stu czterdziestu sześciu hospitalizowanych znalazło 
się czterech wcześniej zaszczepionych (2,7%), w 1819 roku odnosiło się to już do 
siedemnastu spośród dziewięćdziesięciu siedmiu pacjentów (8,6%), w 1822 roku – 
pięćdziesięciu siedmiu spośród stu dziewięćdziesięciu czterech (29,4%), natomiast 
trzy lata później – stu czterdziestu siedmiu z trzystu pięciu (48,2%). Na podsta-
wie tego zestawienia Gregory wyciągnął wniosek, że dożywotnia, ochronna moc 
szczepienia jest pobożnym życzeniem współczesnych mu lekarzy i reformatorów, 
a „owa przerażająca zmiana proporcji” wynika z „rosnącej liczby błędów w trak-
cie wakcynacji” 14. 
 Gdyby brać pod uwagę tylko procentowy udział liczby zaszczepionych w gru-
pie osób chorych na ospę, którymi opiekował się Gregory, można by rzeczywiście 
podzielić jego opinię co do bezskuteczności (lub – mówiąc łagodniej – ograniczo-
nej skuteczności) wakcynacji. Błędność twierdzenia lekarza uwidacznia się jednak 
wtedy, gdy zrozumiemy, ilu spośród inokulowanych ospą krowią rzeczywiście 
zarażało się ospą prawdziwą oraz umierało z jej powodu w trakcie epidemii. 
 Dla przykładu, w trakcie zarazy w Norwich w 1819 roku John Cross zano-
tował, że ospa prawdziwa zaatakowała sto dwanaście rodzin, w których żyły 
łącznie sześćset trzy osoby. Wśród nich tylko pięćdziesiąt osób zostało uprzednio 
zaszczepionych ospą krowią, z czego podczas epidemii zachorowały tylko dwie 
(4%) (mimo że dzieliły z innymi chorymi albo pokój, albo łóżko), a choroba przy-
brała w ich przypadku formę łagodną. Dodatkowo w trakcie zarazy zaszczepiono 
trzydzieścioro czworo dzieci. Spośród nich zachorowało i dostało wysypki ospo-
wej troje (8,8%), acz – co lekarz podkreślił wyraźnie – w najostrzejszym z przy-
padków wysypka ta składała się z zaledwie jedenastu krostek. Wśród pozostałych 

 12  Por. przygotowane przez Radosława Piętkę i Magdalenę Szymańską-Piętkę tłumaczenie 
rozprawy S. Gałęzowskiego na język polski zamieszczone na s. 73-100 niniejszego numeru „Acta 
Medicorum Polonorum” (tu przede wszystkim s. 75-78).
 13  Testimonies of Medical Men, On the Protection Supposed to be Afforded by Vaccination from 
1805 to 1881, „The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout”, vol. 39, b.d.w., b.s.; dokument elektro-
niczny: http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-corpus-Stout.html (data dostępu: 15 marca 
2013). 
 14  Zob. np.: [recenzja książki] G. Gregory, Cursory Remarks on Small Pox, as it occurs subsequ-
ent to Vaccination, „The Medico-Chirurgical Review. New Series” 1824, vol. 1, s. 806-811 (cytowany 
fragment: s. 807); G. Gregory, Report of the physician of the Small-Pox and Vaccination Hospital, 
Februardy 3rd, 1825, „The Medico-Chirurgical Review. New Series” 1825, vol. 2, s. 551-554.
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pięciuset dwunastu osób dwieście piętnaście nie było nigdy szczepionych, ani nie 
przechodziło uprzednio variola vera. Wśród tej grupy w trakcie zarazy opisywanej 
przez Crossa na ospę prawdziwą zapadło dwieście osób (93%), z czego czterdzie-
ści sześć zmarło (23%) 15. I tak z biegiem czasu na podstawie tego typu zestawień 
niektórzy lekarze zaczęli wysnuwać przypuszczenie, że co prawda wakcynacja 
nie chroni całkowicie przez zarażeniem, ale w przypadku zachorowania z pewno-
ścią ułatwia powrót do zdrowia 16.
 W tym miejscu należy jeszcze zapytać, jak ówcześni lekarze tłumaczyli niepra-
widłowe działanie wakcyny, czyli brak – mimo szczepienia – pełnej ochrony przed 
zachorowaniem na ospę prawdziwą. W XIX wieku funkcjonowało co najmniej 
sześć teorii medycznych 17, z których trzy miały znaczenie podstawowe. Pierwsza 
z nich (i zarazem najstarsza) mówiła, że szczepienie nie przebiegło prawidłowo 18. 
Druga wskazywała, że wraz z upływem czasu wakcyna przestaje chronić przed 
atakiem choroby, ale wciąż chroni przed jej śmiertelnymi skutkami. Natomiast 
jeszcze inna głosiła, że wakcynowani są jakoś chronieni przed variolae verae, gdyż 
ospa prawdziwa nie może przyjąć u nich swej właściwej formy, wypaczając się 
i rozwijając w coś „ospopodobnego”. W ten oto sposób w drugim dziesięcioleciu 
XIX wieku narodziła się teoria ospy fałszywej, zmodyfikowanej tudzież złagodzonej 
(varioloid). 
 Chociaż masowe przypadki nieprawidłowego (tj. niezgodnego z doświad-
czeniem i opisami zawartymi w podręcznikach) przebiegu ospy prawdziwej 
lekarze obserwowali także w trakcie epidemii z lat 1813 i 1817, między inny-
mi w szkockich miastach Forfar i Newton-Stewart 19, to za twórcę teorii ospianki 
uważa się Jamesa Thomsona 20. To właśnie ten szkocki lekarz w trakcie epidemii 
panującej w Edynburgu w 1818 roku potwierdził obserwacje swoich poprzed-

 15  Co istotne, Cross donosił, że zaraza została szybko zduszona przez lekarzy i zebrała tak 
skromne żniwo wyłącznie dlatego, że przed i w trakcie epidemii zastosowano szczepienia. Nie-
stety lekarz nie napisał nic o zachorowalności i śmiertelności wśród 267 osób, które chorowały już 
wcześniej na ospę prawdziwą. Zob.: tegoż, The history of the variolous epidemic which occurred 
in Norwich in the year 1819, and destroyed 530 individuals : with an estimate of the protection af-
forded by vaccination, and a review of past and present opinions upon chicken-pox and modified 
smallpox, London 1820. Podobne szacunki przedstawiali lekarze marsylscy, którzy stwierdzili, że 
w ich mieście w chwili wybuchu zarazy 1818 roku spośród 40 tys. mieszkańców przed 30 r.ż. zo-
stało zaszczepionych uprzednio 30 tys., 2 tys. przechodziło wcześniej ospę prawdziwą, natomiast 
8 tys. ani nie było nigdy szczepionych, ani nie chorowało na variola vera. Wśród przedstawicieli 
pierwszej z wymienionych grup na ospę zachorowało 2 tys. osób (6,6%), w drugiej grupie – 20 osób 
(1%), natomiast w trzeciej – 4 tys. (50%).
 16  P. Kuebler, Geschichte der Pocken, passim.
 17  E. J. Edwardes, A Concise History of Small-Pox, s. 61-65.
 18  Por. opinia P. Franka cytowana [w:] „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” 1818, Nr 64, s. 823.
 19  Zob. np.: [recenzja książki] J. Thomspon, An Account on the Varioloid Epidemic..., „Edin-
burgh Medical and Surgical Journal” 1820, vol. 16, No. LXIII, s. 227.
 20  Zob. np.: Pierer’s Universal-Lexikon, Bd.17, Altenburg 1863, s. 535 i nast.
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ników – między  innymi  Adamsa i Blacka – uzupełniając je licznymi uwagami o 
charakterze wyjaśniającym. W jego książce An Account Of The Varioloid Epidemic 
zaprezentowano klarowny i zarazem drobiazgowy obraz n o w e g o  schorze-
nia, które naz wano ospą zmodyfikowaną (varioloid, modified small-pox). Co wię-
cej, lekarzowi udało się odróżnić ospiankę (varioloid) od innych rodzajów cho-
rób ospowych: ospy wietrznej (varicellen, chicken-pox) i ospy prawdziwej (variola) 
(choć do jego opisów wdarły się pewne nieścisłości, wskutek czego przedstawił 
on niektóre przypadki ospy wietrznej jako ospy zmodyfikowanej) 21. Dodatko-
wo Thompson zauważył, że u osób zaszczepionych choroba przebiega w sposób 
lżejszy niż u nieszczepionych, i na tej podstawie stwierdził explicite: „Zaiste, nie 
byłoby możliwe zaobserwować łagodności ospy zmodyfikowanej u zaszczepio-
nych oraz surowości i złośliwości [...] niemal tej samej [podkr. – KPF] choroby 
u niezaszczepionych, gdybyśmy nie byli przekonani o wielkiej, leczniczej mocy 
wakcyny w przekształcaniu ospy u tych, którzy później chorują na ospę właści-
wą” 22. 
 Analogiczne tezy w tym samym roku wygłosił dr A. F. Lüders, który stwier-
dził, że w przypadku osób inokulowanych „zakaźnikiem” ospy krowiej, które 
rzekomo zachorowały na ospę prawdziwą, w większości przypadków chodzi 
o ospę wietrzną (varicella), w pozostałych zaś o ospę zmodyfikowaną (varioloid). 
Jego zdaniem ospianka różniła się pod wieloma względami od ospy prawdziwej 
(variola vera), jednocześnie przyjmując formę zbliżoną do ospy wietrznej (varcel
la, chicken-pox), z którą łatwo było ją pomylić 23. Nie dziwi więc, że w literaturze 
medycznej I poł. XIX wieku prowadzono częste próby nakreślania klinicznego 
obrazu ospianki, budując tabele różnicujące objawy i symptomy wszystkich wy-
mienionych wcześniej chorób ospowych (przede wszystkim varioloid vs. varicel
la) 24. 
 Niebawem umysły lekarzy zaczęły nurtować nowe pytania. Przede wszyst-
kim zastanawiano się na tym, na ile lżej przechodzą ospę ci, których zaszcze-
piono „dzielną wakcyną”, od tych, których nie poddano wakcynacji 25. Po jedno-
znacznym stwierdzeniu mniejszej liczby zgonów i szybszego zdrowienia wśród 

 21  J. Thomson, An Account Of The Varioloid Epidemic, Which Has Lately Prevailed in 
Edinburgh  and Other Parts of Scotland: With Observations on the Identity of Chicken-pox with 
Modified Small-pox, in a letter to Sir James McGrigor, Philadelphia 1824. Por. tłumaczenie rozpra-
wy doktorskiej S. Gałęzowskiego, s. XXX.
 22  Tamże.
 23  A. F Lüders (Doktor in Eckernförde), Bemerckungen über die Pocken der Kühe in Holstein, 
„Journal der Practischen Heilkunde” 1824, Bd. 59, IV Stuck (October), s. 51-76.
 24  P. Kuebler, Geschichte der Pocken, s. 216; por. tłumaczenie rozprawy doktorskiej S. Gałęzow-
skiego, s. XXX.
 25  Działo się tak dlatego, że wielu autorów rozpraw medycznych wskazywało wówczas  na 
krótki czas trwania i lekki przebieg ospy zmodyfikowanej, zakładający małą liczbę niedużych 
krost, szybkie wysychanie tychże (bez ropienia) i szybkie zdrowienie.
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zaszczepionych  ospą krowią 26 teoria ospianki zaczęła rozwijać się ze wzmożoną 
siłą. Coraz częściej starano się także zdefiniować istotę nowej chorobę 27.
 W latach dwudziestych XIX wieku ścierały się ze sobą dwa główne poglądy 
odnośnie do istoty ospy zmodyfikowanej. W 1821 roku we Francji Alexandre Mo-
reau de Jonnès stwierdził, że chodzi jedynie o n o w ą  przywleczoną z Dalekie-
go Wschodu f o r m ę  ospy prawdziwej (a więc jej oboczność), która nie szkodzi 
ludziom zaszczepionym 28. Natomiast w Niemczech i Anglii uznano ospiankę za 
całkowicie nowe schorzenie. Wyrazicielem tego poglądu był między innymi Ch. 
W. Hufeland, który zanotował, że „variola vaccinica s. modificata tudzież varioloiis 
vaccinica” to choroba, która nie istniała wcześniej i której pojawienie się umożliwiła 
wakcynacja. U osób „wcześniej wakcynowanych – pisał Hufeland – u których nie 
udało się całkowicie wyrugować podatności na contagium ospowe, czy to wskutek 
niepełnego procesu wakcynacji, czy to wskutek braku ogólnej podatności (Recipti
vität) na ospę krowią […], mogła wprawdzie nastąpić infekcja ospowa, ale rozwój 
zarodka choroby (Keim) dokonywał się na wakcynowanym, toteż mniej lub bar-
dziej jałowym, gruncie”, stąd tez ospa prawdziwa „nie mogła [w takim przypad-
ku] uzyskać pełnej dojrzałości, w ten sposób zyskując zmodyfikowaną (a więc ła-
godniejszą) formę i przebieg”. Dla Hufelanda i lekarzy z kręgu niemieckiego nowa 
choroba – ospianka – była „rodzajem rośliny-hybrydy (Bastardpflanze 29), która na-
biera cech od nasiona [z którego kiełkuje] i od ziemi [na którą to nasiono padło]” 30. 
 W dyskusję nad istotą nowej choroby włączył się niebawem także młody pol-
ski lekarz, Seweryn Gałęzowski (1801-1878).
 Gałęzowski urodził się na początku XIX wieku we wsi Kniaża Krynica 
pod Lipowcem w guberni kijowskiej. Po ukończeniu w Humaniu gimnazjum 

 26  Przykładowo, według J. Thomsona w trakcie epidemii w Edynburgu spośród 205 osób nie-
szczepionych zmarło 50, spośród 71 osób chorych wcześniej na ospę prawdziwą – 3 osoby, nato-
miast spośród 310 zaszczepionych – tylko 1 osoba. W przypadku epidemii w Norwich w 1819 roku 
zmarło łącznie 530 osób, z czego tylko 2 inokulowano uprzednio wakcyną. W trakcie epidemii w 
Filadelfii w latach 1823-1824 zmarły w sumie 474 osoby, z czego żadna nie była szczepiona. W Ko-
penhadze w 1817 roku na 659 zaszczepionych zmarło tylko 5, a z 158 niezaszczepionych – 35 itd. 
Wszystkie przytaczane dane za: P. Kuebler, Geschichte der Pocken, passim. Por. tłumaczenie roz-
prawy doktorskiej S. Gałęzowskiego, s. XXX.
 27  Zob. np.: Dr. Fischer, Geschichte der Pockencontagion, welche von Anfang Aprils bis Ende 
Augusts 1824 in vier Dörfern des Oels-Bernstaestschen Kreises herrschte, „Archiv für praktische 
Medizin und Klinik” 1826, Bd. 49 (November, December), s. 507-526 (przede wszystkim s. 515-521).
 28  A. Moreau de Jonnès, Recherches sur les poissons toxiphores des Indes occidentales, Paris 
1821. Por. tłumaczenie rozprawy doktorskiej S. Gałęzowskiego, s. XXX.
 29  Więcej o dziewiętnastowiecznej teorii roślin hybrydowych zob. np. hasło: Rocken, [w:] 
Oecono mische Encyclopädie oder Allgemeines System der Land-, Haus- und Staats-Wirthschaft: in 
alphabetischer  Ordnung, Berlin 1818, Bd. 126, s. 51 i nast. 
 30  Ch. W. Hufeland, Die Pockenepidmeie der Jahre 1823 und 1824, passim; tegoż, Vaccination, 
Uber  Vaccination, „Journal der Practischen Heilkunde” 1826, Bd. 63, V Stuck (November), s. 4, 22. 
Cytaty za: P. Kuebler, Geschichte der Pocken und der Impfung, s. 218.
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oo. bazylianów  zaczął udzielać korepetycji, aby zebrać odpowiednie środki na 
podjęcie studiów wyższych. W 1819 roku wstąpił na wydział medyczny Uniwer-
sytetu Wileńskiego i po pięciu latach nauki po obronie publicznej rozprawy De va
riola mitigata 31 otrzymał stopień doktora medycyny, chirurgii i sztuki położniczej 32. 
Następnie w 1825 roku stał się członkiem Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Wilnie 33.
 Wybór tematu dysertacji przez Gałęzowskiego nie był przypadkowy. Już na 
początku XIX stulecia Wilno stało się silnym ośrodkiem wakcynacyjnym. W 1803 
roku August Bécu, lekarz i profesor tamtejszego uniwersytetu, opublikował bro-
szurę O wakcynie, czyli tak nazwaney ospie krowiéy 34, w której prezentował i szero-
ko komentował poglądy Edwarda Jennera na temat inokulacji krowianką. Rok 
później założono w Wilnie Towarzystwo Lekarskie, zatwierdzone w 1806 roku 
ukazem carskim jako Cesarskie Towarzystwo Lekarskie. Wśród jego zagranicz-
nych członków znalazł się nie kto inny jak sam Edward Jenner. Niebawem „Towa-
rzystwo zajęło się [b]adaniem zdrowotności i śmiertelności mieszkańców Wilna; 
dzięki jego staraniom, głównie Józefa Franka i Augusta Bécu, rozpowszechnione 
zostały na Litwie szczepienia [ochronne] przeciwko ospie” 35 . Stało się tak dlatego, 
że w 1808 roku, w pięćdziesiątą dziewiątą rocznicę urodzin E. Jennera, dzięki za-
angażowaniu wspomnianych medyków otwarto wileński Instytut Wakcynacji 36. 
Członkowie Towarzystwa Lekarskiego i Instytutu Szczepień Ochronnych pisywa-
li ody na cześć przyjaciela 37, przygotowywali pisma na tematy związane z jego 

 31  Oryginał rozprawy jest dostępny jako dokument elektroniczny w zasobach Kujawsko-Po-
morskiej Biblioteki Cyfrowej (data dostępu: 15 marca 2013): http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=27871&from=pubindex&dirids=11&lp=691.
 32  Więcej na temat biografii S. Gałęzowskiego zob. np.: J. Bieliński, Doktorowie medycyny pro-
mowani w Wilnie, Warszawa 1886, s. 32; H. Więckowska, W. Szumowski, Gałęzowski Seweryn, 
PSB, t. 7, s. 251-255; R. Dąbek, Dr Seweryn Gałęzowski (1801-1873) – meksykański okres życia. Mity 
i rzeczywistość, [w:] Polacy w cywilizacjach świata, red. N. Kasparek, M.P. Prokop, Olsztyn 1999, s. 
73-87; A. Magowska, Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców w Paryżu w połowie XIX w., 
„Acta Medicorum Polonorum” 2012, R. 2., s. 115-138 (w tym edycja listów S. Gałęzowskiego do B. 
Zaleskiego).
 33  J. Bieliński, Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, jego prace i wydawnictwa (1805-
1864), Warszawa 1890, s. 36.
 34  A. Bécu, O wakcynie czyli tak nazwaney ospie krowiéy, Wilno 1803. Tekst dostępny na stro-
nach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=8175& 
from=publication (data dostępu: 15 marca 2013).
 35  R. Zabłotniak, B. Krajewska-Tartakowska, Wileńskie Tow. Lekarskie, [w:] Słownik Polskich 
Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 2, Warszawa 1994, s. 359.
 36  Zob. np.: J. Frank, Discours prononce lors de l ’installation de l ’institut de vaccination de Vil-
na. 1. 17 Mai. 1808. jou anniversaire de la naissance du Dr Ed. Jenner, Vilna 1808; tegoż, Organizacja 
Instytutu Wakcynacyi, zalożonego dnia 17 Maja 1808 r. w rocznicę urodzin Doktora E. Jennera,wy-
nalazcy Wakcyny, Wilno 1808; tegoż, Pamiętnik prof. Józefa Franka, t. 2, Wilno 1913, s. 15 i nast.; A.F. 
Adamowicz, Józef Frank, [w:] Remembranza, 1843, Józefa Krzaczkowskiego, Wilno 1843, s. 139.
 37  I. Szydłowski, Oda na pamiątkę urodzin doktora Jennera, s. 241-246. 
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największym odkryciem, komentowali rozprawy zagranicznych kolegów 38 oraz... 
sami szczepili i uczyli szczepić. Można zatem przypuszczać, że w przypadku 
S. Gałęzowskiego wybór tematu rozprawy doktorskiej zainspirowali jego nauczy-
ciele 39. 
 Celem obronionej w czerwcu 1824 roku dysertacji było, po pierwsze, wyjaśnie-
nie, czym jest varioloid – nowa choroba, której przypadki masowo obserwowano 
w trakcie panujących w drugiej dekadzie XIX wieku epidemii ospy prawdziwej – 
oraz, po drugie, przedstawienie sposobów jego rozpoznawania i leczenia. Wszak-
że, jak wyraźnie zaznaczono, ospianka „do tej pory pozostaje dla wielu niejasna 
albo nie dość dobrze zrozumiana” (s. 78), stąd też niektórzy lekarze nie uznają 
jej za „odrębną chorobę”, tylko jakąś oboczność ospy prawdziwej; zaiste, „nadal 
istnieje bardzo wielu przeciwników” jej istnienia.
 Kolejnym celem – równie ważnym, co dwa poprzednie – stała się obrona idei 
szczepienia przed jego coraz liczniejszymi wrogami. Jak już wspomnieliśmy, po-
jawienie się w drugim dziesięcioleciu XIX wieku rosnącej liczby zachorowań na 
rzekomo ospę prawdziwą wśród wakcynowanych podważyło autorytet odkrycia 
E. Jennera i spowodowało powstanie ruchu antywakcynacyjnego. Jak stwierdził 
sam S. Gałęzowski: 
 Po nadejściu już dziewiętnastego stulecia, najpierw w Anglii u niektórych lu-
dzi, jakkolwiek nielicznych, którzy zostali wówczas zaszczepieni, po pewnym 
czasie od zaszczepienia, gdy pojawiły się warunki do zarażenia się ospą [praw-
dziwą], rzeczywiście można było zaobserwować ową wysypkę. Ujrzeliśmy wtedy 
przeciwników i oszczerców szczepień, jak tryskają radością; a ponadto, jak gdyby 
poza różnymi innymi bezpodstawnie zarzucanymi szczepionkom wadami brako-
wało owym oszczercom tego jednego argumentu, dzięki któremu mogliby wy-
kazać nieskuteczność szczepionek, wszelki wysiłek skoncentrowali na wyszu-
kiwaniu takich przypadków. Następnie zebrawszy owe przypadki, starają się 
je nagłośnić poprzez publikację uczonych rozpraw albo artykułów w różnych  

 38  Zob. np.: J. Frank, O ospie złagodzonej i wakcynie, „Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farma-
cyi przez Cesarskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie wydawany” 1822, t. 1, s. 559-568; A. Abicht, 
O warioloidach, albo ospie przeistoczonej złagodzonej, przez d-ra L. Majera, lekarza cyrkułowego 
w Berlinie itd., „Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacyi przez Cesarskie Towarzystwo Lekarskie 
w Wilnie wydawany” 1824, t. 3, s. 430 i nast.
 39  Świadczyć za tym może także fakt, że Gałęzowski niebawem porzucił problematykę, która 
podejmował w doktoracie, i zajął się – jak jego mistrz, Wacław Pelikan – chirurgią. Zob.: H. Więc-
kowska, W. Szumowski, Gałęzowski Seweryn, s. 252; J. Bieliński, Stan nauk lekarskich za czasów 
Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony: przyczynek do dzie-
jów medycyny w Polsce, Warszawa 1888, s. 304. Można także przypuszczać, że na wybór tematu De 
vatiola mitigata wpłynął fakt śmierci E. Jennera w styczniu 1823 roku. Powierzając przygotowanie 
ważkiej dysertacji wyjątkowo zdolnemu studentowi, profesorowie Wydziału Medycznego Uniwer-
sytetu Wileńskiego być może chcieli złożyć hołd swojemu przyjacielowi. Wszak w rozprawie cho-
dziło między innymi o uwypuklenie nieocenionej roli wakcynacji w opanowywaniu pochodu ospy 
prawdziwej.
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czasopismach,  aby całkowicie zniszczyć coraz bardziej rosnące zaufanie spo-
łeczne do szczepionek (& III, s. 77 – podkr. KPF.).
 Przeciwko takim naukowcom-oszczercom była wymierzona rozprawa młode-
go autora. Przeciwko nim oponował i z nimi walczył także jego dawny nauczyciel 
(i zarazem przyjaciel E. Jennera), Józef Frank 40. 
 S. Gałęzowski przywołał w rozprawie kilkadziesiąt prac współczesnych mu 
lekarzy – Anglików, Szkotów, Francuzów Niemców, a nawet Duńczyków i Ho-
lendrów – toczących debatę nad istotą ospianki i wakcynacji. W ten sposób dy-
sertacja podejmowała aktualny i istotny temat, była oparta na najnowszej wiedzy 
naukowej, a jej wyniki mogły mieć rzeczywiste znaczenie dla praktyki lekarskiej 
zwolenników szczepienia. 

 I tak, swoje rozważania młody lekarz zaczął od podania definicji tego, co sta-
ło się przedmiotem jego namysłu, określając varioloid mianem „wysypki, [która] 
powstała w wyniku zarażenia ospą prawdziwą u ludzi niegdyś zaszczepionych”. 
Następnie zaś skoncentrował się na wyjaśnieniu przyjętej na potrzeby wywodu 
wernakularnej nazwy choroby – „ospa złagodzona” – wskazując na jej etymolo-
gię 41. Owa łagodność, którą podkreślał, miała „odpowiadać naturze i właściwo-
ściom” analizowanego bytu chorobowego, a zatem Gałęzowski postrzegał varioloid 
substancjalnie (czy esencjonalnie) 42. 
 Kolejny etap stanowiło opisanie przyczyn ospianki, jej „prawidłowego” roz-
woju i jej diagnostyki. 
 Przede wszystkim S. Gałęzowski bardzo przytomnie zauważył, że to, co nie-
którzy lekarze w trakcie epidemii z lat 1815-1823 uznali za jakąś „oboczność” 
w przebiegu ospy prawdziwej, było obserwowane już przez E. Jennera, przy 
czym „podówczas postrzegano to inaczej”. Młody autor czytając starsze, „rzecz 
jasna, ułomne opisy umieszczone w cytowanych [w dysertacji] dziełach”, wie-
dział – dzięki zdobytej post hoc wiedzy – co naprawdę widzieli dawniejsi lekarze, 
którzy byli nieświadomi tego, co obserwują. 
 Oczywiście S. Gałęzowski wskazując na przyczyny powstania ospianki, 
rozumianej przezeń jako odrębny byt-choroba, odwoływał się do panujących 
ówcześnie  najważniejszych poglądów naukowych na ten temat. Zgodnie 
z nimi ospiankę  wywoływało z jednej strony „niezupełnie skuteczne działa-
nie szczepionki”, z drugiej zaś „zarażenie ospą prawdziwą”. Działanie szcze-

 40  Por. wypowiedź Franka cytowana [w:] „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” 1818, nr 
64, s. 823. Zob. także: list E. Jennera wysłany do J. Franka z okazji powołania wileńskiego Instytutu 
Szczepień Ochronnych; Edward Jenner, M.D., „The Ladies’ Museum” 1830, vol. 3 (October), s. 184. 
 41  Trzeba bowiem pamiętać, że zarówno w fachowym języku medycznym, jak i językach naro-
dowych funkcjonowało wiele synonimów dla varioloid, uwypuklających różne właściwości choro-
by (ospa zmodyfikowana, ospa przeszczepienia, wysypka ospowata itp.).
 42  Por. koncepcje Thomasa Sydenhama (1624-1689) postrzegającego chorobę jako pewnego ro-
dzaju byt/esencję.
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pionki było uzależnione od kilku czynników, między innymi od tego, „jak 
głęboko dotarła choroba i na ile była silna” (a zatem autor podkreślał jej moc 
i witalność). Przy czym szczepionka, bez względu na to, jak dobrze się przy-
jęła, „na zawsze tworzyła w danym miejscu [dla ospy] przeszkodę nie do 
przebycia”. 
 W przypadku zakłóceń przyjęcia się szczepionki na różnych etapach „rozwoju” 
choroby ospowej powstawały rozliczne „bariery”, stąd też „nie zawsze [ospianka] 
odznaczała się takimi samymi cechami”. Oznaczało to także, że „ospa złagodzo-
na była niczym innym niż ospą właściwą, która na skutek wpływu wcześniejszej 
szczepionki została przerwana na początku, albo na którymś z etapów swojego 
dojrzewania” 43. 
 W odróżnieniu od licznych lekarzy z epoki S. Gałęzowski odrzucił natomiast 
pogląd, jakoby do powstawania varioloidu mogło przyczyniać się wcześniejsze za-
chorowanie na ospę prawdziwą.  Młody lekarz uznał, że „ospa właściwa wtórna” 
to coś całkowicie różnego od ospy zmodyfikowanej, gdyż w tym wypadku „owa 
wysypka bynajmniej nie zawsze przyjmowała tak łagodną postać [jak ospa zła-
godzona], lecz niekiedy nawet ciężką czy wręcz śmiertelną”. W przypadku ospy 
wtórnej chodziło zatem nie o odrębną chorobę, ale o recydywę poprzedniej, czyli 
nawrót ospy prawdziwej. 
 Odnośnie do opisu ospy złagodzonej S. Gałęzowski podkreślił niejednoznacz-
ność jej objawów. Wydaje się, że w tym przypadku można by zawierzyć intuicji 
średniowiecznego medyka Johna z Gaddesden, który stwierdził, że ospa to choro-
ba proteuszowa, na co wyraźnie wskazuje rdzeń słowa variola, mianowicie varius, 
czyli zmienny 44. 
 Jak wielokrotnie podkreślał w swojej dysertacji S. Gałęzowski, a co mówili też 
inni lekarze, nowy rodzaj ospy, varioloid, to choroba zwodnicza, niemal nierozpo-
znawalna, która często kryła się pod maskami różnych objawów. Przybierała ona 
„rozmaitą postać”, a jej symptomy były niekiedy „tak łagodne, że niemal umy-
kały obserwacji”; cechowała ją „różnorodność w obrazie wysypki”, która „uda-
wała ospę albo szkarlatynę”; pęcherzyki „ukazywały się w postaci całkowicie 
odmiennej”, strupy „oszukiwały pozorami wysypki potokowej”, acz zdarzało się 
czasem, że ospianka przebiegała „bez żadnych [nawet najmniejszych] wykwitów 
skórnych”. „Choroba wydawała się albo różą, albo odrą”, „łatwo ją [było też] po-
mylić z ospą zwyczajną”, czasem zaś zmyślnie „ukrywała się [ona] pod postacią 
zwykłego stanu podgorączkowego”. Stąd lekarz musiał baczyć, „aby w [jego] dia-

 43  Tym, co przyczyniało się do osłabienia szczepionki, były: zakłócony rozwój wakcyny, działa-
nie miejscowe/ograniczone wakcyny ze względu na konstytucję szczepionego, spadek siły ochron-
nej w czasie.
 44  Rosa anglica sev Rosa medicinæ Johannis Anglici: an early modern Irish translation of a sec-
tion of the mediaeval medical text-book of John of Gaddesden, edited with introduction, glossary 
and English version by Winifred Wulff, London 1929, s. 303-317.
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gnozę nie wkradł się błąd, z powodu oczu nieprzystosowanych”, stąd w jego pra-
cy „potrzeba [było znacznie] więcej wysiłku, [znacznie] więcej ostrożności”, aby 
odróżnić ją od innych chorób i „zachować zasadę właściwej oceny w określaniu 
[jej] natury”. 
 Oznacza to zatem, że varioloid, owa specjalna „wysypka”, była polimorficzna, 
miała swe „panoramiczne rozbieżności”. Przy czym „przyjmowała ona z pew-
nością rozmaitą postać zależnie od samej epidemii, jak i od różnic związanych 
z cechami ciała chorych”. Czynnikami różnicującymi zdaniem S. Gałęzowskiego 
były więc: konstytucja cielesna danego człowieka, panująca w danym momencie 
konstytucja epidemiczna 45 oraz czas i miejsce trwania zarazy.
 Mimo tego autor rozprawy był przekonany, że można wyróżnić stały zbiór cech 
ospianki – cechy definicyjne, które tworzą „jakby prototyp choroby”. Dzięki lek-
turze prac swych poprzedników, drobiazgowej obserwacji i przeprowadzanych 
na jej podstawie wnioskowań S. Gałezowski zbudował, jak napisał w rozprawie, 
„prawdziwy obraz ospy złagodzonej – taki, jaki zwykle wszędzie się powtarza”, 
czyli niezależny od jej form czy postaci. 
 Głównym problemem było jednak rozróżnianie między różnymi gatunkami 
chorób ospowych, które mogły siebie imitować. I tak, S. Gałęzowski stwierdził 
explicite, że „ospę złagodzoną łatwo pomylić z ospą zwyczajną, jeśli ktoś zwraca 
uwagę tylko na objawy wstępne albo na fazę wyprysków czy wykwitów”. Jed-
nakże później obie choroby przedstawiają różny wachlarz objawów, stąd też po 
„jakimś czasie” można je rozpoznać i od siebie oddzielić. „Więcej wysiłku i wię-
cej ostrożności z pewnością trzeba, gdy ospę wietrzną próbujemy odróżnić od” 
ospianki.  Kategorie różnicujące między ospą złagodzoną a wietrzną młody autor 
zaprezentował – zgodnie z przyjętą ówcześnie metodą – w rozbudowanej tablicy 
porównawczej 46 (osiemnaście kryteriów), która miała umożliwić, a przynajmniej 
ułatwić systematyzację dwóch rodzajów ospy, „aby [...] ich odmienna natura, za-
równo jeśli chodzi o wygląd, jak i przebieg, ukazała się w bardziej wyrazisty spo-
sób”. Dodatkowo lekarz podkreślił, zgodnie z koncepcją konstytucji epidemicznej, 
że w trakcie diagnozy każdorazowo trzeba brać pod uwagę także „kwestię epide-
micznego rozprzestrzeniania się wysypki, jej zaraźliwość oraz [..] to wszystko, co 

 45  Więcej o skonkretyzowanej przez T. Sydenhama teorii konstytucji epidemicznej, która funk-
cjonowała jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, zob. np.: E.W. Goodal, The Epidemic Constitution, 
„Proceedings of the Royal Society of Medicine” 1927, vol. 21, no, 1, s. 119-128; I. Galdson, The Epi-
demic Constitution in Historic Perspective, „Bulletin of the New York Academy of Medicine” 1942, 
vol. 18, no. 9, s. 606-619.
 46  T. Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej 
XX wieku, Kraków 2013, s. 86: w epoce klasycznej w naukach medycznych pojawia się „dwuwy-
miarowa tablica, której specyficznie zorganizowany układ porządkuje zespół obserwowanych ob-
jawów zgodnie z idealną konfiguracją esencji chorobowych”, dodatkowo „poprzez wprowadzenie 
czasu jako fundamentalnego wymiaru choroby temporalny charakter opisu pozwala uchwycić ją 
[tj. chorobę] w jej istocie”.
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ją poprzedza lub jej towarzyszy”. Tylko w ten sposób – przy pomocy „szczegóło-
wej diagnozy” – można było uzyskać jasny wgląd w świat bytów patologicznych. 
 Właściwe rozpoznanie było ważne między innymi dlatego, że na jego podsta-
wie przedstawiano rokowania i rozpoczynano leczenie. W przypadku ospianki 
rokowania były zawsze dobre: ciężki przebieg ospy złagodzonej „zachodził oka-
zjonalnie a nie z konieczności”; z konieczności ciężki przebieg miała tylko ospa 
prawdziwa. 
 Co się zaś tyczy leczenia, Gałęzowski proponował metody (neo)hipokratejskie. 
Przede wszystkim radził, aby „narzucić odpowiedni tryb życia, a wszelkie inne 
działania powierzyć naturze”. I tak, lekarz zalecał regulację sex res non naturales 47: 
kontrolę jakości przyjmowanych pokarmów i płynów (cibus et potus), ilości ru-
chu (motus et quies), jakości snu (somnus et vigilia) i powietrza (aer). Oprócz tego 
omówił  kwestię sekrecji (secreta), zalecając w wybranych przypadkach krwio-
upusty i lewatywy. Ponadto zalecał przyjmowanie odpowiednich leków – przede 
wszystkim przeciwzapalnych i kwaskowatych – aby zniwelować działanie cho-
roby. Analogiczne zalecenia dawali lekarze osiemnastowieczni, którzy walczyli 
z variola vera 48, a zatem w kwestii terapii varioloidu Gałęzowski nie wykazał się 
oryginalnością i bazował na wielowiekowym doświadczeniu ars medica.

 Rzecz jasna w pracy S. Gałęzowskiego pojawia się znacznie więcej ciekawych 
wątków i otwiera dużo więcej pól problemowych. Uważna lektura rozprawy 
przez historyków medycyny, socjologów wiedzy i filozofów nauki z pewnością 
może być prawdziwą intelektualną przygodą. 

* * *

 Prezentowany w niniejszym numerze „AMP” przekład rozprawy został wy-
konany na podstawie egzemplarza przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej. 
Tłumacze ani nie rozwijali, ani nie modernizowali oryginalnych przypisów auto-
ra.

 47  Zob. np.: H. Schipperges, Medizin, [w:] Lexikon des Mittelalters,Bd. VI, München 1993, s. 
457; Kant, Spór Fakultetów, przeł. M. Żelazny, Toruń 2003, s. 148, 151. 
 48  Zob. np.: Blattern, Pocken, Kinder-Pocken, [w:] Zedler, Bd. 4, sp. 95-101.
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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Rozprawa doktorska medyczno-praktyczna na temat ospy 
złagodzonej, której za zgodą znakomitego grona lekarzy
na Cesarskim Uniwersytecie w Wilnie, w celu uzyskania 
przywilejów i zaszczytów doktora medycyny publicznie 
będzie bronił Seweryn Gałęzowski, Ukrainiec, magister 

medycyny,wychowanek Wydziału Medycznego 
utrzymywanego cesarskim kosztem.

Roku 1824, dnia ……….. czerwca

Wydano w Wilnie, w drukarni Manesa i Zymela mieszczącej się na ulicy Zamkowej pod numerem 185

Zezwala się na druk pod warunkiem, że zgodnie z wymogami prawa siedem egzemplarzy zostanie 
przedłożonych Kolegium Cenzorskiemu.
Wilno, 13 lutego 1824 roku

Dziekan Wincenty Herberski, 
profesor nadzwyczajny terapii specjalnej i medycyny klinicznej 

z Rady dworskiej na Cesarskim Uniwersytecie w Wilnie

§ I.
Definicja

 Wysypka powstała w wyniku zarażenia ospą [prawdziwą] u ludzi niegdyś 
zasz czepionych i stąd wyglądająca podobnie przez kilka pierwszych faz; później 
natomiast, za sprawą korzystnego działania wcześniejszego zaszczepienia ospą 
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na temat ospy złagodzonej
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krowią (choćby nawet zachodziło ono nieprawidłowo), do tego stopnia jakby zła-
godzona, że podczas jej przebiegu, krótszego i łagodniejszego, w ogóle nie wystę-
puje problem ropnej gorączki. W czwartym piątym albo szóstym dniu, gdy znikną 
wypryski, nie ma już żadnego niebezpieczeństwa. Niemniej jednak posiada zdol-
ność odnawiania ospy prawdziwej u tych, którzy nie chorowali ani na tę ostatnią 
chorobę, ani na ospę krowią. To właśnie rozumiemy przez „ospę złagodzoną”. 

§ II.
Pochodzenie nazwy

 Anglicy, którzy bardziej od innych zasłużyli się w badaniu tego rodzaju ospy, 
nazywają ją albo the modified small-pox [ospa złagodzona] albo varioloid [ospianka]. 
Tej drugiej nazwy używają również niektórzy Niemcy, chociaż nie brak także ta-
kich, którzy albo zwyczajem Brytyjczyków mówią die modificirte Pocken, albo, idąc 
za wskazówkami [Christopha Wilhelma] Hufelanda i [Johanna Josepha] Kauscha, 
z powodu jej łagodnej formy, związanej ze szczepionką, oraz na podstawie po-
dobieństwa, przynajmniej domniemanego, do ospy wietrznej, nazywają ją ospą 
(wietrzną) poszczepienną [varicella vaccinica], albo nawet, z powodu wspólnego 
z ospą [prawdziwą] pochodzenia, chcą ją określać jako ospę [prawdziwą] po-
szczepienną [variola vaccinica], tak jak Gittermann i Oelze. Wielu nadaje jej miano 
ospy (wietrznej) zwykłej [varicella simplex], a inni, tak jak J. J. van Moer, nazywają 
ją wysypką ospowatą [exanthema pseudovariolosum] 1. My natomiast pojęcie variola 
mitigata, ospy złagodzonej, wolimy od innych wyżej przed chwilą wymienionych 
pojęć dlatego, że w idealny sposób odpowiada ono naturze i właściwościom cho-
roby, a także dlatego, że może doskonale służyć do jej określania nawet wtedy, 
gdy zostaną uznane najnowsze badania Anglików. Głoszą oni, że ospa może być 
złagodzona nie tylko przez wcześniejsze szczepienie, ale także sama z siebie, naj-
wyraźniej na skutek zbiegu różnych przyczyn, jakiekolwiek by one były (o czym 
w stosownym miejscu opowiemy obszerniej). Dlatego nie inaczej ten rodzaj ospy 
nazywamy również w języku rodzimym, to znaczy „ospa złagodzona”.

§ III.
Historia i literatura

 Gdy zgłębialiśmy dawne zdarzenia dotyczące tej choroby (chociaż należałoby 
jeszcze wiele informacji na ten temat wydobyć), okazało się, że jej początki wydają 
się sięgać już tych czasów, w których dawały o sobie znać zbawienne i cudowne 

 1  Vaderlandsche Letteroefeningen. Juli. 1810. O wysypce ospowatej zaobserwowanej u niektórych 
zaszczepionych itd.
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skutki szczepień; czytamy choćby następujące słowa Jennera 2 – po tym, jak ob-
szernie opisywał kwestię typowych właściwości krowiej ospy oraz ochrony ludzi 
przed ospą – o niejakiej Elżbiecie Sarsenet, zamieszkałej w posiadłości Newmark:
 Została ona razem z innymi kobietami i parobkami zajmującymi się dojeniem 
krów zarażona krowią ospą; jednak mimo to, gdy później stwierdzono zakażenie 
ospą [prawdziwą], przybrała ta choroba postać bardzo delikatną, czy też, powie-
dzielibyśmy, postać złagodzoną przez wcześniejszą ospę krowią. A to z tego po-
wodu, że, jak orzekł ów Nieśmiertelny Człowiek, ospa krowia wywołała u niej 
chorobę tylko lokalnie, nie powodując żadnych objawów gorączkowych, czego 
świadectwem były zdrowe odruchy całego ciała. Już same bardzo liczne i niepod-
legające wątpliwości tego dowody, zauważane w tym samym niemal czasie, cho-
ciaż wówczas były inaczej postrzegane (a może i powinny być inaczej postrzega-
ne), odkryłby każdy zaciekawiony tym zjawiskiem badacz, jeśli tylko by się nie 
wzdragał przed pracą, która polegała na uważnym oglądaniu tego rodzaju wy-
prysków, jakie u ludzi zakażonych krowią ospą widzieli w pierwszej kolejności w 
Londynie [William] Woodville 3 oraz [George] Pearson 4, w Hanowerze [Georg 
Friedrich] Ballhorn i [Christian Friedrich] Stromeyer 5, czy wreszcie w Genewie 
[Louis] Odier 6, że pominę wielu innych. Brakuje nadal tego, by tego typu wypry-
ski nie zależały bezpośrednio od skuteczności samej szczepionki, aby nie niosły ze 
sobą niczego niebezpiecznego, jak to się kiedyś zdarzało 7, aby raczej nie brały 
swojego początku z zarażenia prawdziwą ospą, które zaszło albo przed szczepie-
niem, albo w czasie szczepienia albo gdy już się pojawiły krosty poszczepienne 8 
oraz aby ukazywały w zasadzie nie inne cechy niż te, które są obecnie zwykle 
przypisywane również ospie złagodzonej. Jeśli bowiem jako dowód przyjmiesz 
przebieg oraz wygląd przypadków tej ospy poznanych na podstawie opisów, ma 

 2  Edwarda Jennera, Badania dotyczące przyczyn i skutków krowiej ospy. Z angielskiego na łacinę 
przełożył Al. Careno. Wiedeń 1799, s. 22.
 3  Rapport sur le Cow-pox, ou la petite vérole des vaches, et sur l’inoculation, par Woodville. Ouvr. trad. 
de l’Angl. p. Aubert. à Paris. An. VIII.
 4  Observations concerning Eruptions. [w:] Bibl. Britan. T. XIV, s. 254.
 5  Traité de l’inoculation de la vaccine avec l’exposé et les result. des observ. faites à Hannovre. à Leipsic. 
1801.
 6  Bibl. Britan. T. X, s. 214; T. XXXIX, s. 91-94.
 7  Annalen der Kuhpocken – Impfung. von Ph[ilipp] Hunold. Fürth. 1802. Heft 2. s. 121.
 8  Wyraźnie o tym świadczyło nawet inne dzieło Woodville’a (Observations on Cow-pox. Lond. 
1800); niebudzącą wątpliwości informację na ten temat możemy przeczytać także w Dictionaire des 
Sciences med. T. LVI, s. 425-427. A ponadto już z tego, co Woodville zaobserwował w Londynie jasno 
wynika, że wypryski te towarzyszyły szczepieniom, bo w tym samym czasie w sierocińcu, którego 
był dyrektorem, jednych zakaził ospą [prawdziwą], innych natomiast ospą krowią [zasz czepił]. 
Lekarze natomiast z Hanoweru oraz lekarz z Genewy zaobserwowali to samo w czasie, gdy w ich 
krajach panowała epidemia ospy. Por. Exposition des faits, recueillis jusqu’à present, concernants les ef
fets de la Vaccination, lue à la classe des sciences Phys. et Math. p. MM. [Claude-Louis] Berthollet, Percy 
et Halle. Rapporteurs. Le 17 Août. 1812 s. 10-12.
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się rozumieć ułomnych, umieszczonych w cytowanych tu dziełach, to okaże się, 
że: wysypka ta zwykle pojawia się między trzynastym a osiemnastym dniem od 
zastosowania szczepionki, przede wszystkim na twarzy i ramionach, poprzedzo-
na niekiedy niepokojem, odczuciem ciepła w dłoniach, biegunką oraz wymiotami 
żółcią. Wygląda w ten sposób, że najpierw pojawiają się na skórze czerwone pla-
my, podobne do pokrzywki, następnie zaś, co nawet częściej obserwowano, ze 
skóry wyrastają małe, czerwone, otoczone ciemniejszą obwódką i zwężone ku gó-
rze guzki, przypominające bardzo ospę prawdziwą; po dwudziestu czterech go-
dzinach bledną, a później stają się twarde i nieco wystające i trwają tak przez kilka 
dni. W dalszym ciągu przedstawiają się następująco: na wierzchołkach guzków, 
już nieco poczerwieniałych, tworzą się małe pęcherzyki, zawierające płyn wodni-
sty i nieco przezroczysty, a cała wysypka, po upływie kilku dób, kończy się wystą-
pieniem bardzo małych strupów, przypominających łebki od szpilek. Dalsze ob-
serwacje, przede wszystkim Pearsona, Ballhorna i Stromeyera 9, potwierdziły taki 
przebieg choroby; gdy rozwiną się guzki i pęcherze, występuje autentyczne ropie-
nie, i w ogóle pojawiająca się wówczas wysypka tak bardzo przypomina prawdzi-
wą ospę, że łatwo pomyliłbyś jedną ospę z drugą, gdyby nie pomoc szczegółowej 
diagnozy: 1) o wiele mniejsza różnorodność wyprysków, niż w przypadku ospy 
prawdziwej; 2) treść, zwłaszcza znajdująca się na czubku wyprysków, jest raczej 
wodnista, niż ropna; 3) o wiele mniejsza ilość wyprysków; 4) nie występuje wklę-
śnięcie na środku wypukłości 10, które zawsze posiadają wypryski powstające 
w wyniku ospy prawdziwej; 5) strupienie rozpoczynające się już szóstego albo 
siódmego dnia, przy czym same strupy stają się żółte, o mniejszej różnorodności 
i twardości, długo i mocno później trzymają się skóry, pozostają po nich w efekcie 
wystające zgrubienia skóry, zmieniające się w brunatne plamy, bardzo rzadko na-
tomiast blizny, które są charakterystyczne dla ospy prawdziwej 11. Cechy tu przed 
chwilą przedstawione zgodne są z niczym innym, jak z ospą, która z powodu 
oddziaływania na organizm szczepionki zaaplikowanej wcześniej (lub równocze-
śnie z zarażeniem) przybrała postać jakby stłumioną i dlatego odbiegającą w swo-
jej zewnętrznej formie od różnych rodzajów normalnej ospy, czyli postać złago-
dzoną. To, co wówczas także przez wspomnianych autorów i wielu innych 
zostało zaobserwowane, to fakt, że tak dalece zawsze można uczynić wypryski 
spowodowane ospą łagodniejszymi i znacznie krócej trwającymi, o ile dziecku 
celowo w jednym i tym samym czasie wszczepi się zakaźnik ospy i zakaźnik ospy 
krowiej. Tymczasem, pomijając wszystkie wspomniane już sprawy, konieczność 
odróżnienia ospy złagodzonej od tej naturalnej wyniknęła całkiem niedawno 
z jeszcze jednego powodu. Kiedy tylko bowiem wieść o ochronnej mocy szcze-

 9  W dziele wyżej już cytowanym.
 10  O ile tylko obserwacja została przeprowadzona dokładnie.
 11  Niemal słowo w słowo staraliśmy się oddać opinię Hunolda (op. cit., Heft 2, s. 117-121).
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pionki przeciwko ospie dzięki idącej z Brytanii sławie szybko rozprzestrzeniła się 
po innych krajach, wkrótce za sprawą podziwu wobec skuteczności owej szcze-
pionki, wzmocnionego przez tysiące nieszczęść, nie na próżno narodziła się we 
wszystkich nadzieja na unicestwienie tej najstraszliwszej dla ludzkiego gatunku 
zarazy 12. Tymczasem, po nadejściu już dziewiętnastego stulecia, najpierw w An-
glii u niektórych ludzi, jakkolwiek nielicznych, którzy zostali wówczas zaszcze-
pieni, po pewnym czasie od zaszczepienia, gdy pojawiły się warunki do zarażenia 
się ospą [prawdziwą], rzeczywiście można było zaobserwować ową wysypkę. 
Ujrzeliśmy  wtedy przeciwników i oszczerców szczepień, jak tryskają radością; 
a ponadto, jak gdyby poza różnymi innymi bezpodstawnie zarzucanymi szcze-
pionkom wadami 13 brakowało owym oszczercom tego jednego argumentu, dzięki 
któremu mogliby wykazać nieskuteczność szczepionek, wszelki wysiłek skoncen-
trowali na wyszukiwaniu tego typu przypadków. Następnie zebrawszy owe przy-
padki, starają się je nagłośnić poprzez publikację uczonych rozpraw albo artyku-
łów w różnych czasopismach, aby całkowicie zniszczyć coraz bardziej rosnące 
zaufanie społeczne do szczepionek. A jednak, nawet tym sposobem, nie byli w sta-
nie umniejszyć jakichkolwiek zalet szczepionki – do tego stopnia, że więcej nawet 
pojawiło się wśród autorów poruszających ten temat takich, dla których niezwy-
kła wartość owego z nieba zesłanego wynalazku ostatnio stała się jasna. Tym sa-
mym więc stało się oczywiste, że słusznie po przeanalizowaniu licznych i różnego 
rodzaju przypadków tego typu ospy wielu znawców sztuki medycznej wydało 
następującą opinię: zaszczepiona w naszym ciele krowia ospa, o ile w prawidłowy sposób 
się rozwinie, zawsze zapobiega niebezpieczeństwu wystąpienia ospy ludzkiej; jeśli nato
miast z jakiegokolwiek powodu przebieg jej zostanie zakłócony, to wprawdzie nie zabezpie
cza już całkowicie przed ospą, ale jednak gdy ospa ta nadejdzie, to do tego stopnia czyni ją 
podatną na przeciwdziałanie i zmiany, że nie niesie ona ze sobą żadnego niebezpieczeń
stwa. Badania bowiem wykazały, że we wszystkich niemal owych przypadkach 
wcześniejsze zakażenie ospą krowią, w takim czy innym stadium, nie rozwinęło 
się we właściwy sposób, a mimo to jednak dzięki dobroczynnemu działaniu szcze-
pionki ospa pojawiła się jedynie w bardzo łagodnej postaci, czas jej trwania skrócił 
się niemal o połowę, a gorączka ropna w ogóle nie wystąpiła. Tak więc [Richard] 
Dunning, wybitny obrońca metody szczepień, uznał, że należy odróżnić odmianę 
ospy, jak ją po raz pierwszy prawidłowo nazwał, złagodzonej, od owej naturalnej, 
skoro już w szóstym dniu ta pierwsza kończy się wyschnięciem bez żadnych 

 12  Już teraz lekarze kopenhascy chwalą się, że w Kopenhadze ospa została całkowicie wytę-
piona, ponieważ w latach 1811-1818 nie odnotowano ani jednego jej przypadku. Zob. list Carra 
u Rufelampa, Journ. der prakt. Heilk. 1820. VI. ST, s. 29.
 13  Kto pragnie poznać różne, że tak powiem, zniewagi wobec metody szczepienia oraz ich 
bezpodstawność, niech poza dziełami [Benjamina] Moseleya, [Williama] Rowleya, [Johna] Birsha 
i [Jeana Sébastiena] Vaumeya sięgnie po cytowane wyżej dzieło Exposition des faits itd. (patrz przy-
pis 7), gdzie znajdzie wszystkie te sprawy obszernie przedstawione i wyjaśnione.
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objawów  gorączki wtórnej. Nie mniejsza zasługa w opisywaniu rozmaitych przy-
padków tej choroby przypada z pewnością również wielu innym autorom, wśród 
których należy wymienić zwłaszcza [Williama] Goldsona 14 i [Roberta] Willana 15, 
a następnie Thomasa Hugo 16, Thomasa Keya 17, [Johna] Adamsa 18 i Henry’ego Fiel-
da 19. Mimo jednak wysiłków tak wielu uczonych, koncepcja ospy złagodzonej – 
zwłaszcza dotycząca tej postaci ospy, która najczęściej występuje – do tej pory 
pozostaje dla wielu niejasna albo nie dość dobrze zrozumiana. A zwłaszcza po 
ostatnich latach, kiedy to różne części Anglii, Irlandii i Szkocji wbrew wszelkim 
oczekiwaniom zaatakowała czarna ospa przybierając postać epidemii, powinni-
śmy nabrać pewności co do tych wszystkich zagadnień. Tak więc później badali te 
problemy również [Henry] Dewar 20, James Moore 21, Alexander Monro 22, G[ilbert] 
Blane 23, [John] Thomson 24, Cross 25, trafnie i mądrze wypowiadając się zarówno 
o ospie złagodzonej, jak i o ospie wietrznej, I. Reed 26, I. Innes 27, Horatius Gates Ja-
meson 28, Thomas Mitchel 29, James Davis 30 i wreszcie D. G. Gregory 31 – że nie 

 14  Cases of small-pox, subsequent to vaccination. Portsea. 1804.
 15  On vaccine inoculation. Lond. 1806. Por. wersję niemiecką, autorstwa G. Fr. Muehry’ego. Got-Got-
tingen. 1808.
 16  Med. and Phys. Journal. 1807. April.
 17  Ibidem; Julio – oraz 1814, Decembre; w tym ostatnim miejscu zostało odnotowanych 25 jego 
przykładów.
 18  Thesis, quaedam de variola et vaccina amplectens. Edinb.1814.
 19  The London. med. Repository. 1815. Vol. IV. Jul.
 20  Account of an epidemic small-pox, which occurred in Cupar in Fife in the spring of 1817. Cupar. 
1817.
 21  The history and practice of vaccination. Lond. 1817. – “The Edinb. Med. and surg. Journ.” N. 55-
56. 1818.
 22  Account of the small-pox, as it appeared after vaccination. Edinb. 1818.
 23  Med. Chir. Transact. V 10. P. 2. – Medic. Repository. V. 13.
 24  An account of the varioloid epidemic hich has lately prevailed in Edinburgh and other parts of Scotland 
with observations on the identity of chicken-pox, with modified small-pox. Lond. 1820.
 25  A history of the variolous epidemic, which occurred in Norwich, in the Year 1819, and destroyed 530 
individuals; with an estimate of the protection afforded by vaccination, and a review of past and present opin
ions upon chicken pox and modified small-pox. London. 1820.
 26  “The Edinburgh med. and surgical Journal.” 1822. N. 71.
 27  Ibidem. N. 72.
 28  The American Med. Recorder of original papers and intelligence in Medicine and Surgery; conducted 
by J. Eberle and H. W. Ducachet. Vol. V. 1822. N. II. April. s. 224-256.
 29  Ibidem, s. 257-268.
 30  Ibidem, s. 268-273.
 31  Med. and Chir. Transact. V. XII. Pars II. – Por. Archives générales de medécine. T. IV. 1824. Fevr. s. 
289.
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wspomnę  o wielu innych, których poszczególne obserwacje, zasługujące na do-
głębne analizy, w dużej mierze zebrał w swoim dziele Thomson. Poza tym, gdy 
tego rodzaju obserwacje o ospie były powszechnie znane poza granicami Brytanii, 
z grona Niemców, jako pierwszy, jeśli się nie mylę, Wendelstaedt 32, a później, 
w przeciągu dwu lat Muehry 33 napisał, że on sam wraz ze znakomitym Stieglit-
zem widział w Hanowerze ospę naturalnie złagodzoną po zaaplikowaniu szcze-
pionki; Heim 34 natomiast sądził inaczej twierdząc, że występowała tam jedynie 
ospa wietrzna; jednak nie można zaprzeczyć, że jego argumenty odparł, a umocnił 
swoje stanowisko Stieglitz 35, a następnie sam Muehry 36. Podobne przykłady, za-
mierzając tym sposobem niejako wesprzeć powyższe twierdzenia, nieco później 
opublikował Kortum 37. Dzięki temu, kiedy wszelki spór został zakończony, 
[Johann  Adam] Elsaesser 38 prześcignął pozostałych zajmujących się tym tematem 
lekarzy wspaniałym opisem przebiegu ospy złagodzonej; natomiast w wyjaśnieniu  
jej pochodzenia i natury Kausch 39 skorzystał tak z obserwacji D. Franka 40, 
zebranych  na temat epidemii ospy panującej we Frankfurcie, jak i swoich własnych  
spostrzeżeń z Legnicy; za doskonałe źródła można też uznać dzieła Gittermana 41, 
Oelzego 42, Velsena 43 i Raimanna 44. Później, gdy epidemia ospy inaczej niż wcześ-
niej zaczęła pustoszyć niektóre prowincje Belgii, chętnie obserwowali ospę złago-
dzoną, która ponownie pojawiła się dzięki dobroczynnemu działaniu szczepionki,  
i opisy jej przypadków publikowali Gysbert Hodenpyl 45, A. van Stiprian Luiscius 46,  

 32  Samml. Medic. und chir. Aufsätze. 1808. B. III. K. 3.
 33  Hufeland’s und Himly’s Journ. d. prakt. Heilk. 1809. März.
 34  Horn’s Archiv. 1809. Bd. II. s. 183.
 35  Ibidem, Bd. III. s. 187.
 36  Hufeland’s and Himly’s Journ. d. prakt. Heilk. 1810. Februar. s. 128.
 37  Ibidem, Julli, s. 46.
 38  Beschreibung der MenschenPockenSeuche, welche in den Jahren 1814. 15. 16. und 17. im Königrei
che Würtemberg geherrscht hat. Studtgard 1820.
    Memorabilien der Heilkunde. Züllichau. 1819. Bd. III – Hufeland’s Journ. der prakt. Heilk. 1819. 
Junius. s. 49 – Ibidem, 1820. Junius. s. 4.
 40  W: Kausch’s Memorabilien der Heilk. 1819. Bd. III.
 41  W: Hufeland’s Journ. der prakt. Heilk. 1821. April. s. 54. – Ibidem, Mai. s. 51.
 42  Ibidem, 1822. Januar. s. 71.
 43  Archiv für med. Erfahrung im Gebiete der prakt. Medicin, Geburtshülfe und Staatsarzneikunde von 
Horn, Nasse, Henke, und Wagner. 1822. 6 Hefte. Juli, Aug.
 44  Handbuch der spec. med. Pathologie und Therapie. Wien. 1823. Bd. 2. s. 113.
 45  Waarnemingen omtrent de thanks heerschende epidemie der Kinderziekte. Rotterdam. 1818. – 
Vervolog  op de Waarnemingen der thans nog heerschende epidemie der Kinderziekte. Rotterdam. 1818. – 
Hufeland’s Journ. der prakt. Heilk. 1818. Novemb. s. 26.
 46  De waarde der Koepok Inenting, gehandhaafd en op nieuw anbevolen aan ouders en Kunstgonooten. 
Delft. 1818.
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E. I. Thomassen à Thuessink 47 i Hoppe 48. Jedynie francuscy lekarze mają odmienną 
opinię o złagodzonej ospie jako o odrębnej chorobie – w dalszym ciągu wątpią 
w jej istnienie; i chociaż niektórzy z nich, po tym jak mieli możność oglądania owej 
ospy, przyjęli już nawet zaproponowaną tu nazwę, to nadal jednak istnieje bardzo 
wielu oponentów 49. Co zresztą nie przeszkadzało, by przykładowe opisy tej cho-
roby zostały opublikowane: mniej liczne a starannie przedstawione przez Berarda 
i Lavita pod nazwą „ospy ciężkiej” 50, gdy panowała epidemia ospy w Montpellier; 
trochę później przez D. Pougensa 51, gdy epidemia pojawiła się w mieście Millau, 
i w końcu przez Ratiera* w Paryżu. Trzeba też dodać, że i w naszym kraju, zwłasz-
cza w Wilnie, ospa złagodzona tu i ówdzie sporadycznie występuje. Wiele o tym 
dowiedzieliśmy się z cudzych relacji 52, a nie tak dawno otrzymaliśmy również 
wydrukowany tekst na ten temat 53 od wielce przez nas szanowanego Józefa Fran-
ka, niegdyś naszego Profesora.

§ IV.
Przebieg

 Przekonaliśmy się na podstawie uważnej lektury wielu autorów, że owa wy-
sypka przyjmuje z pewnością rozmaitą postać zależnie od samej epidemii, jak i od 
różnic związanych z cechami ciała chorych. Chociaż jednak między licznymi jej 
postaciami istnieją pewne różnice, to jednak te cechy, które wszędzie o wiele czę-
ściej są widoczne i we wszystkich opisach tworzą jakby prototyp choroby, przez 
nas samych zostały zaobserwowane przed wszystkimi innymi, wobec czego od 
tych cech właśnie należy rozpocząć opis. Jej wygląd bowiem jest tego rodzaju, 
że, jeśli nie brać pod uwagę fazy ropienia, w fazie początkowej i w fazie wykwi-
tów odkryjesz w niej takie podobieństwo do ospy właściwej, że jedną od drugiej 
będziesz mógł odróżnić tylko z największym trudem. Oprócz tego, jak zwykle 
przy każdej ospie, chorych najpierw opanowuje ociężałość, osłabienie, niepokój, 
a następnie jeżą się włosy, zapewne w wyniku dreszczy powstałych z ogólnego 
zaniepokojenia. Zaraz za tym idzie brak apetytu, uczucie gorąca, napięcie i ból 

 47  Over het beveiligend vermogen der Koepokken tegen de Kinderziekte. Groningen. 1818.
 48  De vi vaccinarum antivariolosa. Havniae. 1819.
 49  Exposé fidèle de pétites véroles, survenues après la vaccination; par Gastelier. 1819.
 50  Essai sur les anomalies de la variole et de la varicelle avec l’histoire analytique de l’epidemie eruptive, 
qui a regné à Montpellier en 1816, par M. T. Berard et M. de Lavit. Montpellier. 1818.
 51  Pétite vérole chez plus de deux cents individus vaccinnes, observée à Millau en 1817; par Pougens.
  * Zob. Archives générales de medecine. 1823. Dec. s. 520. Pojawia się tu określenie „wysypka 
ospowata”.
 52  Na posiedzeniach Wileńskiego Towarzystwa Medycznego.
 53  „Dziennik Med. Chir. i Farm.” 1822. T. 1. N. IV. s. 559.
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w nadbrzuszu, nudności, próby wymiotowania i same wymioty, bóle głowy, ple-
ców, bioder, a nawet niekiedy jakby reumatyczne bóle całego ciała. Wraz ze zbli-
żaniem się nocy rośnie gorączka, wzrasta niepokój i złe samopoczucie, a u dzieci, 
co zaobserwowali Frank 54, Cross 55 i wielu innych 56, niekiedy pojawia się senność, 
maligna oraz konwulsje. Język pokrywa się białym nalotem; gardło nie tylko wy-
sycha, ale także, według autorów angielskich oraz naszych obserwacji, nierzadko 
jest narażone na zapalenie, zwłaszcza u dorosłych, którzy mają skłonność do nie-
ustannego pocenia się 57. Żołądek, u wielu skurczony, u innych rozciągnięty, często 
nie bez bólu zwraca pokarm; oddawanie moczu zahamowane albo obfitsze, a tęt-
no czasami jest znacznie szybsze, raz łagodniejsze, raz w nadmiarze, pełniejsze 
i silniejsze. Rano można zwykle zaobserwować pewne złagodzenie objawów, po 
którym pod wieczór następuje na nowo ich zaostrzenie, wraz z powracającymi 
w międzyczasie drgawkami. I w ten sposób gorączka, z towarzyszącymi jej owy-
mi wszystkimi przed chwilą opisanymi objawami, czasami zresztą tak łagodnymi, 
że niemal umykają obserwacji, rozwija się przez trzy dni. Gdy nadejdzie czwarta 
doba, wyskakują plamy – najpierw na twarzy, przy górnej wardze i w okolicy 
nosa, wokół brody, na szyi i klatce piersiowej, albo niekiedy, czyli dość rzadko, 
później w tych miejscach, a szybciej na ramionach i innych częściach ciała 58. Plamy 
te są drobne, czerwonawe, okrągłe, nieco wystające, z bardziej czerwonym, dość 
twardym w dotyku guzkiem na środku, a ponadto nieliczne albo przynajmniej 
o umiarkowanej liczebności. Gdy to się stanie, w drugim najczęściej od początku 
wysypki dniu, w którym oczywiście zgodnie z kolejnością pojawiły się wykwity, 
które powoli w nieodczuwalny sposób rosną, stając się pęcherzykami w kształcie 
stożków, tkwiącymi na nieco podwyższonej podstawie. W tym czasie, do trze-
ciego dnia, mogą pojawiać się tu i ówdzie nowe plamy. Dreszcze gorączkowe się 
zmniejszają albo nawet całkowicie ustępują, a opuchlizna, niekiedy występująca 
na twarzy i powiekach z powodu obfitej wysypki, w ciągu 24 albo 30 godzin na-
tychmiast zupełnie znika. W tych okolicznościach dzieci nie wahają się powrócić 
na nowo do zwykłych dla siebie zabaw 59. A już podczas trzeciej doby na pęche-
rzykach krost, podobnie jak w ospie prawdziwej, ukazuje się rowek, są też trwałe 
i odporne na dotknięcia; na innych, wówczas jeszcze słabiej wykształconych, wy-
gląda to różnie, ale jeśli zauważysz rowek, to te same oznaki pojawią się najdalej 

 54  Lekarz odbywający praktykę we Frankfurcie. Por. przypis 38.
 55  Op. cit. s. 182.
 56  Ich obserwacje zostały zebrane w: „The Edinb. med. and surg. Journ.” N. 55-56. 1818.
 57  Na tę potliwość zwrócił naszą uwagę najbliższy nasz współpracownik, D. Przeborowski, 
który teraz, kiedy piszę te słowa, ma w naszym mieście przed swoimi oczami podobny przykład, 
zauważył bowiem u swojego pacjenta obfite poty.
 58  Por. Cross i Thomson op. cit.
 59  Cross l. c. s. 183.
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w czwartym, albo nawet, jak twierdzi Monro 60, w piątym od początku wysypki 
dniu. Możesz uznać to za odstępstwo od normy, jeśli taka czy inna z krost, przy-
jąwszy już kształt półkulisty, tworzy przedwcześnie jakby malutką perłę. A jeśli na 
pierwszy rzut oka będzie się wydawało, że na niektórych krostach oznaki te nie 
występują, to strzeż się, aby w twoją diagnozę nie wkradł się błąd, z powodu oczu 
nieprzystosowanych do światła albo niewłaściwego miejsca, w którym spoczywa 
chory. W tym bowiem momencie dokładniejsze badanie, nawet większych krost, 
ma istotne znaczenie: nie tworzą one bynajmniej zwyczajnych, prostych pęche-
rzyków, lecz są wypełnione mnóstwem bardzo małych komórek, zawierają płyn 
przezroczysty u góry, a gęstszy u podstawy. Jeśli chodzi o barwę, to na twarzy kro-
sty są nieco żółtawe, na innych częściach ciała przyjmują natomiast kolor mleczno-
biały albo brązowawy, zależnie od tego, jak wygląda wypełniający je płyn. Jeśli na 
jakimkolwiek obszarze krosta zostanie usunięta ze swojego miejsca, to zauważyć 
można, że skóra tam stanie się nieco wypukła i zaogniona. Lecz jak tylko krosty 
osiągną taką budowę i stopień rozwoju, wyglądając w oczywisty sposób inaczej, 
niż w przypadku ospy właściwej, to już w trzecim, czwartym albo piątym dniu 
zmierzają ku wyschnięciu, a około dnia szóstego od pojawienia się wysypki pra-
wie całkowicie znikają. Strupy wówczas powstałe są mniej lub bardziej trwałe, 
albo, co inni zaobserwowali 61, stają się niemal zrogowaciałe, okrągłe i o średnicy 
ledwie przekraczającej jedną ósmą kciuka; przez trzy albo cztery dni utrzymu-
ją się na skórze, a następnie odpadają, zwykle natomiast, zwłaszcza na twarzy 
i ramionach, pozostają pryszcze nieco zaognione, okrągło-stożkowe, odporne na 
dotknięcia. One także giną w krótkim czasie i zmieniają się w drobne wgłębienia, 
ledwie zauważalne, które w ciągu dwóch tygodni całkowicie znikają 62. Oto praw-
dziwy obraz ospy złagodzonej – taki, jaki zwykle się wszędzie powtarza!
 Teraz więc pozostaje jedynie, abyśmy przedstawili i ukazali poniekąd panora-
micznie rozbieżności, dotyczące zarówno wyglądu, jak i przebiegu naszej ospy, 
a zaobserwowane i opisane przez różnych autorów podczas rozmaitych epidemii. 
Dotyczy to zwłaszcza opisów dokonanych przez Willana, Adamsa, Dewara, Mo-
ore’a, Hoppego, Józefa Franka i Raimanna 63. Przedstawiają one rzecz następująco: 
zawsze można zaobserwować, że krosty, o dających się zauważyć cechach (o ile 
tylko krosty będą nieliczne i oddalone od siebie), czwartego albo piątego dnia 
(opisanego przez nas powyżej) wcale nie wysychają; później podlegają one zmia-
nom drogą swoistej ewolucji, w związku z czym zawarty w nich płyn zmienia się 
z przejrzystego w mętny, jakby ropny; jednak gdy ilość owej cieczy się zwiększy, 
najpierw pojawia się na środku wgłębienie, a później zwiększając objętość krosty 

 60  Op. cit.
 61  Zob. „Allgemeine Literatur-Zeitung“ 1818. Februar.
 62  Por. Hoppe i Raimann w cytowanych dziełach.
 63  W dziełach powyżej cytowanych.
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przybierają kształt półkulisty, aż wreszcie w trakcie siódmej albo ósmej doby po 
pojawieniu się albo same z siebie pękają, albo bez wypuszczenia swojej zawartości 
jedynie za sprawą wysychania zamieniają się w strupy. Jeśli pominiesz ów rozwój 
krost rozrastających się poza zwykłe granice oraz fakt późnego wysychania, to 
pod względem wszystkich innych zjawisk, a więc co do wyglądu strupów czy 
pojawiających się po nich guzków, objawy, jak się przekonasz, tylko w niewielkim 
stopniu mogą odbiegać od tych, które uznaliśmy w tym przypadku za normę. 
Chociaż bowiem na pierwszy rzut oka wydaje się, że występuje tutaj lekkie zaro-
pienie, to jednak uznajemy za stosowne odnotować, że mimo tak wielkiej różno-
rodności wysypek, nigdy skóra otaczająca krosty nie jest napięta i zaogniona, nie 
występuje gorączka ropna 64, a chorym nie przydarzają się ataki ślinotoku.
 A jeżeli nawet niekiedy zauważyć można, że nieliczne krosty wyrastają ponad 
miarę, rzecz inaczej zwykle wygląda, gdy zbyt obfita wysypka rozprzestrzenia się 
na całym ciele.
 Rzadko jednak krosty osiągają wielkość przekraczającą tę, która przez nas zo-
stała opisana powyżej; a jeśli to przypadkiem się zdarzy, to różnią się cechami 
i albo zlewają się ze sobą 65, albo przynajmniej jedna przylega do drugiej 66. Gdy 
w ten sposób wszystko przebiega, to, jak odnotował przede wszystkim Cross 67, 
chorobą dotknięty jest istotnie układ skórny, a także nerwowy oraz wnętrzności, 
do tego stopnia niekiedy mocno i ciężko są uszkodzone, bez wątpienia na zasa-
dzie działania współczulnego, że pochodzi stąd cała seria symptomów przypomi-
nających tyfus i pojawiają się nawet wybroczyny. Niemniej jednak wiele brakuje 
do tego, aby w takiej sytuacji chory narażony był na zagrożenie życia, albo żeby 
choroba ciągnęła się zbyt długo, skoro raczej zgodnie z zadziwiająco trwałym 
prawem natury czwartego lub piątego dnia zawsze krosty wysychając zanikają 68, 
a cała choroba w krótkim czasie kończy się pomyślnym wynikiem, bez żadnej go-
rączki ropnej. Pozostaje jedynie, aby wspomnieć o tym, co dotyczy różnorodności 

 64  Chociaż owa zasada jest do tego stopnia powszechna, że z trudem dopuszcza jakikolwiek 
wyjątek, to jednak niezwykle skrupulatny w swoich badaniach profesor J. Frank stwierdza: „Go-
rączka suppuracyyna rzadko się zdarza – rzadko mówię, bo widziałem ieden przykład ospy zła-
godzonéy, w którey dnia osmego nastąpiła lekka gorączka, podczas którey ospa posychała, a uryna 
zawierała obfity osad ropiasty.” Zob. „Dziennik Wileński” l.c. s. 566.
 65  Poza Moore’em (zob. op. cit., s. 107) zaobserwowali to w naszym kraju dr Wróblewski oraz 
wybitny profesor Mianowski.
 66  Cross i Hodenpyl w swoich dziełach powyżej cytowanych stwierdzają, że nigdy nie widzieli, 
aby wykwity ospy złagodzonej łączyły się ze sobą, a jeśli kiedyś zwiedzeni przyczynami wysypki 
z początku uwierzyli, że one tak wyglądają, to nieco później zorientowali się, że jedynie ze sobą 
sąsiadują.
 67  Op. cit., s. 187.
 68  O czym w tym samym miejscu wspomina Cross. Chociaż Moore (op. cit., s. 107) w tego typu 
przypadkach zaobserwował kilkakrotnie stadium wysychania rozciągnięte aż do ósmego dnia, nie 
wiązało się to jednak z żadnym niebezpieczeństwem.
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w obrazie wysypki; albowiem jeśli chodzi o stan krost, to w owych przypadkach 
przede wszystkim okres wysychania podlega największemu zróżnicowaniu. Pod-
czas gdy bowiem jedne w idealny sposób przybierają już postać strupów, inne, tak 
jakby istniał dla nich jakiś zakaz rozwijania się, nadal utrzymują postać grudek, 
a ponadto bardzo nieliczne wypełnione są jeszcze płynem nawet do ósmego albo 
dziesiątego dnia. Nieliczne tylko blizny pozostają na czole, policzkach, ramio-
nach; przybierają kolor ten sam, co skóra i nie przewyższają swoją średnicą ósmej 
części kciuka, nie odstępują też od powszechnie obowiązującej normy jeśli chodzi 
o opisane powyżej oznaki oraz wgłębienia, które w owych bliznach powstają.
 Poza licznymi uczonymi przywoływanymi już tutaj, niedawno dr Oelze prze-
konywał, że ospa złagodzona przybiera jednak w większości przypadków prze-
bieg odmienny od tego, który przed chwilą został tu opisany, jeśli odznacza się 
nadmierną wysypką. Albowiem nie rzadko pojawiają się liczne, lecz małe, półku-
liste i nieobniżone na szczycie pęcherzyki, powodujące zaognienie i stwardnienie 
skóry, która znajduje się u ich podstawy 69. Jeśli są one zbyt stłoczone, to o ile nie 
uwzględnisz ich trwałości i odporności na dotyk, a także powstania brunatnych, 
stwardniałych strupów w trzecim albo czwartym dniu od wystąpienia wysypki, 
łatwo mogą cię oszukać pozorami wysypki potówkowej 70.
 Ponadto, co zwłaszcza dotyczy wyjątkowo małych pęcherzyków, nie tylko 
w nich brakuje wgłębień, lecz nawet ukazują się w postaci całkowicie odmiennej, 
to znaczy w postaci stożków albo w postaci pęcherzyków ostro zakończonych; na 
ich szczycie płynna zawartość, bez żadnego powiększania się objętości, zmienia się 
następnie w mętną, częściowo ropną, a w ciągu trzech lub czterech dni od wysypki 
pokrywają się twardawymi, brunatnymi strupkami. Ta właśnie postać choroby zo-
stała zaobserwowana przez dr. Oelze jako nader typowa i występująca niemal bez 
zmian wówczas, gdy ospa zapanowała w Nowym Rypinie [Neu Ruppin].
 Poza tym czerwone plamki, lub, jeśli wolisz, grudki, twarde w dotyku i ści-
śle niekiedy do siebie przylegające, tworzą bardzo łagodną postać choroby, którą 
ta wysypka także zdaje się przyjmować. Obserwacje poczynione przez Dewara 71, 
Thomsona 72 i Crossa 73 uczą, że te plamki wcale nie zmieniają się w pęcherzyki, 
nawet najmniejsze, ani nie towarzyszą im żadne zmiany gorączkowe, lecz w cią-
gu drugiej lub trzeciej doby zanikają wraz z zapaleniem gardła, które im asystuje. 

 69  Wygląda na to, że najprawdopodobniej, o czym przypomina Cross, w tego rodzaju pęcherzy-
kach znajdują się nawet komórki, jednak z powodu małych rozmiarów owych komórek badanie tej 
kwestii jest bardzo trudne. 
 70  Dr Oelze wzmiankował o pewnej kobiecie, która została okryta podobną wysypką przede 
wszystkim na całym brzuchu i w górnej części bioder. Zob. l. c. Beobachtungen über natürliche und Schutz
blattern, modificirte und Windblattern und deren Verhalten gegen einander von Dr. Oelze, zu Neu Ruppin. 
 71  Op. cit., s. 20.
 72  Op. cit., s. 34.
 73  Op. cit., s. 189.
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Trzeba też w tym miejscu dokładnie wyjaśnić to, co się odnosi do owych wszyst-
kich zwodniczych cech choroby, którą się zajmujemy; cechy te spowodowały, że 
Thomsonowi 74 choroba ta wydawała się albo różą albo odrą, do czego nawiązując 
pewien Holender w listach do niego wysłanych tak się wypowiada: „powstaje 
wysypka, która udaje odrę albo szkarlatynę”.
 Sławny lekarz 75 z Edynburga dowodzi, że w czasie epidemii ospy występują-
cej w okolicach miasta Lanark oraz w innych miejscach, niektórzy zaszczepieni, 
wobec tych samych przyczyn, jakie u innych wywoływały ospę złagodzoną, cho-
rowali mając tylko podwyższoną temperaturę, bez żadnych skórnych wykwitów. 
Dowiedzieliśmy się, że analogiczne spostrzeżenia zanotował niegdyś także D. Pi-
caut 76, który u dwójki dzieci, podczas podobnej epidemii, czternastego dnia po 
szczepieniu, bez żadnej widocznej przyczyny, z wyjątkiem tej związanej z zaraże-
niem ospą, zauważył dość silną gorączkę, z towarzyszącymi jej mdłościami i wy-
miotami, a po trzech dniach, które nie przyniosły ze sobą żadnej wysypki, objawy 
te ustąpiły same z siebie. Chociaż wydaje się poniekąd, że te świadectwa nie są 
może wystarczające, abyśmy umieścili wśród naszych przykładów również tego 
rodzaju postać ospy złagodzonej, która czasem ukrywa się pod postacią zwykłego 
stanu podgorączkowego, to jednak są one przecież godne naszej uwagi dlatego, że 
również na temat gorączki, która zwykle poprzedza wystąpienie ospy właściwej, 
[Maximilian] Stoll, jako jeden ze znakomitych praktyków, taką wygłasza opinię: 
„Gorączka ta, jakkolwiek bardzo często nieznaczna, niezwiązana z żadnymi, lub 
z jakimiś ledwo widocznymi krostami, potrafi jednak uwolnić od choroby” 77. Nie 
inaczej wypowiadał się J. P. Frank: „U nielicznych ludzi te zaburzenia wywołane 
przez rozwój zakażenia, powodujące powstawanie potu bardziej obfitego i o sil-
niejszym zapachu, szczęśliwie znikają bez jakiegokolwiek występowania krost, 
a gorączka ospowa bez ospy, pojawiająca się w tym pierwszym stadium, ku całko-
witemu i pełnemu bezpieczeństwu chorego zupełnie się kończy” 78.

§ V.
Przyczyny

 Przyczynę ospy złagodzonej, jakakolwiek by była, zawsze, co częściowo wyni-
ka już z informacji, które przedstawiliśmy w rozdziale o historii tej choroby, należy 
odnosić do dwóch istotnych, ale całkowicie odmiennych momentów: jeden  z nich 

 74  We wspomnianym przed chwilą miejscu. 
 75  Zob. spostrzeżenia Thomsona w: “The Edinb. med. and surg. Journ.” 1818. N. 55-56 oraz 
w dziele wielokrotnie już tutaj cytowanym.
 76  Rapport sur les vaccinations pratiquées en France pendante l’année 1810. s. 81.
 77  Aphor[ismi de cognoscendis et curandis febribus]. 523.
 78  De curandis hominum morbis Epitome. Manheim 1792. Ks. III. s. 161.

Seweryn Gałęzowski



86

należałoby mianowicie wiązać z niezupełnie skutecznym działaniem szczepionki, 
drugi natomiast z zarażeniem ospą właściwą. Podczas gdy jednak to ostatnie bez-
pośrednio i natychmiast wywołuje chorobę, szczepionka powoduje efekty zwią-
zane z tym, jak głęboko dotarła choroba i na ile jest silna. Ponieważ zaś działanie 
wcześniej użytej szczepionki na ciało człowieka bez wątpienia może być różne, 
zależnie od tego, czy jej wpływ był mniej lub bardziej zakłócony, to następująca po 
zastosowaniu owej szczepionki ospa, nazywana przez nas złagodzoną, powstrzy-
mywana jest, jak sądzimy, na różnych etapach swojego rozwoju i w związku z 
tym nie zawsze odznacza się takimi samymi cechami. Jednym razem bowiem, 
że pokrótce przypomnę to, co w innym miejscu zostało przedstawione, po kil-
kudniowej gorączce choroba zostaje zniszczona jakby u samego początku, a na 
skórze nie pojawiają się już krosty (jest to tzw. gorączka ospowa). Innym razem, 
skoro tylko się pojawi w postaci plam albo grudek, natychmiast zanika, jakby nie 
potrafiąc się dalej rozwijać. Kiedy indziej występuje także pod postacią stożkowa-
tych, półkulistych pęcherzyków, albo, jeśli kiedykolwiek dłużej, że tak powiem, 
się rozrasta, ukazuje także widoczne wgłębienia – gdy to nastąpi, bezzwłocznie 
ustępuje. Innym wreszcie razem rozpoczyna się niekiedy ropienie, nie można jed-
nak zaobserwować go w pełnej postaci, jak gdyby szczepionka stworzyła w tym 
miejscu na zawsze przeszkodę nie do przebycia. Ponieważ sytuacja tak wygląda, 
to siłą rzeczy nasuwa się wniosek, że ospa złagodzona jest niczym innym jak ospą 
właściwą, która na skutek wpływu wcześniejszej szczepionki została przerwana 
albo na początku, albo na którymś z etapów swojego dojrzewania. Jeżeli nato-
miast także w tej sprawie poradzimy się samego Jennera, to okaże się, że już w 
roku 1806, w swoich listach wysłanych do Willana 79, bynajmniej nie głosił on innej 
opinii, gdy stwierdzał: szczepienie zatrzymane w swoim przebiegu albo działa-
niu, jakkolwiek wcale nie da nam pewności, że ochroni nas przed zachorowaniem 
na ospę, to jednak w takim stopniu, w jakim zbliża się do normalnego przebie-
gu, przyszłą ospę złagodzi. Obecnie nie inaczej sądzą najbieglejsi w naszej sztuce 
uczeni, gdyż niemal wszyscy co do jednego zgadzają się, że przyczyna powstawa-
nia ospy złagodzonej, poza oddziaływaniem zarażenia ospą, bardzo często wiąże 
się z niewłaściwym działaniem szczepionki.
 Dopiero niedawno także wśród Anglików przeważyła ta opinia, że poniekąd 
niezależnie od zastosowania szczepionki ospa może jakby sama z siebie pano-
wać. Gdy ospa rozprzestrzeniła się bowiem w Edynburgu, niektórzy z tych, co 
przeszli dawniej tę chorobę, ku zdumieniu Thomsona po raz drugi zapadli na tę 
niebezpieczną zarazę; miała ona jednak u nich znacznie łagodniejszy przebieg, 
tak jak i oszczędziła zaszczepionych. Stąd ów wybitny uczony wygłosił następu-
jącą opinię: ospa, jeśli z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie powstrzymać 
drugiej infekcji, to wówczas, gdy w jakimkolwiek czasie ponownie pojawi się wy-

 79  Listy te znajdują się w dziele Willana, s. l. c.
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sypka, może przynajmniej ją złagodzić, zmieniając jej przebieg tak jak za sprawą 
szczepionki. Tak więc, według obserwacji dokonanych przez tegoż autora, ospa, 
zarówno u tych, którzy ją kiedyś przeszli, jak i u zaszczepionych, wcale się nie 
różni w swoim łagodniejszym przebiegu ani od niej samej ani od ospy wietrznej – 
takiej, jaką obecnie opisują na przykład Willan 80 i Bateman 81; ponadto [Thomson] 
sformułował jeszcze jedną zasadę, i to jeszcze bardziej może odległą od prawdy: 
ospa złagodzona uprzednim szczepieniem oraz ospa wietrzna stanowią choroby, 
których nigdy nawzajem nie można od siebie odróżnić, a to, co przed wynalezie-
niem szczepionki uważano za ospę właściwą, lecz wtórną i dlatego złagodzoną, 
należy uznać za ospę wietrzną. Jeśli jednak przyjrzymy się przede wszystkim tym 
świadectwom, które w związku z ospą wtórną [variola secundaria] zebrali Hen-
sler 82, Meyer 83, Frid. Wilh. Klaerich 84, Haffner 85, Servas v. Copello 86, Dryfhout 87, 
Walth v. Doeveren 88, Ring 89, Bateman 90, Hennen 91 i wielu innych 92, to przekona-
my się, że wysypka owa bynajmniej nie zawsze przyjmowała tak łagodną postać 
(a decydował o tym przypadek), lecz niekiedy nawet ciężką czy śmiertelną 93. Nie 
inaczej sądzi Cross 94. A nawet jeśli ktoś prześledzi szczegółowo spostrzeżenia sa-
mego Thomsona, w przeważającej ich części bynajmniej nie znajdzie wiadomości 
o zmienionej postaci choroby 95, albo jeśli przypadkiem owa wtórna ospa przytrafiła  
się niektórym, podobna do łagodnej ospy wietrznej, to wydaje się, że można nie 

 80  Op. cit.
 81  Praktische Darstellung der Hautkrankheiten v. Th. Bateman. a. d. Engl. Übersetzt. v. Abr. Hane-Hane-
mann. Halle. 1815. s. 311-316.
 82  Diss. de morbo varioloso. s. 77, gdzie autor opowiada, że on sam dwa razy przeszedł ospę.
 83  “Hannoversches Magazin” 1766. St. 102. s. 1672.
 84  Ibidem; 1776. St. 93. s. 1473; drugie zakażenie zostało tutaj odnotowane jako śmiertelne.
 85  Baldinger’s Neues Magazin. X. 516.
 86  Harlemr. Verhandl. VIII. 2. s. 209.
 87  Ibidem; s. 260.
 88  Ibidem; XII. s. 192.
 89  Med. and Phys. Journ. Vol. XIV. s. 402 – Vol. XV. s. 434.
 90  W: MedicoChir. Transact. of the Med. Chir. Society of London. V. II. 1813. s. 31. Wersja niemiecka 
[w:] Hufeland’s i Harles’s Journ. der. prakt. Herlk. 1815. III. St. s. 82.
 91  Edinb. med. and. surg. Journ. V. XIV. s. 460.
 92  Med. and Phys. Jour. V. XII. s. 318.
 93  Oto słowa [T. A.] Batemana: „Kurz, es lässt sich nicht laügnen, dass Subjekte zwei mal befallen wer
den konnen, und dass die zweite Eruption nicht immer gering, oder gutartig ist, sondern oft höchst gefährlich, 
ia tödlich wird.” — Zob. Hufeland’s und Harles’s Journ. l. c. s. 92.
 94  Op. c. s. 131.
 95  Wśród dziewięciu przypadków, które zostały także opisane u Hufelanda, Journ. d. prakt. Heilik.  
1819. V. St. s. 120, znaleźliśmy cztery o przebiegu bardzo gwałtownym i niebezpiecznej naturze, jeden 
odznaczający się przeciętną intensywnością, a jedynie cztery pozostałe podobne do ospy wietrznej.
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bez racji to zjawisko przypisać naturze panującej wówczas epidemii; te same bo-
wiem obserwacje autora poświadczają, że w podobny sposób niemało ludzi,  tak-
że przy zachorowaniu po raz pierwszy, przebyło tylko bardzo lekką postać  ospy. 
Z tego powodu także innej opinii owego znakomitego uczonego,  jakoby z wyglądu 
nie istniały żadne różnice między ospą wietrzną i ospą, która przez nas została 
określona jako złagodzona, nie można obronić niepodważalnymi argumentami, co 
dokładnie wyniknie zwłaszcza z różnic między dwoma rodzajami ospy, które to 
różnice przedstawimy w tej części pracy, która dotyczy diagnozowania.
 Skoro wszystko aż do tego punktu zostało pokrótce wyjaśnione na miarę 
naszych  sił, to wracając ponownie do kwestii szczepionki jako przyczyny ospy 
złagodzonej, pozostaje jedynie opisać tutaj przede wszystkim to, co osłabia dzia-
łanie szczepionki, i z tego powodu, za sprawą usunięcia korzystnych czynników, 
sprzyja rozwojowi ospy. Do szeregu tych zjawisk zalicza się powszechnie: 1) przy-
padkowe naruszenie krosty ospy krowiej z powodu rozdrapania lub otarcia skó-
ry; 2) jej zniszczenie z względu na zbyt częste nakłucia przedsięwzięte w celu 
odprowadzenia płynu – limfy, po to, by rozszerzyć obszar objęty szczepionką; 
3) osłabienie, jeśli wolno tak rzec, krosty z powodu zbytniego ubytku substancji 
w niej zawartej; 4) sama substancja zbyt późno wydobyta do celów szczepienia, 
czyli w dziewiątym albo dwunastym dniu; czy też, choć wydobyta w stosownym 
czasie, została jednak uszkodzona przed zaszczepieniem z powodu dostępu po-
wietrza i promieni słonecznych, albo szkodliwego działania upału, lub zbytniego 
zimna; 5) choroby skórne, jakiekolwiek by one były, to znaczy zarówno chroniczne 
(egzemy), jak i ostre (wysypki); odznaczające się właściwościami zakaźnymi albo 
nie; rozprzestrzeniające się na całe ciało, albo zajmujące jedynie małą jego część; 
lecz najbardziej szkodliwy wpływ na działanie szczepionki wywierają jednak te, 
które niosą ze sobą więcej wilgoci i później od innych tworzą strupy. Wygląda 
to tak, według opisu Jennera 96, że jeśli nawet pojedynczy pęcherzyk zawierają-
cy surowicę powstanie gdziekolwiek na skórze w tym czasie, w którym krosty 
szczepionki będą w rozkwicie na ramionach, ich rozwój zostanie zakłócony tak 
bardzo, że o daremnym skutku szczepienia nie sposób wątpić. Dlatego nawet naj-
delikatniejsze skaleczenie skóry, czy też jej otarcie za uszami i w innych miejscach, 
co jest bardzo częste zwłaszcza u dzieci urodzonych na wyżej położonych obsza-
rach, powoduje ten sam efekt, jak głosi opinia znakomitego uczonego 97. Jenner 

 96  Zob. wyżej wspomniane listy, niegdyś wysłane do Willana, oraz inne, które on w ostatnich 
już latach życia przekazał całemu światu lekarskiemu, i które tak są zatytułowane u Hufelanda 
w Journ. d. prakt. Heilk. 1822. 1. St. s. 66: Dr. Jenner’s Rundschreiben an die Aerzte, in Betreff der Ursachen 
der unter dem Namen der falschen Pocken (Varioloids) bekannten Ausschlage, die zuweilen auf Schutz und 
Menschen Pocken gefolgt sind u. s. w.
 97  Por. przed chwilą cytowane Rundschreiben. u.s.w., gdzie Jenner dodał także te słowa: ponadto 
szkoda pojawia się nawet wówczas, gdy tego rodzaju skaleczenie skóry zajmie choćby niewielką 
przestrzeń, albowiem otarcie za uchem nieprzewyższające wielkością ziarna prosa wystarczy już 
do zredukowania dobroczynnego działania szczepionki.
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do powyższych zjawisk dołączył także choroby, które związane są z ropieniem, 
albo nim powodowane, wśród których znalazł się nawet rodzaj zanokcicy; póź-
niej Cross dorzucił do tego ząbkowanie 98, a Hodenpyl skazy skrofuliczne, krzy-
wiczne i rakowe 99. Takie są właśnie przykładowe czynniki, które zakłócają rozwój 
szczepionki i właściwy przebieg jej działania, w związku z czym, jak słusznie wy-
kazano, wywo łują niekiedy ospę złagodzoną. Wypada jednak przyznać, że moż-
na niekiedy zaobserwować ospę złagodzoną i u tych ludzi, co do których, jak to 
poświadczają Willan, Adams, Dewar, Gitterman i niemało innych uczonych, nie 
ma żadnych wątpliwości, że szczepionka została prawidłowo wprowadzona, a jej 
rozwój aż do końca przebiegał bez zakłóceń. Willan sądzi nawet, że nie jest odległa 
od prawdy opinia, że u niektórych ludzi występuje specyficzny stan [constitutio], 
który nierzadko przeszkadza w tym, by owa podatność na zakażenie ospą została 
u nich do głębi wykorzeniona przez szczepionkę. Inni natomiast hołdują odmien-
nemu poglądowi na tę sprawę i biorąc pod uwagę pewne zewnętrzne właściwości 
krost wyjaśniają to w ten sposób, że właściwe działanie szczepionki zależy od pro-
cesów zachodzących w ludzkim organizmie, które mają charakter dwojaki: nie-
kiedy lokalny,  a niekiedy ogólnoustrojowy. Do tej dawnej opinii, zaakceptowanej już 
przez Jennera, a następnie przez Chapmana i innych, ostatnio nawet przychyliło 
się wiele osób. 
 Podobnie jeśli chodzi o samo szczepienie przeciwko ospie, to niegdyś 
Thomassen  à Thuessink 100, Dawson 101, Whrigt 102 i Scherb 103, biorąc pod uwagę 
pojawiające  się przy tym zagrożenia, nie pozostawiali żadnych wątpliwości, że 
owa szczepionka – choćby nawet wydawało się, że przebiega zgodnie z oczekiwa-
niami, choćby rozwinęła się w miejscu wprowadzenia szczepionki ospowa krosta 
i przeszła w idealny sposób wszystkie właściwe dla siebie stadia rozwoju – w ża-
den sposób jednak nie uwalnia nas od niebezpieczeństwa ponownego zarażenia, 
o ile nie zostanie przez nią jednocześnie objęty cały organizm, a wysypka wystą-
piłaby także w innych miejscach. W ten sposób, to jest właśnie za sprawą wspo-
mnianego zjawiska, szczepionka, która dzięki właściwemu rozwojowi i wyglą-
dowi obiecuje zabezpieczenie przed ospą, bynajmniej owego zabezpieczenia nie 

 98  Op. cit., s. 196.
 99  Op. cit. – Są jednak i tacy, którzy podejrzewają, że moc szczepionki jest osłabiana jedynie po-
przez ciągłe rozprzestrzenianie się w ludzkich ciałach, są też tacy, którzy sądzą, że jej skuteczność 
zapewne zostanie ograniczona wraz z upływem lat. Spośród nich zatem jedni zalecają, żeby syste-
matycznie szczepionkę z krowiej ospy odnawiać szczepieniem, a drudzy twierdzą, że szczepienie 
należy powtarzać po pewnym odstępie czasu. Na temat tych ostatnich patrz poniżej, strony 26-27. 
Ratier l. c. s. 522 odrzuca obydwie te opinie, również powołując się na doświadczenia.
 100 Op. cit., s. II.
 101 Med. Transact. by the college of Physicians in Lond. Tom. 3. s. 385.
 102 Med. Jour. V. III. s. 63.
 103 Junker’s Archiv wider die Pockennoth. Tom. II. s. 189.
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dostarcza, jeśli nie będzie w stanie opanować całego ciała, z uwagi być może na 
szczególne cechy organizmu występujące u niektórych ludzi. Lecz na odmienne 
pozycje przechodzą także inni, którzy gwoli wyjaśnienia zagadki dotyczącej tego 
rodzaju ospy złagodzonej głoszą tezy niegdyś wyłożone przez Pearsona; a mia-
nowicie, że jeśli odporność na ospę uzyskana dzięki szczepionce zostanie wraz 
z upływem czasu unicestwiona, stopniowo i niespostrzeżenie odradza się podatność na 
ewentualną przyszłą ospę, choćby w jej łagodniejszej postaci. Udowodnić to próbują na-
tomiast za pomocą następujących argumentów: 1) bardzo wielu i to tych bardziej 
znaczących autorów zajmujących się ospą złagodzoną zgadza się przeważnie, że 
rzadziej atakuje ona zaszczepionych wkrótce po wykonanym szczepieniu, lecz 
znacznie częściej po kilkuletniej przerwie; tak więc Dewar i Moore w większości 
przypadków, jakie zaobserwowali, zauważyli między jedną i drugą chorobą prze-
rwę wynoszącą osiem lat, Elsaesser od 5 do 15 lat, Thomson nierzadko około 15 lat 
i wreszcie, zgodnie z najświeższymi obserwacjami, G. Gregory od 15 do 21 lat 104; 
2) z obserwacji tych samych autorów wynika także, że ospa łagodna jest tym lżej-
sza, im szybciej następuje po szczepieniu, a tym gorzej chorzy będą się miewać, im 
później ona się przydarzy; 3) odnotowano ponadto przykłady, z których wynika, 
że zaszczepieni w sposób naturalny albo poprzez zakażenie ospą, w pierwszych 
latach po szczepieniu wielokrotnie byli nadaremnie atakowani przez chorobę, aż 
wreszcie po upływie dłuższego czasu, gdy zaszły te same okoliczności, zachoro-
wali w końcu na ospę, jakkolwiek złagodzoną. 
 Te wszystkie jednakże świadectwa, choćby tylko wykazywały niewielką dozę 
prawdopodobieństwa, do tego stopnia wydają się – zwłaszcza w najnowszych 
czasach, jak przypomina G. Gregory 105 – niektórym ludziom w Anglii niepodwa-
żalne, że bynajmniej nie rezygnują z powtarzania szczepień po upływie kilku lat; 
bez wątpienia potrzeba jednak przenikliwych i długich badań, aby opinię, o której 
tu mowa, uwolnili od wszelkich obiekcji. Nie może bowiem podlegać wątpliwości 
również fakt całkowicie przeczący wyżej przytoczonym słowom, taki mianowicie, 
że wśród zaszczepionych nieprzeliczone rzesze żyją aż do późnej starości uodpor-
nione na ospę.
 Lecz cokolwiek ostatecznie z tego wyniknie i niezależnie od tego, jaki czynnik 
należy winić – czy zakłócony rozwój wszczepionej choroby, spowodowany wy-
żej wymienionymi przyczynami, czy też działanie szczepionki, zbyt ograniczo-
ne albo wyłącznie miejscowe, wynikające ze specyficznych cech chorego, czy jej 
osłabienie upływem czasu – to zawsze jednak owa zdolność do łagodzenia ospy 
będzie dla gatunku ludzkiego największym dobrodziejstwem, a przypisywać tę 
zdolność należy wyłącznie zaletom szczepionki.

 104  Por. dzieła ich wszystkich przywołane w odpowiednim miejscu.
 105  W Dziennikach wspomnianych powyżej.
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§ VI.
Diagnoza

 Przestrzegaliśmy już wcześniej, że ospę złagodzoną łatwo pomylić z ospą zwy-
czajną, jeśli ktoś zwraca uwagę tylko na objawy wstępne albo na fazę wyprysków 
czy wykwitów: jednakże, ponieważ u tych, którzy zdradzają wyraźne oznaki 
przebytej ongiś ospy krowiej, nikt do tej pory nie zaobserwował ospy, która nie 
przybrałaby postaci złagodzonej, to wobec narastających już objawów wstępnych 
(w sytuacji, gdy choroba ta ma postać epidemii), albo gdy już pojawiła się wysyp-
ka, zaiste nie bez racji ospy złagodzonej należy się spodziewać za każdym razem, 
kiedy ten rodzaj dolegliwości dotyka jakiegoś człowieka, który niegdyś został za-
szczepiony (a dowodem na to są pozostające po tym blizny, wszędzie spore i nie-
regularne). Twoje wątpliwości się zmniejszą także wtedy, gdy zauważysz, że wy-
sypka jest mniej obfita, a czas występowania krost krótszy od zwyczajnego. Poza 
tym pewniejsze zdanie na temat tego, z jaką chorobą masz do czynienia (co zresztą 
z opisu przebiegu choroby każdy bez trudu może wywnioskować), wyrobisz so-
bie na podstawie tego, że inaczej wygląda faza ropienia, to znaczy tylko niektóre 
krosty zawierają płyn ropiasty, ponadto nie wdaje się właściwie żadna gorączka, 
nowa opuchlizna nie dotyka żadnej części ciała, chorych nie dręczy ślinotok, nie 
rozsiewają też oni typowego dla ospy zapachu. Przeciwnie – już w trzecim od 
pojawienia się wyprysków dniu, albo, co się częściej zdarza, w dniu czwartym, 
piątym czy szóstym, a nawet często ósmym (w którym oczywiście należałoby się 
obawiać innego typu bardzo poważnych zagrożeń) cała wysypka zmierza ku wy-
schnięciu i w ogóle w krótkim czasie zanika.
 Nie da się jednak ukryć, że również ospie prawdziwej niekiedy towarzyszy 
tak skromna ilość objawów, że zdrowie u niektórych chorych nie ulega niemal 
naruszeniu, mimo że choroba już trwa, ograniczając swoje działanie do kilku wy-
prysków. Tymczasem nawet badania nad różnicami między tą najłagodniejszą po-
stacią ospy a naszą ospą w fazie ropienia i puchnięcia części ciała, mogą niekiedy 
dostarczyć interesujących przykładów. Choćby, na co zwrócił uwagę [Jean Noël] 
Halle 106, owo podwójne zjawisko, które z wyjątkową regularnością towarzyszy 
ospie prawdziwej, a polegające na tym, że w piątym dniu gorączka, oraz spuch-
nięte wargi i powieki, wtedy także według świadectw się ujawniają, gdy na twa-
rzy wyrastają zaledwie trzy krosty.
 Lecz z pewnością potrzeba więcej wysiłku i więcej ostrożności, gdy ospę 
wietrzną próbujemy odróżnić od opisywanej tu choroby; przede wszystkim w tej 
postaci, która z powodu uprzedniego zaszczepienia ogranicza się do wcześniej-
szego stadium rozwoju i rzeczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się polegać 
jedynie na istnieniu bardzo małych półkulistych pęcherzyków, przypominających 

 106  Reflexions sur la fièvre sécondaire et sur l’enflûre dans la petite vérole; p. Halle; [w:] Memoires de la 
société royale de médecine T. VII. 1784-1785. s. 483.
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ospę stożkowatą, ospę soczewkowatą Willana czy ospę stożkową. On to właśnie, 
jak sądzę, sprowadził na manowce zarówno Thomsona, jak i wielu innych daw-
niejszych uczonych107 – do tego stopnia, że uznali oni, iż te dwie choroby w ogó-
le nie dadzą się odróżnić. Aby zatem ich odmienna natura, zarówno jeśli chodzi 
o wygląd jak i przebieg, ukazała się w bardziej wyrazisty sposób, posłużyliśmy się 
następującą tabelą:

Rozprawa doktorska medyczno-praktyczna na temat ospy złagodzonej

 107  Którzy są wymienieni w wyżej cytowanym dziele Thomsona i których także wymienia czę-
ściowo Kausch l. c. – Lichtenstaedt [w:] Hufel. Jour. der prakt. Heilk. 1820. VI. St. s. 35 – oraz prawie 
wszyscy autorzy francuscy.
 108  Zob. Heim l. c. – Stieglitz w Allg. Liter. Zeitung. 1819. Februar. s. 218 oraz Oelze l. c.
 109  Cross l. c. s. 192.
 110  Na ten temat poza Willanem 1. c. s. 5. 52. 55. 70 – Adams l. c. s. 33 – Pougens l. c. s. 50 – Monro 
l. c. s. 215-232 – oraz Sir James Blane w Med. Chir. Trans. V. 10. P. 2. s. 330 – Med. Repository V. 13 s. 228. 
Zwłaszcza eksperymenty Hennena stanowią na to dowód. Zauważył on, że 12 ludzi zachorowało 
na ospę właściwą, gdy tylko zaszczepił ich materiałem wziętym z krost ospy złagodzonej, na którą 
chorował jego syn, a której jeszcze wówczas nie można było po żadnych objawach rozpoznać (zob. 
Edinb. med. and surg. Journ. V. XIV. s. 418). Elsaesser jako jedyny twierdzi coś przeciwnego; w swoim dziele 
dowodzi, że treść [wzięta z krost] ospy złagodzonej nie wywiera żadnego wpływu, nawet na tych, którzy nie 
mieli w ogóle kontaktu z ospą prawdziwą czy szczepionką [z ospy krowiej].

Ospa wietrzna

a) Niekiedy pojawia się w postaci epide-
mii108, bez związku z ospą prawdziwą, albo, 
co potwierdzają najwytrawniejsi praktycy, 
niekiedy poprzedza ospę prawdziwą.

b) Atakuje wszystkich bez wyjątku, czy to 
zaszczepionych, czy to tych, którzy prze-
byli wcześniej ospę prawdziwą, a także 
tych, u których żadna z tych dwóch rzeczy 
nie wystąpiła.

c) U ludzi z tych trzech różnych grup przyj-
muje zawsze właściwą dla siebie postać, 
pozbawioną wszelkich zagrożeń; do tego 
stopnia nigdy w wyniku zaszczepienia nie 

Ospa złagodzona

a) Nigdy nie występuje bez ospy prawdzi-
wej, nigdy też nie przyjmuje postaci epi-
demicznej, nie nasila się sporadycznie, nie 
szkodzi, nie poprzedza ospy prawdziwej.

b) Ogólnie jest właściwa tylko tym, którzy 
byli zaszczepieni; w szczególności dotyczy 
natomiast tych, u których działanie szcze-
pionki uległo zakłóceniu. Stosunek tych, 
którzy zachorowali na ospę złagodzoną po 
zaszczepieniu [do tych, którzy nie zachoro-
wali] wynosi raz 1:100, innym razem 1:50, a 
najczęściej 1:20109. Nigdy jednak nie dotyka 
tych, u których szczepionka działała zgod-
nie z przewidywaniami oraz tych, którzy 
już przeszli ospę prawdziwą.

c) Niezależnie od tego, czy przypadkowo 
zarazi się tym ktoś, kto nie doświadczył ani 
ospy, ani szczepień, czy też kogoś celowo 
się tą chorobą zakazi, to zawsze110 powoduje  
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 111  Bateman l. c. s. 321.
 112  W: The Edinb. med. and surg. Journ. N. 55-56.
 113  Heim l. c. s. 210.
 114  Willan l. c. 
 115  Heim l. c. s. 210. Willan l. c. i inni.
 116  Bateman op. c. s. 314.
 117  Heim l. c. s. 210.

powoduje ospy właściwej, że raczej, jeśli 
przy pojawiających się już wstępnych ob-
jawach ospy wietrznej – u kogoś, kto ospy 
[właściwej] jeszcze do tej pory nie prze-
szedł – wprowadzisz zakaźnik tej właśnie 
ospy, to będziesz zaskoczony faktem, że 
obydwie te choroby mogą trwać w tym sa-
mym czasie111.

d) Pojawia się w drugim dniu, grudki rzad-
ko się łączą, a jeszcze rzadziej występują 
w dużej ilości. 

e) Bardzo często, jeśli nie pojawi się na ca-
łym ciele113, występuje przede wszystkim 
na klatce piersiowej, plecach, a następnie 
na twarzy, owłosionej części głowy oraz 
w innych miejscach114.

f) Wysypka powoduje znaczne swędzenie, 
które pobudza dzieci do drapania115.

g) Grudki, które poprzedzają powstanie 
pęcherzyków, przyjmują kształt raczej wy-
dłużony116 niż okrągły; o niemal wyrów-
nanej, lśniącej powierzchni i intensywnie 
czerwonym kolorze.

h) W czasie, gdy niektóre krosty już ropie-
ją albo pokrywają się strupami, w niektó-
rych innych częściach ciała pojawiają się 

ospę właściwą, i to niekiedy tę w ciężkiej 
postaci, ale w tym samym człowieku w tym 
samym czasie jedna i druga choroba nigdy 
nie może istnieć jednocześnie.

d) Pojawia się około czwartego dnia i nawet 
na samym początku nierzadko się zdarza, 
że grudki ze sobą się zlewają, jak twierdza 
Moore, Hodenpyl i inni112.

e) Bardzo często pojawia się najpierw na 
twarzy, szyi i rękach, a następnie stopniowo 
na ramionach, klatce piersiowej, biodrach 
i nogach.

f) Pojawia się raczej uczucie gorąca; z tego 
względu nie zauważono nigdy, aby dzieci, 
u których wystąpiła wysypka drapały kro-
sty.

g) Grudki są całkowicie okrągłe, bardzo 
często w dotyku wypukłe, bardziej jednak 
wystaje środek guzka; kolor mają lekko 
czerwony117.

h) Po upływie trzech dni w żadnym razie 
nie pojawiają się nowe wykwity, a gorączka 
znika po drugiej dobie.

Ospa złagodzonaOspa wietrzna
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jeszcze nowe, nawet po trzecim dniu od 
wystąpienia  pierwszych wyprysków; tym 
samym możliwe jest, że objawy gorączko-
we, które w fazie powstawania wykwitów 
trwają przez pewien czas, jak to zaobser-
wował Monro 118, utrzymają się znacznie 
dłużej.

i) Nawet wtedy, gdy krosta osiągnie ostat-
nie stadium rozwoju i pęcznieje – tak moc-
no, na ile to jest możliwe – z powodu zawar-
tej w niej cieczy, zawsze mimo wszystko 
wyczujesz, że jest tylko trochę wystająca, 
miękka w dotyku, bez sprężystości, albo, 
by użyć porównania, które wymyślił Wil-
lan, przypomina zgniecione ziarno zboża, 
ukrywające się pod naskórkiem.

k) Obwódka, która otacza krosty, jest niere-
gularna, niemal rozciąga się na boki 119.

l) Skórka, z której powstaje krosta jest deli-
katna, łatwa do naruszenia, a około trzecie-
go dnia od wystąpienia zbiera się w małe 
fałdy120. 

m) Płyn, który znajduje się w krostach, ni-
gdy nie jest mętny i gęsty, lecz raczej rzad-
ki, przejrzysty, żółtawy, albo (jeśli się go 
zmąci) mlecznobiały, w całej kroście taki 
sam, wypełnia całe zagłębienie.

n) Skóra, która tworzy spód krosty, ma po-
wierzchnię równą i gładką. 

i) Każda krosta, nawet taka, która jeszcze 
nie osiągnęła ostatniego stadium rozwoju 
(o czym świadczy jej czubek), wystaje wy-
raźnie ponad skórę, jest twarda, sprężysta, 
mocno opiera się dotknięciom, palcom uci-
skającym ją od czubka przedstawia się za-
iste tak, jakby pod naskórkiem znajdowało 
się małe, okrągłe ziarenko.

k) Obwódka, jeśli w ogóle można ją zaob-
serwować, jest okrągłego kształtu.

l) Skórka na krostach jest pozbawiona pofał-
dowań, swoją trwałością i grubością prze-
wyższa nawet tą, która występuje w ospie 
prawdziwej, co sprawdził D. Oelze. 

m) Ciecz zawarta w krostach różni się swo-
ją konsystencją – zależnie od tego, z jakiej 
części krosty pochodzi: rzadka i przejrzysta 
jest mianowicie przy wierzchołku, a mętna 
i gęsta przy dnie; wewnątrz bowiem znaj-
duje się wiele osobnych zagłębień121.

n) Skóra, która tkwi na spodzie krosty, wy-
raźnie się wznosi ku górze, po usunięciu 

Rozprawa doktorska medyczno-praktyczna na temat ospy złagodzonej

Ospa złagodzonaOspa wietrzna

 118  Op. cit., s. 140.
 119  Zgodnie z obserwacjami Oelzego.
  120  Bateman. Op. cit., s. 319.
 121  Krosty ospy prawdziwej nie są zwykłymi pęcherzykami, jak w przypadku ospy wietrznej, 
lecz w środku zawierają liczne zagłębienia, co jako pierwszy wykazał Macartney w Dublinie. To 
samo w odniesieniu do ospy złagodzonej udowodnił natomiast Cross.
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Ospa złagodzonaOspa wietrzna

o) Strupy są delikatne, wyrównane, zwykle 
zaokrąglone i jakby pokryte niejednolitą 
substancją. 

p) Po ustąpieniu krost przez pewien czas 
pozostają jedynie czerwonawe plamy.

q) Jeśli pozostaną blizny, to powierzchnia 
ich jest gładka, odmienna od otaczającej je 
skóry, nie pojawiają się żadne obce znaki 
ani odciski.

r) Brzegi blizn są łagodne, zaokrąglone, 
a w kierunku powierzchni istnieje ledwo 
zauważalne nachylenie, dzięki czemu po-
wstaje wrażenie, jakby środkowa część bli-
zny była wybrzuszona.

s) Z upływem czasu blizny zwykle znikają, 
w ich miejsce pojawiają się jednak na stałe 
białe plamy na skórze.

płynu albo całej krosty pozostaje znaczne 
wzniesienie, widoczne i wyczuwalne do-
tykiem. 

o) Strupy są twarde, grube, jakby zrogowa-
ciałe, kształtu najczęściej owalnego122.

p) Krosty są zastępowane przez dopiero 
co opisane zgrubienia na skórze, albo, jeśli 
wolisz, okrągło-stożkowe wypryski, nieco 
zaognione i twarde, a kiedy one znikną, 
w ich miejsce pojawiają się czerwonawe 
plamy z małym dołeczkiem pośrodku123.

q) Blizny pozostające niekiedy na twarzy, 
kolanach i ramionach są tej samej barwy, 
co skóra; wyglądają, jak gdyby były zbudo-
wane z komórek, widać, że powierzchnia 
ich jest nierówna, wyraźnie usiana otwora-
mi, niekiedy tu i ówdzie nie brak czernieją-
cych kropek.

r) Brzegi blizn nie są ani okrągłe, ani w ogó-
le równe, lecz poszarpane, a także mniej lub 
bardziej, tak jak sama powierzchnia blizny, 
wybrzuszone i tej samej barwy, co skóra.

s) Krok po kroku blizny znikają, niekiedy 
nie zostawiając po sobie żadnego śladu.

 122  Oelze l. c.
 123  Raimann [w:] op. cit., s. 115.

 Rozróżnienia, jakich przed chwilą dokonaliśmy odnośnie ospy złagodzonej 
i ospy wietrznej, mogą być pomocne także w odróżnianiu tych dwóch rodzajów 
ospy od potówek, jeśli chodzi o okoliczności dotyczące powstawania wykwitów 
oraz ich wewnętrzną budowę. Lecz jeśli poza tym weźmiesz pod uwagę, że po-
tówki w różnych schorzeniach, zwłaszcza ostrych, znajdują się wśród istotnych 
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objawów, towarzyszą wielu typowym zjawiskom i z nimi się łączą, to być może 
dokładniejsze badanie tej kwestii uznasz za zbyteczne.
 Diagnoza nie jest związana ze znaczniejszymi trudnościami nawet wtedy, gdy 
nasza choroba zatrzymuje się na etapie pojawiania się pierwszych grudek i z tego 
powodu przyjmuje postać podobną do odry czy szkarlatyny. Wówczas bowiem 
kwestia epidemicznego rozprzestrzeniania się wysypki, jej zaraźliwość oraz ob-
serwacja tego wszystkiego, co ją poprzedza albo jej towarzyszy, pozwoli zacho-
wać zasadę właściwej oceny w określaniu natury tej choroby.

§ VII.
Rokowanie

 Jeśli tylko to wszystko, co przed chwilą przedstawiliśmy, rozpatrzysz w taki 
sposób, że rozpoznasz z całą pewnością jakąkolwiek postać ospy złagodzonej, 
warto by było także, abyś nabrał pewności, że nieustanne dyskusje, które toczą się 
na temat skutków (najczęściej śmiertelnych) ospy właściwej oraz na temat godnej 
ubolewania bezradności, jaką wykazuje nasza sztuka w ospy owej zwalczaniu, 
w żaden sposób nie dotyczą omawianej tu postaci tej choroby. Jeśli w istocie wśród 
tysięcy przykładów, odnotowanych przez różnych nie jeden raz już cytowanych 
tutaj autorów, nie istnieje niemal żaden przypadek, którego efektem byłby zgon, 
albo nawet taki, który nie zostałby wyleczony, to ospa złagodzona, również ta, 
która niekiedy, jak się wydaje, od początku ma ciężki przebieg i przybiera niebez-
pieczną postać, może czasami połączyć się z jakimiś pobocznymi dolegliwościa-
mi. „Keiner der Beobachter der modificirten Pocken gedenkt einer Metastase, oder einer 
Nachkrankheit, noch weniger eines tödlichen Ausganges”, stwierdza Raimann124. Gdy 
jednak coś takiego następuje, najwyraźniej zachodzi okazjonalnie, a nie z koniecz-
ności, jak w przypadku ospy prawdziwej. Również w przypadku tej choroby na-
leży zatem wygłosić ostrzeżenie, ale sformułowane raczej w taki sposób, że zgoła 
nie zawsze przybiera ona szczęśliwy obrót. 

§ VIII.
Leczenie

 W istocie jest to taki rodzaj ospy, przy którym leczenie sprowadza się jedynie 
do tego, aby pacjentowi narzucić odpowiedni tryb życia, a wszelkie inne działania 
powierza się naturze. Być może będzie jednak nie od rzeczy przypomnieć, że ospę 
(co zalecają nawet najbardziej doświadczeni w sztuce medycznej uczeni) bardziej 
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 124  Op. cit., s. 115.
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niż inne rodzaje wysypki wzmaga, zwłaszcza w pierwszej fazie, chłodne powie-
trze, czyli 12-14 stopni w skali Réaumura. Wysypka ta zachowuje się bowiem, by 
użyć słów J. P. Franka125, „podobnie jak wiosenny kwiatek, który pod śniegiem 
rozkwita, ale pod wpływem silniejszego ciepła słonecznego więdnie, wysypka jest 
silniejsza w chłodniejszej atmosferze”. Dopóki więc ospa się nie pojawi, dziec-
ko należy trzymać z dala od łóżka; dziecko powinno się zajmować zabawami 
właściwymi dla swojego wieku – pod gołym niebem, o ile pogoda temu sprzyja, 
albo w obszernym i właściwym pomieszczeniu. Niech unika spożywania mięsa, 
wszystkiego, co rozgrzewa oraz potraw ciężkostrawnych, a żywi się raczej pokar-
mem lekkim i roślinnym. Gdy natomiast wysypka będzie już widoczna na skó-
rze, to tak jak w przypadku intensywnej ospy właściwej chorego należy chronić 
przed zimniejszym powietrzem i zwłaszcza w godzinach wieczornych powinien 
wcześ niej udawać się na spoczynek. Nie trzeba jednak chorego za bardzo przy-
krywać kołdrą, ale raczej, gdy odczuwa pragnienie, wzmacniać go podawaniem 
większej ilości kwaśnego i słodkiego napoju, ponownie podając go również rano, 
dopóki nie zakończy się faza wysychania [wyprysków]. Jeśli jednak, co czasami 
się zdarza, choroba ta na początku, jak w odpowiednim miejscu wspomnieliśmy, 
wygląda  na cięższą i wzbudza obawę, że pojawi się poważne niebezpieczeństwo 
z uwagi na często zdarzającą się utratę przytomności, senność albo występujące 
u dzieci drgawki, to uważam za słuszne, aby w przypadku chorych w młodszym 
wieku, którzy odznaczają się silnym, masywnym ciałem, jeśli twarz jest bardzo 
zarumieniona i nabrzmiała, oczy zaczerwienione i błyszczące, a pacjenta nęka ból 
głowy, stosownie do sił i wieku upuścić odpowiednią ilość krwi – albo nacina-
jąc żyłę na ramieniu, albo umieszczając pijawki u podstawy czaszki. Z kolei jeśli 
w mniejszym stopniu upośledzone jest działanie mózgu, a te dolegliwości, które 
wydają się pochodzić z głowy, wiążą się w istocie z układem współczulnym, do-
tykając w szczególności jamy brzusznej, to pijawki należy przystawić w okolicy 
nadbrzusza. Pominę już milczeniem lekarstwa przyjmowane doustnie, bo każdy 
wie o tym, że powinny być one przeciwzapalne, kwaskowe i, aby w większym 
stopniu wydobyte zostały właściwości odżywcze, trzeba do nich dodać trochę soli. 
Nie inaczej trzeba będzie postępować, gdy jakiekolwiek inne części ciała dotknie 
zapalenie; zdecydowaliśmy się na tę właśnie metodę leczenia, gdy nam samym 
przyszło leczyć w klinice wobec ospy złagodzonej wraz z silniejszym zapaleniem 
gardła. Szczególnie wtedy, gdy pojawią się symptomy podobne do duru brzusz-
nego, z pomocą mogą przyjść metody leczenia stosowane przez Crossa. Należy 
jednak unikać tego, aby poniewczasie szukać pomocy tu czy tam w stadium inwa-
zyjnym choroby, gdy gromadnie pojawiają się gwałtowne symptomy gastryczne 
a siły organizmu zanikają! Ponieważ teraz mamy pewność, że te zjawiska poprze-
dzają na ogół wystąpienie wysypki, to oznacza raczej początkowe podrażnienie 

 125  Op. cit., s. 195.
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błon żołądkowo-jelitowych, a nie skryte obciążenie pokarmem. Wobec tego, jeśli 
pojawi się zatwardzenie i nie będzie ustępować mimo codziennego stosowania le-
watywy, to możesz bezpiecznie podawać przecier z owoców tamaryndowca albo 
rodzimy przecier ze śliwek, na przykład wymieszany z serwatką, albo coś podob-
nego.

Rozprawa doktorska medyczno-praktyczna na temat ospy złagodzonej
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Tezy

I.
 Nie jest niczym nowym upuszczanie krwi przez nacięcie żyły, lecz fakt, że nie 
ma prawie żadnej choroby, przy której nie można by tej metody stosować – to no-
wość (Celsus, De medicina II 10, s. 77).

II.
 Nie należy mylić ospy wietrznej z ospą złagodzoną.

III.
 W przypadku chorób wnętrza jamy brzusznej, o ile nie rzecz nie dotyczy lecze-
nia hemoroidów albo obfitego krwawienia menstruacyjnego, powinno być brane 
pod uwagę nacięcie żył raczej na ramieniu niż na stopie.

IV.
 Zapalenie mózgu, nowotwór włóknisty i rak to jedna i ta sama choroba.

V.
 Przy leczeniu uwięźnięcia przepukliny udowej metoda zalecana przez [Anto-
nia] Gimbernata zasługuje na pierwszeństwo przed wszystkimi innymi.

VI.
 Wskazania dotyczące perforacji czaszki, w teorii wprawdzie jasne, w praktyce 
jednak okazują się dwuznaczne.

VII.
 Gdy główka utknie w początkowej części miednicy, zastosowanie kleszczy jest 
prawie niemożliwe i bardzo często szkodliwe.

Seweryn Gałęzowski
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VIII.
 Twierdzę, że te środki medyczne, które przez Rasora są nazywane przeciw-
bodźcami, jeśli nie szkodzą, to służą przede wszystkim jako środek odciągający.

IX.
 W rdzeniu kręgowym jedne części są właściwe i przystosowane dla zmysłów, 
inne dla pobudzania świadomych ruchów, a jeszcze inne dla ruchów kierujących 
oddychaniem.

X.
 Azot, jak się wydaje, jest podczas oddychania jednocześnie wchłaniany i wy-
dychany.

Rozprawa doktorska medyczno-praktyczna na temat ospy złagodzonej
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 Licet imprimatur, ea lege, ut exemplaria septem, legibus 
praescripta, apud Censorum Collegium deponantur. Vilna die 13 
Februarii 1824.

D. ‑Vincentius Herberski

A Consil.aulic. in Caesarea Univers.
Vilnen. Therapiae specialis et medio.
Clinic. Prof. Public. Extraordin.
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§ I.
Exanthema in hominibus quondam vaccinatis, a contagio 

variolae ortum, atque huic per prima aliquot stadia simillimum; 
ulterius vero, praeviae vaccinationis (licet utplurimum, vitiosae) 
beneficio, eatenus quasi mitigatum, ut in genere curriculo suo breviori 
atque mitiori, nec non febris suppuratoriae defectu, conspicuum; 
quarta, quinta, aut sexta jam die, abeuntibus in crustast pustulis, omni 
periculo expers sit; nihilo tamen minus facultate polleat, regenerandi 
variolam veram in iis, qui neque hoc ultimo morbo, nec vaccina 
defunct sunt; variola nobis mitigate audit.

§ II.
Angli, qui in hac variolae specie observanda, maximum 

prae aliis posuerunt stadium, illam nunc The modified small-
pox, nunc varioloid appellant; quo altero nomine et Germanorum 
nonnuli utuntur, quanquam non desint, qui aut Britannorum 
more, die modificirte Pocken, vel praeeuntibus Hufelandio et 
KauscHio, propter hujus mitigationis causam, in vaccina positam, 
et similitudinem, saltem opinabilem, cum varicella, varicellam 
vaccinicam, vel etiam, propter commune illi cum variola originem 
atque naturam, variolam vaccinicam cum Gittermanno et oelze, 
illiam nominari vellent; quid quod plurimi varicellae simplicis, 
aliique, uti J. J. Van Moer, exanthematis pseudovariolosi ( 1) 

 1 Vaderländsche Letteroefeningen. Juli. 1810. De exanthemate pseudovarioloso 
in nonnullis vaccinatis observatio. etc.
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nomine eandem designant: nos vero denominationem variolae 
mitigatae ideo anteposuimus caeteris modo laudatis, quod apprime 
morbi naturae ac indoli congruit, quodque commode illi designandae 
vel tunc inservire posset, si constiterit etiam nuperrima Anglorum 
conjectura, qua illi, variolas non solum per praeviam vaccinam, 
sed per se ipsas queque, quin imo aliarum causarum conflictu, 
qualescunque illae sint, mitigari posse, praedicunt – (de quo suo loco 
fusius disserendum erit); quocirca haud secus vernaculo quoque 
sermon, ospa złagodzona scilicet, id genus variolae dicimus.

§ III.
 Rimantibus nobis antiquitatem morbi (quamvis hanc eruisse 
tam magni vix intersit), primordia ejus illa jam tempora attingere 
videntur, quibus salutares divique vaccinationis effectus innotescere 
coeperunt; siquidem Jennerum in primis adhuc tenerisque, ut ait, 
disquisitionibus suis ( 2), postquam plura disseruerat pro indita 
vaccinae facultate, homines contra variolas tuendi, de aliqua 
Elisabetha Sarsenet in praedio Newpark degente, haec narrantem 
legimus: illam aeque ac alias feminas famulosve, vaccis mulgendis 
functos, variolis vaccinis infectam fuisse; sed nihilominus, quum 
posthac variolosi morbid contagio sese obtulerit, variolas, ast tamen 
indole mitissimas, vel quod idem, si dexeris, mitigatas per praeviam 
vaccinam, contraxisse; atque hac quidem de causa, opinante 
Immortali Viro, quod vaccine in illa locale tantummodo morbum 
effect, nullis concitatis febrilibus symptomatibus, quae indicio 

 2 Eduardi Jenneri Disquisitio de causis effectibus variolae vaccinae. Ex angl. 
in latin. conver. Ab Al. Careno. Vindobonae. 1799. P. 22.
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essent salutaris in universo corpore motus. Jam vero numerosissima 
minimeque dubia illius specimina, eodem fere observata tempore, 
quamvis tunc aliter visa, ac forte videnda fuissent, quilibet curiosus 
inveniet scrutator, dummodo illum haud pigeat labor, attento animo 
perlustrandi id genus eruptiones, quas inprimis Londini Woodvilleus 
( 3), atque Pearsonius ( 4), BallHornius et stromeyerus ( 5) Hannoverae, 
et demum odierus ( 6) Genevae, ut alios multos taceam, vaccinae 
hominibus insitae socias viderunt. Tantum enim abest, ut ejusmodi 
eruptiones proxime ab ipsa materiae vaccinicae pendeant efficientia, 
aut critici aliquid secum ducant, quemadmodum olim habentur ( 7), 
ut potius ex verae variolae contagio, vel ante vaccinationem, vel sub 
ipso inoculationis opere, vel efflorescente jamjam vaccinae pustula, 

suscepto, ortum trahant ( 8), atque non alias fere notas offerant, quam 

 3 Rapport sur le Cow-pox, ou la petite verole des vaches, et sur l’inoculation, par 
Woodville. Ouvr. trad. de l’Angl. p. Aubert. a Paris. An. VIII.
 4 Observations concerning Eruptions. In Bibl. Britan. T. XIV. p. 254.
 5 Traite de l’inoculation de la vaccine avec l’expose et les result. Des observ. faites 
a Hannovre. A Leipsic. 1801.
 6 Bibl. Britan.T. X. p. 214 – T. XXXIX. p. 91-94.
 7 Annalen der Kuhpocken – Imfung. Von Ph. Hunold. Fürth. 1802. Heft 2. p. 
121.
 8 Id jam ex alio opusculo Woodvillei: Observations on Cow-pox. Lond. 1800. 
Manifestum est, clareque expositum legimus in Dictionaire des sciences med. 
T. LVI. p. 425-427, et tandem vel ex eo apparet, quod Londini Woodvilleus 
observavit, illas eousque vaccinam comitatas esse, quousque uno eodemque 
tempore, in Orphanatrophio, cui praeerat, alteris variolam, et vaccinam 
inserebat alteris; medici Hannoverani autem atque ille Genevensis easdem non 
alio unqnam tempore viderunt, quam quo epidemice variola in eorum patria 
regnabat. Confer. Exposition des faits, recueillis jusqu’ a present, concernants 
les effets de la Vaccination, lue a la classe des sciences Phys. et Math. p. MM. 
Berthollet, Percy et Halle. Rapporteurs. Le 17 Aout. 1812 pag. 10-12.
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quae etiam nunc variolae mitigatae tribui solent. Quodsi enim 

argumenti loco, decursum atque formam illarum percensendam 

sentires, ex descriptione, licet manca, in laudatis operibus proposita, 

apparet: exanthema hocce adventicium inter decimam tertiam in 

palmis manuum, diarrhoea, et vomitu bilioso, in vultu praesertim, 

vel brachiis, prorumpere suevisse; et ita quidem, ut nunc solumando 

maculae rubrae, illis urticariae non absimiles, cuti insiderent, nunc 

autem, quod etiam frequentius observatum erat, parvi, rubri, halone 

purpureo cincti, inque acumina ducti noduli, variolam veram 

prorsus aemulantes, supra cutim exsurgerent; qui quidem post 

quatnor jam et viginti horas pallescunt, et deinceps duri, parumque 

prominentes, per aliquot dies subsisunt. Porro etiam ita sese 

exhibebat: ut in apice nodulorum, adhucdum rubentium, parvae 

vesiculae formarentur, limpidi tantillum et aquosi continentes 

humoris, totaque eruptio, intra pauca nychtemera, in minimas, 

veluti acuum capitula, desineret crustulas. Atque tandem 

observantibus praecipue Pearsonio BallHornio et stromeyero ( 9), 

hunc etiam decursum legebat; ut evolutis magis nodulis nec non 

vesiculis illis, vera obtineret suppuratio, ac omne, de quo agitur, 

exanthema, tam simile variolae exsisteret, ut cum illa facillime 

confundisses, ni diagnosin adjuvaverint: 1) pustularum longe 

minus volumen, quam in variola vera; 2) materies, praesertim apici 

illarum inclusa, potius lymphatica, quam purulenta; 3) longe minor 

 9 In Opp. s. l. laudatis
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pustularum numerus; 4) nulla depressio in apicis centro ( 10), quam 
nunquam verae variolae pustula non habet; 5) incrustatio sexta, vel 
septima jam incipiens die, crustaeque ipsae flavescentes, minoris 
voluminis ac crassitiei, diu posthac firmiterque cuti inhaerentes; 
quibus succedunt tandem prominentiae cutis subdurae, in bruneas 
delitescentes maculas, minime vero cicatrices, quae variolae sunt 
( 11). Quae quidem modo enerrata, sane nil aliud sibi volunt, quam 
variolam, propter praeviam, vel simultaneam vaccinae in corpus 
efficientiam, quasi supressam, et ideo forma sua externa a normali 
diverso modo aberrantem, simulque mitigatam. Quid quod iisdem 
quoque auctoribus et aliis multis tunc etiam observatum fuit, 
eruptionem variolae semper mitem et duratione valde brevem reddi 
posse eo, si consulato uno eodemque tempore illius, et vaccinae 
virus insereretur infanti. Verumtamem, hisce omnibus praetervisis, 
necessitas variolam mitigatam a naturali illa distinguendi, quidquam 
recentiori tempore, plane ex alio dimanavit fonte. Quo premium 
enim vaccinae contra variolas totelaris virtus, rapida a Britannis 
fama, per reliquas sese diffunderet terras, mox admirando suo effectu, 
millenis periculis firmato, teterrimam illam generis humani pestem, 
ad ultimum usque germen destruendi ( 12), haud inanem in omnibus 
erigebat spem; interea, ineunte jam decimo nono seculo, primum in 
Anglia individuis nonnullis, licet paucissimis eorum ratione habita, 

 10 Dummodo observatio certa sit.
 11 Fere verbo verbum Hunoldi (Op. c. Heft. 2. Pag 117-121.) curavimus redder.
 12 Nun jam medici Havnienses gloriantur, variolam Havniae eridicatum esse, 
cum ab Anno 1811-18 nec unum illius exemplum adnotatum sit. Vid. Epist. de 
Carro in Rufeland’s Journ. Der prakt. Heilk. 1820. VI. St. pag. 29.
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qui tunc vaccinati fuere, post certum a vaccinatione tempus, oblate 
contagii variolosi opportunitate, exanthema illud reapse contigisse 
visum est: exsultasse tunc gaudio adversaries obtrectatoresque 
vaccinae comperimus, et, ac si praeter noxas varias inique vaccination 
objectas ( 13), hoc unicum deficeret illis argumentum, quo ejus 
vanitatem demonstrarent, in exquirendis hujusmodi casibus omne 
posuisse stadium; illos proinde collectos, tum singularibus quibusdam 
Iucubratiunculis contextis, tum etiam in ephemeridibus variis, ut 
jamjam maturescentem erga vaccinam fiduciam publicam protinus 
infringerent, divulgandos curarunt. Attamen, vel hac via, tantum 
abfuit, ut de illius laudibus quidquam detrectare possent, ut magis 
etiam auctores fuerint illorum omnium, quibus eximum pretium 
hujusce coelitus demissi inventi clarius nuper illuxit. Namque eo 
ipso factum est, ut indagatis varia ex parte ejusmodi variolae 
innumeris exemplis, a multis peritis in arte Viris jure decretum fuerit: 
insitam nostro corpori variolam vaccinam, si recte curriculum suum 
absolvat, nunquam non praepedire periculum variolae humanae; 
quod si vero, quamcunque ob causam, in decursu atque action sua 
fuerit turbata, non amplius quidem illam praecavere, sed tamen 
successuram olim adeo cőer-cendi modificandique idoneam esse, u 
tab omni prorsus periculo vacet. Exploratum enim erat, in omnibus 
fere istis causis praeviam vaccinam, uno alterove in stadio, haud 
debito modo evolutam fuisse, et nihilominus tamen variolas, 
mitissimas tantum, rt curriculo suo vix non ad dimidium breviori, 
nullaque febre suppura‑toria  insignitas vaccinationis beneficio 

 13 Qui varia ignominia, ut ita kicam, vaccinae objecta, illorumque venitatem 
pernoscere cupit, prater Moseleyi, Rowleyr, Birshii et Vaumei opera, adeat 
supra laudatum Exposition des faits etc. (Vid. not. 8), ubi haec omnia per lougas 
series composite atque explanta inveniet.
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prodiisse itaque dunninGius, praestantissimus vaccine vindex, 
tali pacto mitigatas, primum a se dictas, variole species, ut jam 
sexta die in exsiccationem abeant, absque ullis indiciis febris 
secundarie, a naturali illa distinguendas putavit; aliis vero multis, 
quorum primo loco Goldsonium ( 14) et Willanium ( 15), dein vero 
tHomasium HuGo ( 16), tHomsium Key ( 17), adamsium ( 18), et 
Henricum field ( 19) nominemus oportet, non minor est laus in 
describendis hue illue speciminibus ejusdem morbi. Irrito tamen 
tot virorum studio, doctrina variolae mitigatae, praesertim quoad 
formam, qua utplurimum conspicua sit, plura adhuc obscura, 
neque satis intellect habuit; et ultimis praecipue annis, ex quo 
nempe varias privincias Angliae, Irlandie et Scotiae, praeter 
omnem exspectationem invaserunt variolae verae, ac epidemic 
grassatae sunt, harum omnium rerum certiores notions debemus. 
Itaque serius etiam de hac re observata deWario ( 20), Jamesio 
moore ( 21), alexandro monro ( 22), G. Blane ( 23), tHomsonio ( 24), 

 14 Cases of small-pox, subsequent to vaccination. Portsea. 1804.
 15 On vaccine inoculation. Lond. 1806. Conf. Versio Germanica, auctore G. Fr. 
Muerrhy. Gőttingen. 1808.
 16 Med. and Phys. Journal.1807. April.
 17 Ibidem; mense Julio – et 1814, Decembre; quo ultimo loco, 25 ejus adnotantu 
exempla.
 18 Thesis, quaedam de variola et vaccina amplectens. Edinb. 1814.
 19 The London. med. Repository. 1815. Vol. IV. Jul.
 20 Account of on epidemic small-pox, which occured in Cupar in Fife in the spring 
of 1817. Cupar. 1817.
 21 The history and practice of vaccination. Lond. 1817. – The Edinb. med. and 
surg. Journ. N. 55-56. 1818.
 22 Account of the small-pox, as it appeared after vaccination. Edinb. 1818.
 23 Med. Chir. Transact. V. 10. P. 2. – Medic. Repository. V. 13.
 24 An account of the varioloid epidemic, which has lately prevailed in Edinburgh 
and other parts of Scotlands, with observations on the identity of chicken-pox, with 
modified small-pox. Lond. 1820
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crossio ( 25), docte atque eleganter de vera modificataque variola 

agente, i. reedio ( 26), i. innesio ( 27), Horatio Gates Jamesonio ( 28), 

tHomasio mitcHelio ( 29), Jamesio daviso ( 30), et demum d.G. 

GreGoryo ( 31), ne dicam de aliis multis, quorum singulas observations 

THomsonius praecipue in opera suo collegit, studiose pervolvi 

merentur. Praeterea, cum id genus observations de variola et extra 

Britanniae limites fuerint vulgatae, e Germanorum gremio, primus, 

ni fallor, Wendelstaeditus ( 32), et biennio tardius muerrHyus ( 33), 

semet cum egregio stieGlizio, Hannoverae, variolam naturali 

mitiorem post vaccinam vidisse, scripsit; contrarium quidem 

sentiente, et non nisi varicellam ibi arguente Heimio ( 34); cujus tamen 

argumenta diluere suamque opinionem firmare stieGlitzius ( 35), et 

 25 A history of the variolous epidemic, which occurred in Norwich, in Year 
1819, and destroyed 530 individuals; with an estimate of the protection afforded 
by vaccination, and a review of past und present opinions upon chicken-pox and 
modified small-pox. London. 1820.
 26 The Edinburgh med. and surgical Journal. 1822. N. 71.
 27 Ibidem, N. 72.
 28 The American Med. Recorder of original papers and intelligence in Medicine 
and Surgery; conducted by J. Eberle and H. W. Ducachet. Vol. V. 1822. N. II. 
April. pag, 224-256.
 29 Ibidem, pag. 257-268.
 30 Ibidem, pag. 268-273.
 31 Med. and Chir. Transact. V. XII. Pars II. – Confer. Archives generales de 
medecine. T. IV. 1824. Fevr. pag. 289.
 32 Samml. medic. und chir. Aufsütze.1808. B. III. K. 5.
 33 Hufeland’s und Himly’s Journ. d. prakt. Heilk. 1809. März.
 34 Horn’s Archiv. 1809. Bd. II. p. 183.
 35 Ibidem, Bd. III. p. 187.
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deinceps ipse muerrHy ( 36) minime neglexerunt; similia exempla, 

velunti modo propositus suffragaturis, brevi post in vulgus edidit 

Kortumius ( 37). Quo facto, compositaque omni lite, prae caeteris 

hujusce gentis medicis, egregia curriculi variolae mitigatae 

descriptione eminuit elsaesser ( 38); in explananda vero origine atque 

natura illius KauscHius ( 39), qui, tum d. franKii ( 40) observationibus, 

regnante epidemia variolosa Francofurthi lectis, tum propriis, 

Liegnitzii notatis, usus est, Gittermannus ( 41), oelze ( 42), velsenius 

( 43) et raimannus ( 44), praestantiores habentur. Postremo, quum non 

ita pridem variolosa pestis quasdam Belgiae provincias vastare 

coeperit, vaccine itidem beneficio, variolam mitigatam jucunde 

observarunt, publicique juris facerunt Gysbertius Hodenpyl ( 45), 

 36 Hufeland’s und Himly’s Journal d. prakt. Heilk. 1810. Februar. p. 128
 37 Ibidem. Juli. p. 46
 38 Beschreibung der Menschen-Pocken-Seuche, welche in den Jahren 1814. 15. 
16. und 17. im Kőnigreiche Würtemberg geherrscht hat. Studtgard. 1820
 39 Memorabilien der Heilkunde. Züllichau. 1819. Bd. III. – Hufeland’s Journ. 
der prakt. Heilk. 1819. Junius. p. 49. – Ibidem, 1820. Junius. p. 4.
 40 In Kausch’s Memorabilien der Heilk. 1819. Bd. III.
 41 In Hufeland’s Journ. der prakt. Heilk. 1821. April p. 54. – Ibidem, Mai. p. 51.
 42 Ibidem, 1822. Januar. pag. 71.
 43 Archiv für med. Erfahrung im Gebiete der prakt. Medicin, Geburtshülfe und 
Staatsarzneikunde von Horn, Nasse, Henke und Wagner. 1822. 6 Hefte Juli, 
Aug.
 44 Handbuch der spec. med. Pathologie und Therapie. Wien. 1823. Bd. 2. p. 113
 45 Waarnemingen omtrent de thans haerschende epidemie der Kinderziekte. 
Rotterdam. 1818. – Vervolg op de Waarnemingen der thans nog heerschende 
epidemie der Kinderziekte. Rotterdam. 1818. – Hufeland’s Journ. der prakt. 
Heilk. 1818. Novemb. p. 26.

SEVERINUS GAŁĘZOWSKI



112

A van stiPrian luiscius ( 46), e. i. tHomassen a tHeussinK ( 47) et 
HoPPe ( 48). Galliae solum medici discrepant hucusque de variola 
mitigata, tanquam sui juris morbo, dubii, et licet jam nonnulli, 
postquam illam videndi habeurint copiam, nomen etiam propositum 
receperint, mox tamen exstitere perplurimi adversarii ( 49); quod 
quidem non obstabat, quo minus plura et curate depicta hujus morbi 
specimina, varicellae gravis nomine a Berardio et lavito ( 50), 
regnantibus epidemice variolis Montispessulani; paulo serius a d. 
PouGensio ( 51), grassantibus iisdem in oppido Millau; et a ratiero 
(*) tandem, Parisiis, publici juris facta sint. Quod reliqum vero est, 
nostris in regionibus, praecipue vero Vilnae, de variola mitigata huc 
et illuc sporadice occurrente, et multa comperimus relata ( 52), et non 
ita pridem a summe venerando nobis, olim Professore nostro JosePHo 
franKio, quae hic spectant, typis quoque ( 53) accepimus mandata.

 46 De waarde der Koepok Inenting, gehandhaafd en op nieu anbevolen aan 
ouders en Kunstgonooten. Delft. 1818.
 47 Over het beveiligend vermogen der Koepokken tegen de Kinderziekte. 
Groningen. 1818.
 48 De vi vaccinarum antivariolosa. Havniae. 1819
 49 Exposē fidēle de pētites vēroles, survenues aprēs la vaccination; par Gastelier. 
1819.
 50 Essai sur les anomalies de la variole et de la varicelle avec l’historie analytique 
de l’epidemie eruptive, qui a regnē a Montpellier en 1816, par M. T. Berard et M. 
de Lavit. Mountpellier. 1818
 51 Pētite vērole chez plus de deux cents individus vaccinēs, observēe a Millau en 
1817; par Pougens.
*Vid. Archives gēnērales de medecine. 1823. Dec. pag. 520. Eruptio varioliformis 
illi audit.
 52 In Consessibus societatis medicae Vilnensis.
 53 Dziennik Med. Chir. i Farm. 1822. T. 1. N. IV. pag. 559

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICO – PRACTICA. DE VARIOLA MITIGATA



113

§ IV.
 Variam quidem faciem hocce exanthema offerre pro epidemiis 
diversis diversaque corpora aegrorum, ex attenta scriptorum lectione, 
persuasum habemus; quum tamen inter plures exstet varietas aliqua, 
quae ubicunque longe crebrius visa, inque descriptionibus omnium 
quasi prototypum sistat, ac nobismet ipsis prae caeteris observata sit, 
ab ea igitur describenda ordiamur, oportet. – Est autem forma illius 
ejusmodi, ut nisi suppurationis respiceres stadium, in invasionis 
ac eruptionis ratione, tantam cum variola legitima similitudinem 
invenires, ut aegerrime tantum alteram ab altera distinguere posses. 
Etenim, omnino variolae more, primum aegros adoritur morisitate, 
lassitudine, inquietudine et deinde horripilationibus, vel frigore ab 
aestu universali excepto; quibus mox anorexia, ardoris sensus, tensio 
ac dolor in epigastrio, nausea, vomituritio ipseque vomitus, cum 
capitis, dorsi, lumborum, artuumque interdum, quasi rheumaticis, 
doloribus succedunt. Invalescente ad noctem calore, inquietundo 
atque anxietas augentur, et nonnunquam apud infantes, observantibus 
franKio ( 54), crossio ( 55), aliisque multis ( 56), sopor, deliria ac 
convulsiones obtingunt. Lingua, aegro continuo sitienti acidamque 
poscenti, albo obtegitur muco; fauces non modo siccescunt, sed 
secundum Anglorum et nostras observationes, phlogosi haud raro 
tentantur, praecipue in adultis, qui continuo in sudores inclinant ( 57). 

 54 Medico exercente praxin Francofurthi. Confer. nota 58.
 55 Op. c. pag. 182
 56 Quorum observationes collectae sunt in The Edinb. med. and surg. Journal. 
N. 55-56. 1818.
 57 Ad haecce studamina attentos nos reddidit coniunctissimus nobis commilito 
D. Przeborowski, qui, dum haec scribo, simile exemplum prae oculis habuit in 
nostra civitate, suumque aegrum continuo sudasse adnotavit.
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Alvus, quam plurimis stricta, aliis serosa, frequenter, nec sine 
torminibus, redditur; urinae secretio supressa, vel aucta, atque 
pulsus interea justo frequentiores, nunc molles, nunc in plethoricis, 
pleniores ac duri. Matutino tempore quaedam symptomatum remissio 
observari solet, quam nova ad vesperas exacerbatio, recrudescente 
interdum horrore, intercurrens, sequitur. Atque ita febris, cunctis 
modo enarratis, vel etiam mitioribus, ut fere observationem fugiant, 
symptomatibus stipata, per triduum decurrit, donec ineuente quarto 
nychtemero, primum in facie, ad collum et pectus, vel nonnunquam, 
livet raro, tardius ad ista, atque ocyus ad brachia et alias partes ( 58), 
parvae, rubicundae, circulares, paulisper prominentes, noduloque 
profundis rubro, ad attactum subduro, in medio instructae, paucae, 
vel modico saltem numero, maculae prorumpant; que facto, altera 
utplurimum ab eruptione die, qua nempe papulae quo effloruerunt 
ordine, sensim sine sensu increscunt, atque in conicas, basi parum 
elevatae insidentes, vesiculas desinunt (novis ad interim maculis hic 
et illic ad tertiam diem produentibus), febrilis motus decrescit, vel 
penitus sopitur, et tumor, quandoque in facie ac palpebris propter 
eruptionem copiosam oriundus, intra 24 vel 30 horas subito disparet 
omnis; itaque infantes hoc tempore ad consuetos sibi lusus denuo 
revertere nil cunctantur ( 59). Jam vero tertio nychtemero papularum 
vesiculae, quemadmodum in variola vera, foveam visui offerunt, 
firmae sunt atque renitentes tactui, allis, subinde minus evolutis, 
mixtae, iisdemque notis, maxime, si foveam respicias, quarta, 
vel etiam, auctore monro ( 60); quinta ab eruptione die cernuntur; 

 58 Conf. Crossi et Thomsonii opp. e.
 59 Cnossius I. e. pag. 183.
 60 Op. c.
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praeter normam puta, si una alterave earum, figuram subglobosam 
jamjam adepta, minutam margaritam praemature fingat. Quodsi 
primo obtutu impressiones istae in postulis quibusdam deficere 
viderentur, cave, ne error in diagnosin irrepat tibi, a lucis radiis male 
adcomodatis, aut incongruo aegri situ decepto. Hoc etiam tempore 
accuratius examen, majorum saltem pustularum, docet: illas simplici 
haudquaquam vesicula, sed innumeris minimisque cellulis esse 
contextas, fluidumque diaphanum in apice, et lympham spissiorem 
continere ad basin; caeterum, colore in facie paulisper flavencente, 
in aliis vero partibus lacteo esse aut subbrunco, pro liquidi contenti 
ratione; et si quocunque in loco, e sua sede integra auferatur pustula, 
cutim ibidem prominentem atqne inflammatam conspici. Sed vix 
talem fabricam atque evolutionis gradum adeptae pustulae, plane 
opposita ratione legitimate variolae legibus, tertia jam, quarta, aut 
quinta die, ad exsiccationem properant, illamque circa sextam fere 
ab eruptione diem absolvunt. Crustae, inde formatae, plus minusve 
solidae, vel, quod aliis visum est ( 61), in corneam fere duritiem 
concretae, circulares et sua diametro partem pollicis octavam 
vixdum excedentes, tres quatuorve dies cuti insidere, et postquam 
delapsae fuerint, tubercula parum inflammata, obtuso – conica, 
tactique renitentia, in vultu inprimis et brachiis, relinquere solent. 
Ataque haec quoque brevi evanescunt, inque foveolas minutas, 
valdeque tenues, et intra binas hebdomades protinus delitescentes, 
desinunt ( 62). – Ecce veram variolae mitigatae imaginem, quoad 
ubivis crebrius reccurrit! –

 61 Vid. Allgemeine Literatur-Zeitung. 1818. Februar.
 62 Confer. Hoppe et Raimannus in operibus. c.
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 Atqui restat nunc, ut, quae variolae nostrae, tam formae, quam 
decursus discrepantiae, variis auctoribus, diversisque in epidemiis 
observatae ac descriptae fuere, enarremus, et uno quasi in conspectu 
ponamus. Huc vero spectat inprimis Willani, Adamsii, Dawarii, 
Moorei, Hoppei, Joseph Frankii et Raimanni descripto ( 63), quae 
ita etiam habet: observari passim pustulas, jamjam impressionibus 
notatas (dummodo parum numerosae et a se discretae sint) quarta, aut 
quinta illa die, definita a nobis altiori loco, minime exarescere; hasce 
ulterius quidpiam progredi in evolutionis opere, et proinde fluidum 
sibi contentum e limpido in turbidum, veluti purulentum, convertere 
laticem; sed protinus ac humor ille magis redundasset, primum foveam 
in medio amittere, dein aucto volumine hemisphaericam inducere 
speciem, ac septimo tandem, vel octavo post eruptionem nychtemero, 
sive sponte ruptas, seu absque humoris sui dispendio, mera tantum 
exsiccatione, in crustas converti. Si vero ab illa pustularum ultra 
limites consuetos evolutione, atque serotino hoc exsicccationis 
modo recesseris, in reliquis omnino, quoad crustarum formas, et, qui 
illas sequnntur, nodulos impressionesque, vix quidquam a proposita 
nobis norma deflectere eas, persuasum habebis. Quanquam enim 
prima fronte leve suppurationis momentum hicce ingruere videatur, 
neminem tamen, vel in hac eruptionis varietate, cutim ambientem 
pustulas tendi atque inflammari, febrem suppuratoriam accendi ( 64), 

 63 In Operibus. s. l. laudatis.
 64 Quamvis haec regula adeo generalis sit, ut vix exceptionm pati videatur, 
acutissimus tamen in rebus observandis Professor I. Frank ait: “Gorączka 
suppuracyyna rzadko się zdarza – rzadko mówię, bo widziałem ieden przykład 
ospy złagodzoney, w którey dnia osmego nastąpiła lekka gorączka, podczas 
której ospa posychała, a uryna zawierała obfity osad ropiasty.” Vid. Dziennik 
Wileński 1. c. pag. 566.
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autptyalismo aegrotulos tentari, adnotasse accepimus.
 Quodsi vero parum numerosae pustulae ultra, quam par est, 
aliquando adolescere visae sint: res aliter vulgo evenit, si exanthema 
nimis copiosum prodeat universum per corpus. Raro namque tunc 
pustulae pertingunt ad volumen supra a nobis definitum, et si fortasse 
pervenerint, impressionibusque essent distinctae, vel confluunt secum 
( 65), vel saltem alterae cohaerent alteris ( 66). Quibus ita evenientibus, 
systema cutaneum graviter sane adfectum, nervosum queque illud 
et viscera, sympathica procul dubio ratione, tam male interdum 
et acriter lacessit, ut exinde symptomatum typhoideorum excitari 
catervam, ipsasque peticulas in conspectum venire, crossio ( 67) 
praesertim adnotatum sit. Nihilominus tantum abest, ut tunc aut vitae 
periculum aeger incurrat, aut nimis in longum protrahatur morbus; et 
potius mira quadam et firma naturae lege, semper quarta, aut quinta 
die pustulae in exsiccationem abeant ( 68), utque brevi tempore, nulla 
accedente febre suppuratoria, fausto eventu omne terminetur malum. 
Illud solum, quod habitus exanthematici varietatem respicit, ut 
commemoretur, reliquum est: namque periodus exiccationis inprimis, 
quoad pustularum conditionem, summum hisce in caussis offert 
discrimen. Quodsi enim aliae perfecte jam incrustatae cernuntur, 

 65 Quales praeter Moore (Vid. op. c. p. 107) in nostra civitate Dr.Wróblewski 
et III. Professor Mianowski observarunt.
 66 Crossius et Hodenpyl in Operibus s. l. c. contendunt, se nunquam 
variolas mitigatas confluentes vidisse, et si aliquando eruptionis ratione decepti, 
crediderint initio, illas ejusmodi fore, mere cohaerentes cognoverunt paullo 
tardius.
 67 Op. c. pag. 187.
 68 Momente ibidem Crossio. Quanquam Moore (op. c. p. 107) in ejusmodi 
casibus interdum usque diem protractum, nullo tamen exinde periculo 
emergente.
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aliae, ac si ultra increscere fuerit vetitum, papularum adhuc forma 
subsident, et paucissimae adeo, liquido jam repletae, ad octavam, vel 
decimam diem perdurant. Cicatrices paucae infronte tantum, genis, 
brachiisque superstites, cuti concolores, atque octavam pollicis 
partem diametro sua haud excedentes, neque notis supra descriptis, 
nec, quibus excipiuntur, foveolis, a vulgatissima norma recedunt.
 Diversum tamen utplurimum, ab illo, vix exposito, variolam 
mitigatam legere decursum, si eruptione abundante floreat, praeter 
viros pluries hiv laudatos, nuperrime dr. oelze movit. Namque 
haud raro numerosae, sed parvae, subsphaericae atque in apice haud 
depressae vesiculae, cuti inflammatae atque incrassatae, quae basin 
sistit, insident ( 69); quae, si confertae nimis sint, nisi ad firmitatem 
illarum atque duritiem sub attactu, nec non ad crustas bruneas, 
corneasque, tertia, aut quarta ab eruptione die oriundas, respicias, 
facillime exanthematis militaris ( 70) specie imponere tibi possint.
 Praeterea, quod parvis praeter modum vesiculis consuetum 
est, non modo foveolis tunc carent, sed imo, oppositam plane, 
conicam scilicet, vel acuminatam exhibent figuram, et postquam 
liquidum, fastigio illarum contentum, sine ullo voluminis augmento, 
in turbidum, semipurulentum laticem transmutatum fuerit, triduo aut 
quatri ‑ duo ab eruptione, crustulis solidiusculis, braneis cooperiuntur. 
Quae quidem morbi forma, grassantibus variolis in Neu Ruppin, valde 

 69 Licet verisimillimum sit, monente Crossio, cellulas vel in hisce adesse, ob 
illarum tamen exiguum volumen hujus rei indagatio perquam difficilis est.
 70 Dr. Oelze meminit cujusdam feminae, quae universum per abdomen 
inprimus, et anteriorem partem femorum, simili eruptione obtecta erat. Vid. 1. c. 
Beobachtungen über natürliche und Schutzblattern, modificirte und Windblattern 
und deren Verhalten gegen einander von Dr. Oelze, zu Neu Ruppin.
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communis et fare constans a dre oelze cernebatur. Levissimam 
postremo speciem, qua exanthema istud prorumpere etiam visum 
fuit, constituunt rubrae, ad tactum durae, arcteqne secum aliquando 
cohaerentes maculae, vel, si mavis, papulae. Hasce nec in minimas 
quidem vesiculas transire, nec ullo febrilli motu stipari, sed una cum 
angina faucium, quae iis socia est, inter bina, vel terna nychtemera 
disparere, deWarii ( 71), tHomsonii ( 72), et crossii ( 73) observata 
docent. Et hic sane referantur oportet. Illae qualescunque morbi, de 
quo agimus, adumbrationes, quae nunc erysipelas, nunc morbillos 
habitu suo mentiri Thomsonio visae sunt ( 74), et de quibus quendam 
Batavum in litteris ad se missis, sic agere tradit: “erumpit exanthema, 
quod morbillos vel scarlatinam mentitur”.
 Quid, quod tempore epidemiae variolosae in viciniis urbis 
Lanark aliisque in locis grassantis, nonnullos vaccinatos, earundem 
causarum ratione, qua alii variolam mitigatam passi sunt, intensa 
solum febre, absque ulla eruptione cutanea, correptos fuisse, 
celeber Edinburgensis medicus ( 75) testatur. Cui rei analogas etiam 
accepimus observationes a d. Picaut ( 76) quondam concriptas, qui 
in doubus infantibus, sub simili epidemia, quatuordecim diebus 
post vaccinationem, sinne ulla evidenti causa, praeter illam in 
contagio variolae quaerendam, sat intensam fabrem, social nausea 

 71 Op. c. pag. 20
 72 Op. c. pag. 34
 73 Op. c. pag. 189
 74 Loco modo memorato. 
 75 Vid. observationes Thomsonii in The Edinb. med. and surg. Journ. 1818. N. 
55-56 – et in Op. pluries laudato.
 76 Rapport sur les vaccinationes practiquēes en France pendant l’annēe 1810. 
pag. 81
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ac vomitu, accensam alque post triduum, quin ullum exanthema 
prodierit, sponte sua discendentem notavit. Quae quidem specimina, 
quanquam fortasse necdum sufficere videantur, ut ejusmodi etiam 
variolae mitigatac speciem in censum nostrum recipiamus, quae 
sub larva merae pyrexiae aliquando latitat, tamen vel ideo attentione 
nostra digna sunt, quod etiam de febre, quae vulgo variolas legitimas 
praecedit, inter eximios practicos, sic stollius habet: “Haec, utut 
minima persaepe nullisque, aut vix ullis judicata pustulis, tamen 
vindicat a morbo ( 77).‑Nec aliter J. P. franK: In paucis, ait, hae turbae 
a suscepto contagion excitate, sub largiori ac olente sudore, sine 
quavis, pustularum eruptione, felicissime sopiuntur, ac variolosa 
febris sine variolis, hoc primo contenta stadio, in totum ac in plenam 
securitatem aegrotantis, dispergitur omnis ( 78).”

§ V.
 Sed qualiscunque illa fuerit, semper variolae mitigatae causa, 
quod jam partim ex iis, quae in morbi historia enarravimus, constat, 
ad duo potiora atque sibi opposite momenta referenda est; quorum 
quidem alterum in vaccinationis opera non plane absoluto, alterum 
sane in legitimate variolae contagion erit quaerendum: siquidem 
vero hoc ultimum proxime et immediate morbum excitat, vaccinae 
itaque efficitur actione, quominus ille penitus evolvatur, et ad debitum 
vigorem pertingat. Quum autem praevia vaccinae in corpus humanum 
action, varia procul dubio esse possit, prout illius decursus magis 
minusve fuerit turbatus, variolan ideo illi succedentem nobisque 

 77 Aphor. 523.
 78 De curandis hominum morbis Epitome. Mannhemii. 1792. Lib. III. pag. 161.
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mitigatam dictam, in vario evolutionis suae gradu cohibitam 

cernimus, nec iisdem semper notis distinctam. Nunc enim, ut alio 

loco exposita paucis comprehendam, post febriles aliquot dierum 

motus, tanquam in ipsa, germinatione destruitur malum, neque jam 

propullulat in cutem (febris variolosa). Nunc, postquam prodierit, 

macularum, aut papularum forma, protinus disparet, impar quasi 

ulterious progredi. Alias etiam in conicas vesiculas exsurgit, illasque 

subsphaericas, aut, si quando diutius, ut ita dicam, vegetaret, 

impressionibus etiam offert notates; quo facto, nil cunctata 

delitescit. Alias demum suppurationis opus aliquando concipit, 

quod tamen, ac si illinc insuperabile obstaculum in perpetuum a 

vaccine esset positum, nunquam exigere est visum. Quae quum ita 

sint, colligitur sua sponte, variolam mitigatam nil aliud esse, nisi 
illam legitimam in efflorescentiae suae, vel maturitatis vario gradu 
interpellatam, praeviae vaccinationis imperio. Quodsi etiam hac 

in re ipsum consulimus Jennerum, illum jam anno 1806, in litteris 

suis ad Willanium ( 79) missis, haud diversae sententiae auctorem 

invenimus, dum contendit: vaccinam in decursu, aut actione sua 

coërcitam, cum minime nos quidem contra variolas tueatur, ea 

ratione tamen, qua illius decursus propius accedat normali, futuras 
variolas lenire. Neque hoidiedum praestantissimi in arte nostra 

aliter sentiunt auctores, quum ad unum fere omnes conveniant 

in eo, variolae mitigatae causam, praeterquam variolosi contagii 

 79 Litterac hae exceptae sunt opere Willanii s. l. c.
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actionem, plurimum esse positam in vitiate vaccinationis opere. 
Jam vero nupperime inter Anglos illa etiam opinio invaluit, ac si 
plane haud diversa a vaccina ratione, sibimet ipsi quasi imperare 
variola possit. Grassantibus enim variolis Edinburgi, quosdam 
ex illis, qui antehac defencti errant hoc morbo, tHomsonius 
mirabatur pro altera vice iniqua hac peste correptos; quos multo 
tamen levius habuit, quemadmodum et vaccinatis parcet; unde Cl. 
viro arguere placuit: variolam, si ob quascunque causas alteram 
infectionem praepedire impar sit, iterandum olim exanthema, 
mitigare saltem posse, mutuato a vaccina more. Quum autem, 
observante eodem auctore, variola, tam in iis, qui eandem 
quondam superarunt, quam in vaccinatis, illo mitiori suo habitu 
minime discreparet, tum a semet ipsa, tum a varicella, qualem 
vel nunc Willanius ( 80) ac Batemanius ( 81) describunt; alteram 
adeoque, illamque magis forte veritati contrariam legem decrevit: 
variolam praevia vaccina mitigatam atque varicellam, haud 
unquam distinctum a se invicem efficere morbum; et, quae ante 
vaccinationis inventum traditur, varicellam, genuinae variolae 
loco, sed secundariae et ideo mitigatae, esse habendam. Sed si 
inprimis percenseamus ea, quae de secundaria variola Hensler 
( 82), meyer ( 83), frid. WilH. KlaericH ( 84), Haffner ( 85), servas 

 80 Op. c.
 81 Praktische Darstellung der Hautkrankheiten v. Th. Bateman. n. d. Engl. 
übersetzt. v. Abr. Hanemann. Halle. 1815. p. 311-316.
 82 Diss. de morbo varioloso. p. 77.; ubi auctor semet ipsum bis variolas superasse 
narrat.
 83 Hannoversches Magazin. 1766. St. 102. p. 1672.
 84 Ibidem; 1776. St. 93. p. 1473; hic altera infectio adnotatur lethalis.
 85 Baldinger’s Neues Magazin. X. 516.
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v. coPello ( 86), dryfHout ( 87), WaltH. v. doeveren ( 88), rinG ( 89), 
Bateman ( 90), Hennen ( 91), aliique ( 92) collegerunt multi, persuasum 
nobis erit: exanthema istud nequaquam tam miti semper, ac fors 
videretur, indole fuisse, sed imo gravissium non nunquam et lethale 
( 93). Nec aliter habet crossius ( 94). – Imo, si quis Thomsonii ipsius 
observationes singillatim indagaret, in maxima illarum parte ne 
minimum quidem mutatae morbi indolis conspiceret indicium ( 95); 
aut, si nonnullis forte haec secundaria variola obtigerit mitis atque 
varicellae similis, id ipsum ingenio regnantis tunc epidemiae haud 
temere adscribi posse videtur; non alia enim ratione haud paucos, 
etiam pro prima vice, levissima tantum variola defunctos fuisse, 
eadem illa auctoris observata testantur. Nec ideo altera quoque Cl. 
viri sententia, ac si nil differat varicella a variolae specie, quae 
nobis mitigata audit, firmis unquam argumentis propugnari poterit, 

 86 Harlemr. Verhandl. VIII. 2. p. 209.
 87 Ibidem; p. 260.
 88 Ibidem; XII. p. 192.
 89 Med. and Phys. Journ. Vol. XIV. p. 402. – Vol. XV. p.434.
 90 In Medico-Chir. Transact. of the Med. Chir. Society of London. V. II. 1813. 
p. 31. Versio Germanica in Hufeland’s und Harles’s Journ. der prakt. Heilk. 
1815. III. St. pag. 82.
 91 Edinb. med. and. surg. Journ. V. XIV. p. 460.
 92 Med. and. Phys. Journ. V. XII. p. 518.
 93 En Batemanii verba: „Kurz, es lässt sich nicht laügnen, dass Subjekte zwei mal 
befallen werden kőnnen, und dass die zweite Eruption nicht immer gering, oder 
gutartig ist, sondern oft hőchst gefährlich, ia todlich wird.” – Vid. Hufeland’s und 
Harles’s Journ. 1. c. p. 92.
 94 Op. c. pag. 131.
 95 Inter novem casus, quos etiam in Hufeland’s Journ. d. prakt. Heilk. 1819. 
V. St. p. 120. descriptos legimus, quantor violentissimos et mali moris, unum 
mediae intensitatis, et reliquos solum quatnor varicellae non absimiles fuisse, 
comperimus.
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quod maxime ex utriusque morbi differentiis, quarum expositionem 
in diagnosticam differimus partem, ad amussin elucet.
 Quibus adeo breviter pro virium modulo explantis, si nos 
iterum ad vaccinam, tanquam variolae mitigatae causam, recipimus, 
ea prae aliis eruere hic reliquum est, quae illius actionem infirmant, 
et ideo, quasi ratione remota, huic alteri evolvendae favent. Ad 
illorum vero censum referentur vulgo: 1) laesio fortuita pustulae 
vaccinae, scalptu, vel attritu; 2) illius destructio per nimis numerosas 
puncturas, lympham educendi causa, propagandae vaccinae 
consilio, inflictas; 3) inanitio, si ita dicere liceat, pustulae propter 
nimum materiei, illi contentae, dispendium; 4) materies ipsa iusto 
tardius pro vaccinatione deprompta, nona scilicet, vel duodecima 
die; vel, licet congruo tempore excepta, sed antequam insita fuerit, 
propter aeris atque radiorum lucis accessum, aut nociva caloris vel 
nimii frigoris actione, vitiata; 5) morbi cutis, qualescunque illi sint; 
chronici scilicet (impetigines), vel acuti (exanthemata); contagiosa 
indole distincti, sive secus; per universum corpus extensi, vel 
minimam dummodo illius partem tenentes: sed prae aliis tamen illi, 
qui humorem secernunt, tardius commutandum in crustam, maxime 
inimicam exercent actionem in vaccinae decursum; ita, ut auctore 
Jennero ( 96), si vel simplex vesicula serum continens in cute alicubi 
exsurgeret eo tempore, quo pustulae vaccinae in brachiis florent, 

 96 Vid. supra memoratas litteras, olim ad Willanium missas, et alteras, quas ille 
ultimus jam vitae temporibus, universo medicorum Orbi adscripsit, quaeque 
in Hufeland’s Journ. d. prakt. Heilk. 1822. 1. St. p. 66, ita inscriptae leguntur: 
Dr. Jenner’s Rundschreiben an die Aertze, in Betreff der Ursachen der unter dem 
Namen der falschen Pocken (Varioloids) bekannten Ausschläge, die zuweilen auf 
Schutz-und Menschen Pocken gefolgt sind. u. s. w.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICO – PRACTICA. DE VARIOLA MITIGATA



125

harum curriculum vaccinationis effectu vix sit, quod dubites; quid 
quod et tenuissima cuticulae laesio, illius excoriatio nimirum 
retro aures aliisque in locis, vel apud infantes altiori loco natos 
frequentissima, idem efficit, opinante cel. viro ( 97). Quibus omnibus 
tandem Jennero adcensentur morbi, suppuratione stipati, vel eadem 
effecti, quorum vel paronychia sit instar; postremo dentitio crossio 
( 98), atque diathesis scrophulosa, rhachitica et cancrosa HodenPylo 
( 99). Et haec sunt fere praecipua, quae quum vavcinae evolutionem 
decursumque rectum impediant, variolas quondam mitigatas gignere 
jure arguuntur. Fateamur tamen oportet, observari quandoque 
variolam mitigatam in iiis, qui, testantibus Willanio, adamsio, 
devario, Gittermano aliisque non paucis, de optime insita, evoluta 
et exacta vaccina, vix dubium movere possunt. Willanius adeoque 
non a veritate alienum existimat, singulis hominibus peculiarem 
constitutionem inesse, quae haud raro impedit, quo minus variolae 
suscipiendae facultas in iliis per vaccinam radicitus exstirpetur. 
Contra ea vero alii, praeter pustularum certum quendam habitum 
externum, ad illam rem explanandam, legitimam actionem illius 

 97 Conf. vix laudatum Rundschreiben. u. s. w. ubi etiam addit: neque minus 
exinde emergere damnum, si vel exiguum modo spatium teneat ejusmodi 
cuticulae laesio; nam ex coriatio retro aurem, granum milli non excedens ambitu, 
sufficit ad vaccinae tutelarem virtutem infringendam.
 98 Op. c. pag. 196.
 99 Op. c. – Sunt vero alii, qui vaccinae vim infringi per continuam in humanis 
tantum corporibus propagationem: alii, qui illius tutelarem virtutem certo 
annorum numero limitari, suspicantur. Quorum itaque alteri, vaccinam 
vaccarum insitione subinde restaurandam, alteri vaccinationis opus certo 
temporis intervallo repetendum esse, praecipiunt. De ultimis vide infra. pag. 26-
27. Quam utramque opinionem, experimentis quoque, Ratierus 1. c. p. 522. 
refutat.
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in oeconomiam humanam bipartiendam esse putarunt in localem 
alteram, alteram constitutionalem. Antique huic sententiae Jennero 
jam, cHaPmanio, aliisque probatae, multi adhaeserunt vel nuper. 
Quemadmodum enim de ipsa variolae inoculatione tHomassen 
a’tHuessinK ( 100), daWson ( 101), WHriGt ( 102) et scHerB ( 103), 
consulto pecularis factis, extra omnem dubitationis aleam quondam 
posuerunt, illam, licet interdum e votis succedere videatur, evoluta 
in insitionis loco pustula variolosa, eaque propria sibi stadia 
acurratissime percurrente, minime tamen nos expedire ab infectionis 
novae periculo, nisi universa insimul corporis fabrica fuerit prehensa 
et aliis quoque locis prorupuerit exanthema; ita, eadem prorsus 
ratione, vaccina genuino sibi decursu ac habitu tutelarem contra 
variolas pollicita effectum, nequaquam illum praestat, si universum 
corpus ob singularem fortassis nonnullorum constitutionem, 
subigere impar fuerit. Sed in alias etiam partes discedunt alii, qui 
istiusmodi variolae mitigatae explicaturi aenigma, Pearsonio 
quondam propositam thesin excitant, ac si immunitas a variolis, per 
vaciinationem lucrata, temporis succesu annihilaretur, reviviscente 
sensim sine sensu reciptivitate in illas, licet mitiori indole futuras. 
Rem vero probare conantur iis, quae sequuntur: 1) quamplurimi ac 
praestantiores de va riola mitigata scriptores conveniunt fere, illam 
rarius aggredi vaccinatos paulo post exactum vaccinationis opus, sed 
longe frequentius aliquot annorum interjecta mora, ita, ut deWarius 

 100 Op. c. p. II.
 101 Med. Transact. by the colleg of Physicians in Lond. Tom. 3. p. 385.
 102 Med. Journ. V. III. p. 63.
 103 Junker’s Archiv wider die Pockennoth. Tom II. pag. 189.
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et moore, in observatorium sibi parte maxima, inter unum et alterum 
morbum, intervallum adnotaverint octo annorum, 5‑15 elsaesser, 
non raro circa 15 tHomsonius et tandem 15‑21 e recentissimis G. 
GreGory ( 104); 2) corundem auctorum observationibus constat, 
variolam mitigatam co leviorem etiam esse, quo ocius vaccinationi 
succedat, tanto gravius vero aegros habere, quo tardius contingat; 
3) innotuere postremo exempla, in quibus vaccinati naturali, vel 
insito sibi contagio variolae, primis post vaccinationem annis pluries 
incassum tentati, longiori demum interjecto tempore, ac eadem 
opportunitate oblata, variolam, quanquam mitigatam, passi sunt.

 Quae quidem omnia, licet quadam probabilitatis specie 
commendentur, atque nuperrimis temporibus , monente G. GreGory 
( 105), adeo perspecta videantur nonnullis in Anglia, ut, certa serie 
annourm revoluta, minime vaccinae inoculationem repetere 
negligent, procul dubio tamen indagine sagaci et protracta opus 
est, ut opinionem de qua sermo, ab omni vindicent dubio. Namque 
et plane contraria vix dictis minime desiderantur, et milleni inter 
vaccinatos ad seram senectutem usque a variolis immunes vivunt.

 Sed quomodocunque demum res eveniat, sive accusandus 
sit: decursus vaccinae, propter supra expositas causas, vitiatus; sive 
actio illius, ob peculiarem aegrorum constitutionem, limitata nimis, 
vel penitus localis; sive eadem, quae debita initio fuisset, infracta 
temporis succesu: semper tamen et illa variolam mitigandi facultas, 

 104 Conf. horum omnium opera, suo loco laudata.
 105 In Diariis altiori loco memoratis.
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summo erit beneficio erga genus humanum et non nisi vaccinae 
virtuli adscribenda.

§ VI.

 Monnimus quidem antea, variolam mitigatam facile cum 
legitima commutari, si solum ad prodromos, eruptionis, vel 
efflorescentiae stadium advertatur animus: attamen, cum in iis, 
qui superatae olim vaccinae manifesta vestigia offerunt, a nemine 
hucusque variola observata sit, quae non mitigatae induisset formam; 
haud sane temcre, vel ingruentibus adhuc prodromis, dun epidemice 
iste morbus grassetur, vel exanthemate jamjam erumpente, variola 
mitigata toties praedicenda foret, quoties id generis malum hominem 
tentaret, qui olim vaccinatus fuerit, atque superstites inde cicatrices, 
licet latas passim et irregulares documenti loco sisteret; minus etiam 
dubitabis, si et eruptionem cerneres parum copiosam, wt volumen 
pustularum minus consueto. At vero firmius de natura morbi judicium 
(quemadmodum ex decursus morbi descriptione nemo certe non 
intellexit), exinde potissimum hauriendum est, quod ingruente 
alias suppurationis stadio, licet pustularum nonnullae puriforme 
contineant liquidum, nulla plane accendatur febris, neque nova partes 
intumescentia occupet; nullus ptyalismus aegrotantes invadat, neque 
genuinum sibi spargant variolae odorem; sed e contra tertia jam ab 
eraptione die, vel, quod frequentius, quarta, quinta, vel sexta, ubi 
vero plurimum, octava, qua nempe alias maxima pericula metuenda 
essent, omne exanthema in exsiccationem properet, atque in genere 
brevi terminetur tempore. Nec tamen reticendum est, variolam etiam 
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legitimam, tam exiguo interdum symptomatum apparatu stipari, ut 
illa decurrente, vix quidquam aegrorum sanitas laedatur, et aliquot 
pustularum eruptione omnis circumscribatur morbus. Interea vel ad 
hanc levissimam variolae speciem a nostra illa dignoscendam, stadii 
suppurationis atque intumescentiae pertium consideratio, symbolam 
quandoque adferre poterit; siquidem, animadvertente Halle ( 106), 
utrumque hoc phenomenon, in veris variolis tam constanter obtinet, 
ut quinta die febriculam, labiaque ac palpebras tumefactas, tunc 
quoque deprehendisse semet testetur, ubi tres tantum ad faciem 
prodierint pustulae.

 Sed majori sane studio, majori cautione opus est, ut a 
varicella distingaumus hunc morbum; atque illum praeprimism qui 
per praevium vaccinationis opus ad minorem evolutionis gradum 
contractus, reapse prima fronte adinstarvaricellae conoidis, vel 
lenticularis Willani, conicis tantum, vel minimis subsphaericis 
vesiculis constitui videtur; illum eundem puto, qui et Thomsonium, 
eoque praeeunte, alios plures ( 107) ita decepit, ut utrumque morbum 
haud distinguendum prorsus esse decreverint. Quorum itaque diversa 
natura, ut e formae illorum, ac decursus diversitate clarius elucescat, 
sequenti tabula operam navabimus:

 106 Reflexions sur la fiēvre sēcondaire et sur l’enflŭ re dans la pētite vērole; p. 
Halle. in Memoires de la sociētē royale de mēdecine T. VII. 1784 – 1785. pag. 
483.
 107 Qui in op. c. Thomsoni commemorantur, et quibus etiam ex parte 
Kauschius l. c. – Lichtenstaedt in Hufel. Journ. der prakt. Heilk. 1820. VI. 
St. p.35 – et omnes fere Gallici adnumerandi sunt scriptores.
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Varicella.

a) Epidemice, sine inter ‑
currentibus variolis, aliquando 
grassatur (108), aut, testantibus 
eximiis praeticis, illas 
nonnunquam praecedit.
b) Omnes sine descrimine 
invadit, vel vaccinatos nempe, 
vel qui pridem variola vera 
defuncti sunt, aut quibus unum 
et alterum necdum evenerat.

c) In troplici hac diversa hominum 
conditione, nunquam non teutur 
genuinam sibi indolem, omni 
periculo vacuam; et tantum abest, 

 108 Vid. Heim l.c. – Stieglitz in Allg. Liter. Zeitung. 1819. Februar. p. 218 et 
Oelze l. c. 
 109 Cross. l. c. p. 192.

Variola mitigata.

a) Nunquam sine variola vera, 
seu epidemice regnante, seu 
sporadice gliscente, offenditur, 
nec quandoque illam praecedere 
est visa.
b) In genere vaccinatis solum 
propria, iisque in specie tantum 
contingit, quibus in decursu 
aut actione sua perturbata erat 
vaccina; ita, ut ratio eorum, 
qui variola mitigata post 
vaccinationem adficiuntur, nunc 
ait sicuti 1:100, nunc 1:50 (109). 
Nunquam autem adoritur eos, 
quibus vel successit e votis 
insitio vaccinae, vel qui jam 
periclitabantur variola vera.
c) Sive fortuito illius contagium 
eos attingat, qui neque variolam, 
nec vaccinam passi sunt, vel 
iisdem inseratur consulto: 
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ut per inoculationem variolam 
legitimam unquam generet, ut 
potius, si comparentibus jam jam 
varicellae prodromis, subjecto, 
necdum variolam perpesso, hujesce 
ultimae insereres virus, utrumque 
morbum, su oguemvis decursu, 
neutiquam turbato, eedemque 
tempore pergere mireris (111).
d) Secunda erumpit die, et raro 
confluere, rarius etiam copiosa 
esse consuevit.

e) Utplurimum, nisi protinus 
in toto prodiverit corpore (113), 

semper (110) variolam legitimam, 
illamque interdum gravissimam, 
excitat, neque in eodem homine, 
eodemque tempore, utraque 
simul exsistere unquam posset.

d) Circa quartam efflorescit 
diem, ac, vel prima etiam fronte, 
non infrequenter confluere 
papulas Moore, Hodenpyl 
aliique (112) habent.
e) Saepissime in facie primum, 
collo ac manibus nascitur, et 

 110 Qua de re praeter Willanii l. c. p. 5. 52. 55. 70 – Adamsii l. c. p. 35 – 
Paugensii l. c. p. 50 – Monroi l. c. p. 215-232 – et Sir James Blane in Med. 
Chir. Trans. V. 10. P. 2. p. 330 – Med Repository V. 13 pag. 228; Henneni 
potissimum experimenta sunt testimonio, quippe qui observaverat variolam 
legitimam 12 hominibus productam fuisse, dum inoculasset illis materiem ex 
pustalis variolae mitigatae desumptam, qua laboraverat ejus filius, quaeque tunc 
nullis impressionibus adhuc erat distincta (Vid. Edinb. med. and surg. Journ. 
V. XIV. p. 418.). Elsaesser polus contraria contendit, cum videlicet variolae 
mitigatae materiem, vel in iis, quibus et vera variola vaccina aliena fuere, nullum 
produxisse effectum, in opere suo moneat.
 111 Bateman l. c. pag. 321.
 112 In The Edinb. med. and surg. Journ. N. 55-56.
 113 Heim l. c. pag. 210.
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inprimis in pectore dorsoque, 
ac dein ad faciem, partem 
capillatam capitis aliaque loca 
(114) emergit.
f) Eruptio insigni pruritu stipatur, 
qui infantes ad scalpendum 
invitat (115).

g) Papulae, quae vesicularum 
ortum praecedunt, potius 
oblongam (116), quam circularem 
exhibent figuram; superficie 
fere complanata splendidaque 
sunt, ei pressius rubro colore.
h) Quo tempore nonnullae 
pustularum jamjam suppurant, 
aut obteguntur crustis, in aliis 
quibusdam corporis partibus 
novae adhuc, vel post tertiam ab 
eruptione diem, in conspectum 
veniunt; atque eo ipso forte 
febrilla symptomata, quae sub 
efflorescentiae stadio aliquamdiu 

deinceps pedetentim in brachiis, 
pectore, femoribus, cruribusque.

f) Potius ardoris sensu comitatur, 
nec ideo unquam visi sunt infantes, 
dum efflorescentia peragitur, 
pustulas tractasse scalptu.
g) Papulae omnino circulares, 
atque plurimum prominentes 
ad tactum, magis etiam 
protuberantem offerunt in 
medio nodulum, coloreque sunt 
laete rubro (117).
h) Triduo elapso, nova 
eruptio neutiquam cernitur, 
et febris secundo extinguitur 
nychtemero.

 114 Willan l. c. 
 115 Heim. l. c. pag. 210. Willan l. c. aliique.
 116 Bateman in op. c. p. 314.
 117 Heim l. c. 210.
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observata sunt Monroo (118), 
iusto diutius aluntur.
i) Sive etiam pustula summum 
evolutionis attigerit gradum, 
et quoadusque liceat, turgeret 
contento humore, semper 
tamen parum senties elevatam, 
mollem ad tactum, nullaque 
elasticitate praeditam; vel, 
ut Willanii comparatione 
utar, quasi complanatum per 
compressionem granum cereale 
sub epidermide latitans.
k) Halo, qui pustulas cingit, 
irregularis est, et fere in angulos 
excurit (119).
l) Cuticula, qua pustula efficitur, 
tenera est, facillime laceranda, 
et circa tertiam ab eruptione 
diem rugas exiguas cogitur (120).

m) Humor in pustulis contentus 
nunquam tenax et crassus, 
sed tenuis potius, limpidus, 
flavescens, vel (si esset 

i) Quaevis pustula, neve adeo 
jam evoluta, ut sit impressio 
ejus apici, conspicua tamen 
altitudine exsuperat cutim, dura 
est, elastica, firmiterque tactui 
resistit; ita vero contrectantibus 
digitorum apicibus sese exhibet, 
ac si granum parvum, rotundum 
subter epidermidem haereret.

k) Halo, si unquam observatus 
fuerit, circulari est forma.

l) Rugis cuticulam pustularum 
carere, suaque firmitate atque 
crassitie vel illam variolae 
verae excellere, a d. oelze 
exploratum habemus.
m) Liquidum in pustulis obvium, 
variat compage sua, pro varia, 
qua e pustulae excipitur parte: 
tenue est scilicet in apice atque 

 118 Op. c. p. 140.
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turbidus) lactei coloris, totaque 
in pustula uniformis, unico 
tantum amplectitur cavo.

n) Cutis, quae pustulis basin 
ministrat, superficiem aequalem 
et omnino planam exhibet.

o) Crustae tenues sunt, 
complanatae, utplurimum 
rotundae et quasi heterogenea 
materie contextae.
p) Post crustarum secessum 
merae maculae rubicundae 
remanent, per aliquot temporis 
spatium.

diaphanum; crassum vero et tenax, 
quod illarum basi continetur; 
intus vero numerosissimis (121) 
includitur cellulis.
n) Cutis, quac basin pustularum 
sistit, in altum manifesto exsurgit, 
et educto liquido, vel ablata 
tota pustula, tactui visuique 
eminentiam insignem offert.
o) Crustae solidae sunt, crassae, 
quasi e cornea substantia 
compactae, forma saepissime 
ovali (122).
p) Crustas excipiunt illae vix 
descriptae cutis protuberantiae, vel, 
si mavis, tubercula obtuso‑conica, 
tantillum inflammata ac dura, et 
non nisi hisce evanidis, subrubrae 
maculae succedunt, parva in medio 
foveola notatae (123).

 119 Secundum observationes D. Oelze.
 120 Bateman. Op. pag. c. 319.
 121 Pustulas verae variolae, non simplici vesicula, ut illae vericellae, sed cellulis 
numerosis intus contineri, primus demonstravit Macartney Dublini; in 
mitigata autem variola Crossius idem comprobatum invenit.
 122 Oelze l. c.
 123 Raimann in op. c. 115.
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q) Superstites interdum in 
fronte, genis ac brachiis 
cicatrices, concolores sunt cuti, 
et tanquam in argumentum 
cellularis pustularum fabricae, 
fundo inaequali cernuntur, 
foraminulis videlicet cribrato, 
non sine uno alterove nigricante 
in medio punctulo.
r) Limbus cicatricis nec 
rotundus, nec omnino aequalis, 
sed denticulatus, atque plus 
minusve, quemadmodum ipse 
fundus, concavus est 
concolorque cuti.
s) Sensim sensimque cicatrices 
evanescunt; nonnunquam sine 
ullo sui vestigio.

q) Si unquam cicatrices 
relinquant, glaber est earum 
fundus, a circumjecta cuti 
canditie sua distinctus 
nullaque alienigena puncta, vel 
impressiones gerens.

r) Limbus cicatricis laevis 
est, subrotundus, atque versus 
fundum vix percipienda 
depressione declivis, quo fit, 
ut media pars cicatricis conexa 
videatur.
s) Procedente tempore cicatrices 
disparere solent, superstite 
tamen, earum loco, perpetua 
albedine cutis.

 Quae vero vix de variolos mitigatis a varicella distinguendis 
disseruimus, ea quoque illis a miliaribus discernendis apprime 
adaptari possent, si de eruptionis ipsiusmet haitu, internaque 
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ageretur fabrica. Sed si praeterea in mentem revoces, miliaria in 
diversis morbis, praecipue acutis, meri symptomatis partes agere, 
pluribusque sibi tantum propriis phenomenis nuntiari sociarique, 
fortassis penitiorem hujus rei indaginem superfluam existimabis.

 Neque majoribus vel tunc difficultatibus diagnosis premitur, 
si, quo primum ad papularum formam adoleverit morbus noster, 
subsistit; et ideo morbillorum, aut scarlatinae specie imponit: 
namque tunc exanthematum epidemice reganntium atque contagii 
suscepti ratio, et observatio tandem illorum omnium, quae eruptionem 
praecendunt, aut eomitantur, in determinanda morbi natura veri 
judicii auctores habenda atque norma.

§ VII.
 Quodsi jam iis, quae vix proposuimus, id efficies, ut obviam 
tibi qualicunque sub forma variolam mitigatam cognoscas, persuasus 
quoque sis oportet, quaecunque de variolae legitimae exitu, multoties 
lethali, deque artis nostrae, hoc in morbo depellendo imbecillitate 
saepius dolenda, perpetuo jactantur quaerelae, eas ab hac illius 
specie prorsus alienas esse. Siquidem inter millena, a variis plus vice 
simplici laudatis nobis auctoribus adnotata exempla, nec unicum fere 
exstat, quod fatali unquam fuerit eventu, quodve demum evinceret, 
variolam mitigatam, vel eam etiam quae interdum gravem initio ac 
periculosam faciem induere visa est, quibuscunque malis secundariis 
excipi quandoque posse. – “Keiner der Beobachter der modificirten 
Pocken gedenkt einer Matastase, oder einer Nachkrankheit, noch 
weniger eines tődtlichen Ausganges” Raimannus ait (124). Quae cum 
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 124 Op. c. p. 115.
 125 Op. c. p. 195.

ita sint, efficitur sponte, non ominosum, quale in vera variola, hoc 
etiam in morbo praesangium decernendum esse, sed tali potius 
componendum pacto, ut prosperum vix non semper innueret 
eventum.

§ VIII.
 Et re quidem vera, haec est variolae species, in qua totius etiam 
curationis cardo in eo tantummodo vertitur, ut rite compositis iis, 
quae regiminis rationem spectant, omne opus reliquum committatur 
naturae. Verumtamen meminisee forsan juvabit, in genere 
(monentibus vel praestantissimis in arte medica Viris) variolae 
magis quam exanthematibus aliis, praesertim sub invasionis stadio, 
frigidiusculam inter 12 et 14 gradum thermometri Reaumuriani 
expedire auram; est enim illi fere proprium, ut J.P. Frankii verbus utar 
(125), “ut vernalis quasi flosculi exemplo, qui sub nive verescit atque 
collabitur sub majori incendio solis, exanthema illud in frigidiori aura 
laetius florescat”. Donec igitur variolae prorumpant, puer est a lecto 
arcendus, ludisque aetati proporiis, sub sereno coelo, si tempestas 
anii feveat, vel in amplo sanoque recreandus cubili. A carnium, 
rerumque, quae calefaciunt, vel sunt difficiles digestu, abstineat 
usu, et potius tenui ac vegetabili victu utatur. Quo primum vero ad 
cutem exanthema conspicuum sit, ut in variola legitima benigna, 
a gelidiori saltem aere muniendus erit aegrotans, ac praesertim 
vespertinis horis maturis committendus lectulo; non tamen illum 
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praeter modum obruere stragulis convenit, sed potius sitientem, 
uberiori, acidulo gratoque reficere potu, ac iterum matutino tempore 
sibimet committere, donec usque exsiccationis stadium exactum sit. 
Verum tamen, si quando morbus iste initio, utisuo loco monuimus, 
gravior aspectu, instantis periculi incuteret timorem, propter deliria 
passim intercurrentia, soporem, vel convulsiones apud infantes, non 
abs re fore existimo, in aegrotantibus junioribus, corpore robusto 
atque plethorico exstructis, si facies valde rubra esset turgidaque, 
oculi rubicundi, splendentes, et cephalalgia urgeret, pro virium ac 
aetatis ratione, sanguinis aequbilem educere copiam, tum secta in 
brachio vena, tum hirudinibus basi cranii injectis. Vel si minus esset 
laesa encephali functio, sique ea, quae paterentur ex capite aegri, 
sympathica potius ratione excitata fuerint, viscerimus imi ventris 
ultra modum adfectis, hirudines in epigastrica regione applicare 
prodesset: ut taceam medicamina ore haurienda, quae etiam 
antiphlogistica, subacida et ex vegetabilium classe utplurimum, ut 
deprompta sint, minimeque e salinis remixta, nemo est, qui non 
intelligit. Nec aliter agendum foret, si quaecunque partes aliae 
phlogosi incenderentur; et eandem sane elegimus methodum, quum 
nobismet ipsis variolas mitigatas, cum faucium inflammatione 
fortiori, in Clinico curare contigerit. Sin typhoidea demum 
symptomata obtinuerint, illis quoque adaptare medivcinam crossi 
consilium est. Caveas autem, ne exuberante in invasionis stadio 
gastricorum symptomatum cohorte, in evacuantibus fortioribus, 
sursum deorsumve, praepostere auxilium quaeras! siquidem nunc 
perspectum habemus, illa constanter quaeque praecedere exanthema, 
et potius membranarum gastrointestinalium primariam irriationem, 
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non autem latitantes indicare sabburas. Quocirca, si tarditas in alvinis 
excretionibus displiceret, neque sufficeret, quotidie clystere aluisse 
alvum, tamarindi solum, aut indigena pulpa prunorum, forte sero 
lactis nupta, vel quae his analoga sunt, securo tibi usa habenda.
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T H E S E S.

I.
Sanguinem incisa vena mitti, novum non est: sed nullum pene morbum 
esse, in quo non mittatur, novum est. celsus. L. 11. c. 10. p. 77.

II.
Varicella a variola mitigata prorsus distinguenda.

III.
In morbis imi ventris, nisi de restituendo hamorrhoidum, aut menstruorum 
flexu agatur, venaesectio e brachio praeferenda illi e pede. 

IV.
Encephalois, scirrhus et cancer, unus est idemque morbus.

V.
In incarceratione herniae femoralis solvenda, methodus quae Gimbernatio 
dicitur, omnibus aliis anteponi meretur.

VI.
Indicationes pro perforatione cranii certae quidem in theoria, in praxi 
admodum ancipites sunt.

VII.
Capite in introitu pelvis haerente, applicatio forcipis, et pene impossibilis, 
et plurimum nociva.

VIII.
Quae remedia rasorio contrastimuli dicuntur, nisi noceant, revulsiva 
utplurimum vi prodesse contendo.

IX.
In medulla spinali, aliae partes as sensum, aliae ad motum voluntarium 
excitandum, aliaeque ad motus respiratorius gubernandos, aptae et 
idoneae sunt.

X.
Nitrogenium in respiratione absorberi, et exhalari simul videtur.
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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Streszczenie: Do ważnych tekstów medycznych powstałych w XIX w. należy „Praktische Wahr-
nehmungen…” Józefa Dietla (1804-1878), lekarza urodzonego w zaborze austriackim w austriacko-
-polskiej rodzinie i uważającego się za Polaka, ale publikującego przeważnie po niemiecku. Przez 
kilkanaście lat pracował w szpitalu na przedmieściach Wiednia, a potem został profesorem Uni-
wersytetu w Krakowie, a z czasem także prezydentem tego miasta. Większość artykułów Dietla to 
spostrzeżenia kliniczne. Inny charakter ma „Praktische Wahrnehmungen…” (1846), praca, w któ-
rej Dietl zanegował dotychczasowe metody terapii i wytyczył nowe kierunki rozwoju medycyny 
naukowej, uważana za manifest nowej szkoły wiedeńskiej. Praca ta jest, poniżej, po raz pierwszy 
opublikowana w języku polskim.

Abstract: One of imporant medical from the nineteenth century is „Praktische Wahrnehmungen…” 
by Joseph Dietl (1804-1878), a doctor born in Austrian Poland and i Austro-Polish family, considered 
himself as the Polish but published mainly in German. For a dosen of years he practised in a hos-
pital close Vienna and in the following years he took a Chair of Therapy in Cracow and became the 
President of this town. The most of his articles was about his clinical observations but „Praktische 
Wahrnehmungen…” (1846) was different. Dietl criticized all therapeutic methods and found some 
new ways of development of medicine. This text is called the manifesto of the New School of Vienna. 
Below it is published first time in Polish.

Słowa kluczowe: historia medycyny, nowa szkoła wiedeńska, Józef Dietl
Keywords: history of medicine, New School of Vienna, Joseph Dietl

 Na przełomie XVIII i XIX w. liczba lekarzy w państwach europejskich rosła, jed-
nak społeczeństwo odwracało się od nich, szukając pomocy u rozmaitych partaczy,  
wędrownych pseudo-chirurgów i, co było typowe dla ziem polskich, olejkarzy 1. 
Brak metod skutecznego leczenia stawał się barierą ograniczającą rozwój stanu 

 1  Władysław Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 501.
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lekarskiego i czynnikiem obniżania jego prestiżu społecznego oraz pozycji ekono-
micznej. Pierwszy tak poważny kryzys medycyny nowożytnej wymagał reakcji 
środowiska lekarskiego, które zmuszone zostało do konfrontacji wiedzy wynie-
sionej ze studiów z obserwacjami klinicznymi i faktycznymi rezultatami leczenia. 
Zredefiniowania wymagał cały system pojęciowy, tak, aby był zgodny z postępem 
nauk dla medycyny podstawowych, zwłaszcza terminy „choroba” i „terapia”.
 W zachodniej literaturze medycznej pojawiały się prace skłaniające do rewizji 
przyjętych metod leczenia, np. artykuły Pierre Louisa (1787-1872), jednak w pol-
skiej literaturze historyczno-medycznej przyjmuje się, że autorem pracy istotnie 
przyczyniającej się do zmiany założeń praktyki klinicznej był Józef Dietl (1804-
1878). Według Władysława Szumowskiego, wraz ze Stanisławem Ciechanowskim 
gorliwego promotora zasług „najzdolniejszego ucznia Rokitanskiego i Skody”, 
Dietl napisał pracę, która stała się manifestem nowej szkoły wiedeńskiej., a zaty-
tułowaną „Praktische Wahrnehmungen nach den Ergebnissen in Wiedner – Bez-
irks krankenhause” (czyli „Praktyczne obserwacje na podstawie wyników ba-
dań w Szpitalu Okręgowym w Wiedniu”), opublikowaną w 1845 r. w Wiedniu 

 2. Innym ważnym dziełem był podręcznik „Anatomische Klinik der Gehirnkrank-
heiten”, przetłumaczony przez dr. M. J. Godefroiego na język duński i w 1847 r. 
wydania drukiem jako „De kliniek der hersenziekten, ontwikkeld uit de ziekte-
kundige ontleedkunde” 3.
 Józef Dietl, syn austriackiego 4 kancelisty i zubożałej polskiej szlachcianki, 
ukończył studia filozoficzne we Lwowie i medyczne w Wiedniu. Stopień doktora 
otrzymał w wieku 25 lat na podstawie rozprawy „Einige ȕber die Zuverlȁssigkeit 
der Heilwissenschaft zur besonderen Beherzigung fȕr nich Ārzte”, w której ana-
lizował rolę lekarza w procesie leczenia, wskazując, że jego zadaniem jest sty-
mulowanie sił naturalnych tkwiących w organizmie chorego 5. Charakter filozo-
ficzno-medyczny miały też „Praktyczne obserwacje…”, w których Dietl zebrał 
przemyślenia i spostrzeżenia prawie dwudziestu lat praktyki w szpitalu położo-
nym na przedmieściach Wiednia. W tym czasie cieszył się już międzynarodową 
sławą doskonałego klinicysty dzięki opublikowaniu artykułu wykazującego bez-
zasadność, standardowego wtedy, leczenia zapalenia płuc upustami krwi „Erster 
statistischer Beitrag zum Aderlasse in der Lungenentzündung“ (1842). Przed sobą 
miał jednak napisanie tak ważnych monografii książkowych, jak opublikowane 

 2  Tamże, s. 530.
 3  Josef Dietl, M. J. Godefrei, De kliniek der hersenziekten, ontwikkeld uit de ziektekundige 
ontleedkunde, bewerkt door Dr. M. J. Godefroi, Te’s Hertogenbosch, bij Gebr. Muller 1848, ss. 464. 
– Jeden z czterech zachowanych egzemplarzy znajduje się w bibliotece Yale University.
 4  W wielu opublikowanych w XX w. pracach mylnie podaje się, że ojciec był Niemcem, gdy 
wcześniejsze noty biograficzne wyraźnie podają, że Austriakiem.
 5  Thaddaeus Zajaczkowski, Joseph Dietl (1804-1878). Innovator of medicine and his credit for 
urology, Central European „Journal of Urology, 2010, 63, s. 62-67.
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w języku niemieckim: „Der Aderlass in der Lungenentzündung. Klinisch und 
physiologisch erörtert“ (1848, 1849), „Klinische Vortrȁge ȕber die Cholera” (1855), 
czy „Zur Diagnose und Therapie des Typhus” (1856). W krakowskim okresie ży-
cia Dietla o wprowadzanie jego niemieckojęzycznych prac do polskiego obiegu 
naukowego troszczyli się asystenci (zgodnie z przyjętymi zwyczajami na pewno 
z inspiracji samego Dietla), m.in. Gogojewicz 6.
 W piśmiennictwie historyczno-medycznym manifest nowej szkoły wiedeńskiej 
pozostaje dziełem zaliczanym wprawdzie do klasyki medycyny, jednak o nieco 
przybladłym już blasku. Jeżeli wspomina się o nim, to tylko jako o fundamencie 
koncepcji nihilizmu terapeutycznego 7. Od lat większe zainteresowanie history-
ków budzą inne osiągnięcia Dietla, np. wnikliwe spostrzeżenia kliniczne dotyczą-
ce wędrującej śledziony 8, czy objawów uwięźnięcia nerki ruchomej 9.
 To jednak opublikowanie „Praktycznych obserwacji…” przyczyniło się do 
wytyczenia nowych kierunków rozwoju medycyny klinicznej. Jest to tekst bar-
dzo długi. Władysław Szumowski był nim wyraźnie zafascynowany, a jednak 
w swojej „Historii medycyny filozoficznie ujętej” pozwolił sobie tylko na zacy-
towanie jego fragmentów. Znaczna objętość dzieła sprawiła, że zamieszczone-
go poniżej przekładu wyłączone zostały dwie krótkie części: „Die gastrischen 
Fieber” i „Die rheumatischen und katarrhalischen Fieber”, w których Dietl roz-
ważał zasadność wyodrębniania jako jednostek chorobowych pospolicie wtedy 
diagnozowanych: gorączki gastrycznej, reumatycznej i kataralnej. Opuszczenie 
tych fragmentów nie pozbawiło wartości przekładu, pozwalającego w wystar-
czającym stopniu zapoznać się z teorią medycyny w połowie XIX w.
 „Praktyczne obserwacje…” zostały napisane atrakcyjnym czytelniczo językiem.  
Narracja jest dynamiczna, a umiejętna gra paradoksalnymi zestawieniami słów, 
w istocie skrótami myślowymi, decyduje o atrakcyjności tekstu. Na przykład, 
„zmysł słuchu tworzy żywy obraz”, co w zwięzły sposób wyjaśniało czytelniko-
wi, że kiedyś lekarz bazował na obserwacjach wzrokowych, a w połowie XIX w. 
wrażenia dostarczone przez stetoskop pozwoliły „widzieć” to, co ukryte w ciele  
chorego. Inne przykłady to: „teoria bez tchu podążająca za praktyką”, jednak 

 6  Por.: „Przegląd Lekarski” 1866.
 7  Por.: J. H. Baas, Outlines of the history of medicine and the medical profession, New York 
1871; F. H. Garrison, An introduction to the History of Medicine, Philadelphia, London, Reprint 
1960; C. Wiesemann, Josef Dietl und der therapeutische Nihilismus: zum historischen und politi-
schen Hintergrund einer medizinischen These. Frankfurt am Main 1991.
 8  Por.: Stanisław Ciechanowski, Józef Dietl jako anatom patologiczny. Odbitka ze Sprawozdań 
PAU T. XLIII (1938) nr 2 s. 62; Anita Magowska: Wandering spleen: a medical enigma, its natural 
history and rationalization, „World Journal of Surgery” 2013, 37, s. 545-550.
 9  Thaddaeus Zajaczkowski, Joseph Dietl (1804-1878). Innovator of medicine and his credit for 
urology, “Central European Journal of Urology” 2010, 63, s. 62‑67.
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bez rezultatu, bo „mając większą wiedzę możemy mniej zdziałać niż nasi przod-
kowie”; „niewiedza strojąca się w błyskotki” (cóż, wiedza nosi skromne szaty); 
„medycyna przypinająca sobie etykietę sztuki”, aby zamaskować brak podstaw 
naukowych 10.
 Dla Dietla „uzdrawianie” było „pseudonimem artystycznym medycyny”, bo 
skoro astronom nie może zamienić dnia w noc, to lekarz nie może wyleczyć, a je-
dynie wspomagać naturę w jej dążeniu do samonaprawy 11. Tak odżyła dawna 
hipokratejska prawda o lekarzu łagodzącym objawy i wydłużającym życie, ale 
nie zdolnym do wyeliminowania wad organicznych. Pisząc te słowa, Dietl zdawał 
sobie sprawę, że jego poglądy nie zyskają akceptacji wielu lekarzy.
 W omawianej pracy dokonał apoteozy poznania naukowego, uznając za do-
brego lekarza nie tego, który umie wyleczyć, ale tego, który zna istotę choroby. 
Skoro siłą i źródłem autorytetu społecznego lekarzy była wiedza wsparta o zdo-
bycze nauk ścisłych, wszelcy ich konkurenci, znachorzy i różni medyczni partacze 
musieli znaleźć się poza nawiasem społecznym. Dietl szukał możliwości oparcia 
medycyny na matematyce, słusznie uważając ją za jedyny klucz do zrozumienia 
praw natury, a także na antropologii, dostarczającej wiedzy o możliwościach kom-
pensowania zjawisk patologicznych przez organizm człowieka. Jak kiedyś Para-
celsus, odrzucał tradycyjną terapię opartą na empirii, warunkując wprowadzenie 
racjonalnej farmakoterapii wcześniejszym poznaniem chemizmu zmian chorobo-
wych.
 Podobnie jak w XVII w. Thomas Sydenham, Józef Dietl zastanawiał się nad 
granicami między chorobą a zdrowiem. „Czym jest więc choroba?” – dla Dietla, 
podobnie jak dla Sydenhama, odpowiedź na to pytanie była trudna. Obaj zdawali 
sobie sprawę, że choroba może przebiegać bezobjawowo, nie wywierając żadnego 
wpływu na pacjenta i nie zmuszając go do zmiany trybu życia. Czy w takich przy-
padkach lekarz powinien ingerować?
 Dla wyjaśnienia, czym jest choroba dla lekarza, Sydenham sformułował poję-
cie bytu, a Dietl utworzył nader podobną koncepcję „indywiduum patologiczne-
go” jako odrębnego bytu materialnego, który można poznać nie dzięki objawom 
występującym u pacjenta, ale przez analizę chemiczną produktów chorobowych 
i zmian fizycznych wykrywalnych w organizmie chorego 12. Indywiduum patolo-
giczne było jakby pasożytem, niszczącym porządek organizmu ludzkiego i, jak 
każdy odrębny byt, broniącym się przed zagładą. Dietl uważał, że jest to materia 
oddziaływującą na inną materię czyli organizm ludzki. Aby to obrazowo wyja-
śnić, Dietl znalazł następującą definicję: „Proces chorobowy to proces płodzenia, 

 10  Józef Dietl, Praktyczne obserwacje na podstawie wyników badań w Szpitalu Okręgowym 
w Wiedniu, „Acta Medicorum Polonorum” 2013, 3, s. 150.
 11  Tamże, s. 153.
 12  Tamże, s. 186, 196.
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zachorowanie to dokonany akt spłodzenia, wyzdrowienie to śmierć, a śmierć to 
życie kolejnego indywiduum” 13.
 Konsekwentnie, dla Dietla diagnostyka nie była samodzielną dyscypliną nau-
kową, ale doktryną umożliwiającą lekarzom rozpoznawanie indywiduum choro-
bowego za pomocą praw biologii (można ją w pewnym uproszczeniu uznać za 
termin równoważny historii naturalnej), chemii i fizyki, celem włączenia go do 
systemu pojęciowego medycyny. Odkrywanie nowych praw naukowych pocią-
gało za sobą konieczność wprowadzania nowych i zredefiniowania dotychczas 
znanych pojęć z zakresu patologii. Skoro, zdaniem Dietla, patologia powinna stać 
się nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie analizy chemicznej produktów 
chorobowych i zmian fizycznych powstających w ciele człowieka, jej reforma mu-
siała się zacząć od nobilitowania chemii i anatomii patologicznej. Tak oto medycy-
na ostatecznie traciła wymiar sztuki i zyskiwała oparcie w wyrażalnych językiem 
matematyki konkretach. Trzeba jednak zauważyć, że mimo pewnej oryginalności 
osądów, Dietl nie był w stanie wyzwolić się od wpływów Sydenhama, a ponadto  
zbudował systematykę chorób wzorowaną na systemie Linneusza, w której po-
czesne miejsce zajmują gatunki, rodzaje, rzędy i klasy 14.
 Zamieszczony na dalszych stronach przekład opiera się na egzemplarzu prze-
chowywanym w Bibliotece Jagiellońskiej.

 13  Tamże, s. 178.
 14  Tamże.
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 Lektura zapisków z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku ukazuje, jak da-
leko odeszliśmy od codzienności chorób, wśród których dominowały tyfus, ospa 
i  czy „reumatyzmami”. Taką daleką – z jednej strony – rzeczywistość ukazują 
nam praktyczne obserwacje dr Józefa Dietla, których lektura budzi zaciekawienie, 
jednakże przede wszystkim w kontekście historyczno – poznawczym. Inne bo-
wiem medyczne wyzwania przyciągają współczesnych medyków.
 O ile bogatsze wydają się współczesne atrybuty lekarskie w stosunku do uka-
zywanych w tekście: stetoskopu, skalpela i mikroskopu. Tkwimy w innej erze nie-
zwykle rozwiniętych możliwości, zwłaszcza w zakresie badań obrazowych czy 
technik operacyjnych, nawet wewnątrznaczyniowych. Choć autorowi wydawało 
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Streszczenie: Niniejszy krótki komentarz do artykułu Józefa Dietla (1804-1878) „O praktycznych 
wskazaniach...” dowodzi, że w ciągu półtora wieku problemy filozoficzne medycyny ustąpiły miej-
sca problemom wynikającym z zastosowania technologii w medycynie.

Abstract: This brief comment to the article „Praktische Wahrnemungen...” by Joseph Dietl (1804-
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się, że nauka uczyniła w jego czasach olbrzymi postęp, to jakiego następne poko-
lenia, a także i my, przyspieszenia staliśmy się świadkami. 
 Pozostaje jednak wiele wspólnego z duchem wyzwań sprzed niemalże dwustu 
lat – podobne są pytania, jakie stawiają sobie medycy. Podziwiamy medycynę, 
która jest nauką i ofiaruje coraz to nowe możliwości. Mamy jednak świadomość 
– tak też jak i w czasach Dietla – wielkiego rozdźwięku między możliwościami 
diagnostyki i terapii. I wynikający z tego niedosyt. Wiemy jednak, że rodzi ta sy-
tuacja twórcze napięcie i że jest najlepszą pożywką dla dalszego rozwoju. Staje 
się przyczynkiem napędu dla tych, którzy w łańcuchu pokoleń włączają się w 
dzieło przed laty wypełniane przez ówczesnego ordynatora szpitala rejonowego 
we Wiedniu. Czytając stare teksty warto je odnosić do kontekstów naszej rzeczy-
wistości przywołując odwieczne lekarskie dylematy i wyzwania.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Dietla na placu Wszystkich Świętych w Krakowie 
w październiku 1938 r.

(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013

Praktyczne obserwacje na podstawie wyników 
badań w Szpitalu Okręgowym w Wiedniu

Practical observations on the basis of the results 
of the Regional Hospital in Vienna

Józef Dietl 1

Przekład z niemieckiego:
Marzena Szczudlik
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Streszczenie: Niniejszy tekst jest pierwszą, w zasadzie pełną (opuszczono dwa krótkie fragmenty 
dotyczące gorączki kataralnej i reumatycznej),  polską edycją pracy Józefa Dietla (1804-1878) „Prakti-
sche Wahrnemungen…”, opublikowanego w połowie XIX w. w Wiedniu. Potrzeba edycji niniejszego 
tekstu w języku polskim wynika z jego znaczenia dla rozwoju Nowej Szkoły Wiedeńskiej.  Dietl 
wyjaśnił w nim podstawy nihilizmu terapeutycznego oraz uzasadnił znaczenie matematyki, chemii 
i anatomii  patologicznej dla praktyki lekarskiej.

Abstract: This text is a first, apart from two short pieces about some fevers complete, Polish edition of 
„Praktische Wahrnemungen...” by Joseph Dietl (1804-1878), published in the mid-nineteenth century 
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Przedmowa

 Naprzód! – tak brzmi dziś hasło na polu naszej nauki. Ostrymi pociągnięciami 
skalpela odkrywamy produkty procesów chorobowych, które pozwalają nam po-
znawać te procesy tak, jak na podstawie efektów poznajemy ich przyczynę.
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 Stetoskop skutecznie, a dla nas szczęśliwie, podsłuchuje tajemnice klatki pier-
siowej i poprzez zmysł słuchu tworzy żywy obraz tego, czego oko nie jest w stanie 
dostrzec. Mikroskop dociera aż do poszczególnych atomów zwierzęcego ciała i w 
pewnym sensie prezentuje nam zalążki chorób. Chemia rozsiewa wokół świecące 
iskry i wkrótce rozświetli nam swym jasno rozbłyskającym światłem najgłębsze za-
kamarki organizmu. Już można wyjaśnić funkcje witalne za pomocą praw chemicz-
nych, już powstały pierwsze założenia nauki o zakażeniach, już rozbłyska pierwsza 
jutrzenka chemicznej patologii, która właśnie dlatego, że wywodzi się z chemii pa-
tologicznej, będzie prawdziwie przynoszącą owoce i nieprzemijającą tak, jak oparta 
na prawach matematycznych nauka, której zawdzięcza swoje powstanie.
 Teoria bez tchu podąża za wyprzedzającymi ją badaniami praktycznymi, dążąc  
do opracowania i uporządkowania ogromnej ilości zgromadzonych materiałów. 
A jaki jest końcowy rezultat tych wszystkich badań, trudów, dążeń, starań, działań, 
gromadzenia, selekcjonowania i porządkowania? Jaką korzyść przyniosło to dla 
terapii oraz dla cierpiącej ludzkości? Jaki pożytek z tego, że stetoskop wykrywa 
wadę zastawki serca, skalpel powstanie guzka, mikroskop niedobór czerwonych 
krwinek, a chemia zwiększoną ilość albuminy w przypadku tyfusu? Przecież nie 
potrafimy wyleczyć wad zastawek serca ani guzków, a nawet tyfus przechodzi naj-
lepiej wtedy, gdy nie próbujemy go leczyć, lecz pozostawimy go łagodnemu dzia-
łaniu natury. Te i podobne wypowiedzi słyszymy codziennie z ust laików i lekarzy 
i to, trzeba przyznać, nie całkiem bez powodu, gdyż bogactwo naszej wiedzy w 
żadnym razie nie jest wprost proporcjonalne do sukcesów w naszej praktyce.
 W ostatnich dziesięcioleciach nasza wiedza urosła do zaskakujących wręcz 
rozmiarów, za to nasze możliwości pomocy chorym zmniejszyły się, nawet jeśli 
nie w takim samym stopniu, to jednak bardzo znacząco. Nie dlatego, że mając 
większą wiedzę możemy mniej zdziałać niż nasi przodkowie z ich ograniczoną 
wiedzą, ale dlatego, że mając właśnie większą wiedzę musimy w wielu przypad-
kach uznać bezcelowość i bezużyteczność niejednej terapii. Należy zatem słusznie 
obawiać się, że obszar naszych działań będzie zawężać się proporcjonalnie do po-
większania się obszarów naszej wiedzy.
 Medycyna, traktowana jako nauka przyrodnicza, nie może stawiać sobie za 
zadanie wynajdywania eliksirów życia, przeprowadzania cudownych kuracji, po-
konania śmierci, uwiecznienia tego, co przemijające, zakonserwowania tego, co 
podlega rozkładowi; jednym słowem, zatrzymania biegu natury i podważania jej 
niezmiennych praw. Natomiast może ona stawiać sobie za zadanie tylko pozna-
wanie człowieka we wszystkich jego wymiarach, badanie warunków, w których 
człowiek rozwija się, trwa, choruje, zdrowieje i ginie; jednym słowem: stworzenie 
wywodzącej się z historii naturalnej, fizyki i chemii, a zatem naukowo uzasadnio-
nej historii naturalnej lub antropologii człowieka. Medycyna praktyczna lub tera-
peutyka zawiera się zatem w antropologii i tylko z niej może się rozwinąć. Ponie-
waż jednak ta ostatnia jest jeszcze słabo rozwinięta, to zrozumiałym jest fakt, że do 
dziś nie istniała naukowo uzasadniona terapeutyka. Ponieważ jednak od dawien 
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dawna leczenie było nazbyt kuszącym i pilnym zajęciem, aby z jego podjęciem 
długo zwlekać, więc zaczęto leczyć bez uprzedniego zainteresowania się naturą 
przedmiotu, który chciano wyleczyć. Tak samo jak alchemikom nie udaje się spod 
żużlu w tyglu wydobyć złota, tak też uzdrowiciele w dawnych czasach podejmując 
liczne próby leczenia nie potrafili opracować racjonalnych metod terapeutycznych. 
Jedni i drudzy w trakcie swoich badań, dokonali w sposób niezamierzony niejed-
nego ważnego i pożytecznego odkrycia, które później stały się własnością takiej 
czy innej dyscypliny naukowej. W ten sposób powstały pierwsze fragmenty me-
dycyny praktycznej: bez podstaw, bez założeń, bez systematycznego rozwoju, bez 
wewnętrznej organicznej spójności, niepowiązanymi i rozproszonymi pojedynczy-
mi fragmentami, wywodzącymi się z pragnienia leczenia, a nie z praw nauki. 
 Medycyna praktyczna jest więc o wiele starsza od nauki, z której powinna się 
wywodzić. „Filia ante matrem“ – suma niezliczonych prób leczenia, empiria bez 
dna. Zresztą oddajemy cześć tej empirii i z wdzięcznością przyjmujemy dobro, 
które nam oferuje. Ale jej ostatnia godzina jednak już wybiła! Na obecnym etapie 
rozwoju nauk przyrodniczych już nigdy nie będzie ona dla nas wystarczająca; 
musi ustąpić wyższemu, ściśle naukowemu kierunkowi. Reforma medycyny jest 
nieunikniona, a my możemy tylko określić jej cel poprzez jej przyśpieszenie. Jedy-
nie to, co jest oparte na prawach nauk przyrodniczych i z nich wynika, może być 
przejęte w medycynie praktycznej; wszystko inne należy do świata mistyki i nie 
może przynieść korzyści cierpiącej ludzkości.
 Nasi przodkowie zawsze pracowali mając na uwadze dobro cierpiącej ludzkości, 
niewiele myśląc o rozwoju nauki. My pracujemy nie tylko na rzecz dobra ludz-
kości, lecz również na rzecz rozwoju nauki! Nasi przodkowie starali się bardziej 
o skuteczność ich kuracji, natomiast my staramy się bardziej o sukces naszych ba-
dań. Nasza tendencja jest zatem czysto naukowa. Nawet jeśli przez tę czysto nauko-
wą tendencję znikają jeden za drugim arkana medyczne; jeśli stale przerzedza się 
szereg różnych specyfików; jeśli mistyczna atmosfera, w której dostojnie poruszali 
się nasi przodkowie, coraz bardziej się rozwiewa; jeśli rzesza wiernych stale male-
je, a obszar działania praktykującego lekarza staje się węższy i węższy; to jednak 
medycyna kroczy wraz z naukami przyrodniczymi, z których to jedynie musi się 
ona wywodzić, i otrzyma trwałe podstawy tak, jak to jest w przypadku wszyst-
kich nauk przyrodniczych; to pozbędziemy się całej sterty nieprzydatnych środków, 
które bardziej przysługują się niewiedzy i arogancji niż skromnej sztuce lekarskiej 
i cierpiącej ludzkości; to w ten sposób obnażymy i rozbroimy znachorów, sekcia-
rzy, mistyków oraz cały orszak konowałów, którzy biorą swój początek z płytko-
ści naszych dotychczasowych metod leczenia; w ten sposób unikniemy szyderstw 
i upokorzeń, których ofiarą, mimo szczerych starań, jest tak często nasz fach; w ten 
sposób osiągniemy w końcu pozycję i godność, których podstawą nie są pobożne 
wierzenia, lecz głębokie przekonanie. Porzućmy zatem dawną tandetę i błyskotki, 
w które niewiedza przystrajała się przez całe stulecia; porzućmy liczne specyfiki, 
które w tysiącach liczonymi oszustwami pozbawiły nas wszelkiej wiarygodności; 
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porzućmy obejmujące wiele tomów farmakologie, które, powstawszy na podstawie 
podań z dawnych szczęśliwych czasów, po to tylko wypełniają pierś nowicjusza 
sangwinistycznymi nadziejami, aby go wkrótce tym bardziej zawieść i doprowa-
dzić do zgubnego zwaśnienia z nauką! Nie przechwalajmy się mocami, których nie 
posiadamy; wyrzeknijmy się niestałych hołdów ze strony tłumu; raczej przyznajmy 
otwarcie, że pole naszego działania jest ograniczone, a ograniczoność ta, oparta na 
prawach nauki, jest w pełni uzasadniona. Nie można bowiem medycynie zarzucać, 
że nie potrafi wyleczyć tej czy innej choroby; natomiast można jej słusznie zarzucić, 
że tej czy innej choroby dogłębnie nie zbadała. Lekarza należy zatem oceniać na 
podstawie jego wiedzy, a nie na podstawie skuteczności jego kuracji.  Lekarz powi-
nien być szanowany jako badacz natury, a nie jako uzdrowiciel.
 Dopóki medycyna będzie kunsztem, dopóty nie będzie dyscypliną naukową; 
dopóki będą istnieli szczęśliwi lekarze, dopóty nie będzie lekarzy-naukowców. 
Medycyna jest dyscypliną naukową opartą na podstawach matematycznych jak 
każda dziedzina nauk przyrodniczych. Natomiast matematyka wyklucza wszel-
ki kunszt. Aby stwierdzić, że kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy 
sumie kwadratów długości przyprostokątnych, nie potrzeba kunsztu, lecz dowo-
du; żeby stwierdzić, że dana choroba to zapalenie płuc a nie zapalenie opłucnej, 
również nie potrzeba kunsztu, tylko dowodu; wreszcie do stwierdzenia, że z za-
palenia płuc można wyleczyć się siłami natury, a nie za pomocą sody, też nie po-
trzeba żadnego kunsztu, lecz dowodu. Podstawy kunsztu są jakby bez dna, tak że 
nigdy nie da się ich dojrzeć. Kunszt rodzi się, rozwija i zostaje pochowany wraz 
z indywiduum, które go uprawia; jest własnością pojedynczych osób, ma swoje 
korzenie w wyczuciu i fantazji. Nauka jest otwartym polem, na które może wkro-
czyć każdy, mający dar tworzenia sylogizmów; jest wspólnym dobrem ludzkiego 
umysłu, w którym jedynie ma swoje korzenie. Zajmuje się obiektami, prawami 
i pojęciami, które ustala i raz na zawsze wyzwala je spod wpływu emocji i arbi-
tralności. Leży poza obszarem subiektywności, która już nigdy nie będzie mogła 
nią władać. Co więcej, określa niezmienne prawa, którym każda rozumna istota 
musi się bezwzględnie podporządkować. Kunszt zawiera w sobie to, co ciemne, 
chwiejne, niezrozumiałe i mistyczne, a co nauka całkowicie wyklucza. Medycynie 
przypięto etykietę kunsztu, ponieważ nie potrafiono jej pojąć, nie rozumiano jej 
praw, nie traktowano jej jako nauki przyrodniczej. Medycyna posiada swój obiekt, 
własne prawa i metody, jak każda nauka przyrodnicza, a szczególnie medycyna 
praktyczna lub terapeutyka nie opiera się na pojęciach subiektywnych, lecz na 
pojęciach obiektywnych. A zatem jest ona dyscypliną naukową, a nie kunsztem.
 Tak jak nie istnieje kunszt uzdrawiania, tak też nie istnieją uzdrowiciele. Leka-
rze całkowicie niezasadnie i tylko z korzyścią dla ignorancji i znachorstwa zaczęli 
się tak tytułować. Pseudonim artystyczny usprawiedliwia wszystko, uświęca naj-
większe pomyłki, kompletnie odrzuca prawa, normy i wiedzę, otwiera całkowicie 
wolną drogę dla arbitralności oraz czyni z aroganckiego i najgłupszego partacza 
szczęśliwego i genialnego lekarza. Gdy uzdrowiciel w przypadkach wad serca, 
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tyfusu i szkorbutu upuszcza dużo krwi; gdy przy zapaleniach kalomelem niszczy 
zęby i żuchwę; gdy przy obrzękach stosując naparstnicę prawie doprowadza do 
zatrzymania akcji serca: to zawsze ma po swojej stronie niezmierzone pole swego 
kunsztu, który nakazuje mu kierować się indywidualnymi wskazaniami. Przytłu-
miony odgłos opukowy, oddech oskrzelowy, rzężenie, uczucie ucisku, kaszel i gę-
sta flegma muszą zawsze i wszędzie być objawami całkowicie rozwiniętego pła-
towego, krupowego zapalenia płuc, a Tartarus stibiatus musi je zawsze i wszędzie  
leczyć, jeżeli jest specyficznym lekiem na zapalenie płuc. Jeżeli tak się nie dzieje, to 
znaczy, że takim lekiem nie jest. Tak muszą być sformułowane twierdzenia w me-
dycynie, a wtedy nie będzie ani kunsztu, ani artysty, ani indywidualizowania, ani 
mistyki, ani bufonady, ani skandali przy łóżku chorego, ani uszczerbku na god-
ności lekarskiej. Będą jedynie nauki medyczne, które wszędzie na świecie będą 
identyczne  oraz dostępne dla każdego, kto potrafi myśleć i swojej zdolności my-
ślenia chce użyć dla dobra swego bliźniego.
 W wiedzy, a nie w działaniu jest zatem nasza siła! Działanie musi się jednak-
że rozwinąć z wiedzy, jak owoc z kwiatu. Pozwólmy wpierw wszystkim naukom 
przyrodniczym całkiem się rozwinąć i rozkwitnąć, a wtedy medycyna praktyczna 
rozwinie się w sposób niewymuszony jako ich naturalny owoc. Inna sprawa, czy 
owoc ten będzie miał takie cechy, aby spełnić wymagania praktykującego lekarza 
i chorego. Chory szuka pomocy, a lekarz ma jej udzielić. Ma on zgładzić grzechy 
rodziców, niewiedzy, nieumiarkowania i rozpusty. Ma zlikwidować skutki ubó-
stwa, biedy, nędzy i rozpaczy, niechęci, chandry i zwątpienia. Ma powstrzymać 
i unieszkodliwić oddziaływanie zimna i skwaru, powietrza i wody, pożywienia  
i rzemiosła, trucizny i przemocy, zarazków i miazmatów, dżumy i starości! Zawsze  
ma być gotowy do pomocy, nieustraszony, niestrudzony, podporą ludzkiej ułom-
ności, obrońcą życia, dawcą zdrowia oraz najwyższej ziemskiej rozkoszy! Czy 
kiedykolwiek  uda się z nauk przyrodniczych rozwinąć taką praktyczną medycynę, 
to, jak już nadmieniłem, zupełnie inne pytanie i takim na zawsze już pozostanie.
 Dlaczego nie żąda się od astronoma, żeby zamienił dzień w noc, od fizyka, żeby 
chłód zimy zamienił w skwar lata, a od chemika, żeby wodę zamienił w wino? Po-
nieważ jest to niemożliwe, tzn. niezgodne z prawami jego dyscypliny naukowej, 
a także dlatego, że astronom, fizyk i chemik są na tyle uczciwi, żeby przyznać, że 
nie są w stanie tego uczynić. Dlaczego więc żąda się od lekarza, żeby wyleczył 
gruźlicę, puchlinę, artretyzm, wady serca itd.? Czy ma to uzasadnienie w prawach 
jego dyscypliny naukowej? Bynajmniej! „Tylko natura potrafi leczyć” – tak brzmi 
najważniejsze podstawowe prawo medycyny praktycznej, którego będziemy mu-
sieli się trzymać, nawet kiedy odkryjemy podporządkowaną mu zasadę leczenia.
 To najważniejsze prawo było od wszech czasów na wielorakie sposoby niedo-
ceniane. Wyuczony lekarz, nawet dzisiaj, rzadko ma odwagę się do tego prawa 
wobec chorego przyznać. Za to wielka chmara aroganckich konowałów zawsze 
była gotowa obiecywać więcej, niż sama natura mogła zdziałać, i leczyć wszystko, 
co się im tylko napatoczyło. Dlatego zrozumiałym jest, że właśnie od lekarza żąda 
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się niemożliwego i będzie się żądać tak długo, jak długo nie uświadomi on sobie 
jasno swoich zasad, które wyraźnie wytyczyły nieprzekraczalne granice jego dzia-
łania, i nie będzie obiecywał więcej, niż jest w stanie dokonać.
 Jednakże lekarz powinien być aktywny przy łóżku chorego. Powinien zawsze 
być gotów do udzielania pomocy; jego prawdziwym powołaniem jest leczenie. 
Cóż za korzyść będzie miała cierpiąca ludzkość z wielkiej wiedzy lekarza, jeśli nie 
potrafi on leczyć? – Będę miał jeszcze okazję udowodnić, że przez ustanowienie 
wspomnianego podstawowego prawa praca i zasługi praktykującego lekarza nie 
są nawet w najmniejszym stopniu umniejszane, lecz raczej podnoszone, a absolut-
na potrzeba jego istnienia okaże się jeszcze bardziej naglącą. Tymczasem czuję się 
zobowiązany do odpowiedzi na następujący postulat: „Precz z wiedzą bezuży-
teczną!”. Pozwólmy lekarzowi być bardziej badaczem natury niż uzdrowicielem, 
a doskonale wypełni on swoje powołanie. Dlaczego tak niewiele udaje nam się 
wyleczyć? Ponieważ wmawiamy sobie, że musimy wszystko wyleczyć. Komplet-
ność medycyny praktycznej nie polega na tym, żeby wyleczyć wszystkie choroby 
rodzaju ludzkiego, lecz na tym, aby leczyć wszystkie choroby, uleczalne i nieule-
czalne, w sposób zgodny z prawami nauki. To, czy leczona choroba zakończy się 
wyzdrowieniem, czy nie, nie zależy od terapii zastosowanej przez lekarza, lecz od 
ustalonych praw natury, które warunkują taki czy inny koniec choroby. Racjonal-
na terapia jest zatem najwyższym celem, do którego lekarz powinien dążyć, i naj-
większą korzyścią, której ludzkość może od medycyny praktycznej oczekiwać.
 Racjonalne metody leczenia mogą opierać się jedynie na dogłębnych badaniach 
przyrody. Na tym polega wyższość nowszej szkoły. Podczas gdy stara szkoła za-
częła leczyć przed podjęciem badań, to nowsza szkoła rozpoczęła badania, aby 
móc leczyć. I rzeczywiście, nawet jeśli jej postępy w odniesieniu do wielkiego za-
dania, które sobie wyznaczyła, są nadal niewielkie, to już znacząco i pozytywnie 
wpływa na terapię. Nawet jeżeli nie potrafimy wyleczyć w ostatnim czasie tak 
gruntownie zbadanej naciekowej gruźlicy płuc, to jednak bardzo dobrze wiemy, 
że często ustępuje ona samoistnie oraz że jest ona skutkiem specyficznego zaka-
żenia krwi i w związku z tym chorego na gruźlicę nie można osłabiać niewielkimi 
regularnymi upustami krwi ani, według teorii kaszlu wątrobowego, rozpuszczać 
przez podawanie mu solventia, że trzeba zapewnić mu niezbędne pożywienie, ale 
nie wolno ograniczać go do zup ze ślimaków i pokrzyw, nie mówiąc już o spowal-
nianiu pracy jego organów trawiennych stertą medykamentów i innych wynalaz-
ków. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie skorygować odkrytej za pomocą stetosko-
pu wady serca, to jednak w miarę dobrze wiemy, że przy jej racjonalnym leczeniu 
można często znacznie wydłużyć życie chorego, że w przypadku chorego na serce 
nie wolno brać uczucia ucisku w klatce piersiowej oraz flegmy z krwią za sympto-
my zapalenia płuc i zwalczać ich heroicznymi upustami krwi, a także że oceniając 
chorobę serca i gruźlicę tylko na podstawie praktycznego doświadczenia, bardzo 
często myli się je ze sobą, mimo że każda z nich należy do całkiem innego typu 
zakażenia, ma zupełnie inne prognozy i wymaga różnych terapii.
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 Zapalenie płuc jest rodzajem dyskrazji, twierdzi nowa szkoła i wyjaśnia nam 
ponadto, że płuca, w których nastąpiła hepatyzacja, są anemiczne, a więc nie trze-
ba już pozbawionemu krwi narządowi jeszcze jej odciągać, że upusty krwi po-
zbawiają włóknisty wysięk płucny wilgotności, przez co utrudniają jego rozpusz-
czanie, a nierzadko stanowią przyczynę tworzenia się guzków, a zatem zapalenie 
płuc można wyleczyć bez puszczania krwi, a nawet bez naparów, bez katapla-
zmów i bez nitrum, gdyż wszystkie te środki nie są w stanie usunąć powodującej 
je dyskrazji.
 To, czego dzięki nowszej szkole dowiedzieliśmy się o naturze tyfusu, nie dało 
wprawdzie rezultatów terapeutycznych, jednakże pozwoliło pozbyć się całej 
armii  bezużytecznych leków, uprościć metodę leczenia i dopasować ją lepiej do 
natury tej choroby. Tak więc możemy obserwować, jak niejeden chory na tyfus 
szczęśliwie wraca do zdrowia bez waleriany, dzięglu, arniki, kamfory, piżma, 
kropli  Hoffmanna,  spiritus cornu cervi itp.; nie upuszczamy mu krwi, gdyż dobrze 
wiemy, że to by go jeszcze bardziej osłabiło, a nie pozwoliłoby usunąć dyskra-
zji albuminowej; uspokajamy organizm zimnymi okładami; orzeźwiamy chorego 
napojami  chłodzącymi; wszelkimi dostępnymi środkami przeciwdziałamy zaka-
żeniu krwi; łagodzimy poszczególne najpilniejsze objawy i otwarcie przyznajemy, 
że przy negatywnej postawie lekarza tyfus przechodzi szybciej i pewniej niż przy 
zbyt energicznym działaniu.
 A co dopiero choroby skórne! Okropne metastazy, takie jak: łuszczycowy zanik 
wzroku, konwulsje, paraliże, apopleksje, zapalenia płuc, astmy, suchoty itd. Gdzie 
są odwary drzewne podawane bez umiaru, gdzie nie kończące się kuracje potne, 
oczyszczające, destylujące i filtrujące? – Również świerzb nie wymaga specyficz-
nej siarki, lecz przechodzi w przeciągu kilku dni, a nawet godzin, po zniszczeniu 
roztoczy. A egzema, tak często drwiąca sobie z maści, odwarów i kąpieli, ustępuje 
szybko pod strumieniem zimnej wody. Zaś liszajec, który dawniej ufnie trakto-
wano jako zbawienny złóg podstępnie przebiegającej choroby, jest dziś bez kom-
plikacji atakowany i leczony, bez negatywnych konsekwencji, w przeciągu kilku 
tygodni. Nawet grzybica, opisywana dawniej jako straszliwa choroba, poddaje 
się dziś bardziej humanitarnej, bezkrwawej terapii. Proszę wybaczyć mi dalsze 
wyliczanie terapeutycznych postępów nowszej szkoły, które zrodziły się niejako 
automatycznie dzięki dokładniejszym badaniom przyrodniczym. Nie chciałbym, 
aby wyglądało to tak, jakbym dostrzegał jedynie zalety nowego, a nie doceniał 
zalet starego. Bynajmniej! Każdy, dla kogo nauka jest ważna, wysoko ceni to, co w 
starym jest prawdziwe, uzasadnione, jasne i konsekwentne. Natomiast wszystko, 
co jest nieprawidłowe, nieuzasadnione, nie do utrzymania, ciemne i mistyczne, 
należy bezwzględnie odrzucić. Przecież nowa budowla, przy której pracują teraz 
połączone siły, nie powinna znów stać się tak kruchą jak stara budowla, która te-
raz rozsypuje się w gruzy. Zatem uważałem, nie ubliżając zasługom starej szkoły 
i nie wynosząc zasług nowej szkoły ponad miarę, że muszę tylko zwrócić uwagę 
na tendencje obu szkół.
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 Najważniejszym celem pierwszej z nich było leczenie, a wiedza była jedynie 
przypadkowym efektem jej prób leczenia. Najważniejszym celem drugiej jest wie-
dza, a leczenie koniecznym rezultatem wiedzy. To, która z tych dwóch tendencji jest 
ważniejsza i pożyteczniejsza, ani przez chwilę nie może ulegać wątpliwości. Pew-
nym jest, że mimo naszych badań nie będziemy wiedzieli i potrafili leczyć wszyst-
kiego. Jednak pewnym jest również, że dzięki naszym badaniom uzyskamy jasną 
świadomość naszej wiedzy i naszych działań oraz że dokładnie poznamy granice 
naszej wiedzy i naszych działań; że pomiędzy wiedzą i leczeniem będzie istniał 
konieczny związek oraz że leczenie będzie systematycznie wynikać z wiedzy, a nie, 
jak dotychczas, wiedza z leczenia. Zatem w wiedzy, a nie w działaniu jest nasza siła!
 Po tym, co właśnie napisałem, nie będzie się raczej ode mnie oczekiwać, że ogra-
niczę moje praktyczne obserwacje głównie do terapeutycznych rezultatów lub że 
będę zachwalał nowe środki i donosił o wspaniałych sukcesach. Nie będzie się też 
ode mnie wymagać, abym chwalił jakąś metodę leczniczą, która nie okazała się w 
niepodważalny sposób przekonywującą. Słusznie staliśmy się nieufni wobec wszel-
kiego zachwalania jakiegoś środka. Spowodowane jest to faktem, że nie istnieje na-
ukowo uzasadniona wiedza o środkach leczniczych. Nasza dotychczasowa wiedza 
o środkach leczniczych jest kwintesencją podań i tradycji z dawnych czasów, bez 
żadnego związku z prawami nauki. Nasza wiedza o środkach leczniczych nie jest 
wynikiem nauki, nie rozwinęła się z niej, lecz ją poprzedza. Jeśli np. zachwalamy 
gentiana cruciata jako środek na hydrofobię, to nie mamy do tego żadnej innej pod-
stawy niż to, że Lalic ją jako taki podaje. Lalic nie potrafi podać nam uzasadnienia, 
dlaczego gentiana cruciata jest specyficznym środkiem na wodostręt, ale my też nie 
potrafimy uzasadnić, dlaczego nie mogłaby takim środkiem być.
 A zatem to autorytet i pietyzm są nad wyraz marnym fundamentem naszej 
farmakologii, której jedynym dotychczas zadaniem było porządkowanie zachwa-
lanych środków według najróżniejszych kryteriów klasyfikacyjnych i nadanie im 
naukowego kształtu. Tak długo, jak nasze farmakologie będą powstawać przy 
łóżku chorego, to znaczy na podstawie skuteczności, to nie będą miały żadnych 
naukowych podstaw; będą jedynie wspólną własnością starych bab i znachorów 
oraz źródłem całkowicie bezradnego zamętu i mistyfikacji. Jeżeli choroba prze-
chodzi podczas stosowania jakiegoś środka, to nie znaczy jeszcze, że została wyle-
czona wskutek stosowania tego środka.
 Post hoc, ergo propter hoc – to fatalnie mylny wniosek, który spowodował wpro-
wadzenie do medycyny w ogóle, a szczególnie do farmakologii, największych fał-
szów i oszustw. Nadszedł czas, by się tych oszustw pozbyć! Wprawdzie ciężko jest 
wyrzec się dawnej wiary, w której się tak długo spokojnie żyło, ale zaszczytnym, 
koniecznym i wartym wysiłku było zrobienie pierwszego kroku w stronę wiedzy, 
nawet jeśli po ustąpieniu oszukańczych fantomów przed światłem prawdy miał-
by pozostać tylko nad wyraz mizerny szkielet.
 Nie zamierzam tu tworzyć zarysów naukowej farmakologii. Jest to zadanie, 
do którego moich sił by z pewnością nie starczyło. Jednakże jest dla mnie jasne, 
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że przed podjęciem się tworzenia nauki o środkach leczniczych należy dokładnie 
rozeznać, na ile potrzebujemy nauki o środkach leczniczych: natura płodzi i utrzy-
muje przy życiu, a zatem potrafi również leczyć! Ze wszystkich sił leczniczych 
należy uznać moc leczniczą natury za najwyższą. Czego ona nie potrafi, tego my 
musimy starać się dokonać. Tego, co jest w stanie sama uczynić, my nie musimy 
robić. Udowodnione jest, że nawet najsilniejsze zapalenie płuc w sprzyjających 
warunkach przechodzi samoistnie siłami natury. A zatem całkowicie zbędnym jest 
poszukiwanie przez naukę o środkach leczniczych specyfiku przeciw zapaleniu 
płuc, ponieważ to, czego natura jest w stanie raz dokonać, tego potrafi dokonać 
za każdym razem w tych samych warunkach. Tak więc terapeutyka musiałaby 
w przypadku zapalenia płuc jedynie zapewnić takie warunki, które są potrzebne 
do jego wyleczenia. Farmakologii, która podaje specyfiki na zapalenie płuc, nie 
mamy więc za co być wdzięczni. Taka farmakologia nie jest zaczerpnięta z czy-
stego źródła wiedzy, lecz uzurpuje sobie moc leczniczą natury i śmie świętować 
niezasłużone triumfy na koszt tej ostatniej.
 Zatem jeżeli kiedykolwiek dojdziemy do racjonalnej farmakologii, to przede 
wszystkim musimy dokładnie znać granice działania natury, gdyż jak długo nie 
wiemy, czego natura jest w stanie dokonać, tak długo nie możemy wiedzieć, czego 
mamy dokonać. Zbadanie mocy leczniczej natury jest pierwszym krokiem do wie-
dzy. W czasie mojej 15-letniej praktyki było to moim najgorętszym pragnieniem. 
Wiadomo, jak wielkie przeszkody, często nie do pokonania, napotyka praktykują-
cy lekarz przy realizacji tego pragnienia. Moja ówczesna pozycja lekarza szpital-
nego pozwoliła usunąć te trudności i wielokrotnie dała mi możliwość obserwacji 
dążenia natury do samowyleczenia w całej jego doniosłej okazałości. Moim dą-
żeniem na ten czas nie może być nic innego, jak tylko badać i otwarcie przyznać, 
czego w przypadku obserwowanych schorzeń dokonała natura, a czego kunszt. 
Cuique suum! Jak długo nie oddamy sprawiedliwości naturze, tak długo jej też nie 
doświadczymy. Obawiam się, że tymi wypowiedziami nie robię dobrego wraże-
nia, ale tylko prawda popłaca!
 Od założenia Wiedeńskiego Szpitala Okręgowego 6 grudnia 1841 r. do końca 
grudnia 1843 r. opiekę znalazło w nim 3380 chorych, w tym 1336 mężczyzn i 2044 
kobiety. Nie ma ograniczeń w przyjmowaniu chorych, tzn. że przyjmowany jest 
do niego każdy chory, z wyjątkiem szalejących obłąkanych i cierpiących na wodo-
wstręt, bez względu na rodzaj choroby, wiek i wyznanie.
 W okresie tych dwóch lat w określonej kolejności królowały tyfus, ospa i gruźlica.  
Z początkiem 1842 roku wybuchła jedna z najstraszniejszych epidemii tyfusu i mniej 
więcej w połowie roku osiągnęła punkt kulminacyjny. Wszystkie ostre choroby za-
milkły. Poza związanymi z przebiegiem tyfusu różnymi wysypkami nie było śla-
dów żadnych innych egzantem. Nawet gruźlica zdawała się leżeć w niemocy i za-
dowalać się ofiarami, które zaatakowała jeszcze przed wybuchem epidemii.
 Siła epidemii była złamana. Przypadki tyfusu stają się rzadsze, za to częściej 
pojawiają się przypadki intensywnej ospy, a w międzyczasie również szkarlatyny  
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i odry. Gruźlica nadal występuje umiarkowanie co do liczby przypadków jak 
i przebiegu choroby.
 Z końcem 1842 roku także i tyfus zbliża się ku końcowi. Gorączki żołądko-
we typu tyfusowego i różyczka idiopatyczna charakteryzują jego ostatnie chwile. 
Ospa, szkarlatyna, odra i gruźlica stają się częstsze. Szczególnie ostatnia choroba, 
krocząc z ogromną furią, bezlitośnie pochłania niejako na nowo wszystkie te ofia-
ry, które jej umknęły w ubiegłym roku; szkarlatyna i odra stają się znów rzadsze. 
Chroniczne choroby skóry występują w zadziwiająco dużej ilości. Ze względu na 
porę roku dochodzą do tego zapalenia płuc i opłucnej, nieżyty oraz reumatyzmy, 
jednakże bez poważniejszej reakcji i większego znaczenia. Po tyfusie nie ma już 
prawie śladu. Tak przedstawiała się zachorowalność pod koniec 1843 roku.
 Nie jest w tym miejscu możliwe dalsze rozważanie, jakie z tego można wycią-
gnąć wnioski pod względem epidemiologicznym. Natomiast pewnym wydaje mi 
się, że wszystkie epidemiczne procesy chorobowe są ze sobą powiązane; że jeden 
warunkuje i wywołuje inny; że jeden musi niechybnie nastąpić po drugim, jak 
wiosna po zimie, zima po jesieni itd.; że epidemie są przedstawicielami zakażeń 
krwi; że każda epidemia, tak jak zakażenia krwi, sama się osłabia, a tym samym 
nie tylko dobiega swego końca, lecz pozostawia również zalążek następnej w ko-
lejności epidemii; że epidemia podlega wyższej zasadzie rozwoju niezależnie od 
obserwowalnych zewnętrznych oddziaływań oraz że w czasie trwania epidemii 
daremne jest poszukiwanie zewnętrznych momentów.
 A teraz przejdę do rozważenia poszczególnych form chorobowych, tak jak je 
postrzegałem i o ile prezentowały zasługujące na uwagę aspekty.

Gorączka przerywana

 W ostatniej dekadzie, w której to rządy dzieliły między sobą cholera, grypa 
i tyfus, żadna inna choroba nie stała się tak rzadka jak gorączka przerywana.
 Czyżby jej rzadkie występowanie miało związek z przytoczonymi epidemia-
mi? Czy dlatego, że gorączka przerywana stała się tak rzadką, to tyfus występuje 
tak często? Czyżby została wyparta i zastąpiona przez tyfus? Czyżby tyfus się 
z niej rozwinął, czy na tej podstawie można stwierdzić pokrewieństwo między 
nią a tyfusem i zachwalać chininę? Gorączka przerywana bardzo często musiała 
ukrywać swe oblicze i maskować się, abyśmy mogli wyjaśnić ciemne i złośliwe 
procesy chorobowe, lub raczej jeszcze lepiej je ukryć! Ja nie widzę żadnej analogii 
ani żadnego związku między gorączką przerywaną a tyfusem, a tym bardziej nie 
rozumiem, w jaki sposób tyfus miałby rozwinąć się z gorączki przerywanej.
 Wśród ponad tysiąca obserwowanych przeze mnie chorych na tyfus nigdy nie 
zauważyłem takiego przejścia czy wtórnego rozwoju. W ogóle pojęcie przejścia 
z jednego procesu chorobowego w drugi jest niedopuszczalne, oparte na złudze-
niach, nie potwierdzone doświadczalnie, niezgodne z wszelkimi prawami natury, 
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ignorujące odrębność chorobotwórczego gatunku i wstrząsające wszelką wiedzę 
i naukę w ich fundamentach. Każdy proces chorobowy konstytuuje się jako in-
dywiduum, a indywiduum może połączyć się z innym indywiduum, albo zginąć 
i zrobić miejsce innemu, ale indywiduum nigdy nie może przejść w inne indywi-
duum. Poza tym, jeśli tyfus byłby w ściślejszym związku z gorączką przerywaną, 
to z pewnością chinina okazywałaby się skuteczniejszą w jego leczeniu.
 Zaobserwowane po ustaniu epidemii tyfusu, głównie wiosną tego roku, przy-
padki gorączki przerywanej przeważnie z objawami żołądkowymi należały pra-
wie wyłącznie do typu trzydniowego i wymagały w większości przypadków do 
całkowitego wyleczenia podania od 6 do 8 gr. siarczanu chininy, wszystko jedno, 
czy tą ilość podawano po 1/2 gr. co dwie godziny, czy na krótko przed paroksy-
zmem, w formie proszku czy roztworu, samą czy z rozcieńczonym kwasem siar-
kowym. Nigdy niepotrzebne były zabiegi wstępne, nawroty były rzadkie, a po-
wrót do zdrowia w wielu przypadkach długotrwały.
 Ikteryczny, ziemisty kolor skóry oraz specyficznie zniekształcona fizjonomia 
na długo po ostatnim paroksyzmie pozostają śladami przebytej choroby. Najwięk-
sza zapadalność manifestowała się wśród młodych, silnych osób obojga płci, od 
wieku dojrzewania do 30 roku życia. Nie stwierdzono zewnętrznych wpływów.
 Na temat febris intermittens larvata lub raczej na temat tego, co się jeszcze dzisiaj 
z nią wyprawia, należałoby wiele przypomnieć. Jeżeli każdą gorączkę z silnymi 
nawrotami, każde zapalenie, każdą nerwicę, każdą neuralgię z powracającymi 
okresowo napadami będziemy uważać za gorączkę przerywaną, to pojęcie to sta-
nie się tak szerokie, że aż zbyt niedokładne, pozbawione treści i bezużyteczne 
dla terapeutyki. 30-letni, silnie zbudowany cukiernik, który przy produkcji tak 
zwanego miałkiego cukru musiał często przebywać w największym skwarze 
wytwarzanym  przez rozżarzone węgle i wskutek tego wielokrotnie przecho-
dził zapalenie opon mózgowych, zachorował na febris intermittens tertiana i zo-
stał w krótkim czasie wyleczony przy pomocy kilku gramów siarczanu chininy. 
Zaraz po powrocie do zdrowia ponownie narażał się na takie samo szkodliwe 
oddziaływanie  i doznał silnego ataku zapalenia opon mózgowych, które w tym 
przypadku udało się szczęśliwie opanować już po 24 godzinach stosując ścisłą 
terapię  przeciwzapalną. Trzeciego i piątego dnia wystąpiły ponownie silne, ence-
falityczne ataki, podczas gdy drugiego i czwartego dnia zaobserwowano całko-
wity brak gorączki. Szóstego dnia podano choremu największą możliwą dawkę 
chininy. Siódmego dnia nie wystąpił już paroksyzm i nie było już nawrotów. Po-
dobne objawy zaobserwowałem w przypadku powracającego każdego wieczo-
ra silnego bólu głowy, który bezskutecznie leczono inwazyjnymi środkami przez 
cztery tygodnie, a szczęśliwie wyleczono przy pomocy kilku gramów siarczanu 
chininy. Te i podobne przypadki dowodzą, że gorączki przerywane występują 
również w formie zapaleń i neuralgii, a raczej że mogą towarzyszyć zapaleniom 
i neuralgiom. Jednakże przypadki te są z pewnością o wiele rzadsze, niż do tej 
pory uważano. Swój początek zawdzięczają szczególnym uwarunkowaniom 
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etiologicznym danego indywiduum lub wpływowi panującej epidemii gorączki 
przerywanej. Gdyż tak jak w czasie epidemii tyfusu większość ostrych zachowań 
ma objawy podobne do tyfusu, tak w czasie epidemii gorączki przerywanej więk-
szość ostrych zachowań nabiera podobnych do niej objawów.
 A zatem istnieje intermittens genuina, sui generis, którą należy ściśle odróżnić 
od innych okresowo powracających procesów chorobowych, aby nasze podziały 
przyniosły pożytek dla medycyny praktycznej.

Tyfus

 Po tym, jak epidemie cholery i grypy wygasły, z kolei tyfus rozwinął się do roz-
miarów epidemii światowej. Jak wyglądało to w 1842 roku w Wiedniu, a w szcze-
gólności w Wiedeńskim Okręgu Policyjnym, gdzie w widoczny sposób zbierał 
największe żniwo, starałem się przedstawić w kronikach medycznych roku 1843. 
A zatem pozostaje mi tylko uzupełnić je o doświadczenia zebrane od tego czasu.
 Raczej nie ma drugiej takiej choroby, której objawy byłyby z jednej strony tak 
wyraźne, a z drugiej strony tak ukryte, jak w przypadku tyfusu. Sekcje zwłok 
odkrywały często świeżo powstałe owrzodzenia tyfusowe, podczas gdy chory nie 
miał żadnych objawów tyfusowych. W szczególności miało to miejsce w przypad-
ku nałogowych pijaków, osób starszych oraz w przypadkach wielu różnych form 
tyfusu jednocześnie. W przypadku 50-letniej kobiety z niedomykalnością zastawki 
dwudzielnej, a także 83-letniej kobiety z rozedmą płuc nie było żadnych objawów 
tyfusu poza rzucającą się w oczy słabowitością, ale w zwłokach znaleziono świeże 
owrzodzenia tyfusowe. O ile często trudno było wykryć rzeczywiście rozwijający 
się tyfus, o tyle równie często można było popełnić odwrotny błąd i szukać go 
tam, gdzie go wcale nie było. Ostra gruźlica prosówkowa tak łudząco go przypo-
minała, że przy łóżku chorego zupełnie nie można było ich odróżnić. Większość 
zakażeń krwi o ostrym przebiegu, zwłaszcza te z dominującą albuminozą, takie 
jak: wykwity skórne w ostrej postaci, ostre ziarniste zapalenie nerek, rak rdzenia-
sty i reumatyzm w ostrej postaci, przebiegała z większą ilością objawów mniej ty-
fusowych. Objawy tyfusowe oraz objawy tyfusu, gorączka typu tyfusowego oraz 
gorączka tyfusowa zatem nie oznaczają jeszcze tego samego i mają się do siebie 
tak, jak rodzaj do gatunku.
 Mimo że tyfus wraz z końcem epidemii stracił sporo ze swojego impetu, a tak-
że niektóre ze swoich osobliwości, to jednak ciągle nie brakowało przypadków 
o bardzo gwałtownym przebiegu, a sztywność, zniekształcona fizjonomia, zaczer-
wieniony język w przypadku lekkiego, a normalnie zabarwiony w przypadku 
silniejszego  bólu jelitowego, nieżyt oskrzeli, biegunka oraz wzdęcia są jego istot-
nymi objawami, które mogą potwierdzić diagnozę.
 Purpurowo-czerwony język szedł zawsze w parze z lekkimi bólami, a normal-
nie zabarwiony, lecz obłożony język z silniejszymi bólami jelitowymi. Uważam, 
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że powinienem w tym miejscu powtórzyć moje spostrzeżenie z okresu epidemii, 
ponieważ może ono być dla praktykującego lekarza przydatnym w diagnostyce 
objawem. Jeśli bowiem oprócz purpurowo-czerwonego języka stwierdza się po-
zostałe istotne objawy duru kiszkowego, to nie można mieć wątpliwości co do 
jego istnienia. Jednakże jeżeli oprócz zwykłych objawów tyfusowych stwierdza 
się normalnie zabarwiony, wilgotny i lekko obłożony język jak w przypadku go-
rączki żołądkowej, to do zdiagnozowania tyfusu konieczne jest jeszcze stwierdze-
nie silniejszych bólów jelitowych.
 Nieżyt oskrzeli był prawie nieodłącznym towarzyszem tyfusu – im później się 
pojawiał, tym był mniej groźny. Uważam, że temat nieżytu oskrzeli powinienem 
co nieco uzupełnić. Samo określenie nieżyt oskrzeli może sprawiać wrażenie nie-
groźnego, ale jest on jednym z najważniejszych i najgroźniejszych objawów tyfu-
su. Poprzez obrzęk błony śluzowej oskrzeli i zatrzymywanie flegmy, przy ogólnej 
adynamii, powoduje on uporczywą obliterację oskrzeli, przez co utrudnia dostęp 
powietrza atmosferycznego do zobliterowanych gałęzi, a tym samym odbywający 
się w płucach życiodajny proces oksydacji, sprzyja rozwojowi zakażenia żylne-
go i oprócz duszności, lęków, sinicy, słabowitości i spowolnienia wszystkich pro-
cesów życiowych wywołuje również porażenia mózgu, płuc i serca. Widziałem 
chorych na tyfus, którzy już w pierwszych dniach ulegali objawom silnego nie-
żytu oskrzeli, zanim jeszcze rozwinęły się dalsze stadia tyfusu. Chorzy na tyfus, 
którzy już po ustąpieniu gorączki zdawali się zmierzać w kierunku spokojnej re-
konwalescencji, w wyniku rozwoju silnego nieżytu oskrzeli ponownie znajdowali 
się w stanie najwyższego zagrożenia życia. Nieżyt oskrzeli, rozwinięty w stopniu 
zaawansowanym, wymaga ze strony lekarza największej staranności i szybkiej 
pomocy. Wprawdzie często udaje się go przezwyciężyć tylko siłami natury, ale 
równie często nie udaje się to, a wtedy prowadzi on do przedwczesnej śmierci lub 
staje się przyczyną dużej słabości i przewlekłego przebiegu choroby. Niektórzy 
upatrują w środkach wymiotnych skutecznej pomocy na wywołane przez niego 
skutki. Ja zaś uważam, że należy jej szukać w stosowaniu baniek ciętych, które 
zawsze okazywały  się niezrównanym, działającym szybko i pewnie środkiem, 
dla którego pochwał nigdy za wiele. Nawet przy najgroźniejszych objawach, gdy 
pot i potówki pokryją tors, nie wolno zrezygnować z ich zastosowania. Zawsze 
zmniejszają się objawy asfiktyczne, sinica, adynamia; spojrzenie staje się pogod-
niejsze, a chory odczuwa ulgę.
 Biegunkę należy również traktować jako istotny objaw tyfusu, mimo że 
w wielu ciężkich i śmiertelnych przypadkach prawie wcale się nie pojawiała. 
Tak działo się przede wszystkim w 1843 roku i w zimie 1844 roku, w którym 
to czasie na dużym obszarze panowała epidemia ospy, natomiast tyfus nie roz-
winął się całkowicie i w ogóle wykazywał wiele anomalii. Obecnie, gdy ospa 
znacznie osłabła, a przypadki tyfus znów pojawiają się częściej, wraz z bardziej 
regularnym przebiegiem choroby silne biegunki są ponownie na porządku 
dziennym.
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 Dla praktykującego lekarza nie bez znaczenia jest też burczenie w brzuchu, tak 
wyraźnie zauważalne w czasie epidemii. Można je wykryć [beim Bütteln des Bau-
ches – znaczenie niepewne, najprawdopodobniej: ostukując brzuch opuszkami pal-
ców] lub poprzez wielokrotne, nierównomierne obmacywanie okolic jelita i sta-
nowi ono w niejasnych przypadkach, w których nie pojawiła się nawet biegunka, 
cenną wskazówkę do postawienia diagnozy.
 Oprócz tych najistotniejszych objawów, zachodzących zawsze w przypadku 
całkowicie rozwiniętego tyfusu, należy wspomnieć jeszcze o innych, nie aż tak 
istotnych objawach, które występują często w połączeniu z nim.
 Krwawienie z nosa, tak częste i siejące postrach w czasie epidemii, od tego czasu 
prawie nie występowało; okoliczność, która nie przemawia za poglądami tych, któ-
rzy uważają, że krwawienie z nosa przy tyfusie nie jest złym, lecz dobrym znakiem.
 W nielicznych przypadkach zaobserwowano afty na brzegach języka, zarówno 
przy średnio silnej biegunce, jak i przy bardzo silnych objawach. Skutkowały one 
stale utratą tkanki, ale ponieważ nieliczni chorzy, u których występowały, powróci-
li do zdrowia, nie można powiedzieć więcej o ich związku z owrzodzeniami jelita.
 Powstawanie strupów było o wiele rzadsze i występowało dopiero po dłuż-
szym leżeniu w łóżku, a nie już w drugim lub nawet w pierwszym tygodniu go-
rączki, jak to często bywało w czasie epidemii.
 Silne wychudnięcie, które w czasie epidemii pozostawało nawet po lżejszych 
przypadkach, oraz bardzo powolny powrót do zdrowia ograniczały się tym ra-
zem tylko do cięższych przypadków.
 W czasie epidemii często obserwowane zniedołężnienie durowe, które zaczy-
nało się zwracaniem gęstej, miedziano-zielonej i paskudnie śmierdzącej treści, 
a kończyło się obkurczeniem części miękkich na podobieństwo mumii i całkowi-
tym wycieńczeniem, po zakończeniu epidemii nie zostało już nigdy więcej zaob-
serwowane.
 Jeśli potraktujemy tyfus jako specyficzne zakażenie krwi z tendencją do wy-
dalania niektórych składników rozwarstwionej krwi, to zrozumiałym staje się, że 
różnorodne formy występowania tyfusu mogą być w istotny sposób uwarunko-
wane różnorodnością organów, w których odbywa się wydalanie, oraz że tyfus 
może być jedynie generycznym określeniem różnych procesów wydalania tego 
samego zakażenia krwi. W ostatnich dekadach tyfus umiejscawiał się prawie wy-
łącznie w błonie śluzowej jelita krętego i manifestował się w formie duru kiszko-
wego. Mamy zatem prawo uważać, że dur kiszkowy jest podstawową formą du-
rowego procesu wydalania, a wszystkie pozostałe formy, w odniesieniu do duru 
kiszkowego, traktować po części jako anomalie, a po części jako formy wtórne.
 Z jedną z najrzadszych anomalii mamy do czynienia, gdy tyfus wcale się nie 
umiejscawia, tj. gdy materia durowa nie jest w ogóle wydalana, lecz pozostaje we 
krwi i w specyficzny sposób ją zatruwa. Nawet jeśli te przypadki są nader rzadkie, 
to nie może być wątpliwości co do ich występowania. Osobiście dwa razy zaobser-
wowałem ten utopijny tyfus w czasie wielkiej epidemii w 1842 roku i przytoczyłem 
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to w kronikach medycznych. Te przypadki cechowały się eminentnymi objawa-
mi durowymi, które obserwuje się w przypadku rozwiniętego tyfusu jelita kręte-
go: dreszczami, konwulsjami, sinicą, napadami duszności i szału przed śmiercią, 
lekkim, często prawie niezauważalnym obrzękiem śluzówki jelita krętego, specy-
ficznymi właściwościami anatomicznymi krwi i innych organów w zwłokach. Nie 
można stwierdzić, jakie są czynniki dysponujące lub wywołujące tę anomalię. Raz 
zaobserwowano ją u młodej i silnej osoby, a drugim razem u starszej, osłabionej 
pracą w nocy kobiety – oba przypadki w szczytowej fazie epidemii.
 Z mniej rzadką anomalią mamy do czynienia, gdy tyfus całkowicie omija swój 
właściwy narząd wydalający, błonę śluzową jelita krętego, a umiejscawia się na 
śluzówce innych narządów lub na błonach surowiczych.
 Oprócz przypadków przytaczanych już w kronikach medycznych, muszę 
jeszcze  wspomnieć o dwóch absolutnie wyjątkowych przypadkach: lewostron-
nego zapalenia płuc u 40-letniego robotnika dniówkowego oraz lewostronnego 
zapalenia opłucnej u 23-letniego stolarza, które szły w parze z najznakomitszymi 
objawami durowymi w taki sposób, że nie brakowało żadnego z istotnych obja-
wów tyfusu. Pierwszy przypadek zakończył się zejściem śmiertelnym po trzech, 
a drugi po dwóch tygodniach obłożnej choroby. W pierwszym przypadku oprócz 
średniej wielkości guza śledziony, lekkiego obrzęku błony śluzowej jelita krętego 
oraz specyficznych właściwości krwi odkryliśmy również zgorzelinowe zniszcze-
nia całego lewego płuca i puszysty surowiczy wysięk w osierdziu, a w drugim 
przypadku dużą ilość puszystego surowiczego wysięku, który wypełniał całą 
jamę opłucnej. Pierwszy przypadek jest przykładem pierwotnego pneumotyphus, 
a drugi pierwotnego pleurotyphus. Wszystkie te przypadki dowodzą, że istnieją 
przypadki tyfusu bez owrzodzeń jelitowych, które nie należą zatem do istotnych 
elementów definicji tyfusu.
 Przy najczęściej spotykanych anomaliach wydalanie następuje nie tylko na ślu-
zówce jelita krętego, lecz również na innych błonach śluzowych, na błonie suro-
wiczej lub na narządach miąższowych, a także na skórze.
 Z nozograficznego punktu widzenia anomalie te są formami lub kombinacjami 
wtórnymi, przy czym są to kombinacje tyfusu jelita krętego z tyfusem ze zmiana-
mi gardłowymi, krtaniowymi, oskrzelowymi, płucnymi, opłucnowymi, żołądko-
wymi, w okrężnicy, torbielowymi, skórnymi itd., jeśli materia tyfusowa osadza się 
nie tylko na śluzówce jelita krętego, lecz również na błonie śluzowej gardła, krta-
ni, oskrzeli, płuc, żołądka, okrężnicy, pęcherza, na opłucnej, na skórze itd. Prze-
ważająca część tych kombinacji ujawnia się dopiero przy sekcji zwłok. U chorych 
prezentują objawy tyfusu jelita krętego i można raczej często się ich domyślać, ale 
rzadko dają się zdiagnozować.
 Najczęstsze i najbardziej wyraziste są kombinacje z nieżytem oskrzeli, żołądka 
oraz z zapaleniem płuc i wysypką.
 Kombinacja z nieżytem oskrzeli ma zazwyczaj gwałtowny przebieg oraz po-
woduje duszności i sinicę.
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 Kombinacja z nieżytem żołądka ma zazwyczaj długi przebieg oraz powoduje 
umiarkowanie wysoką gorączkę, umiarkowanie silną biegunkę, dużą słabowi-
tość, wychudzenie i powolną rekonwalescencję.
 Kombinacja z zapaleniem płuc powoduje nietypowe objawy chorobowe. 
Nie pojawiają się ani wyraźne objawy zapalenia płuc, ani zapalenia jelita kręte-
go, a oba procesy chorobowe zdają się jakby wzajemnie ograniczać swój rozwój. 
Pierwszy z nich manifestuje się pustym, bębenkowym i ograniczonym do nie-
wielkiego obszaru odgłosem opukowym, nieokreślonym oddechem i specyficzną 
plwociną. Rzadziej był słyszalny wyraźny oddech oskrzelowy, po części powo-
dowany być może małą pojemnością zhepatyzowanych płuc, a po części mniej 
plastyczną konsystencją nacieku. Zapalenie jelita krętego manifestuje się zesztyw-
nieniem, adynamią, dwubitnym tętnem, bólami jelitowymi, wzdęciami, umiarko-
wanie silną biegunką, a nawet często całkowitym jej brakiem. Krupowe zapalenia 
płuc prezentowały często lekkie objawy tyfusowe. W zwłokach takich pacjentów 
nie znaleziono żadnych śladów tyfusu oprócz swoistego włóknistego wysięku 
płucnego sięgającego aż do komórek płucnych. Zatem zapalenie płuc z objawami 
tyfusowymi nie jest jeszcze tyfusem ze zmianami płucnymi. Kombinacja tyfusu 
jelitowego z tyfusem ze zmianami płucnymi lub inaczej wtórny tyfus ze zmianami 
płucnymi zdaje się zawdzięczać swoje istnienie bardziej zahamowaniu wydalania 
materii tyfusowej na śluzówce jelita niż dużej ilości tej ostatniej. Występowała ona 
najczęściej w okresie, gdy z powodu panującej epidemii ospy tyfus prezentował 
wiele anomalii, oraz w miesiącach wiosennych: kwietniu, maju i czerwcu, kiedy 
była największa skłonność do zachorowań na zapalenie płuc.
 Na szczególne uwzględnienie zasługują kombinacje tyfusu jelita krętego z ty-
fusami powodującymi zmiany skórne lub wysypki. W pierwszej połowie epide-
mii występowały one bardzo rzadko. Dopiero w jej drugiej połowie, gdy obudziło 
się już dobroczynne dążenie natury do samoistnego uleczenia, ponownie zaczęły 
się pojawiać w większej ilości zapowiadając rychły koniec epidemii. Bowiem jeśli 
tyfus z powodu zahamowania intensywności procesu chorobowego nie umiejsca-
wia się dostatecznie na śluzówce jelita krętego, to pobudzony do większej aktyw-
ności narząd skórny przejmuje wyeliminowanie pozostającej we krwi plazmy i w 
ten sposób powstaje kombinacja tyfusu jelita krętego z tyfusem skórnym. Tyfus 
skórny ma się do tyfusu jelita krętego tak, jak tyfus ze zmianami płucnymi do 
tyfusu jelita krętego. Tyfus skórny i tyfus jelita krętego są zatem produktami tego 
samego skażenia krwi i nie różnią się co do swojej natury.
 Tyfus skórny może być pierwotny lub wtórny. Pierwotny jest wtedy, gdy 
tyfusowy  proces wydalania odbywa się wyłącznie na skórze, całkowicie omija-
jąc śluzówkę jelita krętego. Takie przypadki są z pewnością tak samo rzadkie 
jak pierwotnego tyfusu ze zmianami płucnymi, opłucnowymi, gardłowymi itd. 
Jednak  nawet jeśli byłyby one o wiele częstsze, to nadal nie byłoby wystarczają-
cych podstaw, aby założyć istnienie niezależnego od tyfusu jelita krętego i istot-
nie różniącego się od niego tyfusu wysypkowego. Określone wpływy epidemicz-
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ne mogą stanowić przyczynę tego, że tyfusowe skażenie krwi obiera sobie za 
narząd wydalający jednym razem śluzówkę jelita krętego, a innym razem skó-
rę. O tyle nie wolno nam dąsać się na adeptów starej szkoły, że traktują typhus 
exanthematicus jako odrębną chorobę. Jednakże opierając się na niepodważalnych 
doświadczeniach nie wolno nam zgodzić się z tym, że tyfus wysypkowy uważa 
się za istotnie różniący się od naszego tyfusu jelita krętego oraz że w przypadku 
niewystąpienia wysypki w ogóle nie uważa się go za tyfus. Dr Zehetmayer i inni 
stwierdzili, że ich doświadczenia potwierdzają wyrażone przez mnie poglądy 
na ten temat. Od tego czasu na podstawie nowszych obserwacji doszedłem do 
wniosku, że nie ma istotnej różnicy pomiędzy typhus exanthematicus i typhus ab
dominalis, a raczej że ich wspólne objawy w formie wykwitów na jelitach oraz 
pozostałych zmian anatomicznych stwierdzanych w zwłokach świadczą o ich 
wspólnym pochodzeniu.
 Typhus exanthematicus u starszych autorów lub tyfusowa plamica brzuszna to 
jednak nie jedyna forma skórna tyfusu jelita krętego. Z powodu umiejscowienia 
na skórze powoduje on raczej wiele rodzajów wysypek, tworzących naturalny 
szereg.  Oprócz już wspomnianej plamicy do najpowszechniejszych rodzajów 
tyfusu należą  róża, wysypka grudkowa i różyczkowa. W kilku przypadkach 
w połączeniu z tyfusem jelita krętego widziałem rumień, a w jednym przypadku 
pokrzywkę. Tak więc z wyjątkiem tak zwanych wysypek idiopatycznych: szkar-
latyny, odry i ospy, wszystkie inne, tak zwane symptomatyczne wysypki wystę-
pują w połączeniu z tyfusem jelita krętego. Tak, nawet stwierdzenie, że szkarla-
tyna, odra i ospa są prymitywnymi rodzajami tyfusu skórnego, nie wydaje się 
zbyt śmiałe. Albuminowe skażenie krwi, które jest źródłem zarówno tyfusu, jak 
i ostrych form wysypek,  oraz zdecydowane objawy nerwowe, które tym ostatnim 
tak często towarzyszą, ich zanikanie w fazie rozwoju i pojawianie się na nowo w 
fazie osłabiania się i po wygaśnięciu epidemii tyfusu oraz wiele innych analogii, 
wynikających z etiologicznych i terapeutycznych współzależności tych patolo-
gicznych procesów – to wszystko niejako przemawia za tym poglądem.
 Podobnie jak różne rodzaje tyfusu wysypkowego wyróżniają się ich formą 
zewnętrzną, tak też charakteryzują się one określonym zachowaniem w stosun-
ku do ich schorzenia głównego. Plamica jest bowiem w ścisłym związku z błoną 
śluzową narządów oddechowych. Już w pierwszych dniach gorączki towarzyszy 
jej bardzo silny nieżyt oskrzeli. Róża, różyczka i wysypka grudkowa wykazują 
bliższy związek z błoną śluzową narządów trawiennych. Występują one dopiero 
w drugim i trzecim tygodniu gorączki i stale towarzyszą im objawy żołądkowe. 
A zatem epidemie o charakterze głównie nieżytowym powodują pierwsze for-
my, a epidemie o charakterze głównie żołądkowym drugie. Być może dlatego też 
w ostatnich dwóch dekadach, kiedy to „geniusz” żołądkowy trwał nieposkromio-
ny, te drugie formy występowały tak często, a te pierwsze tak rzadko.
 Oprócz tych powszechnych kombinacji rzadziej zaobserwowano jeszcze nastę-
pujące:
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     Tyfus jel. kręt.         i apopleksja opon mózgowych, 1 raz
― ― i zapalenie żylne opon mózgowych, 1 ―
― ― i tyfus ze zmianami gardłowymi, 1 ―
― ― i tyfus ze zmianami oskrzelowymi, 2 razy
― ― i swoista hepatyzacja, 2 ―
― ― i zapalenie opłucnej, 2 ―
― ― i apopleksja mięśni brzucha, 2 ―
― ― i charłactwo pijackie, 1 raz
― ― i wycieńczenie starcze, 1 ―

 To zestawienie pokazuje, że różnorodne formy dyskrazji tyfusowej, zresztą 
różniące się tylko umiejscowieniem, łączą się wzajemnie, ale nie łączą się z for-
mami innych dyskrazji. Różne kombinacje tyfusu z innymi dyskrazjami można 
z pewnością ująć w jednym zdaniu. Mianowicie, że na podstawie współobecności  
różnorodnych produktów dyskrazji w zwłokach nie można wyciągnąć wniosku  
co do koegzystencji różnorodnych dyskrazji w żywym organizmie. Produk-
ty dyskrazji  mogą i zapewne w przytłaczającej większości przypadków muszą 
współegzystować w zwłokach, ale dyskrazje nigdy nie współegzystują ze sobą, 
lecz następują po sobie według ściśle określonego chemicznego prawa.
 Celem niniejszych wierszy nie może być szczegółowe omówienie kombinacji. 
Uważam jednak, że powinienem przynajmniej podkreślić, że nauka o kombina-
cjach jest najcenniejszym darem, jakim obdarzyła nas nowa szkoła. Jest ona pierw-
szym błogim promieniem światła, który nauka wysyła do ciemnego labiryntu 
naszych badań, pierwszym stałym punktem [odniesienia], który otrzymaliśmy 
w nieogarnionym obszarze naszej dziedziny naukowej. O ile nauka o kombina-
cjach opiera się na nauce o dyskrazjach, nauka o dyskrazjach na chemii, chemia na 
stechiometrii, a stechiometria na matematyce, o tyle nauka o kombinacjach rów-
nież opiera się na matematyce. Tym samym medycyna praktyczna poprzez naukę 
o kombinacjach otrzymuje matematyczną podstawę, która natychmiast wynosi 
ją ponad poziom mistycyzmu do precyzji i godności dziedziny naukowej. To jest 
właśnie, pokrótce nakreślona, niezmierzona korzyść, jakiej możemy oczekiwać od 
w pełni rozwiniętej nauki o dyskrazjach i nauki o kombinacjach. Tak, tylko od 
tej strony medycyna jest dostępna dla matematyki, a więc tylko od tej strony jest 
możliwy jej naukowy rozwój.
 O przebiegu tyfusu nie można powiedzieć nic nowego. Po wygaśnięciu 
epidemii,  choć też nie zawsze regularnie, był on ogólnie rzec biorąc o wiele ła-
godniejszy. W początkowej fazie powstawania tyfusu występowały gwałtowne 
objawy,  ale już po kilku dniach tracił on wszystkie swe okropności i bez szczegól-
nej ingerencji ze strony lekarza szybko przechodził w fazę powrotu do zdrowia.
 Z etiologicznego punktu widzenia wszystko, co zostało już powiedziane w kro-
nikach medycznych, należy na podstawie niedawnych doświadczeń w całości po-
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twierdzić. Największa podatność występowała pomiędzy 15 a 20 rokiem życia. 
Poniżej 5 i powyżej 40 lat jest już nieznaczna. Najmłodszą chorą była 7-letnia dziew-
czynka, a najstarszą 83-letnia kobieta. Dyskrazja tyfusowa rozwija się niezależnie 
od uwarunkowań zewnętrznych pod wpływem konstytucji epidemicznej. Zimno, 
upał, deszcz, słońce, wiatr, mgła, wichury, góry, doliny, rzeki, mokradła, woda pitna, 
położenie miejscowości itp. nie mają żadnego wpływu na wybuch i dalszy przebieg 
epidemii tyfusu, a ubóstwo, nędza, brak żywności, strapienia, zmartwienia, osłabie-
nie, zniedołężnienie i inne przyczyny osłabienia są w przypadku tyfusu raczej czyn-
nikami chroniącymi niż dysponującymi. Jeszcze nigdy nie można było zobaczyć tak 
młodych, silnych i rozkwitających ludzi w salach szpitalnych jak w czasie kolejnych 
epidemii tyfusu. Odnośnie zakaźności tyfusu uważam, że powinienem skorygować 
to, co napisałem w kronikach medycznych. A mianowicie, że stwierdzając, iż tyfus 
jest tak samo zakaźny jak ospa, miałem nie tyle na myśli stopień intensywności, lecz 
raczej analogie pomiędzy obydwoma procesami chorobowymi odnośnie sposobu 
ich namnażania się przez zarazki. Pewnikiem jest, że tyfus prezentuje o wiele mniej-
szy stopień zakaźności niż ospa, gdyż jeden chory na ospę zaraża całą salę, a nawet, 
przy nie wystarczającej izolacji, cały szpital, to chorzy na tyfus pozostają zazwyczaj 
niegroźni dla najbliższego otoczenia. Jednakże pewnym jest też to, że gdy tyfus za-
domowi się w danej okolicy, uliczce, domu czy mieszkaniu, to nie daje się stamtąd 
usunąć, aż zarazi wszystkie dysponowane osoby – rzekłbym – aż wyczerpie się cała 
suma zastanej tam dyspozycji. Tak samo pewne jest, że w czasie epidemii tyfusu 
w 1842 roku w Wiedeńskim Szpitalu Okręgowym wszyscy młodzi lekarze, którzy 
jeszcze nie przechodzili tyfusu, w różnym stopniu nań mniej lub bardziej cierpieli, 
co często manifestowało się niegroźną niedyspozycją.
 Jeśli chodzi o prognozy, to muszę bez reszty odesłać do tego, co napisałem 
w kronikach medycznych.
 Trzeba z ubolewaniem przyznać, że w terapii tyfusu, mimo gruntownych ba-
dań jego istoty oraz licznych starań empirycznych, nie poczyniono istotnych po-
stępów. Co prawda uproszczono ją i uwolniono od różnej bezużytecznej tandety, 
ale nadal brakuje specificum na tyfus.
 Wiele przypadków tyfusu wyleczono w trakcie stosowania danego środka, ale 
żadnego przez zastosowanie jednego środka. Odnośnie terapii tyfusu nadal obo-
wiązuje zasada: im mniej, tym lepiej! Podawaliśmy chorym na tyfus mixt. oleosa 
i wracali do zdrowia; pomyliliśmy mixt. oleosa z dec. salep. i wracali do zdrowia; po-
myliliśmy decoct. saIep. z nitrum i również wracali do zdrowia. W końcu pomyliliś-
my nitrum z magnesia i również wracali do zdrowia. Jeśli pomylilibyśmy magnesia 
z pulv. liquiritiae, to z pewnością też by wyzdrowieli. Od miesięcy wśród naszych 
chorych na tyfus nie było ani jednego zgonu! Możemy zatem razem z innymi 
szczęśliwymi terapeutami stwierdzić, że spośród 100 chorych na tyfus, notabene 
przy zastosowaniu magnesia, nie zmarł ani jeden!!! W fazie kulminacyjnej  epidemii 
umierało 33 ze 100 chorych na tyfus, mimo ałunu, kwasów, chloryny, chininy, jodu 
i kalomelu, mimo wszelkich alopatycznych i homeopatycznych środków! Któż 
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w obliczu tych faktów zaprzeczy bezużyteczności wszelkich zachwalanych środ-
ków? Któż nie będzie musiał przyznać z bezpretensjonalną skromnością, że leczy-
my tyfus pod auspicjami dobroczynnej natury? Któż dziś będzie lecząc chorego 
upierał się przy tym czy owym wielce zachwalanym i wypróbowanym we wła-
snej praktyce środku, uważał chorego za straconego, a kolegów za godnych potę-
pienia, jeśli nie zastosuje tego w praktyce? Jak długo jeszcze przy łóżku chorego 
będzie trwać ten bezgraniczny pietyzm dla materia medica, to upodobanie do nie 
wypróbowanych, zawsze zwodzących i nigdy nie sprawdzających się środków, ta 
nietolerancja wobec wszystkiego innego, ta nieuprzejmość i niekoleżeńskość?
 Otwarcie przyznajmy przed samymi sobą, że nie mamy leku na tyfus, tzn. że nie 
mamy środka, aby powstrzymać wywołującą go dyskrazję albuminową i przywró-
cić już rozwarstwioną krew do normalnego stanu przed naturalnym zakończeniem 
przebiegu dyskrazji. Nie mamy ani środka zapobiegającego wystąpieniu dyskrazji 
tyfusowej, ani takiego, który powstrzymywałby rozwój dyskrazji już po jej wy-
stąpieniu. To znaczy, że nie mamy ani środka zapobiegawczego, ani lekarstwa na 
tyfus. Teraz, gdy tyfus przebiega niezwykle łagodnie i nawet w przypadku najbar-
dziej niekorzystnych jego form prawie we wszystkich przypadkach przechodzi do 
fazy rekonwalescencji bez specjalnej ingerencji lekarskiej, praktycznie tylko pod 
wpływem uregulowania stanu chorego, teraz każdy umie go wyleczyć i nie braku-
je najwyszukańszych środków przeciwko niemu. Wcześniej, gdy epidemia szalała 
z nieposkromioną i niszczycielską siłą, wtedy wyglądało to zgoła inaczej!
 Jeśli tak właśnie ma się sprawa, to leczenie tyfusu tym bardziej wymaga pomo-
cy ostrożnego i aktywnego lekarza. Przede wszystkim tyfus musi być prawidłowo 
rozpoznany, gdyż ma to istotny wpływ na prognozę i terapię. O tym, jakie trud-
ności nastręcza często zdiagnozowanie tyfusu, już wspominałem. Zatem potrzeba 
ostrożnego lekarza.
 Jeśli lekarz nie ma do dyspozycji specyficznych leków na daną chorobę, to jego 
obecność przy łóżku chorego nie jest z tego powodu bynajmniej niepotrzebna. 
Oprócz tego, że zazwyczaj wnosi on już wiele światła i wiele dobrego stawiając 
pewną diagnozę, uwzględniając kryteria etiologiczne, formułując racjonalną pro-
gnozę oraz regulując oddziaływania zewnętrzne, to jego działanie polegające na 
zwalczaniu wymagających tego objawów, od których nierzadko zależy to, jak się 
choroba zakończy, jest niezmiernie korzystne i staje się on w dosłownym słowa 
tego znaczeniu wybawcą chorego, który był zagrożony. Dzieje się tak szczególnie 
w przypadku tyfusu, który wywołując trawiącą chorego gorączkę, zapalenia nie-
zbędnych do życia narządów, zwłaszcza płuc, niekończące się biegunki oraz zgo-
rzele narządów zewnętrznych może stanowić bardzo duże zagrożenie życia. O ile 
więc w terapeutyce sprawdza się zasada: im mniej, tym lepiej, o tyle nieprawdzi-
we byłoby twierdzenie, że w przypadku tyfusu lekarz powinien być bezczynny 
i całkiem spokojnie przyglądać się przebiegowi choroby. Zwłaszcza wspomniane 
niedawno objawy wymagają z jego strony ciągłej czujności, a często nawet ener-
gicznego działania. Zatem potrzeba aktywnego lekarza.
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 Dlatego, kiedy po bezowocnych poszukiwaniach specificum z elegancją wy-
cofujemy się zasłaniając tak zwanym indywidualnym podejściem, a raczej ukry-
wamy pod tym pojęciem naszą bezsilność, to mamy na myśli środki zwalczające 
poszczególne objawy, które nie są skierowane przeciw samemu procesowi choro-
bowemu, lecz przeciw jego skutkom, przez co często mogą przynosić decydują-
ce korzyści. Środki zwalczające poszczególne objawy są w przypadku tyfusu tak 
różne jak wtórne objawy, które może on wywoływać. Zimna woda do picia, okła-
dy, przemywanie i lewatywa na rosnącą gorączkę, bańki cięte na zapalenie płuc 
i duszący nieżyt oskrzeli, ałun na krwotoki jelitowe, kalomel na obfitą biegunkę, 
kamfora na zgorzele. Zatem jeśli chodzi o tych kilka wymienionych przeze mnie 
środków działających objawowo, to nie twierdzę, że są one jedyne i najlepsze. Jest 
ich z pewnością więcej i prawdopodobnie są też lepsze. Muszę jednak jeszcze raz 
zwrócić uwagę na jeden z tych środków, a mianowicie na kalomel. Już w kroni-
kach medycznych podzieliłem się moimi doświadczeniami z tym środkiem i, jak 
się spodziewałem, nie uzyskałem poparcia ze strony moich kolegów. Przyczyna 
tego leży po części w samym środku, a po części w braku nauki o lekach opartej 
na metodach naukowych. Kalomel z jednej strony jest specyfikiem na kiłę, a z dru-
giej strony powoduje własną dyskrazję i już z tego powodu musi przezwyciężać 
całkiem naturalną antypatię. Z powodu braku farmakologii opartej na metodach 
naukowych na potwierdzenie skuteczności danego środka nie można przytoczyć 
nic innego, jak tylko doświadczenia zebrane przy łóżku chorego. Jak zawodną 
miarą przy ocenie danego leku są doświadczenia zebrane przy łóżku chorego, wy-
nika chociażby z niezliczonych sprzecznych doświadczeń z jednym i tym samym 
środkiem, co prowadzi do rosnącego z dnia na dzień niedowierzania we wszelkie 
pochwały lekarstw, [nawet] oparte na wieloletnich doświadczeniach przy łóżku 
chorego.
 Niestety i tym razem nie mam do dyspozycji innych dowodów niż doświad-
czenie zebrane przy łóżku chorego! Kalomel jest jedynym środkiem, który pewnie 
i w bardzo krótkim czasie powoduje stolce z żółcią, które należą do najkorzyst-
niejszych objawów w przebiegu tyfusu. Kalomel jest najskuteczniejszym środ-
kiem na kiłę, a kiła i tyfus to choroby mogące występować razem. Kalomel działa 
niekorzystnie w przypadku szkorbutu, a szkorbut i tyfus są wykluczającymi się 
dyskrazjami. Te uzyskane a priori powody zdają się wprawdzie przemawiać za 
stosowaniem kalomelu, ale są jednakże niewystarczające, aby naukowo dowieść 
jego skuteczności. Jak długo nauka o środkach leczniczych będzie opierać się tylko 
na doświadczeniu empirycznym, tak długo będziemy musieli zadowolić się do-
świadczeniami zdobytymi przy łóżku chorego. To znaczy, że musimy oceniać dany 
środek po efekcie, który wydaje nam się, że zaobserwowaliśmy u chorego. Żeby 
na podstawie tego empirycznego doświadczenia uznać dany środek za mający 
właściwości lecznicze nie wystarczy stwierdzenie, że chory wrócił do zdrowia w 
czasie jego stosowania. Wyzdrowieć w czasie stosowania danego środka nie ozna-
cza wyzdrowieć w wyniku jego stosowania. Dodatkowo środek musi powodować 
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wyraźną poprawę stanu chorego i mieć specyficzne oddziaływanie na osoby zdro-
we. Nie da się bliżej określić czasu, w którym skuteczny środek musi spowodować 
poprawę stanu chorego, ale powinno to nastąpić przed naturalnym zakończeniem 
choroby, a dokładniej przed jej fazą kulminacyjną. Specyficzne oddziaływanie 
substancji leczniczych na zdrowy organizm nie jest nam jeszcze wystarczająco do-
brze znane. Jednak pewnym jest to, że naturalna substancja może być uznana za 
substancję leczniczą, tylko jeśli potrafi wywoływać specyficzne, tj. wyłącznie z nią 
związane objawy w zdrowym organizmie. Jod i rtęć wywołują owrzodzenia bło-
ny śluzowej i dyskrazję. Lecz tak, jak różnią się między sobą te substancje, tak też 
wywołują różne dyskrazje: dyskrazję jodową i dyskrazję rtęciową. Zatem jod i rtęć 
są specyficznie oddziałującymi substancjami naturalnymi i pod tym względem 
mogą być uznane za substancje lecznicze. Natomiast, gdy wypicie większej ilości 
naparu prawoślazowego powoduje uczucie gorąca, pocenie się, diurezę, mdło-
ści, wymioty itd., to nie można uznać tego za specyficzne działanie tegoż naparu, 
ponieważ takie samo działanie ma letnia woda, napar z bzu, napar z kwiatów 
lipy itd. Ściśle rzecz biorąc napar prawoślazowy nie jest więc substancją leczniczą. 
Każdy środek leczniczy jest również substancją naturalną o specyficznym działa-
niu, ale nie każda substancja naturalna o specyficznym działaniu jest też środkiem 
leczniczym. Np. rtęć, żelazo i kora chinowca są uznanymi środkami leczniczymi 
oraz substancjami specyficznie oddziałującymi na zdrowy organizm. Cynk, ołów 
i naparstnica są substancjami specyficznie oddziałującymi na zdrowy organizm, 
ale nie są środkami leczniczymi, ponieważ chciałoby się powiedzieć, że do naj-
szczęśliwszych iluzji należy przekonanie, że cynkiem udało się wyleczyć nerwicę, 
ołowiem gruźlicę, a naparstnicą puchlinę. Substancja o specyficznym działaniu 
staje się środkiem leczniczym, jeżeli ma bliższy związek z procesem chorobowym 
i potrafi spowodować jego osłabienie jeszcze przed jego fazą kulminacyjną. To 
stanowi niezmierzoną przepaść pomiędzy potencjami o specyficznym działaniu 
a środkami leczniczymi. Jeśli wszystkie potencje o specyficznym działaniu były-
by jednocześnie środkami leczniczymi, to chyba nie istniałaby choroba, która nie 
miałaby swojego specificum. Niestety znamy wiele substancji o specyficznym dzia-
łaniu, które nie mają żadnego związku z jakąkolwiek chorobą, a więc nie mogą 
pełnić roli środków leczniczych. Zatem jeśli chcemy oceniać jakikolwiek środek 
leczniczy na podstawie doświadczeń empirycznych,  tj. według jego działania u 
chorych, to w celu uniknięcia mylnych wniosków musimy uwzględnić następują-
ce dwa kryteria:

1. Dany środek leczniczy musi należeć do substancji naturalnych o specyficznym 
działaniu.

2. Musi on mieć korzystny wpływ na przebieg choroby, zanim ta osiągnie fazę 
kulminacyjną.

 Tylko wtedy, gdy w przypadku stosowanej substancji leczniczej oba te kryteria 
są spełnione, możemy z ogromnym prawdopodobieństwem twierdzić, że leczona  
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choroba została wyleczona nie tylko w czasie stosowania substancji leczniczej, 
lecz rzeczywiście w wyniku jej stosowania, w związku z czym zastosowana sub-
stancja lecznicza jest naprawdę środkiem leczniczym przeciw tej chorobie.
 W żadnej substancji leczniczej kryteria te nie są jednak lepiej spełnione niż 
w przypadku kalomelu, stosowanego na tyfus. Jego specyficzne działanie na zdro-
wy organizm jest znane na całym świecie, a oddziaływanie na przebieg choroby 
przetestowałem na 500 do 600 chorych na tyfus. Żaden inny środek nie powstrzy-
muje tak szybko i niezawodnie biegunki tyfusowej jak kalomel! Stosowałem go 
niezależnie od doświadczeń innych, które podczas moich pierwszych prób nie 
były mi znane. Nie podawałem go ani w tak ogromnych dawkach, ani w tym sa-
mym celu co inni. Ja nie chciałem kalomelem leczyć tyfusu, lecz jedynie powstrzy-
mać zbyt obfitą biegunkę. Zatem w przypadkach tyfusu z umiarkowaną biegunką 
lub całkiem bez biegunki nigdy go nie stosowałem.
 Każdy tyfus jelitowy z reguły łączy się z biegunką. Zatem umiarkowana bie-
gunka jest nie tylko nieszkodliwa, lecz nawet pożądana, ponieważ tyfus bez bie-
gunki przebiega w sposób mniej regularny i ostrzejszy. Natomiast zbyt obfita 
biegunka osłabia i powoduje wyższą gorączkę. W takich przypadkach kalomel 
dokonuje wszystkiego, czego można wymagać od środka leczniczego. W ciągu 
doby, a często nawet wcześniej, nie kończąca się i wyczerpująca biegunka prawie 
całkowicie ustępuje lub znajduje się pod kontrolą; gorączka znacznie spada i ma 
się ku końcowi; wcześniej gorąca i sucha skóra poci się, a chory pogrążony w sil-
nym odrętwieniu pogodnie się rozgląda i czuje się wzmocniony jak umierający 
z pragnienia po orzeźwiającym napoju. Jeśli ta korzystna zmiana nie nastąpi w cią-
gu doby, to należy zwiększyć dawkę kalomelu, który na początku podaje się po 
1/8 gr. co 2 godziny, do 1/2 gr. Jeśli po 24 godzinach podawania nadal nie wystąpi  
wspomniane korzystne działanie, to znaczy, że biegunka nie jest tylko normalnym 
produktem odbywającego się w jelicie krętym procesu wydalania, lecz wynikiem 
zgubnej anomalii przeradzającej się w posocznicę. Dyskrazja tyfusowa przekształ-
ca się bowiem w dyskrazję szkorbutową i nieuchronnie prowadzi do śmierci cho-
rego. Wysięki krwotoczne oraz cuchnące wypróżnienia o kształcie czekolady są 
oznakami stanu ostrego rozpadu krwi, przeciw któremu ani kalomel, ani żaden 
inny środek leczniczy nie jest w stanie nic zdziałać. Z wyjątkiem takiej septycznej 
biegunki kalomel powstrzymuje każdą inną silną biegunkę tyfusową i tym sa-
mym usuwa zarazem wszystkie powodowane przez nią objawy, w szczególności 
gorączkę i adynamię. Jeżeli tyfus przebiega normalnie, tzn. jeśli umiejscowił się 
wyłącznie i całkowicie na błonie śluzowej jelita krętego i wywołuje już tylko ob-
jawy powodowane utrzymującą się silną biegunką, to kalomel będzie najlepszym 
antidotum. Czy udałoby się wyleczyć te przypadki bez kalomelu? Nie potrafię 
tego ani potwierdzić, ani temu zaprzeczyć. Takie rozważania nie mają też żadnego 
związku z wartością danej terapii, której zadaniem jest szybkie i pewne usuwanie 
objawów, wymagających szybkiego działania. Kalomel spełnia wszystkie te wy-
mogi co najmniej tak samo dobrze, jak kora chinowca w przypadku zimnicy, rtęć 
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w przypadku kiły, żelazo w przypadku chlorozy, a kwasy w przypadku szkorbu-
tu. Nie mam zatem innego wyjścia, niż ogłosić kalomel środkiem o specyficznym 
działaniu przeciw silnej biegunce przy normalnym przebiegu tyfusu jelita krętego 
i ponownie polecić go uwadze moich kolegów.
 Tyle na temat leczenia tyfusu, na ile to, co pisałem w kronikach medycznych 
odnośnie terapeutyki, wymagało sprostowania albo potwierdzenia.

Schorzenia głowy

Przedmowa o chorobach, objawach i diagnozie.

 Są tacy patolodzy, których schorzenia głowy, a w szczególności choroby mó-
zgu o ból głowy nie przyprawiają. Potrafią oni odróżnić zapalenie pajęczynówki 
od zapalenia opony miękkiej jak orzech od ziarna fasoli. Jednakże są też tacy ob-
serwatorzy, którzy nie traktują chorób mózgu tak beztrosko, lecz raczej otwarcie 
przyznają, że ich diagnozowanie nastręcza powszechnie znane trudności, oraz że 
w ogromnej większości przypadków można postawić jedynie diagnozę w jakimś 
stopniu prawdopodobną, a tylko w bardzo nielicznych przypadkach pewną dia-
gnozę. Oświadczam od razu, że przyłączam się do tych ostatnich, ponieważ ani 
wieloletnie doświadczenie, ani niestrudzenie prowadzone obserwacje chorych nie 
pozwoliły mi odkryć pewnych kryteriów diagnostycznych dla poszczególnych 
chorób mózgu.
 Zapewne warto podjąć trud dokładniejszego zbadania przyczyn tej fatalnej sy-
tuacji. Z pewnością nie jest ona wystarczająco uzasadniona twardymi osłonami 
mózgu, uniemożliwiającymi jego obiektywną percepcję, ani trudno dostępnym 
położeniem tego narządu, ani jego niezaprzeczalnym udziałem w większości cho-
rób, ani niedostateczną wiedzą na temat jego anatomii i fizjologii.
 Zdiagnozowanie danej choroby zależy w pierwszym rzędzie od jej symptoma-
tologii, czyli że im dokładniej jest ona w stanie określić charakterystyczne oznaki 
danej choroby, tym pewniejsza będzie diagnoza i odwrotnie.
 Zatem konieczna jest przede wszystkim dokładniejsza analiza wyrażeń: cho-
roba, objaw i diagnoza. Wyrażeń, których używamy codziennie niezliczoną ilość 
razy, nie uświadamiając sobie jasno odpowiadających im pojęć.
 Czym jest choroba? – to do znudzenia roztrząsane pytanie, które jednak ciągle 
jeszcze pozostaje bez odpowiedzi!
 Raczej nie ma w medycynie bardziej materialnego tematu niż definicja choroby, 
a jednak żaden inny temat nie był w takiej mierze podejmowany z niematerialne-
go punktu widzenia. Bowiem jeśli przeczytamy wszystkie te niezliczone definicje 
choroby, które wprawdzie różnią się słowami, ale są zgodne co do idei, to dowiemy 
się, że przedstawiają one chorobę ogólnie rzecz biorąc jako anomalię czynności ży-
ciowej. Zaś anomalia czynności życiowej jest najbardziej bezpośrednią  przyczyną  
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choroby, ale nie samą chorobą, i w ten sposób poprzez taką definicję pojęcie cho-
roby nie mogło stać się o wiele łatwiejsze niż samo pojęcie czynności życiowej. 
A to, że to ostatnie pojęcie należy do najmniej jasnych spośród naszych pojęć, nie 
wymaga wcale naświetlenia. Z takich transcendentalnych definicji nauka,  która 
ma czysto materialną podstawę, nie mogła mieć najmniejszego pożytku.
 Medycyna jest nauka przyrodniczą, tzn. nauką zajmującą się wytworami przy-
rody. Co nie jest wytworem przyrody, nie może być przedmiotem jej rozważań. Wy-
twór przyrody może być przedmiotem rozważań na trzy sposoby, a mianowicie:

1. pod względem jego cech zewnętrznych i historii naturalnej;
2. pod względem jego cech wewnętrznych i właściwości chemicznych;
3. pod względem jego zależności od innych substancji naturalnych lub właściwo-

ści fizycznych.

 Każda nauka przyrodnicza dzieli się zatem na historię naturalną, chemię i fizy-
kę w wąskim znaczeniu tego słowa: trzy różne dyscypliny, z których każda rządzi 
się własnymi prawami, w zależności od przedmiotu jej rozważań, i zgodnie z nimi 
się rozwija. Do tych trzech dyscyplin jako pierwsza dołącza ta, która w oparciu 
o materialne obserwacje wytworów przyrody zajmuje się tylko rozważaniami na 
temat mocy, będącej najbardziej bezpośrednią ich przyczyną, a którą nazywamy 
filozofią przyrody lub, w odniesieniu do wyższych ożywionych wytworów przy-
rody, biologią.
 Historia naturalna bada wytwory przyrody w ich naturalnym, niezmienionym 
stanie, tak jak są one postrzegane, nie dokonując w nich żadnych zmian ani ingeren-
cji; porządkuje, nazywa i rozróżnia wytwory przyrody według ich podobieństwa 
z perspektywy historii naturalnej oraz przekazuje w ten sposób uporządkowane 
i opatrzone określonymi nazwami wytwory przyrody innym dyscyplinom nauk 
przyrodniczych do dalszych rozważań. Wprowadzając porządek i przejrzystość 
do chaotycznej różnorodności obiektów naturalnych, nie tylko ułatwia dalsze ba-
dania naukowe danego wytworu przyrody, lecz jest też absolutnie niezbędna przy 
utrwalaniu uzyskanych dzięki nim wyników. Jak inaczej moglibyśmy zbadać np. 
właściwości chemiczne gipsu, marmuru, fluorytu, kwarcu itd. i jak moglibyśmy 
odnieść do nich wynik tych badań chemicznych, jeśli nie wiedzielibyśmy, że te 
wytwory przyrody to rzeczywiście gips, marmur, fluoryt i kwarc?
 O tym, że to rzeczywiście one, musimy dowiedzieć się najpierw dzięki histo-
rii naturalnej minerałów. Zatem pierwsze naukowe spojrzenie na dany wytwór 
przyrody należy do historii naturalnej, od której bierze początek wszelka wiedza. 
Historia naturalna musi poprzedzać chemię, fizykę i biologię, a każdy wytwór 
przyrody może być z powodzeniem zbadany pod kątem jego właściwości che-
micznych, fizycznych i biologicznych tylko po uprzednim zbadaniu i ustaleniu 
jego uwarunkowań z perspektywy historii naturalnej.
 Taki jest porządek i kierunek rozwoju każdej nauki przyrodniczej. Również 
medycyna, a w szczególności patologia, musi rozwijać się zachowując ten porzą-
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dek i kierunek, jeśli ma być nauką przyrodniczą i w ogóle dyscypliną naukową. 
Czy zachowała ten porządek i kierunek, to staje się jasne dla każdego, kto za-
znajomił się z licznymi dziełami na temat patologii. To, że ich nie zachowała, jest 
przyczyną tego, iż stała się ofiarą mistyki i powodem obecnych waśni i reform. 
To, co nazywamy patologią, jest doktryną składającą się z czterech różnych, tzn. 
kierujących czterema różnymi podstawowymi prawami dyscyplin naukowych, 
która właśnie dlatego, że brak jej spójnej podstawy, jest tylko nagromadzeniem 
obserwacji stanowiących kompilację spostrzeżeń z perspektywy historii natural-
nej, chemii i biologii, ale nie jest [samodzielną] dyscypliną naukową.

Józef Dietl

Pierwsza strona pracy Józefa Dietla „Praktische Wahrnehmungen...”



176

 Jeśli patologia ma stać się dyscypliną naukową, tzn. opierać się na określo-
nych zasadach, to musi zacząć od historii naturalnej chorób. Jak długo nie bę-
dzie istniała  historia naturalna chorób, tak długo nie będziemy też mieć [definicji] 
pojęcia choroby. Zgodnie ze swoimi prawami historia naturalna bada wytwory 
przyrody w ich naturalnym, niezmienionym stanie wykluczając przy tym wszel-
kie badania fizyczne, chemiczne i spekulacyjne. Zajmuje się zatem jedynie indy-
widuum, tzn. takimi wytworami przyrody, które istnieją samodzielnie i jako takie 
stanowią przedmiot rozważań. 
 Tak jak historia naturalna jest podstawą nauk przyrodniczych, tak też indywi-
duum jest podstawą historii naturalnej. Więc, jeśli patologia powinna zacząć od 
historii naturalnej, to musi posiadać indywiduum.
 W ostatnim czasie wielokrotnie starano się nadać patologii charakter naukowy 
i, w zgodzie z innymi naukami przyrodniczymi, przedstawić systemy naturalne. 
Jednakże wszystkim tym ze wszech miar godnym pochwały staraniom brak jest 
ugruntowanej podstawy: patologicznego indywiduum. Zatem słusznie nasuwa 
się ważne pytanie: czy patologia posiada indywiduum w rozumieniu historii na-
turalnej, tak jak mineralogia, botanika i zoologia, czy nie? Od odpowiedzi na to 
pytanie zależy byt patologii jako dyscypliny naukowej, a tym samym również 
i naukowo rozumianej medycyny. Podziękowanie należy się anatomii patologicz-
nej, dzięki której jesteśmy w stanie twierdząco odpowiedź na to pytanie! Anatomia  
patologiczna ukazuje nam w postaci tzw. produktów chorobowych, które bada 
w ich naturalnym, niezmienionym stanie pod kątem ich cech zewnętrznych, indy-
widua, tzn. wytwory przyrody, które istnieją samodzielnie i są przedmiotem roz-
ważań na podobieństwo indywiduów w królestwach minerałów, roślin i zwierząt.
 Indywidua w patologii nie są ani bardziej ani mniej związane z żywym orga-
nizmem niż minerały z miejscem ich znalezienia, rośliny z glebą, zwierzęta 
z miejscem pobytu, a każdy dowolny wytwór przyrody z jakąkolwiek material-
ną podstawą. Indywiduum patologiczne występuje zatem w tej samej mierze sa-
modzielnie jak indywidua w mineralogii, botanice i zoologii i może być jak one 
samodzielnym  przedmiotem badań. W naturze indywiduum patologicznego leży 
dążenie do wyniesienia własnej indywidualności nad indywidualność żywego or-
ganizmu i do samodzielnego istnienia. Tak jak nie można odmówić indywidual-
ności robakom jelitowym, tak też i innym, w mniejszym stopniu zorganizowanym 
wytworom chorobowym. Zatem produkty chorobowe są właściwymi i jedynymi 
indywiduami patologii.
 Jednym z najzgubniejszych błędów było odnoszenie indywiduum patologicz-
nego do objawów funkcjonalnych i przedstawianie go jako całokształtu wszelkich 
objawów. Ten błąd, od którego nie do końca potrafili się odciąć nawet najnowsi 
systematycy, już w zarodku zaprzepaszczał naukowe wykształcenie w dziedzinie  
patologii. Objawami są, co zamierzam później wyjaśnić dokładniej, tylko takie 
zmiany w organizmie, które są spowodowane wytworzeniem się w nim patologicz-
nego indywiduum. Objawy dotyczą zatem tylko tych zmian, które w dotkniętym  
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chorobą organizmie są wywołane jakimkolwiek patologicznym indywiduum, ale 
nigdy samego indywiduum.
 Zatem nawet najbardziej kompletny całokształt objawów nie może nigdy pre-
zentować patologicznego indywiduum, ani być samym patologicznym indywidu-
um. Objawy nie są obiektami, które istnieją samodzielnie, a więc też nie indywi-
duami. Zatem jeśli patologia ma stać się dyscypliną naukową, to musi i powinna 
zacząć od historii naturalnej, musi i powinna zacząć od indywiduum, musi zacząć 
od produktów chorobowych, ponieważ tylko one są obiektami, które istnieją sa-
modzielnie oraz mogą jako takie być przedmiotem badań i tym samym są właści-
wymi i jedynymi indywiduami patologicznymi.
 Od indywiduum patologia wznosi się dopiero do pojęcia choroby, łącząc pato-
logiczne indywidua o tej samej naturze w jeden patologiczny gatunek, podobne 
gatunki w jeden rodzaj, podobne rodzaje w jeden rząd, a podobne rzędy w jedną 
klasę. Pojęcia te będą o tyle tylko obiektywne, a tym samym będą miały wartość 
naukową, o ile same indywidua, z których będą się wywodzić, będą obiektywne 
czy rzeczywiste. Zatem choroba i indywiduum chorobowe to to samo.
Choroba to pojęcie utworzone z wyobrażenia wielu indywiduów chorobowych; 
indywiduum chorobowe jest przedmiotem odpowiadającym temu pojęciu. Cho-
roba bez indywiduum chorobowego jest pustym pojęciem, nie mającym żadnego 
obiektu jako podstawy. Zatem gdy mówimy o chorobie, to rozumiemy pod tym 
pojęciem zawsze określone indywiduum chorobowe, które potrafimy sobie wy-
obrazić, a gdy patologia mówi o chorobie, to mówi o indywiduach chorobowych 
występujących w organizmie.
 Zatem patologia, jako część historii naturalnej, jest systematyczną prezentacją 
indywiduów istniejących w żywym organizmie pod względem ich cech zewnętrz-
nych lub naturalnych. Choroba to każde indywiduum rozwinięte w żywym orga-
nizmie.
 Całe stworzenie jest w trakcie nieustającego procesu powstawania w opozycji 
do stale panującej regresji. Gdy tylko indywidualne życie powstanie i usamodziel-
ni się, to już inne dąży do tego, aby w nim powstać i usamodzielnić się. Dwa indy-
widualne życia nie mogą istnieć obok siebie bez wchodzenia ze sobą w konflikt, 
a ten konflikt dwóch indywidualnych istnień jest tym, co ukazuje się nam jako 
choroba. Jeśli więc nie chcemy słów bez znaczenia i pojęć bez obiektów, to choroba 
musi oznaczać indywiduum chorobowe. Proces chorobowy to proces płodzenia, 
zachorowanie to dokonany akt spłodzenia, wyzdrowienie to śmierć, a śmierć to 
życie kolejnego indywiduum.
 Taka definicja choroby jest jedyną przydatną dla nauk przyrodniczych i wywo-
dzi się bezpośrednio z ich praw. Jest ona zgodna z ogólnym prawem naturalnym  
dotyczącym powstawania i regresji; jest prosta i materialna, wyjaśnia najróżniejsze 
objawy i zależności [obserwowane] przy łóżku chorego w najprostszy i najmniej  
wymuszony sposób; odnosi się bezpośrednio do indywiduum chorobowego, 
a nie do jego objawów, a więc prezentuje realne obiekty, które są podstawą pato-
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logicznych gatunków i tym samym patologii jako dyscypliny naukowej. Tylko na 
podstawie tej definicji można tworzyć dyscyplinę naukową. Wszystkie pozostałe 
definicje, które nie odnosiły się do indywiduum chorobowego, lecz do nieprawi-
dłowej czynności życiowej jako najbliższej przyczyny choroby albo do nieprawi-
dłowych przejawów życia jako najbardziej bezpośredniego skutku choroby, nie 
mogły, mimo okupionego trudem i trafnego ich skonstruowania, służyć za pod-
stawę dla żadnej z nauk przyrodniczych, ponieważ czynność życiowa i przejawy 
życia nie są realnym obiektami, a tym samym nie są też przedmiotem empirycz-
nych dyscyplin naukowych, które wznoszą się od szczegółu do ogółu i od obiektu 
do pojęcia.
 Poprzez tę definicję produkty chorobowe zostają podniesione do rangi bezpo-
średnich i właściwych przedmiotów naukowych rozważań. Biologia czy filozofia 
chorób zapewne tak traktuje produkty chorobowe. Jednakże patologia, jako część 
historii naturalnej, fizyki i chemii musi rozpoznać w produktach chorobowych 
samą chorobę, ponieważ tylko w tych produktach jest w stanie wykazać indywi-
dua, a w nich cechy historyczno-naturalne, fizyczne i chemiczne.
 Znamiennym i trafnie charakteryzującym skłonność ludzkiego umysłu do mi-
stycyzmu błędem jest to, że przez wieki zwracano uwagę jedynie na życie, siłę 
oraz to, co w chorobie formalne, niematerialne i bezcielesne, a nie interesowano się 
wcale tzw. produktami chorobowymi jako znanym efektem nieznanej siły. A prze-
cież patologia, jako nauka przyrodnicza, potrafi sklasyfikować i ująć jeden system 
jedynie produkty chorobowe, a nie siły, formy, środki czy objawy! Poza tym tak 
zwane produkty chorobowe są nimi tylko względnie, o ile przeciwstawimy je ich 
znanej przyczynie. Właściwie to one są przyczyną choroby, ponieważ powstanie 
indywiduum chorobowego jest ostatecznym powodem wszystkich objawów cho-
robowych, jak to zostanie wykazane w dalszej części. Zatem produkt chorobowy, 
indywiduum chorobowe i choroba to identyczne rzeczy oraz właściwy obiekt pa-
tologii rozumianej jako część historii naturalnej chorób. Historia naturalna cho-
rób ma swoje korzenie w tak zwanej anatomii patologicznej lub inaczej: anatomia 
patologiczna stała się w wyniku swojego systematycznego rozwoju samą historią 
naturalną chorób. Zatem od anatomii patologicznej rozpoczyna się naukowa re-
forma patologii; bez niej nie ma żadnej wiedzy.
 Po tym pojęciu choroby, którego – czego jak mniemam nie mógłbym zbyt często 
powtórzyć – nie wolno odnosić do objawów, lecz do indywiduum, nie będzie już 
trudno ustalić pojęcie objawu choroby lub symptomu. Bez zastanowienia prze-
chodzimy nad słowem objaw, nie łącząc z nim żadnego ściśle określonego pojęcia 
i uważamy, że możemy się zadowolić określeniem objawu jako przejawy lub skutki  
choroby. Koniecznym jest bliższe zbadanie związku pomiędzy objawem a choro-
bą, tym bardziej, że postępy w anatomii patologicznej bardzo silnie wstrząsnęły 
symptomatologią i obecnie spokoju zaznaje tylko ten, kto nie porównuje wyników 
obserwacji przy łóżku chorego z wynikami przy stole sekcyjnym. Pewnym jest to, 
że gdzie są objawy, tam też zawsze musi być indywiduum chorobowe. Jednakże 
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nie jest już pewnym to, czy tam, gdzie jest indywiduum chorobowe, muszą też 
zawsze występować objawy, co mamy okazję obserwować codziennie przy stole 
sekcyjnym. Już sam ten codzienny fakt powinien był naprowadzić nas na myśl, że 
objaw i indywiduum chorobowe nie są ze sobą bezpośrednio związane, gdyż nie 
istnieją wprawdzie objawy bez indywiduum chorobowego, ale indywidua choro-
bowe bez objawów już tak.
 Ponieważ każdy objaw chorobowy zakłada istnienie choroby, to można zde-
finiować pojęcie pierwszego jedynie na podstawie pojęcia tej ostatniej. Choroba 
jest powstaniem indywiduum w żywym organizmie. Zatem objawy nie mogą być 
niczym innym, jak tylko zmianami wywołanymi tym powstaniem i muszą przede 
wszystkim być dzielone na te, które pojawiły się przed powstaniem indywiduum, 
oraz te, które pojawiły się po nim. 
 Objawy, które występują przed powstaniem patologicznego indywiduum 
w organizmie, są zazwyczaj nazywane objawami reakcyjnymi. Przeciw tej nazwie 
przemawia fakt, że mimo nazywania tych objawów reakcyjnymi, nie należy ich 
przypisywać rzeczywistej reakcji ze strony zapadającego na chorobę organizmu. 
Organizm zachowuje się w czasie powstawania indywiduum chorobowego cał-
kowicie pasywnie, tzn. nie wykazuje najmniejszej reakcji, nie stawia mu żadnego  
oporu, co zostanie później bliżej wyjaśnione. Ponieważ choroba to wytworze-
nie się indywiduum w żywym organizmie, a każdy wytwór bierze się z krwi, 
to również każda choroba musi mieć swój początek we krwi. Zatem ponieważ 
patologiczny proces tworzenia się lub płodzenia bierze swój początek we krwi, to 
powoduje w niej materialne, tj. mechaniczne i chemiczne zmiany. Spowodowane 
procesem powstawania materialne zmiany krwi powodują natomiast dysfunkcje 
i w ten sposób ujawniają się zmiany w organizmie, określane mianem objawów 
reakcyjnych. Tak zwane objawy reakcyjne, które powinny sposobniej być nazy-
wane objawami powstawania patologicznego indywiduum, są zatem naturalnym 
wynikiem tego procesu twórczego, a nie jakiejkolwiek reakcji czy oporu ze strony 
zapadającego na chorobę organizmu, który gdyby był w stanie taki opór stawić, to 
by w ogóle nie zachorował.
 Natura objawów powstawania indywiduum patologicznego zależy w pierw-
szej linii od natury materialnych zmian we krwi, a natura materialnych zmian 
we krwi od właściwości samej krwi i od natury procesu twórczego, zaś natura 
procesu twórczego od właściwości patologicznego indywiduum. Zatem nie 
ulega  wątpliwości, że istnieje pewien związek pomiędzy objawem powstawa-
nia a pow stającym indywiduum. Jednakże zważywszy, że objawy powstawania 
nie są tożsame  z materialnymi zmianami we krwi, wywołanymi przez powsta-
nie indywiduum patologicznego, lecz tylko spowodowanymi tymi materialnymi 
zmianami dysfunkcjami oraz że istnieją takie materialne zmiany we krwi, tak jak 
i w całym organizmie, które nie powodują żadnych zakłóceń funkcyjnych; że te 
same materialne zmiany często powodują różne, a różne materialne zmiany takie 
same dysfunkcje, co zostanie dokładniej przybliżone w dalszym ciągu niniejszych 
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rozważań,  dojdzie się do wniosku, że między objawem powstawania indywidu-
um chorobowego a nim samym nie zachodzi bezpośrednia, lecz pośrednia, nie 
dająca się określić, lecz nieokreślona zależność oraz że na podstawie objawu po-
wstawania wprawdzie wolno wysnuwać wnioski o powstaniu patologicznego in-
dywiduum, ale już nie o jego bliższych właściwościach. Tak więc można na pod-
stawie bólu głowy, majaczenia, pragnienia, uczucia gorąca oraz przyśpieszonego 
tętna i oddechu podejrzewać dolegliwość febrylną, ale nie zapalenie opon mózgo-
wych, wodogłowie, szkarlatynę, ospę lub tyfus, ponieważ każda z tych chorób 
może się rozwinąć wywołując te same objawy powstawania.
 Ten wywodzący się bezpośrednio z pojęcia choroby pogląd na temat natury 
tak zwanych objawów reakcyjnych jest w zgodzie z nauką o dyskrazjach, która 
w ostatnim czasie nabrała tak dużego znaczenia, i właśnie dlatego, że wywodzi 
się bezpośrednio z pojęcia choroby, jest jedynym, który potrafi w naturalny spo-
sób wyjaśnić wszystkie procesy zachodzące przy łóżku chorego. Wyjaśnia on nam 
mianowicie, dlaczego te same choroby powodują różne, a różne choroby takie 
same objawy powstawania lub objawy reakcyjne; dlaczego większość chorób po-
czątkowo, tj. przed powstaniem patologicznego indywiduum, wygląda podobnie; 
dlaczego proces powstawania przebiega gwałtownie, jeśli patologiczne indywi-
duum powstaje szybko, a natomiast spokojnie, jeśli powstaje ono powoli z krwi; 
dlaczego objawy powstawania występują w sposób bardziej jaskrawy, gdy po-
wstające indywiduum jest liczne i rozległe, a w przeciwnym wypadku są łagod-
niejsze; dlaczego silne i młodzieńcze organizmy częściej ulegają epidemicznym 
procesom chorobowym niż słabsze i starsze; dlaczego jedna choroba ma ostry 
przebieg, a inna chroniczny, jedna przebiega z gorączką, a inna bez itd.
 Wraz z wytworzeniem się patologicznego indywiduum proces powstawania 
dobiega końca. Po napięciu następuje rozluźnienie, po wzburzeniu spokój, a po 
powstaniu [indywiduum] wyczerpanie! Zapoczątkowana przez proces powsta-
wania materialna przemiana we krwi, która przed wytworzeniem się patologicz-
nego indywiduum manifestowała się mniej lub bardziej febrylnym wzburzeniem, 
zakończyła się wraz z całkowitym wytworzeniem się indywiduum, a ogarnięty 
chorobą organizm przechodzi teraz w stan błogiego spokoju, jak długo zapew-
nią mu to mechaniczne i chemiczne uwarunkowania nowo powstałego patolo-
gicznego indywiduum i związane z tym oddziaływanie na organizm. Możemy 
zaobserwować, że gwałtowne i groźne objawy zapalenia płuc słabną, gdy tylko 
całkowicie wytworzy się patologiczne indywiduum zapalenia płuc, czyli wysięk 
w komórkach płucnych. Napięcie, majaczenie, uczucie gorąca, pragnienie, gorącz-
ka, niepokój i lęk między 5 a 7 dniem znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, a co jest najbardziej uderzającą obserwacją to to, że chory oddycha te-
raz, gdy często całe jedno płuco jest niedrożne w wyniku osadzania się wysięku, 
o wiele lżej niż przed osadzeniem wysięku, gdy płuco było całkowicie drożne!! 
Jest to dowód na to, że występujące wcześniej duszności należy przypisać jedynie 
zapoczątkowanej przez proces powstawania [indywiduum chorobowego] ma-
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terialnej przemianie we krwi i spowodowanej przez nią dysfunkcji. Kiedy ospa, 
szkarlatyna czy odra się już ujawniły, to poprzedzające to ujawnienie gwałtow-
ne objawy słabną i, jak zwykle mawiamy, mija największe niebezpieczeństwo. To 
samo obserwujemy w przypadku zapalenia opon mózgowych, opłucnej, osier-
dzia, otrzewnej i tyfusu oraz, bez wyjątku, wszystkich chorób o ostrym przebiegu, 
przy których jesteśmy w stanie stwierdzić uprzednie powstanie indywiduum. Po 
uprzedniej infiltracji, tj. po kompletnym wytworzeniu się patologicznego indywi-
duum, w przypadku zapalenia opon mózgowych, opłucnej, osierdzia, otrzewnej, 
tyfusu itd. zawsze następuje rzucająca się w oczy remisja wszystkich objawów, 
która może zostać zakłócona tylko przez powstanie nowego indywiduum pa-
tologicznego lub przez materialne oddziaływanie dalej rozwijającego się indywi-
duum.
 Nie ma dla praktykującego lekarza ważniejszego prawa natury niż to, a jedno-
cześnie żadne inne nie było bardziej przez lekarzy niedoceniane. Przyczyną tego 
był fakt, że nieznane nam było pojęcie indywiduum patologicznego, ani co za tym 
idzie pojęcie choroby. W ogóle nieznajomość tego ważnego prawa natury była 
i jest jeszcze dziś przyczyną poważnych terapeutycznych pomyłek, jak możemy to 
wyraźnie zaobserwować w przypadku różnych zapaleń, a szczególnie zapalenia 
płuc. Zanim wytworzy się typowy dla zapalenia płuc wysięk, patologiczne indy-
widuum zapalenia płuc, muszą to poprzedzić mniej lub bardziej silne objawy jego 
powstawania, które określamy mianem reakcji lub febrylnego wzburzenia. Gdy 
typowy dla zapalenia płuc wysięk, patologiczne indywiduum zapalenia płuc, cał-
kowicie się wytworzy, to zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem natu-
ry te mniej lub bardziej silne objawy muszą siłą rzeczy osłabnąć. Spowodowana 
przez proces powstawania [indywiduum patologicznego] burza w naczyniach 
uspokaja się i następuje ze wszech miar korzystny dla chorego spokój. Ponieważ 
nie znano związku tej burzy z procesem powstawania i uważano ją za szczyt roz-
woju samej choroby, to myślano, że owej burzy nie wolno tolerować, lecz że trzeba 
ją koniecznie uspokajać częstym upuszczaniem krwi. Jednakże w ten sposób z jed-
nej strony nie zapobiegano powstaniu patologicznego indywiduum, przedłużano 
proces powstawania, a tym samym i chorobę, znacznie osłabiano ogarnięty choro-
bą organizm i pozbawiano go możliwości niezbędnego wydalenia powstałego w 
nim indywiduum chorobowego, a z drugiej strony przypisywano następujące po 
wielokrotnych upustach krwi uspokojenie i pozorną remisję choroby nie natural-
nemu spowolnieniu patologicznego procesu powstawania, lecz tym upustom.
 Ponieważ powstawanie jednego lub wielu indywiduów chorobowych nie jest 
kwestią chwili, to jest całkowicie zrozumiałe, że proces powstawania, a tym sa-
mym również wywołane nim objawy reakcyjne muszą trwać przez pewien czas. 
Ze względów praktycznych bardzo ważne jest ustalenie długości okresu, jaki jest 
potrzebny poszczególnym indywiduom chorobowym do wytworzenia się, tzn. 
poznanie okresu trwania procesu powstawania różnych indywiduów chorobo-
wych. Jeśli wiedzielibyśmy na przykład, że ospa potrzebuje 3 dni, zapalenie płuc 
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5 dni, a tyfus 21 dni do wytworzenia swojego indywiduum, to nie wyczekiwali-
byśmy z lękiem i niecierpliwością końca tzw. objawów febrylnych, nie zakłócali-
byśmy przedwcześnie procesu powstawania działaniami terapeutycznymi, przez 
co zamiast przyśpieszyć koniec procesu powstawania, jeszcze byśmy go odsunęli 
w czasie.
 Wraz z powstaniem indywiduum chorobowego w ogarniętym chorobą organi-
zmie zostaje zakłócona jedność indywidualnego istnienia. Utworzyło się indywi-
duum w innym indywiduum, organizm w organizmie. Wprawdzie każdy utwo-
rzony organizm nosi w sobie zalążek swej własnej zagłady, ale zanim jej ulegnie, 
zgodnie z prawem samozachowania, dąży do jak najpełniejszego rozwoju i stara 
się przetrwać tak długo, jak to możliwe. Utworzone indywiduum chorobowe, za-
chowując się zgodnie z tym prawem, tzn. tworząc się i zanikając lub organizując 
się zgodnie ze swoim typem organizacyjnym, odpowiadającym jego indywidu-
alnym cechom, stwarzając poprzez swoje materialne istnienie i swój dalszy roz-
wój lub organizację różne mechaniczne i chemiczne uwarunkowania, oddziałując 
przez to na rozmaite sposoby na organizm, powoduje w nim najpierw szereg me-
chanicznych i chemicznych zmian, a przez nie dysfunkcje organizmu, które na-
zywamy symptomami, objawami, oznakami lub charakterystyką choroby. Osta-
tecznej i jedynej przyczyny wszystkich objawów chorobowych należy szukać w 
mechanicznych i chemicznych uwarunkowaniach nowo powstałego indywidu-
um, które stwarza ono już poprzez samo swe istnienie albo dopiero przez swą dal-
szą organizację, a nie, jak dotąd uważano, w spontanicznym dążeniu ogarniętego 
chorobą organizmu do pozbycia się znajdującej się w nim substancji wywołującej 
chorobę. Być może to twierdzenie brzmi dziwnie, ale [zaobserwowane] procesy 
przy łóżku chorego potwierdzają jego prawdziwość. Co czyni organizm przy za-
paleniu płuc po wytworzeniu się wysięku, żeby się go pozbyć? Absolutnie nic! Po 
wytworzeniu  się wysięku jest spokojniejszy niż wcześniej. Nie ma wręcz najmniej-
szego zamiaru pozbywać się nieproszonego gościa i o dziwo oddaje się dolce far 
niente.
 Gdy ludzie całymi latami chodzą z guzkami w mózgu, nie zdradzając najmniej-
szych oznak choroby głowy; gdy u innych cały płat płucny jest zhepatyzowany, 
a oni ani nie kaszlą, ani nie gorączkują; gdy jeszcze inni całymi miesiącami, a na-
wet latami chodzą, jeżdżą, jeżdżą konno, wykonują ciężkie prace mimo wysięku 
spowodowanego zapaleniem opłucnej i zajmującego połowę klatki piersiowej; 
gdy w końcu jeszcze inni dotknięci bąblowcami, rakiem rdzeniastym i innymi 
wadami ważnych narządów całymi latami aż do późnej starości cieszą się dobrym 
zdrowiem, to co wtedy zrobił ich organizm, aby pozbyć się tych tworów choro-
bowych i przezwyciężyć chorobę? – Absolutnie nic! Gdy rozwinie się ospa, to co 
robi organizm, żeby się od niej uwolnić? I tym razem absolutnie nic! Pęcherzyki 
ospowe wypełniają się i ropieją do 9 dnia, a wysychają do 15 dnia. Właściwie ospa 
przebiega tak, jak to jest opisywane od stuleci w dziełach dotyczących patolo-
gii. Tak samo jak zapłodniony organizm kobiety nie ma władzy, by usunąć przed 
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czasem rozwijający się w nim embrion, tak też ogarnięty chorobą organizm nie 
ma władzy, by wytępić rozwijające się w nim indywiduum chorobowe. Embriony 
i indywidua chorobowe zanikają zazwyczaj samoistnie, organizując się zgodnie 
ze swoim typem i w ten sposób osiągając swój naturalny kres. Zatem organizm 
nie ma w sobie żadnej szczególnej siły, żeby przezwyciężyć chorobę. Organizm 
posiada jedynie siłę do samozachowania i jak najpełniejszego rozwoju. Jednakże 
taką samą siłę posiada też indywiduum chorobowe. Choroba nie wygasa dlatego, 
że organizm ją przezwyciężył, lecz dlatego, że po tym, jak indywiduum chorobo-
we całkowicie rozwinęło się lub zorganizowało, zmierza ona ku zanikowi i swe-
mu naturalnemu kresowi. Im szybciej i kompletniej organizuje się indywiduum 
chorobowe, tym szybciej się ono zdezogarnizuje i opuści organizm. Niektóre in-
dywidua chorobowe same przez się bardzo szybko się organizują, jak np. szybko 
przechodzące reumatyzmy, nerwobóle, egzantemy; a inne bardzo wolno, jak np. 
egzostezy, włókniaki, bąblowce. Na tym opiera się podział na choroby o przebie-
gu ostrym i chronicznym. Często indywiduum chorobowe organizuje się powoli 
i niekompletnie, ponieważ nie znajduje w organizmie warunków koniecznych do 
szybkiej i kompletnej organizacji. Zatem w tym przypadku choroba wygasa, za-
nim zdąży się dalej rozwinąć, w tak zwanych wczesnych stadiach lub degeneruje 
się na różne sposoby, najczęściej szkodliwe dla organizmu; np. przy zapaleniu 
płuc wysięk włóknisty degeneruje się do postaci guzków, ponieważ nie znajduje 
w organizmie odpowiedniej ilości surowicy, potrzebnej mu do kompletnej orga-
nizacji; wysięk albuminowy degeneruje się do rozległej zgorzeli z powodu braku 
odpowiedniej ilości materii włóknistej, a ospa do zgorzelinowej krosty z braku 
odpowiedniej ilości białka.
 Przebieg choroby zależy zatem od organizacji indywiduum chorobowego, 
a organizacja indywiduum chorobowego od określonych uwarunkowań, które 
nazywamy uwarunkowaniami organizacyjnymi. Zaś kwintesencją uwarunkowań 
organizacyjnych jest to, co określamy jako dążenie do [samo]uzdrowienia czyli 
natura medicatrix. Organizm nie posiada żadnej szczególnej siły uzdrawiającej, ale 
jest w posiadaniu przytoczonych powyżej uwarunkowań organizacyjnych i o tyle 
ma swój udział w procesie zdrowienia. Ściśle rzecz biorąc organizm ogarnięty 
chorobą nic nie uzdrawia, lecz każda choroba przechodzi sama przez się pod 
pewnymi warunkami, gdy powstałe indywiduum chorobowe organizuje się, tzn. 
rozwija się i zanika. Szczególnie ważne jest to, aby poznać te warunki, pod który-
mi różne patologiczne indywidua się organizują. Na nich musi się opierać terapia, 
jeśli ma być kiedyś pożyteczna, a nie być ciągłą walką z fantastycznymi upiorami, 
z mistycznymi demonami, z wiatrakami Don Kichota.
 Wszelkie uzdrowienie musi być skierowane przeciwko indywiduum [chorobo-
wemu].
 Dotychczasowa terapeutyka prawie zawsze robiła wręcz odwrotnie i próbo-
wała zwalczać albo nieznaną przyczynę, albo przypadkowe efekty [obecności 
lub oddziaływania] indywiduum chorobowego. Jak widać, prawidłowa terapia 
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może być oparta tylko na prawidłowym pojmowaniu choroby, a niniejsza teoria, 
o ile wzniesie się ona z poziomu postrzegania do poziomu pojęcia, nie jest tak 
niemądra, jak lubią twierdzić pełni nadętej indolencji empirycy. Uwarunkowania 
organizacyjne mogą być tylko natury mechanicznej lub chemicznej. Ich badanie 
należy do dziedziny fizyki i chemii. Tak więc terapeutyka wywodzi się po części 
z fizyki patologicznej, a po części z chemii patologicznej. Zdecydowana większość 
naszych metod leczniczych opiera się na zasadach mechanicznych lub fizycznych, 
stąd leczenie przez wypróżnienia, a niewielka ich część opiera się na prawach che-
micznych, stąd leczenie chlorozy żelazem, kiły rtęcią, a szkorbutu kwasami. Przy 
obecnym kierunku rozwoju terapeutyka nie potrafi nic innego, jak tylko znisz-
czyć powstałe indywiduum chorobowe lub pomóc mu się organizować, aby samo 
się unicestwiło. Jeżeli nie potrafi tego pierwszego, to musi zrobić to drugie, tzn. 
stworzyć warunki konieczne do pełnej organizacji powstałego indywiduum cho-
robowego, ponieważ ono właśnie przez to się zdezorganizuje i zostanie wydalo-
ne z organizmu. Zatem w wielu przypadkach wyleczenie oznaczało zniszczenie, 
a w innych organizację indywiduum chorobowego. Proszę wybaczyć mi tę krótką 
dygresję niedotyczącą sedna naszego pytania. Uważałem jednak, że dla lepszego 
zrozumienia całości nie powinienem całkowicie jej pominąć.
 Powróćmy zatem do objawów, które poznaliśmy jako zmiany w organizmie 
wywołane przez jakieś powstałe w nim indywiduum chorobowe i obserwowane 
w organizmie już przed powstaniem indywiduum chorobowego lub dopiero po 
nim. Te pierwsze są objawami powstawania indywiduum patologicznego, gdyż 
swoje istnienie zawdzięczają procesowi powstawania oraz zapoczątkowanym 
przezeń mechanicznym i chemicznym zmianom we krwi. Zaś te drugie są objawa-
mi organizacji indywiduum patologicznego, ponieważ zawdzięczają swoje istnie-
nie organizującemu się indywiduum oraz zapoczątkowanym przezeń mechanicz-
nym i chemicznym zmianom w ogarniętym chorobą organizmie. Istota objawów 
powstawania ukazuje nam stadium powstawania, a istota objawów organizacji 
– stadium organizacji. Choroba ma zatem tylko dwa stadia.
 Choroba powstaje, kiedy rozpoczyna się proces powstawania indywiduum pa-
tologicznego; rozwija się, kiedy proces powstawania zatrzymuje się; osiąga swój 
szczyt, kiedy dobiega on końca; cofa się, kiedy proces jest zakończony, a indy-
widuum zorganizowane; wygasa, kiedy indywiduum się zdezorganizowało i zo-
stało wydalone. Nasilenie oznacza powstawanie nowego indywiduum, a remisja 
zakończony proces powstawania.
 Objawy powstawania nie pozwalają wyciągać wniosków odnośnie indywi-
duum, ponieważ ono jeszcze nie istnieje. A zatem nie dają nam one wyobraże-
nia tegoż indywiduum. Całkiem inaczej ma się sprawa w przypadku objawów 
organizacji.  Pozwalają one wyciągać wnioski odnośnie indywiduum, gdyż są po-
wodowane przez patologiczne indywiduum, i dają nam o nim bezpośrednie lub 
pośrednie wyobrażenie. Mianowicie, gdy indywiduum chorobowe powstało w or-
ganizmie, to albo jest ono zauważalne dla obserwującego z zewnątrz, jak wszyst-
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kie indywidua chorobowe uwidaczniające się na skórze, albo niezauważalne, jak 
indywidua umiejscowione wewnątrz organizmu. W przypadku zauważalnych 
indywiduów chorobowych oprócz zmian, które wywołują one w organizmie, mo-
żemy zaobserwować też ich naturalne lub naturalno-historyczne właściwości, ta-
kie jak: barwa, wielkość, kształt, struktura, konsystencja itd. Zatem należy przede 
wszystkim ściśle rozróżniać pomiędzy naturalno-historycznymi właściwościami 
a objawami indywiduum chorobowego. I tak np. objawami ospy są: gorączka, 
majaczenie, wymioty, przyśpieszony oddech, zmieniona barwa moczu, zaleganie 
stolca itd., a naturalno-historycznymi właściwościami ospy są: czerwone czopy, 
pęcherzyki, ropne krosty, typowe dla stanów zapalnych otoczki, drewniano-brą-
zowe strupy, kredowobiałe blizny. Właściwości naturalno-historyczne są istotny-
mi składnikami indywiduum chorobowego, a kwintesencją wszelkich właściwo-
ści naturalno-historycznych jest samo indywiduum chorobowe. Zatem badając 
naturalno-historyczne właściwości indywiduum chorobowego, badamy samo 
indywiduum i odwrotnie.
 W przypadku indywiduów chorobowych umiejscowionych wewnątrz organi-
zmu, które nie pozwalają badającemu na bezpośrednią obserwację lub poznanie 
zmysłowe, nie może też być mowy o badaniu cech naturalno-historycznych. Za-
tem w ich przypadku nasze obserwacje ograniczają się do objawów, tj. do powo-
dowanych przez nie zmian w organizmie. Widzimy więc, że to, co dotąd nazywa-
no symptomatologią, rozpada się na dwie części: interpretację właściwości, cech 
i oznak naturalno-historycznych indywiduum chorobowego oraz interpretację 
symptomów lub objawów, tj. takich zmian w organizmie, które są wywoływane 
przez dowolne powstałe indywiduum patologiczne. Pierwsza z nich to semio-
tyka, a druga to symptomatologia. Obie wspólnie tworzą nozografię lub inaczej 
opisową część historii naturalnej chorób. Zatem nozografia lub fizjografia chorób 
zajmuje się, o ile znajduje zastosowanie odnośnie żywego organizmu, nie tylko 
opisem patologicznego indywiduum, lecz także interpretacją zmian powodowa-
nych w organizmie przez indywiduum patologiczne, a przez to istotnie odróżnia 
się od fizjografii w innych naukach przyrodniczych.
 Każda zmiana w organizmie jest materialna. W organizmie nie ma nic niema-
terialnego poza ostateczną przyczyną jego istnienia, która z tego właśnie powodu 
nie może być obiektem badań naukowych. Powstałe indywiduum chorobowe jest 
obiektem materialnym, a zatem może wywoływać w organizmie tylko material-
ne zmiany. Pierwsza materialna zmiana, którą indywiduum chorobowe wywo-
łuje w organizmie, jest spowodowana poprzez kontakt, ponieważ w czasie po-
wstawania w organizmie indywiduum siłą rzeczy musi wejść z nim w kontakt, 
a wchodząc z nim w kontakt musi – w zależności od własnej objętości, formy, 
konsystencji – na różne sposoby na niego oddziaływać. Zmiany w organizmie 
wywołane tym oddziaływaniem nazywamy zmianami i objawami mechaniczny-
mi, ponieważ są powodowane mechanicznymi uwarunkowaniami indywiduum 
chorobowego, i fizycznymi, o ile są one przedmiotem [zainteresowania] fizyki. 
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Mechaniczne zmiany w organizmie są skutkami, a mechaniczne uwarunkowa-
nia indywiduum chorobowego przyczynami tych skutków. Jedne i drugie można, 
zgodnie z prawami mechaniki, przedstawić jako wielkości matematyczne, a wte-
dy możemy na podstawie jednej z nich wyciągać wnioski o drugiej z matematycz-
ną oczywistością. Fizyczne objawy dają zatem matematyczną pewność. Np. jeżeli 
wiemy, że w lewej jamie opłucnej w wyniku jej zapalenia wytworzył się płynny 
wysięk, to możemy na tej podstawie z całkowitą pewnością wywnioskować, że 
lewe płuco uległo kompresji, serce zostało wyparte ze swojej pozycji, a przepona 
wraz z umiejscowioną poniżej śledzioną zostały zepchnięte do jamy brzusznej; 
i odwrotnie, jeżeli wiemy, że wszystkie te okoliczności mają miejsce, to możemy 
z całą pewnością wnioskować o istnieniu płynnego wysięku w lewej jamie opłuc-
nej, powstałego w wyniku jej zapalenia.
 Mechaniczne uwarunkowania organizmu są bez wątpienia kluczem do wyja-
śnienia większości procesów fizjologicznych i patologicznych. Funkcje wzroku, 
słuchu, oddychania, układu krążenia, trawienia, wypróżniania, ruchów dowol-
nych itd.; objawy apopleksji, krupu, zapalenia płuc, zapalenia opłucnej, zapalenia 
osierdzia, rozedmy, różnych kardiopatii, zapalenia otrzewnej, wodobrzusza itd. 
opierają się ogólnie rzecz biorąc na zasadach mechanicznych i mogą być wyja-
śnione jedynie prawami mechaniki. Niestety w ostatnich dekadach badania nad 
nimi prawie całkowicie upadły, a najbardziej bezpośrednia tego przyczyna leży w 
niematerialnym, a tym samym nieprawidłowym pojęciu choroby. Najbardziej bły-
skotliwe umysły tego czasu uznały za dużo bardziej przekonujące poszukiwanie 
najbardziej bezpośredniej przyczyny materialnych zmian w organizmie w jakiejś 
ciemnej, tajemniczej, demonicznej, wrogiej i stale knującej jakieś nieszczęście sile, 
niż w samej materii. Trzeba przyznać, że ostateczną przyczyną tych materialnych 
zmian jest jakaś wyższa, nieznana nam siła. Jednakże leży ona całkowicie poza 
obszarem nauk przyrodniczych, a najbardziej bezpośredniej przyczyny wszelkich 
materialnych zmian w organizmie można doszukiwać się jedynie w materialnych 
właściwościach samego indywiduum chorobowego.
 Tak jak mechaniczne uwarunkowania indywiduum chorobowego wywołują 
fizyczne zmiany w organizmie, tak proporcje jego mieszanki wywołują zmiany 
chemiczne.
 Wszystko powstaje z krwi, a więc również indywiduum chorobowe powsta-
je z krwi. Zatem z krwi musi być zaczerpnięta taka ilość i taki rodzaj jej skład-
ników, jakie są potrzebne do wytworzenia indywiduum chorobowego. Gdy w 
organizmie powstaje indywiduum zawierające włókninę, to z krwi pobierana 
jest włóknina, a gdy powstaje indywiduum zawierające białko, wtedy pobiera-
ne jest białko itd. We krwi ujawnia się zatem niedobór włókniny i białka, jeżeli 
przed powstaniem indywiduum zawierającego włókninę lub białko nie było we 
krwi absolutnej nadwyżki włókniny lub białka, a nie ujawnia się niedobór, jeśli 
we krwi była taka nadwyżka. Związek przyczynowy, istniejący pomiędzy krwią 
a indywiduum chorobowym, jest dla nauki przedmiotem najwyższego zainte-
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resowania. W wielu przypadkach to chemiczne zmiany we krwi są przyczyną 
powstania indywiduum chorobowego, np. obrzęk serca przy chlorozie. Jednak 
w wielu innych przypadkach jest odwrotnie: to indywiduum chorobowe jest 
przyczyną zmian chemicznych we krwi; do nich należą wszystkie choroby epi-
demiczne o ostrym przebiegu, takie jak tyfus, ospa, szkarlatyna itd. W pierw-
szym przypadku indywiduum chorobowe jest skutkiem, a w drugim przyczyną 
chemicznych zmian we krwi. W obu przypadkach można na podstawie chemicz-
nych właściwości powstałego indywiduum chorobowego wyciągać wnioski co 
do chemicznych właściwości krwi oraz jej wydzielin i odwrotnie, a tym samym 
traktować chemiczne zmiany we krwi i jej wydzielinach jako chemiczne objawy 
indywiduów chorobowych i korzystać z nich [w praktyce], ponieważ indywi-
duum chorobowe, czy to będące przyczyną, czy skutkiem rozwarstwienia krwi, 
zawsze się z niej wywodzi.
 Badając mechaniczne i chemiczne zmiany w organizmie wywołane przez in-
dywiduum chorobowe symptomatologia zrobiła wszystko, co do niej jako fizyki  
i chemii patologicznej należy i nie miałaby już nic więcej do zrobienia, gdyby 
interpretowane  przez nią mechaniczne i chemiczne zmiany nie dotyczyły żywego 
organizmu. Żywy organizm jest kwintesencją narządów wykonujących zgodnie 
ze swoimi mechanicznymi i chemicznymi uwarunkowaniami określone czyn-
ności, które nazywamy czynnościami lub funkcjami życiowymi, albo po prostu 
funkcjami. Już z tego prostego pojęcia organizmu wynika, że tak jak całość czyn-
ności życiowych, tak też i specyficzne czynności życiowe poszczególnych narzą-
dów zależą od ich materialnych właściwości oraz że w związku z tym wywołane 
przez indywiduum chorobowe mechaniczne i chemiczne zmiany w poszczegól-
nych narządach nie mogą pozostawać bez wpływu na ich funkcje.
 Dyskusja na temat związku między materią a siłą, między organizacją a funk-
cją, jest jedną z najsubtelniejszych w obszarze nauk przyrodniczych i również 
w przypadku patologii wielokrotnie była powodem zamętu. Raz podporząd-
kowywano czynność życiową materii, innym razem na odwrót, a jeszcze kiedy 
indziej obie traktowano równorzędnie. Smutny los patologii polegał na tym, że 
nigdy nie doszła ona do pełnej świadomości swojego przedmiotu. Chorobę iden-
tyfikowano z jej najbardziej bezpośrednią przyczyną, traktowano ją jako zaburze-
nie mechanicznych, chemicznych lub witalnych uwarunkowań w organizmie, ale 
dysfunkcje już jako skutki tych zaburzeń. Były więc zaburzenia, anomalie, aliena-
cje, procesy, formy, stany, przypadki, okoliczności i wszystko inne, tylko nie obiek-
ty. Jedynie traktując zaburzenia lub objawy funkcyjne jako skutek choroby, można 
je do niej odnieść. Bez określonego pojęcia choroby nie istnieje określone pojęcie 
objawów funkcyjnych; pojęcie choroby wychodzi od indywiduum, a więc pojęcie 
objawów funkcyjnych również musi wychodzić od indywiduum, tzn. to indywi-
duum jest najbardziej bezpośrednią przyczyną wszystkich objawów funkcyjnych, 
lub inaczej: wszystkie objawy funkcyjne muszą dać się wyjaśnić na podstawie 
mechanicznych i chemicznych uwarunkowań indywiduum. W organizmie nie 
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mieszka ani wroga siła wywołująca chorobę, ani dobroczynna siła, która ją prze-
zwycięża. Podczas gdy zgodnie z prawem obecnego w całej przyrodzie dążenia  
do płodności w organizmie powstaje indywiduum [chorobowe], to organizm nie 
robi nic, aby się go pozbyć, lecz tak jak i wcześniej stara się o zachowanie własnej 
integralności, co czyni również indywiduum.
 Indywiduum organizuje się, tworzy różne mechaniczne i chemiczne uwarun-
kowania, wywołuje różne mechaniczne i chemiczne zmiany w organizmie, a w 
ten sposób staje się bezpośrednią przyczyną wszystkich funkcyjnych objawów 
chorobowych. Jest to jedyne, prawdziwe, naturalne, proste oraz spełniające ra-
cjonalne i naukowe postulaty wyjaśnienie objawów funkcyjnych. Jeśli przyjrzy-
my się rozmaitym objawom funkcyjnym zapalenia opon mózgowych, krupu, 
zapalenia płuc, zapalenia opłucnej, różnych wad serca, zapalenia otrzewnej itd., 
to stwierdzimy, że wszystkie te objawy można wyjaśnić mechanicznymi i che-
micznymi zmianami, które są wywoływane w poszczególnych narządach przez 
będące  przyczyną tych chorób wysięki lub indywidua.
 Wprawdzie indywiduum jest przyczyną objawów funkcyjnych, ale te ostatnie 
nie są powodowane bezpośrednio przez nie, lecz przez materialne zmiany wywo-
ływane przez indywiduum w poszczególnych narządach, np. wysięk w mózgu 
powoduje jego ucisk, a ucisk konwulsje. Przyczyną konwulsji jest więc wysięk, ale 
nie dlatego, że jest wysiękiem, lecz dlatego, że przez mechaniczne oddziaływanie 
wywołuje ucisk mózgu. Zatem objawy funkcyjne nie są bezpośrednimi objawami 
[obecności] indywiduum, którymi są przecież spowodowane przez indywiduum 
materialne zmiany, a co za tym idzie objawy funkcyjne są objawami objawów, 
symptomem symptomu.
 Już z tego prostego opisu objawów funkcyjnych wynika, że nie mogą one 
mieć takiej samej wartości naukowej jak objawy fizyczne i chemiczne, które wy-
stępują zgodnie z określonymi prawami. A jednak od dawien dawna, całkowicie 
zaniedbując  objawy fizyczne i chemiczne, najbardziej zwracano uwagę na objawy 
funkcyjne i pod pojęciem symptomu zawsze rozumiano tylko objawy funkcyjne, 
a pod pojęciem symptomatologii – naukę o objawach funkcyjnych. Nawet naj-
bardziej błyskotliwi przedstawiciele naszego fachu próbowali sami się oszuki-
wać, że wprawdzie nie pojedyncze, ale wszystkie objawy funkcyjne razem wzięte 
prowadzą do pewnego rozpoznania choroby. Anatomia patologiczna obaliła i to 
nabożne wierzenie, potwierdzając istnienie indywiduów chorobowych, których 
nie udawało  się zdiagnozować wcale lub diagnozowano nieprawidłowo przy 
łóżku chorego. Opukiwanie i osłuchiwanie jeszcze wyraźniej obnażyło wady 
i niedoskonałości symptomatologii funkcyjnej w porównaniu z symptomatologią 
fizyczną. Jednakże konieczność jest pokarmem dla życzenia, a życzenie pokar-
mem dla wiary.  Ponieważ w większości przypadków przy łóżku chorego mu-
simy ograniczyć się do objawów funkcyjnych, to pragniemy móc diagnozować 
na ich podstawie  i też wierzymy w to. Nie dziwi więc, że wielu praktykujących 
lekarzy  jeszcze wysoko ceni sobie objawy funkcyjne i na podstawie pojedynczych 
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objawów, które uważa za charakterystyczne, stawia diagnozy, które niestety zbyt 
często nie są potwierdzane przy stole sekcyjnym. Zatem konieczne jest jeszcze 
dokładniejsze zbadanie związku pomiędzy objawami funkcyjnymi a chorobą niż 
to do tej pory uczyniono, po części po to, abyśmy uniknęli błędów w przyszło-
ści, a po części, aby usprawiedliwić popełnione błędy, ku pocieszeniu skromnych 
lekarzy  i jako ostrzeżenie dla aroganckich, których diagnozy nie poddają się suro-
wemu osądowi  anatomii patologicznej. Badając ten związek czynimy następujące 
obserwacje:
 1. Już z samego pojęcia objawów funkcyjnych wynika, że nie mają one bez-
pośredniego związku z chorobą ani z indywiduum chorobowym, co oznacza to 
samo. Nieznana nam siła tworzy indywidua chorobowe, indywiduum chorobowe 
wywołuje materialne zmiany w poszczególnych narządach, a zmiany materialne 
powodują zmiany funkcjonalne. Zatem na podstawie dysfunkcji można wniosko-
wać o zmianie materialnej, a dopiero na podstawie zmiany materialnej o indywi-
duum patologicznym.
 2. Nie każda materialna zmiana w narządzie musi koniecznie powodować jego 
dysfunkcję. Na podstawie obecności objawów funkcjonalnych można więc wnio-
skować o obecności materialnych zmian, ale na podstawie braku objawów funk-
cjonalnych nie zawsze można wnioskować o braku materialnych zmian w danym 
narządzie. Prawidłowość tego ważnego prawa ponad wszelką wątpliwość potwier-
dziła anatomia patologiczna stwierdzając obecność indywiduów patologicznych, 
których najmniejszego śladu nie znaleziono przy łóżku chorego, i właśnie w ten 
sposób znalazła niepodważalny dowód na to, że każda dysfunkcja ma materialne 
podłoże. Właśnie dlatego, że każda dysfunkcja jest spowodowana materialnymi 
zmianami, to funkcjonowanie danego narządu będzie zaburzone tylko wtedy, gdy 
dotycząca go materialna zmiana jest takiej natury, iż jest w stanie uniemożliwić 
mu w sposób mechaniczny lub chemiczny, całkowicie  lub częściowo dalsze speł-
nianie jego funkcji, np. wysięk [powstający] przy zapaleniu opon mózgowych nie 
będzie wywoływał objawów mózgowych, jeśli nie jest na tyle duży, żeby wywierać 
nacisk na mózg; wysięk przy zapaleniu opon mózgowych nie będzie wywoływał 
objawów mózgowych, nawet jeśli kwantytatywnie jest na tyle duży, ale zalega w 
cienkich warstwach na powierzchni mózgu i z tego powodu nie jest odpowiednio 
ukształtowany, żeby wywierać nacisk na mózg; wysięk przy zapaleniu opon mó-
zgowych nie będzie wywoływał objawów mózgowych, jeśli jest płynny i zbiera 
się w okolicy podstawy czaszki, nie wywierając nacisku na mózg; wysięk przy 
zapaleniu opon mózgowych nie będzie wywoływał objawów  mózgowych, jeżeli 
występuje w licznych, lecz niewielkich i rozrzuconych  ogniskach; wysięk przy za-
paleniu opon mózgowych mimo wystarczającej do tego ilości nie będzie wywoły-
wał objawów mózgowych, jeżeli wybierze sobie umiejscowienie nie umożliwiające 
łatwego wywierania nacisku na mózg, np. w okolicy bruzdy Sylwiusza; wysięk 
przy zapaleniu opon mózgowych mimo dużej ilości i wywierania znacznego naci-
sku na mózg nie będzie wywoływał objawów mózgowych, jeżeli ten nacisk będzie 
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zwiększał się stopniowo i nie powodował uszkodzeń mózgu; wysięk przy zapale-
niu opon mózgowych mimo dużej ilości nie będzie wywoływał objawów mózgo-
wych, jeżeli dotknięty nim mózg już wcześniej uległ zmianom chorobowym spo-
wodowanym innymi materialnymi zmianami, np. jeżeli tyfusowe zakażenie krwi 
już wcześniej wywołało sopor i objawy mózgowe; poza tym wysięk przy zapaleniu 
opon mózgowych nie będzie wywoływał objawów mózgowych, jeśli nie będzie 
w stanie z jednej strony wywierać sporego nacisku na mózg, a z drugiej strony 
poprzez wyższy stopień rozmiękczenia wywołać takich chemicznych zmian w mó-
zgu, które mogłyby zakłócić jego funkcjonowanie. To, co dotyczy wysięków opon 
mózgowych, dotyczy również wysięków krtani, opłucnej, płuc, osierdzia, serca, 
przewodu jelitowego, pęcherza itd. A zatem widzimy, od jak różnych okoliczności, 
ba! – od jakich przypadków zależy to, czy jakaś materialna zmiana w narządzie, 
spowodowana przez indywiduum chorobowe, wywoła również odpowiadające tej 
zmianie zaburzenie funkcji.
 3. Tak jak z powyższego wynika, że indywiduum patologiczne często nie wy-
wołuje żadnych dysfunkcji w narządzie, w którym jest umiejscowione, tak też wy-
nika z tego, że indywiduum patologiczne może – w zależności od jego wielkości, 
kształtu, konsystencji, liczby, rozmieszczenia, kombinacji, sposobu utworzenia, 
właściwości chemicznych – powodować bardzo różnorodne zaburzenia funkcji 
poszczególnych narządów. Jedno i to samo indywiduum patologiczne lub, co na 
to samo wychodzi, jedna i ta sama choroba będzie wywoływać w jednym i tym sa-
mym organizmie za każdym razem różne objawy funkcyjne. I tak zapalenie opon 
mózgowych raz może wywoływać objawy podrażnienia mózgu, a innym razem 
również ucisku mózgu, porażenia, zaniku pamięci, demencji, utraty wzroku, utra-
ty słuchu, czkawki itd. w zależności od tego, czy będący przyczyną zapalenia wy-
sięk wywiera nacisk na mózg raz słabszy, a raz silniejszy, raz dłużej, a raz krócej 
trwający, raz narastający powoli, a raz powstały nagle, raz bardziej rozległy, a raz 
bardziej ograniczony, raz dotyczący takiej części mózgu, a raz innej oraz od tego, 
czy właściwości chemiczne mózgu doznają takiej czy innej zmiany.
 4. To samo indywiduum chorobowe wywołuje różne objawy funkcyjne, a róż-
ne indywidua chorobowe wywołują te same objawy funkcyjne, np. zapalenie 
opon mózgowych, apopleksja, wodogłowie, gąbczaste zwyrodnienie mózgu, hi-
perostoza itd. wywołują objawy ucisku mózgu i porażenia mózgowego, mimo 
że są całkowicie różnymi indywiduami. Zatem na podstawie objawów ucisku 
mózgu  i porażenia mózgowego można wnioskować o nacisku na mózg, ale nie 
o apopleksji, wodogłowiu, gąbczastym zwyrodnieniu mózgu lub hiperostozie.
 5. Zapewne istnieją indywidua chorobowe bez dysfunkcji [nie powodujące 
dysfunkcji], ale nie mogą istnieć dysfunkcje bez indywiduum chorobowego, po-
nieważ każdy skutek musi mieć przyczynę. Mimo to w wielu przypadkach ana-
tomia patologiczna nie jest w stanie stwierdzić obecności tych indywiduów, np. 
w wielu przypadkach epilepsji, tężca i innych tak zwanych nerwic. Podpierając 
się tym faktem myślano, że można anatomii patologicznej zarzucić, iż nie jest ona 

Praktyczne obserwacje na podstawie wyników badań w Szpitalu Okręgowym w Wiedniu



191

w stanie stwierdzić samych chorób, lecz jedynie produkty chorobowe, a w wie-
lu przypadkach nie potrafi wykazać nawet tych ostatnich i dlatego nie zasługuje 
na tak dużą uwagę, jaką poświęcano jej w ostatnich czasach. Udowodniono już, 
że produkty, które prezentuje nam anatomia patologiczna, nie są produktami, 
lecz indywiduami chorobowymi, a zatem samą chorobą. A jeśli anatomia pato-
logiczna nie jest w stanie we wszystkich przypadkach wykazać nam [obecności] 
indywiduów, będących przyczyną określonych procesów chorobowych, to tylko 
dzieli w tym zakresie los swoich siostrzanych dziedzin naukowych: mineralogii, 
botaniki i zoologii, które również nie potrafią we wszystkich przypadkach obiek-
tywnie opisać swoich indywiduów, lecz o istnieniu i właściwościach pewnych 
indywiduów  wnioskują jedynie na podstawie ich skutków lub objawów. Należą 
do nich ciepło, światło, elektryczność, magnetyzm oraz liczne wytwory przyrody 
stojące na najniższym stopniu swojego rozwoju, które do dnia dzisiejszego cze-
kają na decydującą sentencję [na podstawie] badań mikroskopowych. Nie ulega  
najmniejszej  wątpliwości, że wśród patologicznych indywiduów organizmu 
istnieje  pod względem ich stopnia rozwoju podobna hierarchia jak wśród indywi-
duów innych królestw w przyrodzie:
 Zorganizowane indywidua potrafiące wykonywać ruchy dowolne: wnętrznia-
ki, świerzbowiec.
 Zorganizowane indywidua nie potrafiące wykonywać ruchów dowolnych: po-
lipy, grzyby.
 Niezorganizowane indywidua: wysięki.
 Na podstawie analogicznych objawów w innych królestwach przyrody można 
nie bez powodu założyć, że w szczególności niezorganizowane indywidua pa-
tologiczne rozciągają się od sztywnej konsystencji kości aż do konsystencji skra-
plającej się cieczy, gazu, strumienia elektrycznego czy podmuchu, co bardziej niż 
dostatecznie wyjaśnia to, że anatomia patologiczna dotychczas nie jest w stanie 
w wielu przypadkach wykazać [obecności] indywiduum.
 6. Całokształt wszelkich objawów funkcyjnych, powodowanych przez indy-
widuum chorobowe, jest określany jako postać choroby. Postać choroby i proces 
chorobowy tworzą pozbawiony treści przedmiot badań dawnej patologii. Brakuje 
im materialnego jądra, ostatecznego rozumowego odniesienia wszystkich patolo-
gicznych rozważań oraz materialnego powiązania. Tym materialnym jądrem, tym 
materialnym powiązaniem między postacią choroby a procesem chorobowym jest 
tylko indywiduum, które jest wprawdzie produktem nieznanej nam siły, którą 
nazywamy procesem chorobowym, ale jednocześnie jest ono również przyczyną 
wszelkich zaburzeń funkcyjnych, a więc również przyczyną danej postaci choro-
by. Jeżeli prawdą jest, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy poszczegól-
nymi objawami funkcyjnymi a indywiduami chorobowymi, to prawdą musi też 
być to, że również pomiędzy postacią choroby jako całokształtem poszczególnych 
objawów funkcyjnych a indywiduum chorobowym nie może być bezpośredniego 
związku. Zatem to, na ile na podstawie postaci choroby możemy pozwolić sobie 
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na wyciąganie wniosków odnośnie indywiduum chorobowego, rozważymy do-
kładniej w dalszej części, gdy będziemy omawiać rożne rodzaje diagnozy.
 7. Istotnymi objawami funkcyjnymi musiałyby być takie objawy, które indy-
widuum patologiczne musi koniecznie wywoływać, aby przetrwać jako takie; sta-
łymi objawami funkcyjnymi takie, które wywołuje zawsze, a charakterystyczny-
mi takie, które wywołuje wyłącznie [dane indywiduum chorobowe]. Zgodnie ze 
zdefiniowanym powyżej pojęciem objawów funkcyjnych jest całkowicie jasne, że 
nie istnieją istotne, stałe i charakterystyczne objawy funkcyjne, ale jak najbardziej 
istnieją istotne, stałe i charakterystyczne naturalno-historyczne właściwości i ma-
terialne objawy patologicznego indywiduum.
 8. Pierwotne objawy to takie, które są wywoływane bezpośrednio przez mate-
rialne uwarunkowania patologicznego indywiduum, a wtórne objawy to takie, które 
są przez nie wywoływane pośrednio, np. niedomykalność zastawki dwudzielnej jest 
pierwotnym objawem mechanicznej wady zastawki, a przekrwienie płuc i spowo-
dowane nim duszności są jej objawami wtórnymi. Objawy funkcyjne są więc zawsze 
tylko objawami wtórnymi, a objawami pierwotnymi są zawsze objawy materialne.
 9. Dopóki indywiduum patologiczne nie utworzyło lub nie umiejscowiło się 
i pozostaje w obrębie krwiobiegu, występują tylko objawy ogólne, lecz gdy tyl-
ko indywiduum patologiczne utworzy lub umiejscowi się i wydostanie się poza 
krwiobieg, występują również objawy miejscowe lub lokalne.
 Zatem objawy ogólne to takie, które są wywoływane przez znajdujące się w ob-
rębie krwiobiegu, a więc nieumiejscowione indywiduum patologiczne, a objawy 
miejscowe to takie, które są wywoływane przez znajdujące się poza krwiobiegiem, 
a więc umiejscowione indywiduum patologiczne. Na podstawie objawów ogól-
nych można wnioskować o chorobie krwi, a na podstawie objawów miejscowych 
o schorzeniu narządu. Jednakże każda choroba ma swój początek we krwi. Cho-
ciażby tylko z tego powodu objawy miejscowe są o wiele bardziej determinujące 
i przydatne niż objawy ogólne.
 Objawy ogólne to przeważnie objawy powstawania, a tylko rzadko objawy or-
ganizacji. Natomiast objawy miejscowe zawsze są objawami organizacji, tzn. są 
powodowane mechanicznymi i chemicznymi uwarunkowaniami umiejscowione-
go i organizującego się indywiduum. Na podstawie objawów miejscowych można 
wyciągać bezpośrednie wnioski odnośnie mechanicznych i chemicznych uwarun-
kowań indywiduum, a na ich podstawie wnioski odnośnie dokładniejszych wła-
ściwości samej krwi. Zatem objawy ogólne mają przeważnie nieokreślony zwią-
zek z indywiduum chorobowym, a objawy miejscowe po części mechanicznie, 
a po części chemicznie określony z nim związek.
 Po tych ogólnych rozważaniach dotyczących pojęć choroby i symptomu moż-
liwe będzie chyba bliższe określenie pojęcia diagnozy przy łóżku chorego.
 Słowo diagnoza jest przyjęte wyłącznie w patologii i nie jest zwrotem używanym 
przez inne nauki przyrodnicze. Okoliczność ta wskazuje na to, że patologia w swoim 
naukowym rozwoju musiała kroczyć inną drogą niż inne nauki przyrodnicze.
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 Każda nauka przyrodnicza zaczyna się od historii naturalnej, a historia natu-
ralna zaczyna się od indywiduum. Każda nauka przyrodnicza musi określić swoje 
indywiduum, tzn. móc określić jego charakter pod względem [przynależności do] 
klasy, rzędu, rodzaju i gatunku oraz włączyć je do danego systemu pojęciowego.
Nie ulega już dłużej wątpliwości, że patologia ma swoje indywiduum, gdyż pod-
dawać w wątpliwość indywiduum patologii oznaczałoby poddanie w wątpliwość 
samego istnienia patologii. Zatem może tylko chodzić o to, czy i w jaki sposób 
patologia jest w stanie określić swoje indywidua w poszczególnych przypadkach.
W mineralogii, botanice i zoologii określanie indywiduum odbywa się bezpośred-
nio na podstawie obserwacji jego cech naturalno-historycznych, według których 
można ocenić jego systematyczny charakter. Obserwacja cech naturalno-histo-
rycznych lub, oznaczające to samo, zmysłowe poznanie indywiduum jest zatem 
nieodzownym warunkiem jego określenia.
 W przypadku przytoczonych trzech nauk przyrodniczych obserwacja cech 
naturalno-historycznych, a tym samym określenie indywiduum, nie wiąże się ze 
szczególnymi trudnościami, ponieważ minerały, rośliny i zwierzęta są obiektami, 
które w większości przypadków pozwalają badającemu na poznanie zmysłowe, 
a my posługujemy się różnymi instrumentami, aby je uzupełnić.
 W patologii określanie indywiduum nie może odbywać się w żaden inny spo-
sób. Musi wynikać z obserwacji cech naturalno-historycznych patologicznego in-
dywiduum. Obserwacja cech naturalno-historycznych patologicznego indywidu-
um, a tym samym jego określenie, też nie wiąże się ze szczególnymi trudnościami, 
ponieważ indywidua patologiczne są obiektami, które w większości przypadków 
pozwalają nam na ich zmysłowe poznanie przy badaniu zwłok, a w celu ich uzu-
pełnienia posługujemy się przede wszystkim skalpelem i mikroskopem.
 Pod względem jej naukowego wkładu patologia w niczym nie ustępuje innym 
naukom przyrodniczym, a my dzięki anatomii patologicznej tak samo posiadamy 
historię naturalną chorób jak dzięki mineralogii, botanice i zoologii naukę przy-
rodniczą [powinno być: historię naturalną] minerałów, roślin i zwierząt, ponieważ 
zarzut, że anatomia patologiczna nie jest w stanie opisać wszystkich indywidu-
ów chorobowych, równie dobrze dotyczy innych nauk przyrodniczych, co należy 
przypisać ograniczoności naszych środków, a czego dziś nie da się opisać, jutro 
być może będzie możliwe.
 Jednakże praktykującemu lekarzowi nie może wystarczyć opisanie indywidu-
um patologicznego przy badaniu zwłok. Pragnie i powinien on wykrywać [indy-
widuum chorobowe] przy łóżku chorego.
 Indywiduum patologiczne jest najwyższym celem, stałym punktem [odnie-
sienia], na który lekarz powinien kierować swój badawczy wzrok. Każdy objaw 
zakłada istnienie indywiduum. Zatem gdy lekarz zauważy jakiś objaw chorobo-
wy, to jego następna myśl powinna dotyczyć indywiduum, które ten objaw spo-
wodowało. Wyobrażenie tego indywiduum powinno mu towarzyszyć przez cały 
przebieg choroby, tj. przez wszystkie stadia rozwoju indywiduum i wynikające 
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z tego zmiany w organizmie. Gdy indywiduum patologiczne ulega zniszczeniu 
lub takiej przemianie, że nie zakłóca już materialnych uwarunkowań ogarnięte-
go chorobą organizmu ani mechanicznie, ani chemicznie, to czynności organizmu 
znów odbywają się bez zakłóceń, a on sam zdaje się być wyleczony.
 Indywiduum patologiczne jest więc przewodnikiem praktykującego lekarza 
przy wszystkich jego rozważaniach, najbardziej bezpośrednią przyczyną bycia 
chorym, wszystkich objawów chorobowych i wszelkich jego działań przy łóżku 
chorego. Jeśli utraci on z oczu tę świecącą gwiazdę, to noc przesłoni jego rozum, 
a niepewność przyćmi to, co już rozpoczął!
 Jednak jeśli lekarz ma określić indywiduum patologiczne w żywym organi-
zmie, tj. już przy łóżku chorego, a nie dopiero przy stole sekcyjnym, to musi on 
mieć możliwość obserwacji cech naturalno-historycznych lub, oznaczającego to 
samo, poznania zmysłowego już w żywym organizmie, ponieważ obserwacja cech 
naturalno-historycznych lub poznanie zmysłowe indywiduum jest nieodzownym 
warunkiem jego bezpośredniego lub inaczej naturalno-historycznego określenia.
Jednakże pod tym względem indywidua patologiczne dzielą się na dwie różne 
grupy: na te, które występują na peryferiach organizmu i pozwalają badającemu na 
ich zmysłowe poznanie – nazywane indywiduami zewnętrznymi lub chorobami  
zewnętrznymi oraz na te, które występują we wnętrzu organizmu i nie pozwalają 
badającemu na ich zmysłowe poznanie – nazywane indywiduami wewnętrznymi 
lub chorobami wewnętrznymi.
 Określanie indywiduów zewnętrznych odbywa się, jak wynika już z powyż-
szych wywodów, na podstawie obserwacji ich naturalno-historycznych cech na 
sposób bezpośredni, co właśnie dlatego nazywamy bezpośrednią lub natural-
no-historyczną metodą określania. Określanie indywiduów wewnętrznych nie 
może odbywać się na sposób bezpośredni lub naturalno-historyczny, ponieważ 
jego podstawą nie jest obserwacja cech naturalno-historycznych, a tym samym nie 
bezpośrednie poznanie zmysłowe.
 Indywidua zewnętrzne to wyobrażenia powstałe bezpośrednio przez pozna-
nie zmysłowe, a indywidua wewnętrzne to wyobrażenia powstałe pośrednio 
na podstawie wniosków. Rozpoznajemy np. ospę, ponieważ ją widzimy; rozpo-
znajemy wysięk przy zapaleniu płuc nie dlatego, że go widzimy, ale dlatego, że 
wnioskujemy o jego istnieniu na podstawie zmian, które wywołuje w organizmie. 
Zatem indywidua wewnętrzne mogą być określane tylko pośrednio na podstawie 
obserwacji zmian lub objawów, które wywołują w organizmie, co właśnie dlatego 
nazywamy pośrednią lub symptomatyczną metodą określania.
 Tak więc diagnoza to, analogicznie do innych nauk przyrodniczych, okre-
ślenie indywiduum patologicznego będącego przyczyną danej postaci choro-
by.
 Diagnoza musi zawsze dotyczyć indywiduum, a nigdy [zewnętrznej] postaci 
choroby, ponieważ tylko indywiduum jest chorobą, tylko indywiduum jest obiek-
tem, a tylko obiekty są przedmiotami wiedzy.
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 Diagnozę dotyczącą samego indywiduum nazywamy obiektywną, a dotyczącą 
tylko samej postaci choroby – symptomatyczną. Diagnoza obiektywna daje nam 
wyobrażenie samego indywiduum, a diagnoza symptomatyczna tylko wyobra-
żenie jego skutków lub objawów, np. astma, konwulsje, niedrożności czy kolka 
to czysto symptomatyczne diagnozy, które tak długo nie dają nam żadnego po-
jęcia o chorobie, jak długo nie określają indywiduów będących przyczyną przy-
toczonych chorób. Astmę może wywoływać np. włóknisty wysięk w komórkach 
płucnych albo włóknisty wysięk w rejonie zastawki dwudzielnej i spowodowane 
tym przekrwienie płuc. Zatem jak długo nie jest określone indywiduum, które ją 
pierwotnie wywołało, tak długo astma jest diagnozą symptomatyczną, czyli nic 
nie mówiącą.
 To samo dotyczy wszystkich innych diagnoz symptomatycznych, które 
pełnymi  przepychu słowami skrywają zawsze nieobecność pojęcia. A więc nie 
ma diagnozy bez indywiduum, a tam gdzie jesteśmy zmuszeni takową postawić, 
musimy  otwarcie przyznać, że znajdujemy się na granicy wiedzy i w obszarze 
fantazji, która nie może stanowić pewnej podstawy dla naszych działań.
 Diagnozowanie oznacza określenie patologicznego indywiduum albo na 
podstawie jego cech naturalno-historycznych, albo na podstawie objawów, któ-
re wywołuje w organizmie. Diagnostyka jest działem patologii zajmującym się 
określaniem patologicznego indywiduum. Diagnostyka opiera się, jak to wynika 
z powyższych wywodów, częściowo na prawach naturalno-historycznych, a czę ś-
cio wo na prawach fizycznych i chemicznych. Zatem nie jest ona samodzielną dys-
cypliną naukową, lecz doktryną złożoną z trzech dyscyplin naukowych i stosowa-
ną do określonego celu lub inaczej mówiąc jest ona zastosowaniem [praw] historii 
naturalnej, fizyki i chemii do indywiduum chorobowego w celu jego określenia, 
tzn. włączenia do systemu pojęciowego.
 Konieczność określania patologicznego indywiduum w żywym organizmie 
w pewnym sensie powołała diagnostykę do życia, ponieważ jeśli moglibyśmy 
zadowolić się określaniem patologicznego indywiduum przy badaniu zwłok, to 
mielibyśmy diagnostykę w czysto naturalno-historycznym sensie, tzn. charakte-
rystykę, którą posiadają inne nauki przyrodnicze. Nie bylibyśmy zmuszeni ucie-
kać się do innych dyscyplin naukowych i zakłócać spójność praw [medycyny], 
lecz moglibyśmy określać wszystkie dające się opisać indywidua patologiczne 
za pomocą metody naturalno-historycznej, a określone w ten sposób indywidua 
przekazywać dalej fizyce i chemii do dalszych badań.
 Jednak w przypadku żywego organizmu zastosowanie metody czysto natu-
ralno-historycznej jest możliwe bardzo rzadko. Musimy więc uciekać się jeszcze 
do innych metod naukowych, aby określić patologiczne indywiduum. Pod tym 
względem diagnostyka znacznie różni się od charakterystyki innych nauk przy-
rodniczych, ponieważ ta ostatnia opiera się na prawach historii naturalnej i za-
wsze określa swe indywidua metodą naturalno-historyczną, natomiast ta pierw-
sza opiera się częściowo na prawach naturalno-historycznych, a częściowo na 
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prawach fizycznych oraz chemicznych i określa swe indywidua po części metodą 
naturalno-historyczną, po części metodą fizyczną, a po części metodą chemiczną.
 Metoda naturalno-historyczna jest prosta, ponieważ wymaga jedynie zmysło-
wego poznania indywiduum; bezpośrednia, ponieważ opiera się bezpośrednio 
na obserwacji cech naturalno-historycznych; kompletna, ponieważ opisuje nam 
samo indywiduum z jego charakterystycznymi cechami.
 Określenie patologicznego indywiduum metodą naturalno-historyczną 
oznacza  włączenie go do danego systemu pojęciowego zgodnie z jego charakte-
rystycznymi naturalno-historycznymi właściwościami. Jeśli mamy określić pato-
logiczne  indywiduum, to badamy wszystkie jego naturalno-historyczne wła-
ściwości, a następnie zgodnie z danym systemem wyszukujemy spośród nich 
najpierw właściwości charakterystyczne dla klasy, potem dla rzędu, rodzaju, ga-
tunku, a w razie potrzeby również dla odmiany i w przypadku pokrywających się 
cech charakterystycznych włączamy to indywiduum do danego systemu pojęcio-
wego. Mamy np. określić dane indywiduum patologiczne zgodnie z systemem 
Willana:
 Nasze patologiczne indywiduum jest umiejscowione na skórze; ta cecha cha-
rakterystyczna jest zgodna z cechami charakterystycznymi jedynej klasy tego sys-
temu, a zatem nasze indywiduum posiada cechy charakterystyczne tej klasy i na-
leży do klasy chorób skórnych.
 Elementarną formą naszego patologicznego indywiduum jest krosta; ta cecha 
charakterystyczna jest zgodna z cechami charakterystycznymi czwartego rzędu 
tego systemu, a zatem nasze indywiduum posiada cechy charakterystyczne tego 
rzędu i należy do rzędu: krosty.
 Nasze indywiduum zaczyna się od czerwonych czopów; te przekształcają się 
między 7 a 9 dniem w czopy ropne z czerwonymi otoczkami, które ok. 15 dnia wy-
sychają tworząc drewnianobrązowe strupy i pozostawiają białe blizny. Ta cecha 
charakterystyczna jest zgodna z cechami charakterystycznymi czwartego gatunku 
w rzędzie krost, a zatem jest to cecha gatunkowa naszego indywiduum i należy 
ono do gatunku: ospy.
 Stosując tę procedurę włączyliśmy nasze indywiduum do systemu pojęcio-
wego: choroby skórne – krosty – ospy, tzn. określiliśmy je pod względem na-
turalno-historycznym, rozpoznaliśmy, zdiagnozowaliśmy. Z tego wynika, że 
patologia postępuje przy określaniu indywiduów, które pozwalają na badanie 
pod kątem historii naturalnej w żywym organizmie, tak samo jak inne nauki 
przyrodnicze.
 Jednakże tak samo jak mineralogia, botanika i zoologia nie potrafią określać 
indywiduów, które całkowicie się nie wykształciły lub w przypadku których 
nie mogą zbadać wszystkich istotnych cech naturalno-historycznych (np. zwie-
trzałych minerałów, uschniętych roślin, okaleczonych zwierząt lub minerałów 
pozbawionych  formy krystalicznej, roślin bez kwiatów, zwierząt bez uzębienia), 
tak też patologia nie jest w stanie określić pod kątem naturalno-historycznym tych 
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zewnętrznych indywiduów lub chorób, które nie rozwinęły się całkowicie lub 
w przypadku których nie może zbadać wszystkich istotnych cech naturalno-histo-
rycznych (np. ospy zanim powstaną krosty; szkarlatyny, gdy ogranicza się ona do 
śluzówki jamy ustnej; egzemy ze zliszajowaceniem, jeśli jest zniekształcona przez 
substancje żrące, maści, plastry, zanieczyszczenia itd.). Zatem jeżeli patologia przy 
określaniu podobnych przypadków nie spełnia stawianych jej wymagań, to nie 
można jej z tego powodu robić nawet najmniejszego zarzutu, ponieważ tam, gdzie 
nie ma całkowicie rozwiniętych indywiduów, nie mogą istnieć też ich prawidłowe 
pojęcia.
 Jednakże nawet w przypadku całkowicie rozwiniętych, zewnętrznych indy-
widuów patologia często nie jest w stanie dokonać tego, czego dokonują inne 
nauki przyrodnicze, a przyczyną tego stanu rzeczy jest jedynie to, że patologia 
żadną miarą nie ma do dyspozycji takich środków jak one, aby móc dokładnie 
zbadać naturalno-historyczne cechy swoich indywiduów. Podczas gdy inne nauki 
przyrodnicze posługują się różnymi instrumentami w celu zbadania naturalno-
-historycznych cech swoich indywiduów i badają przy tym nie tylko cechy po-
wierzchniowe, lecz również właściwości masy, to patologia przy określaniu swo-
ich zewnętrznych indywiduów w żywym organizmie w większości przypadków 
musi się ograniczać do badania tych pierwszych tylko poprzez poznanie zmysło-
we i wyrzec się wszystkich innych pomocy, a w szczególności skalpela i mikrosko-
pu, tak niezbędnych do zbadania masy. Tak więc nie możemy np. bliżej określić 
dokładniejszych właściwości raka warg, ponieważ nie możemy przeprowadzić 
wewnętrznego badania nacieku.
 Zatem jeżeli patologia ma określać swoje indywidua z taką samą dokładnością 
jak inne nauki przyrodnicze, to nie tylko muszą jej być przedkładane całkowi-
cie rozwinięte patologiczne indywidua, lecz należy jej również dać konieczne do 
badań  środki. W tych przypadkach będzie ona w stanie całkowicie zdiagnozować 
swoje indywidua tylko metodą naturalno-historyczną, tzn. bez posiłkowania się 
metodą symptomatyczną.
 Będziemy w stanie sami określić według cech naturalno-historycznych np. 
szkarlatynę, odrę, ospę, różę itd., jeżeli będą one całkowicie rozwinięte, bez ko-
nieczności uwzględniania gorączki, majaczenia, objawów żołądkowych, nieżyto-
wych i innych.
 Naturalno-historyczna metoda określania jest zatem samowystarczalna we 
wszystkich przypadkach pozwalających na jej pełne zastosowanie, ponieważ daje 
nam bezpośredni i kompletny opis patologicznego indywiduum.
 Niemniej jednak jednoczesne uwzględnienie objawów powodowanych przez 
patologiczne indywiduum ma – przynajmniej w tych przypadkach, w których 
nie można go kompletnie opisać na drodze naturalno-historycznej – duże zna-
czenie, gdyż uzupełnia niedostateczną charakterystykę i znacznie ułatwia posta-
wienie diagnozy. I tak tym pewniej rozpoznamy nietypową szkarlatynę, jeżeli 
towarzyszą  jej wysoka gorączka oraz zaczerwienienie języka i gardła, a niecałko-
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wicie rozwiniętą  ospę, jeśli poprzedzały ją przez dwa dni gorączka i dolegliwości 
żołądkowe itd.
 Środki badawcze, które patologia ma do dyspozycji, aby określać swoje indy-
widua na drodze naturalno-historycznej, ograniczają się, z wyjątkiem mikrosko-
pu i kilku prostych urządzeń, np. wziernika macicznego do lepszej obserwacji 
indywiduów zlokalizowanych na śluzówce żeńskich narządów płciowych, sondy 
do badania kamieni nerkowych, igły do znajdowania świerzbowca itp., prawie 
wyłącznie do zmysłowego poznania patologicznego indywiduum.
 Poznanie zmysłowe obejmuje obserwacje za pomocą wszystkich pięciu zmy-
słów, przy czym obserwacje za pomocą zmysłu wzroku są najważniejsze, ponie-
waż opisują nam większość naturalno-historycznych cech danego indywiduum, 
takich jak barwa, kształt, wielkość, struktura, umiejscowienie, rozmieszczenie, 
stan skupienia itd.
 Obserwacje za pomocą zmysłu dotyku służą dokładniejszemu określeniu 
kształtu, wielkości, twardości, umiejscowienia, stanu skupienia i elastyczności 
patologicznego indywiduum itd., a więc są obok obserwacji za pomocą zmysłu 
wzroku najprzydatniejsze do jego określenia na drodze naturalno-historycznej.
 Obserwacje za pomocą zmysłu powonienia nie są bez znaczenia, jeżeli pocho-
dzą bezpośrednio od zlokalizowanego indywiduum patologicznego, a co za tym 
idzie opisują naturalno-historyczne właściwości, a nie przypadkowe wyniki. I tak 
zapach kału z ust pomaga zdiagnozować gorączkę żołądkową, kwaśny zapach 
– nieżyt żołądka z gorączką, zgniły zapach – śluzotok płucny, a kwaśno-zgniły 
zapach – raka macicy, ponieważ wszystkie te zapachy pochodzą od utworzonych 
na danej śluzówce wysięków lub umiejscowionych tam indywiduów, a co za tym 
idzie powinny być taktowane jako właściwości naturalno-historyczne indywidu-
um, a nie jako przypadkowe wyniki.
 Obserwacje za pomocą zmysłu słuchu są szczególnie uwzględniane w przy-
padku fizycznej metody określania, ponieważ różne rodzaje dźwięków, które 
powstają w wyniku poruszania się różnorodnych indywiduów patologicznych, 
należą do właściwości fizycznych tych indywiduów. Wrażenia, jakie wywierają 
majaczenia, kaszel, łkanie, lamenty itd. na nasz narząd słuchu, są objawami, 
a nie naturalno-historycznymi właściwościami patologicznego indywiduum. 
Nie mogą zatem wnieść nic do jego określenia na drodze naturalno-historycz-
nej.
 Im bardziej kompletne jest poznanie zmysłowe danego indywiduum patolo-
gicznego, tzn. im więcej jego naturalno-historycznych właściwości możemy zaob-
serwować i im dokładniejsze są te obserwacje, tym łatwiej i pełniej udaje się też 
określić to indywiduum na drodze naturalno-historycznej i w tym przypadku, 
jak już wspomniałem, metoda naturalno-historyczna będzie wystarczająca, aby 
włączyć patologiczne indywiduum do danego systemu pojęciowego, tzn. aby je 
rozpoznać lub zdiagnozować. W tym przypadku objawy danego indywiduum 
patologicznego zostaną wykorzystane w formie notatek fizjograficznych do uzu-
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pełnienia pojęcia zdefiniowanego już na drodze naturalno-historycznej, ale nie są 
niezbędne do jego określenia.
 Im mniej możliwe jest pełne zastosowanie naturalno-historycznej metody 
określania, tym bardziej niezbędne staje się uwzględnienie powodowanych przez 
patologiczne indywiduum objawów. Ma to często miejsce nie tylko w przypadku 
niecałkowicie rozwiniętych zewnętrznych, lecz również w przypadków tych we-
wnętrznych indywiduów patologicznych, których pojedyncze właściwości natu-
ralno-historyczne możemy zaobserwować w wyniku wydalania lub dzięki użyciu 
pewnych urządzeń, np. wykasłana krew w przypadku krwotocznego wysięku 
do komórek płucnych, zwrócona czekoladowobrązowa materia w przypadku 
raka żołądka, wydalone zmiękczone guzki płucne, kredowobiałe wypróżnienie 
w przypadku cholery, wypróżnienia z krwią w przypadku dezynterii, ropne wy-
próżnienia z krwią w przypadku raka macicy, twardość i odgłos w przypadku 
sondowania kamieni w pęcherzu moczowym itd.
 Jednakże tak samo jak mineralogia, botanika i zoologia nie są w stanie określić  
indywiduum na podstawie jego pojedynczych części, tak też nie potrafi tego 
patologia.  Mimo to obserwacja nawet pojedynczych naturalno-historycznych cech 
danego indywiduum ma ogromne znaczenie dla diagnostyki, ponieważ opiera 
się na bezpośredniej, aczkolwiek tylko częściowej obserwacji obiektu i odzwier-
ciedlając rzeczywistość stanowi pewne i niewzruszone punkty odniesienia dla 
dalszych badań. I tak badanie wydalonego zmiękczonego guzka płucnego oraz 
ciała powodującego odgłosy w pęcherzu moczowym za pomocą sondy wzmacnia 
diagnozę gruźlicy płuc oraz kamicy pęcherza moczowego aż do całkowitej pew-
ności, ponieważ teraz widoczny, rozpływający się guzek płucny oraz zaobserwo-
wane za pomocą zmysłu dotyku i słuchu kamienie w pęcherzu moczowym nie 
są objawami, lecz naturalno-historycznymi właściwościami, a więc integralnymi 
składnikami patologicznego indywiduum, na podstawie których mamy prawo 
wnioskować o całości, czyli o indywiduum.
 Z powyższych wywodów na temat naturalno-historycznej metody określania 
wynika, że znajduje ona pełne zastosowanie tylko w przypadku indywiduów 
zew nętrznych, a niepełne w przypadku takich indywiduów wewnętrznych, któ-
rych pojedyncze cechy naturalno-historyczne możemy zaobserwować.
 Żadnego zastosowania nie ma ona w przypadku takich indywiduów we-
wnętrznych, które w żaden sposób nie pozwalają na poznanie zmysłowe, jak np. 
w przypadku chorób mózgu, serca i wszystkich tak zwanych chorób wewnętrz-
nych, przy których ani nie są wydalane składniki produktów chorobowych lub 
indywiduum, ani nie da się zaobserwować jego pojedynczych cech naturalno-hi-
storycznych za pomocą pewnych urządzeń.
 To tu patologia, oddzielona od swoich obiektów, jest zmuszona porzucić natu-
ralno-historyczną metodę określania opartą na bezpośrednim poznaniu zmysło-
wym i uciekać się do pośredniej czy inaczej symptomatycznej metody określania.
Tak jak naturalno-historyczna metoda określania opisuje patologiczne indywiduum  
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na podstawie jego naturalno-historycznych właściwości, tak też symptomatyczna 
metoda określania powinna opisywać patologiczne indywiduum na podstawie 
spowodowanych przez nie materialnych zmian lub objawów.
 Może tego dokonać tylko, jeżeli naturalno-historyczne cechy wyrażają się w 
symptomach, jeżeli symptom jest wyrażeniem lub ekwiwalentem cechy natural-
no-historycznej, jeżeli można substytuować symptom zamiast cechy naturalno-hi-
storycznej i jeżeli na podstawie symptomu można wnioskować o określonej cesze 
naturalno-historycznej. A to, że między symptomem a cechą naturalno-historycz-
ną nie ma takiego związku, wynika z omówionego już pojęcia objawów, a będzie 
jeszcze jaśniejsze dzięki następującym rozważaniom.
 Indywiduum chorobowe oddziałuje na ogarnięty chorobą organizm jak mate-
ria na materię, a nie jak indywiduum na indywiduum.
 Patologiczne indywidua wywołują w ogarniętym chorobą organizmie zmia-
ny czy objawy nie dlatego, że są indywiduami, ale dlatego, że są materią, np. 
rak opony twardej mózgowia wywołuje objawy ucisku mózgu nie dlatego, że 
jest tworem o okrągłym rdzeniu, zabarwionym na biało lub na czarno, często 
włóknistym i mocno unaczynionym, ale dlatego, że jest ciałem czy materią, która 
rozprzestrzeniając się jest w stanie wywierać nacisk na mózg. Te same objawy 
ucisku na mózg mogą być też wywoływane przez hiperostozę, wysięki związane 
z apopleksją i zapalaniem opon mózgowych, a nawet przez zwykłe przekrwienia 
i to nie dlatego, że są hiperostozą, wysiękami związanymi z apopleksją i zapa-
laniem opon mózgowych lub przekrwieniami, ale dlatego, że są w ogóle ciała-
mi lub materią, które dzięki swoim mechanicznym właściwościom są w stanie 
wywierać nacisk na mózg. Rak wątroby nie dlatego powoduje bóle i żółtaczkę, 
że jest rakiem, ale dlatego, że jest ciałem, które poprzez swój rozmiar powoduje 
ucisk i napięcie, zatyka przewody żółciowe i wtłacza żółć z powrotem do krwi. 
Takie same objawy mogą być również powodowane przez guzki oraz kamicę 
żółciową.
 Guzki w płucach nie dlatego zaburzają funkcjonowanie płuc, że są guzkami, 
tzn. okrągłymi, szarawobiałymi, przezroczystymi, włóknistymi i serowato-wil-
gotnymi ziarnkami, ale dlatego, że są ciałami, które dzięki swoim materialnym 
właściwościom są w stanie zakłócić funkcjonowanie płuc, a takie same objawy 
mogą też być powodowane przez wysięk krupowy, rakowy i krwotoczny.
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Streszczenie: Wśród wielu polskich rękopisów przechowywanych w Państwowym Archiwum 
Historycznym  Litwy w Wilnie znajdują się listy Adama Wrzoska (1875-1965), patologa, historyka 
medycyny i antropologa z zaboru austriackiego, do Władysława Zahorskiego (1858-1927), histo-
ryka medycyny z zaboru rosyjskiego. Korespondencja dostarcza wiedzy o współpracy naukowej 
między zaborami na początku XX w., szczególnie o tym, jak A. Wrzosek analizował poglądy nauko-
we Jędrzeja  Śniadeckiego, polskiego lekarza, fizjologa i chemika pracującego w Wilnie w pierwszej 
połowie  XIX w., chociaż potrzebne archiwalia pozostawały w zaborze rosyjskim.

Abstract: In the State Historical Archive of Lithuania in Vilnius numerous Polish manuscripts are 
kept. Among them are the letters written by Adam Wrzosek (1875-1965), a pathologist, historian of 
medicine and anthropologist from Cracow in the Austrian partition of Poland, to Władysław Za-
horski (1858-1927), a historian of medicine from Vilnius in the Russian partition of Poland. This cor-
respondence provides some interesting details about scientific cooperation between scholars from 
different partitions of Poland at the turn of the last century, especially, in which way Prof. Wrzosek 
investigated scientific views of Prof. Andreas Śniadecki, a Polish doctor, physiologist and chemist 
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Listy Adama Wrzoska (1875-1965) 
do Władysława Zahorskiego (1858-1927)*

z rękopisów do druku podała i opracowała Anita Magowska

Letters by Adam Wrzosek (1875-1965) 
to Władysław Zahorski (1858-1927)

from manuscripts prepared and published by Anita Magowska
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 „Dzieła geniuszów nie starzeją się nigdy” 1 – napisał w 1905 r. krakowski pato-
log, antropolog i historyk medycyny Adam Wrzosek (1875-1965), uzasadniając w 
ten sposób potrzebę reedycji „Teoryi jestestw organicznych” Jędrzeja Śniadeckie-
go (1768-1838). Do tego czasu dzieło to wydano drukiem siedem razy (licząc wo-
luminy a nie tomy): w Warszawie (1804), Wilnie (1811, 1838, 1861, 1868), Królewcu 
(1810) i Norymberdze (1821). Społeczeństwo podzielonego przez zaborców kraju 
stale potrzebowało dowodów swej kreatywności intelektualnej 2.
 Prawdopodobnie Wrzosek zainteresował się „niedocenionym za życia, zapo-
mnianym po śmierci” 3 uczonym w 1900 r., kiedy podczas IX Zjazdu Lekarzy i Przy-
rodników Polskich w Krakowie Józef Bieliński (1848-1926) zaproponował, aby setną 
rocznicę powstania Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego uczcić nowym wyda-
niem „Teoryi jestestw…”, największego osiągnięcia jego współzałożyciela i pierw-
szego prezesa. Bieliński przypuszczał, że dochody uzyskane ze sprzedaży książki 
pozwolą na sfinansowanie druku innych wartościowych prac naukowych polskich 
lekarzy 4. Pomysł jubileuszowej edycji „Teorii jestestw…” został rzeczywiście zre-
alizowany, jednak nie przez niego, lecz Adama Wrzoska. Z jego inspiracji działacz 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i redaktor wydawanego przez jego Wy-
dział Lekarski czasopisma „Nowiny Lekarskie” Heliodor Święcicki wspomógł fi-
nansowo to datujące się na 1905 r. przedsięwzięcie. Sam Wrzosek napisał biografię 
Jędrzeja Śniadeckiego i dokonał nowej analizy teorii, niezależnej od wcześniejszych, 
stosunkowo licznych, prac innych autorów. O poglądach Jędrzeja Śniadeckiego na 
życie wypowiadali się bowiem nie tylko rozmiłowani w filozofii lekarze, w tym Jo-
hannes Müller, Wiktor Szokalski i Zygmunt Kramsztyk  5, ale też filozofowie kultury, 
np. Stanisław Brzozowski i jego żona Antonina Kolberg-Brzozowska 6.
 Jubileuszowe wydanie „Teoryi jestestw organicznych” otwierało zaplanowa-
ny przez Adama Wrzoska cykl monografii poświęconych poglądom naukowym 
i działalności lekarskiej Jędrzeja Śniadeckiego. W 1903 r. Wrzosek opublikował 
w „Krytyce Lekarskiej” listy Jędrzeja Śniadeckiego do księcia Adama Czartoryskie-
go, których autografy były przechowywane w Archiwum Książąt Czartoryskich  

 1  Adam Wrzosek, Słówko od wydawcy, [w:] Jędrzej Śniadecki, Teorya jestestw organicznych. 
Wydanie jubileuszowe, Poznań 1905, s. LXVII.
 2  Duże zainteresowanie historyków medycyny budził też traktat Jędrzeja Śniadeckiego „O fi-
zycznym wychowaniu dzieci”, do tego czasu wydany drukiem pięć razy. 
 3  Adam Wrzosek, (Przedmowa), [w:] Jędrzej Śniadecki, Teorya jestestw organicznych. Wydanie jubile-
uszowe, Poznań 1905, s. VII.
 4  Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie (PAHL), F 1135-8-6, s. 16.
 5  Jędrzej Śniadecki, Teorya jestestw organicznych. Wydanie jubileuszowe, nakładem „Nowin 
Lekarskich”, Poznań 1905.
 6  Antonina Kolberg-Brzozowska, O fizycznym wychowaniu dzieci podług Jędrzeja Śniadec-
kiego i innych, Warszawa 1902; Stanisław Brzozowski, Jędrzej Śniadecki – jego życie i dzieło. War-
szawa 1903.
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w Krakowie. Dzięki funduszowi Nestora Bucewicza w 1908 r. doprowadził do 
wydania „Pism satyrycznych” 7, a w 1910 r. drugiego tomu monografii o Jędrzeju 
Śniadeckim 8.
 Listy Adama Wrzoska do znanego wileńskiego historyka medycyny Władysła-
wa Zahorskiego (1858-1927) pochodzą z lat 1908-1913 i są przechowywane w Pań-
stwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie 9. Korespondencja datuje się 
na ważny okres życia Wrzoska, w którym najpierw dzięki wytrwałej pracy usta-
bilizował swoją pozycję naukową, a potem nagle, wskutek konfliktu z kierowni-
kiem Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, prof. Karolem Kleckim, został 
zmuszony do przeniesienia z Wydziału Lekarskiego na Wydział Filozoficzny UJ, 
z czym łączyła się radykalna zmiana kierunku pracy naukowej, z patologii do-
świadczalnej na antropologię. I tak, w 1908 r. pracował na Wydziale Lekarskim UJ, 
mając dwie habilitacje, z patologii i propedeutyki lekarskiej; w 1912 r., po trzylet-
nim sprawowaniu obowiązków profesora nadzwyczajnego (bez katedry i wyna-
grodzenia) patologii ogólnej i doświadczalnej, został profesorem etatowym z obo-
wiązkiem wykładania patologii ogólnej i doświadczalnej, historii medycyny oraz 
propedeutyki lekarskiej, a także prowadzenia ćwiczeń z patologii doświadczalnej; 
podczas gdy jesienią 1912 r. był już pracownikiem naukowym Zakładu Antropo-
logii Wydziału Filozoficznego UJ 10.
 Adresat listów, Władysław Zahorski urodził się w Święcianach. Był synem le-
karza, który za udział w powstaniu 1863 r. (Rosjanie karali lekarzy za udzielanie 
pomocy rannym powstańcom) został zesłany wraz z rodziną w głąb Rosji. Wła-
dysław ukończył gimnazjum w Permie, a medycynę studiował w Moskwie. Po 
uzyskaniu dyplomu podjął pracę w Jekatyrenburgu w okręgu uralskim, później 
był naczelnym lekarzem szpitala w Czelabińsku. W 1892 r. wrócił na ziemie oj-
czyste i zamieszkał w Wilnie, gdzie poza prowadzeniem praktyki lekarskiej zaj-
mował się działalnością społeczną. Wraz z hrabią Władysławem Tyszkiewiczem 
zorganizował Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Wilnie. Był jednym 
z założycieli i długoletnim prezesem wileńskiego Towarzystwie Przyjaciół Nauk. 
Ponadto sekretarzował Towarzystwu Lekarskiemu w Wilnie i należał do miejsco-
wego oddziału Związku Literatów Polskich Cieszył się powszechnym szacunkiem 
i popularnością jako lekarz, społecznik oraz historyk medycyny. Jego uzdolnienia 
literackie wysoko ceniła Eliza Orzeszkowa, w symbolicznym geście zapisując mu 
w testamencie swoje pióro 11.

 7  Jędrzej Śniadecki, Pisma satyryczne. Cz. 1, do druku przygotował i przedmową opatrzył 
Adam Wrzosek. Warszawa 1908.
 8  Adam Wrzosek, Jędrzej Śniadecki, t. II, Kraków 1910.
 9  PAHL, F 1135-8-6. – Listy nie są przechowywane w kolejności chronologicznej.
 10  Roman K. Meissner, Adam Jan Wrzosek (1875-1965), [w:] Szkice do portretów przedstawicieli 
medycyny poznańskiej 1945-1985, red. J. Hasik, R. Meissner, Poznań 1991, s. 325-346, na s. 326.
 11  PAHL, F. 1135-8-3, wycinek ze „Słowa” z 25 sierpnia 1927 r.
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 Listy Wrzoska do Zahorskiego przybliżają realia współpracy naukowej między 
zaborami. Granice i różne trudności nie zahamowały polskiego życia naukowe-
go. Uczeni podróżowali, korzystali z zasobów archiwalnych i bibliotecznych, wy-
pożyczali sobie cenne woluminy, wymieniając odbitki publikacji, zapewniali im 
obieg. Warto zauważyć, że przytaczana korespondencja jednoznacznie przypisuje 
zasługę założenia Muzeum Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Wa-
leremu Jaworskiemu, a nie Adamowi Wrzoskowi. Ten drugi przyczynił się jedynie 
(czy może – aż) do uzupełnienia zbiorów o kolejne cenne obiekty, w tym fotografie 
wileńskich uczonych 12.

8

Kraków, ul. Wielopole 8
9 listopada 1907 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 Od dawna zbierałem się napisać do Szanownego Kolegi, mając do niego roz-
maite prośby, ale napisanie listu wciąż odkładałem w nadziei, że może mi się uda 
otrzymać skądinąd potrzebne mi informacje nie fatygując przy tym Szanownego 
Kolegi. Ponieważ jednak nie udało mi się to, zatem piszę do Szanownego Kole-
gi, z góry prosząc uprzejmie o łaskawe wybaczenie, iż Go swoim listem trudzę. 
Powzięty przed laty sześciu zamiar napisania monografii o Jędrzeju Śniadeckim 
zaczynam wreszcie uskuteczniać. Pierwszą część pracy, obejmującą możliwie wy-
czerpujący życiorys Śniadeckiego, już napisałem. Przystępuję teraz do drugiej 
części pracy, a mianowicie do rozbioru pism naukowych Śniadeckiego. W tej czę-
ści mam zamiar zwrócić osobliwszą uwagę na rozdział, w którym będę mówił 
o Śniadeckim jako lekarzu, gdyż o tym jeszcze nikt obszerniej nie pisał. Dotąd 
przeważnie bowiem pisano o Śniadeckim jako o fizjologu i jako o chemiku.
 Mam wielką trudność w zgromadzeniu całego materiału potrzebnego do oce-
ny i rozbioru poglądów medycznych Śniadeckiego. Cenny w tej sprawie materiał 
znajduje się w „Dzienniku Medycyny, Chirurgii i Farmacyi” z r. 1830, w którym 
został umieszczony artykuł Józefa Mianowskiego pt. „Zdanie sprawy z dziejów 
kliniki medycznej przy Ces. Uniw. Wil. pod przewodnictwem p. Jędrzeja Śniadec-
kiego w pierwszym kwartale 1829/30 roku”. Otóż w Krakowie w Bibliotece Jagiel-
lońskiej znalazłem tylko nr 1 „Dzien. Med. Chir. i Farmacyi” z r. 1830, w którym 
znajduje się początek artykułu Mianowskiego. Natomiast numeru 2 i następnych, 

 12  PAHL, F 1135‑8‑6, list z 8 listopada 1911 r.
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w których znajduje się dalszy ciąg pracy Mianowskiego, w Bibliotece Jagielloń-
skiej nie ma. Sądziłem, że potrzebne mi numery znajdę w Warszawie w Bibliotece 
Tow. Lek. Przed paru laty pisałem w tej sprawie do dra Bielińskiego, lecz otrzy-
małem odpowiedź, że i tam poszukiwanych przeze mnie numerów „Dziennika 
Med. Chir. i Farmacyi.” nie ma. Nie pozostaje mi przeto nic innego, jeno zwrócić 
się z nader uprzejmą prośbą do Szanownego Kolegi, aby zechciał mnie zawiado-
mić, czy w Towarzystwie Lekarskim Wileńskim znajdują się potrzebne mi zeszyty 
„Dziennika” oraz czy mógłbym na krótki okres wypożyczyć je?

Anita Magowska

Adam Wrzosek
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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 Przy tej sposobności pragnąłbym zasięgnąć u Szanownego Kolegi informacji 
także w innych sprawach. Gdym w r. 1903 pojawił się w Wilnie w celu zbierania 
materiałów do monografii o Śniadeckim, nie mogłem znaleźć w Bibliotece Towa-
rzystwa Lekarskiego księgi protokolarnej obejmującej okres 1806-1835 i nikt mi 
wówczas nie mógł powiedzieć, gdzie się ta księga znajduje. Są tam sprawozdania 
z przemówień Śniadeckiego, które chciałem in extenso odpisać. Ciekawym bar-
dzo, czy rzeczona księga protokolarna została odszukana? 
 Wreszcie jeszcze jedna prośba. Czy Szanowny Kolega nie wie, azali mowa od-
czytana przez Śniadeckiego przy otwarciu Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego 
pt. „O pożytkach, jakie powszechność z zaprowadzenia Towarzystw Lekarskich 
odnosić może” nie była gdziekolwiek drukowana? A jeżeli nie, to czy nie wia-
domo, co się stało z jej rękopisem? Przepraszając stukrotnie, że Go listem moim 
trudzę, łączę wyrazy rzetelnego poważania i serdecznego koleżeńskiego pozdro-
wienia

Wrzosek

P.S. Czy Szanowny Kolega nie zna przypadkiem adresu p. Czesława Jankowskie-
go? Chciałbym doń napisać w sprawie archiwum w Bołtupiu 13, które on przeglą-
dał przed napisaniem monografii o pow. oszmiańskim. 14

8

Kraków
6 stycznia 1908 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 Przepraszam bardzo, że na list jego z dnia 13 listopada 1907 roku teraz dopiero 
odpisuję. Za obietnicę pożyczenia mi numerów „Dziennika Med. Chir. i Farmacyi”  
z artykułami Józefa Mianowskiego bardzo dziękuję. Z łaskawej obietnicy Sza-

 13  Bołtupie obok Wornianów było jednym z dwóch majątków należących do Jędrzeja Śniadec-
kiego. Zakupił je w 1806 r. , co opisał Czesław Jankowski w książce „Powiat oszmiański”. Bołtupie 
otrzymała córka Jędrzeja Śniadeckiego, Zofia. W 1905 r. jej mąż, Stanisław Osiecimski, sprzedał go 
H. Mikoszy, a tym samym w 1907 r. rodzinne archiwum Jędrzeja Śniadeckiego w Bołtupiu znalazło 
się w obcych rękach, a być może – już nie istniało. Wypisy Cz. Jankowskiego miałyby więc dużą 
wartość poznawczą dla Adama Wrzoska. 
 14  PAHL, F.1135-8-6, s. 388.
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nownego Kolegi w niedalekiej przyszłości mam nadzieję skorzystać. Tymczasem 
jednak zmuszony byłem przerwać pracę nad monografią o Jędrzeju Śniadeckim 
i będę mógł zabrać się do niej z powrotem za pół roku, tj. gdy na Uniwersytecie 
rozpoczną się letnie wakacje.
 Za spis artykułów medycznych Śniadeckiego pięknie dziękuję. Posiadam je 
wszystkie w swoim księgozbiorze. Co się tyczy zaś rozpraw i artykułów o Śnia-
deckim, które były kiedykolwiek drukowane, to, na szczęście, wszystkie w tutej-
szych bibliotekach publicznych znalazłem.
 Przykro mi, iż pracę nad monografią o Śniadeckim, do której od siedmiu lat 
zbieram materiały, raz wraz przerywać muszę. Pocieszam się atoli, że im dłużej 
będę nad nią pracował, tym monografia będzie lepsza. Śniadeckiego uważam za 
jednego z największych naszych uczonych, za geniusza w nauce. Czas już wielki, 
aby piśmiennictwo polskie posiadało monografię o tym mężu, z której by każdy 
mógł się dowiedzieć szczegółów, kim był Śniadecki i co postęp nauki mu zawdzię-
cza. Czy sądzonym mi będzie rzeczoną lukę w piśmiennictwie naszym zapełnić? 
– nie wiem. Czuję tylko, że zadanie warte, aby mu niejeden rok życia poświęcić. 
To też czasu nie żałuję i żałować nie będę na studia nad Śniadeckim, dopóki mo-
nografii o nim, lecz także nowych wydań niektórych pism jego, które dotychczas 
wartości nie straciły, a które już dawno w handlu księgarskim zostały wyczerpa-
ne. 
 Przed trzema laty udało mi się namówić zacnego dra Święcickiego do wydania 
„Teorii jestestw organicznych”. Duża to zasługa dra Święcickiego, który nie szczę-
dził pieniędzy na ponowne wydanie najlepszego dzieła Jędrzeja Śniadeckiego. 
Korektę dwukrotnie robiłem sam i przekonałem się, że dr Święcicki nie cofał się 
przed żadną ofiarą, aby wydanie jak najlepiej wypadło.
 W zeszłym też roku namówiłem p. Zdzisława Dębickiego do przedrukowania 
w „Bibliotece dzieł wyborowych” satyrycznych utworów Śniadeckiego. P. Dębicki 
zgodził się pisma satyryczne Jędrzeja Śniadeckiego w „Bibliotece” przez siebie re-
dagowanej wydać i w rzeczy samej pisma te z moją przedmową mają w tym roku 
być wydane. Z utworów Śniadeckiego, które do dziś dnia wartości nie straciły, po-
zostaje jeszcze świetna rozprawa o fizycznym wychowaniu dzieci, którą radbym 
wydać krytycznie, gdybym znalazł nakładcę. Już było kilka wydań tej rozprawy 
Śniadeckiego i wszystkie miały wielkie powodzenie. Tuszę sobie, że i nowe wy-
danie miałoby nie mniejsze powodzenie. Nie wątpię, iż z czasem nakładcę znajdę, 
zwłaszcza, że koszt druku niewiele będzie kosztował, a honorarium wypadnie 
zapłacić tylko za wstęp krytyczny do nowego wydania i za korektę, jeżeli ją będzie 
wydawca robił.
 Z wielu względów dobrze by było, aby to dziełko Śniadeckiego w najnowszym 
wydaniu mogło wyjść tam, gdzie wyszło w pierwszym wydaniu tj. w Wilnie. Nie 
wiem tylko, czy księgarnia Zawadzkiego lub Makowskiego podjęłaby się wyda-
nia tej książeczki i czy warto zwracać się z tą propozycją do księgarzy wileńskich, 
nie znam bowiem tamtejszych stosunków księgarsko-wydawniczych. Rozpisałem 

Anita Magowska
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się tak obszernie o Śniadeckim, bo wiem, że i Szanownego Kolegę osobistość Śnia-
deckiego wielce interesuje.
 Łączę wyrazy głębokiego szacunku i serdecznego koleżeńskiego pozdrowienia

Wrzosek  15

8

Kraków
6 października 1908 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 I znów się zwracam z prośbą do Szanownego Kolegi. Podobnie jak przed ro-
kiem, tak i teraz udaję się do Szanownego Kolegi z prośbą o niektóre wskazówki, 
które przy opracowywaniu monografii o Jędrzeju Śniadeckim są mi potrzebne. 
O łaskawie przyobiecany mi do pożyczenia „Dziennik Medycyny, Chirurgii i Far-
macyi” nie udawałem się później do Szanownego Kolegi, gdyż, będąc w Warsza-
wie, pożyczyłem go sobie od Dra Bielińskiego.
 Nigdzie nie mogę znaleźć tomu pierwszego podręcznika fizjologii Fiłomafic-
kiego, niegdyś w Moskiewskim Uniwersytecie profesora. W tomie rzeczonym, jak 
Bieliński utrzymuje, jest rozbiór Teorii jestestw organicznych. Niezmiernie byłbym 
wdzięczny Szanownemu Koledze, gdyby był mi łaskaw donieść, czy podręcznik 
fizjologii Fiłomafickiego znajduje się w Bibliotece Tow. Lek. Wil. lub gdyby mi był 
łaskaw podać adres bibliotekarza, abym mógł się z nim w tej sprawie porozumieć.
Jako do znawcy Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego udaję się do 
Szanownego Kolegi również z zapytaniem, czy wśród książek Tow. Lek. Wil. nie 
ma takich, które były ongiś własnością Jędrzeja Śniadeckiego? Radbym także do-
wiedzieć się, co się stało z księgozbiorem Śniadeckiego po jego śmierci, ale nie 
wiem, do kogo miałbym się z zapytaniem w tej sprawie wrócić.
 Przepraszam stokrotnie, iż trudzę Szanownego Kolegę moimi prośbami.
 Łączę wyrazy szczerego koleżeńskiego pozdrowienia i wysokiego szacunku, 
z jakim pozostaję.

Wrzosek 16

8
 15  Tamże, s. 395-398.
 16  Tamże, s. 382.
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Kraków
26 czerwca 1910 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 W roku 1911 odbędzie się w Dreźnie międzynarodowa wystawa higieny. Na 
wystawie będzie dział historii higieny. Komitet wystawy zwrócił się do Krakow-
skiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego z prośbą o wzięcie udziału w dzia-
le historycznym wystawy. Muzeum zaś zwróciło się do mnie z zapytaniem, czy 
bym się tą sprawą nie zajął. Zgodziłem się na to. Zaprosiłem do wspólnej pracy 
prof. Ciechanowskiego i dr Kwaśnickiego oraz Lachsa. Otóż w imieniu tego grona 
zwracam się do Wielce Szanownego Kolegi z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału 
w naszych pracach. Chcielibyśmy gromadzić okazy tyczące się higieny w Polsce 
(do połowy XIX stulecia), a przynajmniej fotografie takich okazów. Czyby się nie 
znalazło w Wilnie jakichkolwiek tego rodzaju okazów?
 To jedna sprawa. A teraz całkiem inna. 
 W Bibliotece Jagiellońskiej wśród rękopisów znajduje się własnoręcznie przez 
Jędrzeja Śniadeckiego napisany raport w sprawie majątku pojezuickiego Zame-
czek oraz w sprawie założenia tam szkoły rolniczej. Majątek ten nabył Uniwersy-
tet Wileński, chcąc tam założyć Instytut agronomiczny. Po zamknięciu Uniwersy-
tetu gubernator wojenny książę Dołgorukow wyznaczył komitet, w skład którego 
wchodził i Jędrzej Śniadecki. Zadaniem Komitetu było: 1) opisać wszechstronnie 
Zameczek, 2) wydać zdanie o zarządcy Zameczku Fryczyńskim, 3) wypowie-
dzieć się w sprawie projektowanego założenia w Zameczku szkoły rolniczej. Na 
te pytania obszernie odpowiedział w imieniu Komitetu Jędrzej Śniadecki. Raport 
Śniadeckiego, co najmniej na pół arkusza druku zwykłej 16-stki, zawiera sporo 
ciekawych rzeczy. Dosłowny odpis tego raportu wkrótce Szanownemu Koledze 
prześlę. Moim zdaniem, warto byłoby raport ten wydrukować w roczniku Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk Wileńskiego. Gdyby Szanowny Kolega z jakichkolwiek 
powodów uznał, iż raportu wspomnianego nie warto drukować, to w każdym 
razie proszę uprzejmie o złożenie mego odpisu w Archiwum TPN.
 Łączę wyrazy poważania i serdecznego koleżeńskiego pozdrowienia

 Wrzosek 17

8

 17  Tamże, s. 379.
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Męcina
 1 sierpnia 1911 r.

 Wielce Szanownemu Koledze 

 serdecznie dziękuję za nadesłanie mi dwóch ciekawych prac swoich. Wyjeż-
dżając z Krakowa na wakacje, posłałem Mu moją pracę o Ludwiku Bierkowskim, 
którą proszę przyjąć jako dowód mego głębokiego szacunku, jaki mam dla Wielce 
Szanownego Kolegi, niestrudzenie pracującego naukowo w warunkach bardzo 
ciężkich. Mniej więcej przed rokiem posłałem na ręce W. Szanownego Kolegi od-
pis jednego rękopisu Jędrzeja Śniadeckiego, proszę o złożenie tego odpisu w zbio-
rach Tow. Przyj. Nauk. Nie wiem, czy rzecz ta doszła do rąk Kolegi, gdyż do Kon-
gresówki posłałem ją przez okazję, a stamtąd miała być pocztą przesłana dalej.
 Łączę wyrazy serdecznego pozdrowienia

Wrzosek 18

 18  Tamże, s. 394.
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Kraków, Wielopole 8
8 listopada 1911 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 Przed laty kilku z inicjatywy Prof. Walerego Jaworskiego zostało założone 
w Krakowie Muzeum Historii Medycyny w Polsce. Znalazło ono rychłe poparcie 
wśród lekarzy naszych, to też dary zaczęły obficie napływać. Obecnie Muzeum 
posiada już wiele pism drukowanych lekarzy polskich, sporo rękopisów, rozma-
itych dyplomów, orderów, portretów i fotografii itp. rzeczy, które mają jakikol-
wiek związek z dziejami medycyny w Polsce.
 Od pewnego czasu zainteresowanie się lekarzy Muzeum Historii Medycyny 
osłabło z wielką szkodą dla tej instytucji, która w przyszłości może mieć nieoce-
nioną wartość. Otóż prośba do Wielce Szanownego Kolegi, aby był łaskaw uży-
czyć swego poparcia rzeczonej instytucji.
 Przed laty ośmiu czy dziesięciu widziałem u Szanownego Kolegi cenny zbiór 
fotografii portretów profesorów wileńskich. Bardzo by Muzeum Historii Medy-
cyny było wdzięczne Wielce Szanownemu Koledze za przysłanie niepotrzebnych 
odbitek fotograficznych (dubletów) ze swego zbioru, o ile Szanowny Kolega tako-
we posiada. Gdybym wiedział, kto ma klisze fotograficzne portretów profesorów 
medycyny wileńskich, udałbym się do niego z prośbą o wypożyczenie tych klisz 
lub o kazanie zrobić z nich po dwie odbitki na mój koszt.
 Przed kilku laty pożyczałem z Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Wileńskie-
go pozostałości archiwum Kliniki Lekarskiej Wileńskiej. Pożyczone rzeczy (zeszy-
ty z historiami chorób chorych leczonych w klinice Józefa Franka, Herberskiego 
i Śniadeckiego) odesłałem ówczesnemu Bibliotekarzowi dr. Siewrukowi. Zeszyty 
z historiami chorób, o których mowa, nie były wpisane do inwentarza Biblioteki 
Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. Gdyby można było dostać dla krakow-
skiego Muzeum Historii Medycyny przynajmniej po jednym zeszycie z kliniki 
Franka, Herberskiego i Śniadeckiego wraz z podpisami profesorów na końcu ze-
szytu, to byłby cenny nabytek dla naszej instytucji.
 Poszukuję medali bitych na cześć profesorów medycyny Uniwersytetu Wileń-
skiego lub z powodu uroczystości uniwersyteckich w Wilnie. Chętnie bym takie 
medale nabył. Tu ich dostać nie można. A może w Wilnie ma je kto do pozbycia?
 Wreszcie uprzejma prośba do Wielce Szanownego Kolegi o nadesłanie do 
Muzeum  Historii Medycyny własnej fotografii. Gdyby i inni koledzy wileńscy 
(dr Wojnicz, dr Czarkowski i inni) zechcieli również przysłać swoje fotografie, to 
Muzeum byłoby za nie szczerze wdzięczne.
 Łączę wyrazy wysokiego poważania i serdecznego koleżeńskiego pozdrowienia

Wrzosek 19

 19  Tamże, s. s. 392.
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Kraków
9 maja 1912 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 Najuprzejmiej i najserdeczniej dziękuję za łaskawie nadesłane cenne dary dla 
Muzeum Historii Medycyny. Fotografie zostały świetnie odbite. Dokumenty dużą 
wartość dla Muzeum posiadają.
 Dziękuję stokrotnie za dotychczasową życzliwość dla Muzeum, proszę Wielce 
Szanownego Kolegę zachować ją i nadal dla naszej młodej instytucji, która z cza-
sem, dzięki ofiarności zacnych ludzi, może stać się cennym zbiorem „drogich” 
i wartość naukową posiadających pamiątek.
 Ponawiając dawniejszą prośbę o przysłanie własnej fotografii dla Muzeum, łą-
czę wyrazy wysokiego poważania i serdecznego koleżeńskiego pozdrowienia.

Wrzosek 20

 20  Tamże, s. 377.

Listy Adama Wrzoska (1875-1965) do Władysława Zahorskiego (1858-1927)

Ogłoszenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie z lat dwudziestych XX w. 
(Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie)

8
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8

Kraków, Wielopole 8
6 września 1913 r.

 Czcigodny Panie i Kolego!

 Miło mi przy zdarzającej się sposobności przypomnieć się pamięci Wielce Sza-
nownego Pana Kolegi. Prof. E. Godlewski podjął się łaskawie przywieźć mi z Wil-
na rękopis pamiętników Szokalskiego, które przed kilku laty przygotowałem do 
druku. Gdyby była trudność z otrzymaniem z powrotem rękopisu, proszę bardzo 
uprzejmie o ułatwienie Prof. Godlewskiemu w odebraniu go. Prof. Godlewski, 
który jest obecnie dziekanem naszego Wydziału, niezawodnie odwiedzi Wielce 
Szanownego Kolegę. Korzystam więc z tego i list załączam. Z góry dziękuję i łączę 
wyrazy prawdziwego poważania

Wrzosek 21

8

Kraków
8.12.1911 r.

 Wielce Szanowny Kolego!

 Dziękuję jak najuprzejmiej za obietnicę przesłania odbitek fotograficznych por-
tretów profesorów Wydziału Lekarskiego w Wilnie, jak również za obietnicę na-
desłania własnej fotografii do zbiorów krakowskiego Muzeum Historii Medycyny  
w Polsce. Ucieszyłem się z wiadomości, że w Towarzystwie Przyjaciół Nauk moż-
na nabyć medal brązowy wybity z powodu 250-letniego jubileuszu Uniwersytetu. 
Wileńskiego. Proszę bardzo uprzejmie jeden egzemplarz medalu dla mnie zare-
zerwować. Należność w tych dniach poślę.
 Łączę wyrazy wysokiego poważania i serdecznego koleżeńskiego pozdrowie-
nia

Wrzosek 22

 21  Tamże, s. 375.
 22  Tamże, s. 395.

Anita Magowska
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Acta Medicorum Polonorum – R. 3/2013

Jerzy Dymecki, Wspomnienia starego lekarza dla wnuków i prawnuków spisa-
ne. Warszawa 2011, ISBN 9788392461395

Prof. Jerzy Dymecki, emerytowany kierownik Zakładu Neuropatologii Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii w Warszawie napisał książkę intencjonalnie przeznaczoną dla 
rodziny, ale zdecydował się wydać ją drukiem, tym samym rozszerzając krąg czytel-
ników swoich wspomnień. Książka ma wiele zdjęć i przedstawia przede wszystkim 
życie rodzinne autora, chociaż historyk medycyny znajdzie w niej też nieco ciekawych 
informacji, np. o pierwszym w Polsce przypadku choroby Hallervordena-Spatza. 

(AM)

8

Henryk Andrzej Gaertner, Henryk Ludwik Gaertner, Rodzinne rodowody 
i wspom nienia. Kraków 2011, ISBN 97883750582222

Seneka Młodszy, żyjący na przełomie tysiącleci, napisał w swych „Dialogach”: 
„Staraj się również przedłużyć pamięć o swoim bracie przez jakieś trwałe świa-
dectwo w swoich pismach. To bowiem jedno wśród tworów ludzkich jest dzieło, 
któremu nie szkodzi niszczycielska potęga czasu, którego nie strawi żadna dłu-
gowieczność. Wszystkie inne pamiątki, które powstają przez budowę z kamieni, 
potężne bloki z marmuru i przez usypane z ziemi mogiły, nie zapewniają długiego 
trwania w pamięci, ponieważ same rozpadają się w nicość”. Na te słowa powołują 
się autorzy, ojciec i syn.
 Pierwszy rozdział jest poświęcony genealogii Gaertnerów, przypuszczalnie 
pochodzenia niemieckiego lub austriackiego. Na naszym terenie nazwisko po raz 
pierwszy występuje w Krakowie w XIV w., gdy siostra Mikołaja Kopernika wyszła 
za mąż za kupca Bartłomieja Gaertnera. W czasach współczesnych pierwsi Gaert-
nerowie od XVIII w. byli związani wpierw z Tarnowem, a w ostatnich czterech 
pokoleniach – z Krakowem. Byli prawnikami (4), medykami (5) i filologami (2). 
W drugim rozdziale o genealogii Bachledów Curusiów zamieszczone są: zwię-
zła historia Zakopanego i jego parafii oraz rodu Bacheldów, osiadłych na Równi 
Krupowej od około 1600 r. Ich znaczenie społeczne wiąże się z rozrostem i rozga-
łęzieniami genealogicznego drzewa, a także z licznymi koligacjami, budowaniem 
i kupowaniem licznych posesji oraz działalnością społeczną i gospodarczą.
 Dalsze rozdziały dotyczą już pojedynczych członków rodu. Pierwszym jest 
Henryk Karol, profesor uniwersytetów w Krakowie, Lublinie i Lwowie, polonista  
o znacznym dorobku naukowym w dziedzinach historii języka polskiego i dawnego  
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piśmiennictwa, stylistyki, gramatyki, dydaktyki i popularyzacji wiedzy. Dalszymi: 
żona Henryka Karola – Anna Natalia, z domu Bachleda Curuś, absolwentka filo-
logii UJ i jej syn Włodzimierz Bronisław, bardzo utalentowany 15-letni chłopiec, 
zastrzelony przez Niemców w czasie okupacji. Szósty rozdział przedstawia życio-
rys i działalność naukową, dydaktyczną, społeczną i kulturalną Henryka Andrzeja. 
Jego żona, Ludwika Maria Gaertner, z domu Kuroś, doktor farmacji, wieloletnia 
kierowniczka laboratoriów szpitalnych, jest tematem rozdziału siódmego. Ósmy 
rozdział opisuje życiorys i działalność ostatniego przedstawiciela Gaertnerów, 
Henryka Ludwika, dyplomowanego lekarza i aktualnego prawnika, współwłaści-
ciela kancelarii adwokackiej i deweloperskiej spółki GDK w Krakowie.
 Rozdział o Henryku Karolu ma w załączeniu jego ciekawy esej o Chopinie 
z roku 1920, dedykowany swej przyszłej żonie, a rozdział o Henryku Andrzeju – 
wspomnienia z przedwojennego dzieciństwa, młodości i szkół we Lwowie i Kra-
kowie oraz niemieckiej okupacji w Zakopanem i Krakowie. W książce znajduje się 
11 zdjęć i 5 schematów.
 Książka jest nie tylko powrotem autorów do ich rodzinnych korzeni, lecz rów-
nież wspomnieniem minionych czasów.

(MM)

8

Wanda Kocięcka, Pęknięte ogniwa: rozmowy z przeszłością. Lublin 2011, ISBN 
9788372224453

O ile poprzednie książki prof. Wandy Kocięckiej przedstawiały jak najdosłowniej 
rozumiane wydarzenia z przeszłości, ta ma charakter bardziej literacki niż doku-
mentacyjny. Jest pełna aluzji do przeszłości, lecz nie jest pracą stricte historyczną. 
Mówi wiele o osobowości Pani Profesor i wartościach dla Niej ważnych. 

(AM)

8
Stanisław Kosiedowski, Profesor Wacław Tadeusz Szybalski, Lwowianin, Polak, 
naukowiec, filantrop, Kraków 2012, lwow.eu/szybalski/waclaw/broszura.pdf

Książka ukazała się w związku z konferencją „50-lecie terapii genowej. 
Wkład Profesora Wacława Szybalskiego do nauki i ludzkości” w siedzibie 
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PAU w Krakowie (28-29 IX 2012 r.). Referaty w języku angielskim wygłosiło 
16 uczonych, w tym z Polski (6), Francji (5), USA (2) i po jednym z Niemiec, 
Anglii i Finlandii.
 Lwów i dom rodzinny to tematy pierwszego rozdziału. Drugi opisuje naukę 
VIII Gimnazjum, jego profesorów i harcerstwo (w mym domu z wielką rado-
ścią wspominaliśmy lata wspólnej nauki i lekcje muzyki, na które uczęszczał 
również przyszły słynny dyrygent – Stanisław Skrowaczewski). Trzeci rozdział 
to losy Lwowa, rodziny Szybalskich i jego samego podczas pierwszej okupacji 
sowieckiej. Osobiste bezpieczeństwo ojcu i Wacławowi zabezpieczył w swym 
instytucie profesor Rudolf Weigl. Następują relacje o okupacji niemieckiej, lo-
sach miasta, mordzie na polskich naukowcach, zasługach Weigla w ratowa-
niu Polaków i Żydów, o ludziach instytutu, studiach na Staatliche Technische 
Fachkurse i udziale w konspiracji. Dalszy tekst obejmuje losy powojenne, któ-
re wiążą Szybalskiego z Politechniką i innymi placówkami Gdańska. Pobyt 
u duńskiego noblisty, fizyka Nielsa Bohra, rozszerza kontakty naukowe, m.in. 
z odkrywcami penicyliny, Aleksandrem Flemingiem, i streptomycyny, Selma-
nem Waksmanem. Szybalski podejmuje badania w molekularnej biologii i ge-
netyce.
 Po doktoracie udaje się do Danii, a stąd do USA. Tu pracuje w znanej firmie 
Wyeth i w Cold Spring Harbor Laboratory. Współpracuje z odkrywcami struktury 
DNA, noblistami Watsonem i Crickiem. Czytamy też obszerną relację rozmowy 
na tematy naukowe Szybalskiego i Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Osobny roz-
dział informuje o rodzinie, w tym o żonie, która stała się bliskim współpracowni-
kiem. Osobny akapit wspomina wizyty we Lwowie.
 Dokonania Szybalskiego obejmują głównie syntetyczną biologię i terapię ge-
nową, jak również udział w badaniach sekwencji ludzkiego genomu. Profesor 
utrzymuje stały kontakt z Polską i naszą nauką, troszczy się też o tradycje polskie-
go Lwowa. W maju 2011 r. otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskie-
go Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, a w pierwszym dniu konferencji na 
uroczystym posiedzeniu senatu w auli Collegium Maius UJ piąty już polski tytuł 
doktora honoris causa. Należy do PAN i PAU, ma liczne członkostwa honorowe 
towarzystw i wiele cennych nagród.
 Książkę kończą: lista 27 pozycji internetowych odnoszących się do Szybalskie-
go oraz informacje o fundacji jego imienia. Relację wzbogacają liczne, przeważ-
nie wielobarwne, ilustracje. Piękna, barwna okładka ma swym froncie portretowe 
zdjęcie Szybalskiego, a dalej fotografie budynków, panoramy Lwowa i pamiątko-
wej tablicy. Strona edytorska na wysokim poziomie.
 Książka zainteresuje wszystkich ciekawych dziejów polskiej nauki zwłaszcza 
osoby, działalności i osiągnięć Wacława Szybalskiego, a także wojennych i powo-
jennych losów lwowskiej, a nawet polskiej nauki i jej przedstawicieli.

Henryk Gaertner (Kraków)
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8
Kronika Jubileuszu 90-lecia Profesora Henryka Gaertnera, Kraków 2013, 
ISBN 9788377678664

Recenzowana książka wydana jest pod redakcją prof. Igora Gościńskiego z zespo-
łem. Jest starannie opracowana edytorsko, liczy łącznie 102 strony i poświęcona 
jest w całości jubileuszowi 90-lecia prof. Henryka Gaertnera.
 Publikację otwiera list gratulacyjny JM Rektora UJ, prof. dr. Wojciecha Nowaka, 
który zapowiada na wstępie, iż gdyby wiedzę, talenty i zasługi Jubilata chciał spisy-
wać maczkiem, na bawolej skórze nie starczyłoby miejsca. Prof. W. Nowak podkre-
śla zbieżność życiorysu wielkiego humanisty i lekarza, jakim jest Albert Schweitzer, 
z osobą prof. Henryka Gaertnera, który podobnie jak Schweitzer, stał się duchowym 
przewodnikiem kilku pokoleń ludzi szlachetnych. Rektor Nowak charakteryzuje 
w ciepłych słowach działalność Jubilata jako lekarza, społecznika, pisarza, muzyka 
i muzykologa. Jako motto swojej wypowiedzi cytuje słowa Jubilata: „Chciałem być 
dobrym lekarzem i porządnym człowiekiem i mam nadzieję, że mi się to udało”.
 Kolejny rozdział, zatytułowany „Jubilat”, omawia szczytny rodowód i działal-
ność Henryka Gaertnera imponującą swoim zakresem i bogactwem. Henryk Gaert-
ner reprezentuje sobą najlepszą tradycję krakowskiej inteligencji i jednego z najstar-
szych rodów góralskich – rodziny Bachledów. Autorzy opisując dzieje pracowitego 
życia Jubilata potwierdzają najwyższe uznanie, jakim cieszy się on w kraju i poza 
jego granicami, czego wyrazem są odznaczenia, z których wymieniono 84.
 Kolejnym rozdziałem jest laudacja autorstwa prof. Igora Gościńskiego, prze-
wodniczącego Towarzystwa lekarskiego Krakowskiego, które uhonorowało Jubi-
lata godnością członka honorowego oraz innymi medalami i wyróżnieniami. Prof. 
Gościński wymienił alfabetycznie katalog zasług i wyróżniających cech Jubilata, 
z których wymienił: Medicus Nobilis, Arbiter Elegancji i człowiek przez duże C. 
Uznanie środowiska lekarskiego podsumowuje następna wypowiedź, którą są 
słowa prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, przewodniczącego Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, który wyraził przekonanie, iż stopień 
szlachetności ludzkiej powinno się mierzyć w jednostkach – Gaertnerach.
 Kolejna wypowiedź należy do prof. Aleksandra Skotnickiego, kierownika Ka-
tedry hematologii UJ, następcy zawodowego Jubilata. Prof. A. Skotnicki opisuje 
bogatą działalność naukową i kliniczną Jubilata, która zaowocowała pionierski-
mi specjalistycznymi publikacjami i opracowaniami podręcznikowymi. Znaczący 
wpływ na kształtowanie się sylwetki zawodowej i osobistej Jubilata wywarł zało-
życiel Kliniki, prof. Julian Aleksandrowicz – wybitny lekarz i humanista, cechują-
cy się odwagą w głoszeniu nowatorskich poglądów, wnikliwy klinicysta i peda-
gog oddany swojemu dziełu. Piękną tradycję Kliniki Hematologii UJ kontynuuje 
prof. Aleksander Skotnicki, godny następca Jubilata.



219

 Charakterystykę prof. Henryka Gaertnera jako humanisty omawia prof.  Zdzi-
sław Gajda z Katedry Historii Medycyny UJ. Kreśląc sylwetkę Jubilata jako huma-
nisty i historyka, prof. Gajda podkreśla, że jest on uczniem wybitnego humanisty 
i lekarza, prof. Juliana Aleksandrowicza, iż cechuje Go bogactwo zainteresowań, 
począwszy od medycyny indyjskiej na muzykologii kończąc. Henryk Gaertner 
jest autorem szeregu wartościowych pozycji naukowych z zakresu historii medy-
cyny, literatury pięknej, filozofii i muzykologii. Będąc bardzo aktywnym człowie-
kiem, poprzez udział w licznych stowarzyszeniach, w tym Polskim Towarzystwie 
Schweitzerowskim, którego jest założycielem, wywarł wielki wpływ na polską 
kulturę i życie intelektualne.
 Kolejny rozdział to wypowiedź dr. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, dyrekto-
ra Szpitala im. J. Dietla w Krakowie, wieloletniego Ministra Zdrowia RP, który, 
jak podkreśla, jest zauroczony osobowością Jubilata, erudyty, człowieka wielkiej 
wiedzy, społecznika, a jednocześnie ciepłego, skromnego człowieka przyjaznego 
ludziom. Jak pisze dyrektor Kosiniak-Kamysz, zawdzięcza on Jubilatowi nie tyl-
ko wiedzę lekarską, ale również umiejętność poruszania się w życiu społecznym, 
politycznym i codziennym.
 W słowie od Jubilata, prof. Henryk Gaertner wspomina swoich wybitnych 
nau czycieli zarówno w kraju, jak i poza naszym krajem. Dzięki dwukrotnemu 
stypendium Rockefellera oraz osobistym kontaktom z Richardem Meyerem 
i innymi wybitnymi naukowcami zagranicznymi, Henryk Gaertner ma kon-
takt z czołowymi uczonymi swojego okresu. Wzbogacenie duchowe zawdzię-
cza również pogłębianiu studiów muzycznych i wiedzy muzykologicznej, jak 
i bliskiej współpracy z Zakonem Bonifratrów, które zaowocowało honorowym 
członkostwem zakonu i jego złotym medalem. W liczącym ponad 50 stron anek-
sie, zamieszczono dane szczegółowe, dotyczące dorobku Jubilata, bogatą doku-
mentację zdjęciową dotyczącą organizowanego w Krakowie jubileuszu 90-lecia 
Henryka Gaertnera, wręczonych odznak i dyplomów. Uroczystości jubileuszo-
we zorganizowano w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, zapro-
jektowanej i wykonanej przez członka honorowego TLK, Stanisława Wyspiań-
skiego.
 Miejsce uroczystości jubileuszowej i sposób jej przeprowadzenia w pełni odda-
je charakterystykę prof. Henryka Gaertnera, dorobek tej wybitnej postaci, jaką jest 
wieloletni przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Sztuka leczenia”, czło-
wiek wielkiego formatu i wielkiego serca.

Bogdan Wasilewski (Warszawa)

8
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Jadwiga Miklaszewska, Po omacku (Zapiski córki Eskulapa). Kraków 2012, 
ISBN 9788392997474

Zacznę od osobistej nuty. Autorkę „Jagę”, a także jej męża Wiktora, też lekarza, 
poznałem w latach 1950., w czasie wspólnej pracy w III Klinice Chorób Wewnętrz-
nych, kierowanej przez Juliana Aleksandrowicza. Od początku wysoko ceniłem 
Jagi osobowość, zdolności i umiejętności lekarskie oraz pozazawodowe talenty. Po 
objęciu przez Jagę kierownictwa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Nowej Hu-
cie spotykaliśmy się przyjacielsko na naukowych i organizacyjnych posiedzeniach 
krakowskich towarzystw lekarskich.
 Wyboru, opracowania i wydania opowiadań autorki w setną rocznicę jej uro-
dzin dokonał syn, Krzysztof Miklaszewski, dobrze znany z działalności w dzie-
dzinach teatru, filmu, literatury i publicystyki kulturalnej.
 Syn jest autorem tekstów, wstępnego i końcowego, w których czytamy: bio-
gram Jagi, informacje o wykształceniu, miejscach pracy oraz o ważnych osiągnię-
ciach w dziedzinie medycyny (naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych), 
dalej o zainteresowaniach sportowych, artystycznych (aktorskich, nade wszystko 
literackich). Słusznie przypomina też o postawie patriotycznej matki, zaangażo-
waniu w konspirację (ZWZ, AK, Żegota), nagrodzonym londyńskimi Złotymi 
Krzyżami Rzeczypospolitej Polskiej i Armii Krajowej. W tekstach roi się od na-
zwisk znanych i wybitnych przedstawicieli środowiska krakowskiego.
 Książka zawiera ponad 50 opowiadań, nowel i esejów. Pierwszy tekst opisu-
je kulisy wystawienia „Mątwy” Witkacego, inaugurującego sławny później teatr 
Cricot i udział w nim Jagi, studentki medycyny, w roli … Matrony Ladacznicy. 
Dalsze opowiadania są zgrupowane według chronologii opisywanych wydarzeń. 
A mianowicie: Obrazki z okupacji, Kraków wyzwolony?, O Nowej to Hucie pio-
senka, Nasza mała stabilizacja czyli mężczyźni, Szpital na peryferiach i praktyka 
w centrum czyli kobiety, oraz, Ci wspaniali rzeźbiarze (Dunikowski, Puget).
 Duża liczba, ciekawa a różna tematyka opowiadań umożliwiają jedynie ogólne 
ich omówienie. Poszczególne eseje stanowią ciekawe kazuistycznie opisy pacjen-
tów oddziału szpitalnego lub, częściej, prywatnego gabinetu. Budzi uznanie ana-
liza medyczna, połączona z psychosomatyczną i psychologiczną oraz spoleczną. 
Sytuacje kontaktu z chorymi stwarzały okazję do świadczenia empatii, niekiedy 
jednak bywały komiczne, tragiczne lub wręcz groźne dla autorki jako lekarski. 
Opisuje ona wręcz fotograficznie nie tylko osoby, lecz również ich ubiory, warunki 
bytu, mieszkania i domy. Na uznanie zasługują zacięcie i doświadczenie literackie 
oraz styl, czasem nie bez ironii, a nawet autoironii. Opowiadania „czyta się”, bo 
dowodzą talentów i doświadczenia literackiego.
 Bardzo dobra jest strona edytorska książki – czytelna czcionka, kredowy pa-
pier, ciekawe barwne ilustracje (między rozdziałami), twarda oprawa, barwna 
okładka. Na pochwałę zasługuje opracowanie graficzne książki (Sławomir Gole-
miec).
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 Lekturę książki warto w pełni polecić aktualnym i przyszłym pracownikom 
służby zdrowia, a także zwykłym czytelnikom, słowem wszystkim zainteresowa-
nym losami i kształtem medycyny i socjologii, i mieszkańców Krakowa, i samego 
miasta w latach okupacyjnych i powojennych.

Henryk Gaertner (Kraków)

8

Krystyna Rożnowska, Uleczyć świat. O Julianie Aleksandrowiczu. Kraków 
2012, ISBN 9788388391217

Autorka po studiach historii na Wyższej Szkole Pedagogicznej została dzienni-
karką, publikującą m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Przeglądzie” i miesięczniku 
„Kraków”, zaś po nauce pielęgniarstwa – autorką interesujących reportaży i ksią-
żek o tematyce medycznej. Prowadzi Agencję Wydawniczo-Usługową Emilia, 
która opublikowała obecną książkę.
 Julian Aleksandrowicz, bohater książki, był ściśle związany z Krakowem – ro-
dowodem, urodzeniem, studiami, pracą i śmiercią. Założyciel i wieloletni kierow-
nik znanej III Kliniki Chorób Wewnętrznych (wtórnie Kliniki Hematologicznej) 
okazał się nie tylko świetnym lekarzem, internistą i hematologiem, lecz również 
wybitnym wielostronnym humanistą, niepozbawionym wizjonerstwa w życiu 
naukowym, dydaktycznym, zawodowym i społecznym. W tej ostatniej dziedzinie 
wytyczał kierunki relacji człowieka z przyrodą, stosunków międzyludzkich, mię-
dzygrupowych, a nawet międzynarodowych. Wiele projektów i dokonań Alek-
sandrowicza opisuje w doskonały sposób książka redaktor Rożnowskiej. Pamięć 
o Profesorze podtrzymują różne towarzystwa, wydawnictwa, jego imię nosi szko-
ła i ulica w Krakowie. Postać Aleksandrowicza i wydanie książki było tematem 
posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego 3. października 2012 r.
 Moja znajomość z Profesorem zaczęła się jeszcze w styczniu 1950 r., a szczególnie 
bliską stała się w czasie współpracy (trwającej do 1971 r.) w klinice internistycznej i he-
matologicznej, następnie później – dzięki wzajemnym kontaktom po podjęciu przeze 
mnie samodzielnych stanowisk w szpitalach krakowskich oraz w założonej i kiero-
wanej przeze mnie Katedrze Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ w Szpitalu 
im. J. Dietla. Było mi dane poznać wielu znajomych i przyjaciół Profesora, których 
wymienia książka red. Rożnowskiej. Lektura ożywiła wiele wspomnień z minionych 
lat i pozwoliła stwierdzić wierność relacji autorki z dziejami jej bohatera i jego kliniki.
 W pierwszej części są opisane: pierwsze spotkania autorki z Profesorem, 
jego genealogia, dzieciństwo, losy w czasie I wojny światowej, rozterki wyboru  
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„medycyna  czy muzyka?” i zdarzenia z lat międzywojennych. Część druga 
„Wojna” przypomina wrzesień 1939 r., pobyt w getcie, ucieczkę kanałem, udział 
w partyzantce i powrót do Krakowa. Trzecia część „U szczytu” opisuje zdarze-
nia powojenne – sukcesy i niekiedy porażki, wspaniałą postać małżonki, fascyna-
cje i przyjaźnie (w tym z poetką Haliną Poświatowską), wspomnienia pacjentów 
i przyjaciół oraz przeżytą przez cały zespół dramatyczną transformację Kliniki 
Internistycznej w Hematologiczną. Dalsza działalność Profesora jako emeryta jest 
tematem osobnego rozdziału. Przytacza on wspomnienia o ojcu syna – prof. Je-
rzego Aleksandrowicza i synowej – prof. Beaty Szymańskiej, a kończy się relacją 
ostatnich dni życia Profesora. W następnym rozdziale jest przedstawiona obecna 
działalność Kliniki Hematologicznej, a książkę zamykają świetnie wybrane „Złote 
myśli” Profesora i lista 75 pozycji piśmienniczych. Książka zawiera 33 czarno-bia-
łe zdjęcia, w niektórych miejscach spotyka się zwięzłe przepisy.
 Dobry papier, czytelna dyspozycja i druk, barwna okładka z reprodukcją me-
dalu im. Juliana Aleksandrowicza – to zasługi wydawnictwa.
 Książkę należy polecić każdemu czytelnikowi, zwłaszcza zainteresowanemu 
dziejami medycyny, miasta i kraju w XX w., jak również postacią i działalnością 
Juliana Aleksandrowicza.

Henryk Gaertner (Kraków)

8

Jacek Rudnicki, Wszystko co małe jest piękne. Szczecin 2010, ISBN 9788393167005

Nowa książka znanego z humanistycznych zainteresowań szczecińskiego neo-
natologa i pediatry, prof. Jacka Rudnickiego, kierownika Kliniki Patologii No-
worodka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, jest utrzymaną w tonie 
osobistych  refleksji opowieścią o fenomenie ciąży i narodzin dziecka. Autor pisze 
o niej następująco: „To książka przede wszystkim dla moich najbliższych, przy-
jaciół i znajomych, również dla mnie abym lepiej zrozumiał siebie i swoje życie, 
pisząc bowiem muszę definiować to, o czym piszę. Kiedy o czymś mówię, jest to 
mniej precyzyjne i jakoś bardziej ulotne”.

(AM)

8
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Henryk Siciński, Poznańska Szkoła Pediatrii 1912-2012, Poznań 2012, ISBN 
9788375971842

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu ukazała się praca doktorskiej dra Henryka Siciń-
skiego, absolwenta poznańskiej uczelni, doświadczonego pediatry, a więc i wy-
chowanka szkoły, która stała się przedmiotem jego badań i dysertacji.
 Książka powstała z okazji jubileuszu dziewięćdziesięciolecia poznańskiej pe-
diatrii akademickiej. Kilkusetstronicowy publikacja oparta jest na bogatym mate-
riale źródłowym i zawiera cenny i obszerny zbiór faktów i nazwisk związanych 
z poznańskim światem pediatrii. Czytelnicy związani z poznańską uczelnią po-
chodzący ze środowiska lekarskiego zapewne spotkają tu wiele znajomych na-
zwisk i postaci swoich mistrzów. 
 Cenne i wyczerpujące są biogramy twórców poznańskiej pediatrii: Karola Jon-
schera, Olecha Szczepskiego i Teodora Rafińskiego, a także ich następców i kon-
tynuatorów, których działalność nadała charakterystyczny rys poznańskiej szkole 
pediatrii. Zdaniem autora, do specjalności tego ośrodka i szkoły należały przede 
wszystkim szczególna wrażliwość na cierpienie małych pacjentów i stawianie za-
wsze na pierwszym miejscu ich dobra. Drugim wyróżnikiem opisywanego śro-
dowiska jest krąg zainteresowań naukowych i badawczych obejmujący przede 
wszystkim gastroenterologię z dietetyką, onkologię i hematologię oraz pulmono-
logię z alergologią i aerozoloterapią. 
 Niezaprzeczalnym walorem pracy jest technika wywiadu kwestionariuszowe-
go, której użył autor, przeprowadzając rozmowy z wszystkimi żyjącymi profeso-
rami pediatrii w Poznaniu. Zapis tych rozmów, przedstawiony w aneksie dodaje 
książce kolorytu, zbliża do rzeczywistości, pokazując niekiedy – by użyć sformu-
łowania profesora Wojciecha Cichego – poznańskie pediatryczne la vie quotidien-
ne. Szkołę tworzą zawsze przede wszystkim ludzie i Ci ludzie ożywają niejako 
w opowieściach ich uczniów, dziś niekiedy zacnych już nestorów poznańskiej 
uczelni. 
 Książka wypełnia dotkliwą w moim mniemaniu lukę w zakresie udokumen-
towania dziejów poznańskiego leczenia dzieci, zwłaszcza okresu ostatnich lat. 
Warto do niej sięgną teraz, kiedy opisywana historia spotyka się jeszcze z teraź-
niejszością. Po latach będzie także zapewne świadectwem estymy, jaką darzyli 
wychowankowie swoich mistrzów i źródłem opartych na dokumentach faktów 
z historii poznańskiej uniwersyteckiej pediatrii. 
 Zasmuca jednak uboga szata graficzna książki, stosunkowo mała liczba zdjęć, 
które z pewnością pomógłby czytelnikowi w zbliżeniu się do realiów poszczegól-
nych okresów historii pediatrii – niezbyt odległej co prawda, ale jednak odmiennej 
i najmłodszej generacji czytelników nieznanej. 

Halina Bogusz (Poznań)

RECENZJE I NOTY



224

8
Jerzy Skrobot, Serce dla serca. Opowieść o Profesorze Sadowskim. Kraków 
2012, ISBN 9788393390304

Autor to znany krakowski literat i publicysta, działający z sukcesem dziedzinach 
medycyny i sztuki, m.in. malarstwa, muzyki i architektury. Wydał kilkanaście 
książek, m.in. o Wiktorze Zinie, Marianie Koniecznym i Wiesławie Ochmanie. Był 
wykładowcą UJ i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Bohater książki, 
profesor Jerzy Sadowski, wybitny kardiochirurg o wielkim dorobku i światowej 
sławie, jest obecnie dyrektorem krakowskiego Instytutu Kardiologii i kierowni-
kiem jego Katedry Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ w Krakowie.
 Książkę otwiera tekst Jana Pieszczachowicza, przypominającego rolę Asklepiosa 
i Hipokratesa w rozwoju medycyny, także związki medycyny z filozofią oraz dzia-
łalność lekarzy w różnych dziedzinach sztuki. Następuje inwokacja pióra prof. Boh-
dana Maruszewskiego, kardiochirurga, znanego ze współpracy z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Jerzy Skrobot w słowie od autora przywołuje 
znamienne postacie znanych sobie (w tym jako pacjentowi) lekarzy oraz przedsta-
wia refleksje o postępach medycyny i trudnościach naszej opieki zdrowotnej.
 Książka ma w dużej kierze charakter wywiadu – rzeki. Każdy z czterech roz-
działów zaczyna się wprowadzeniem, po którym następują ciekawe, często roz-
budowane pytania i refleksje autora i wyczerpujące odpowiedzi oraz rozważania 
Profesora. W pierwszym rozdziale autor wspomina swe pierwsze spotkanie z Pro-
fesorem i sukces swego operacyjnego wyleczenia choroby serca. Omawia rodowód 
Profesora (rodzice lekarze), szkoły i studia, osiedlenie się w Krakowie oraz kontak-
ty Profesora ze światem artystycznym naszego grodu. Profesor wspomina swych 
sławnych mistrzów: Jana Witolda Molla, Antoniego Dziatkowiaka i Wolfganga 
Bricksa z Dȕsseldorfu. Padają też nazwiska Bolesława Szareckiego, Wiktora Bros-
sa, Lecja Manteuffla-Schoegego i Zbigniewa Religi. Profesor odpowiada na pyta-
nia o postępy operacyjne, o więzi chirurgii ogólnej, naczyniowej i kardiochirurgii, 
o znaczeniu antybiotyków i leków przeciwbólowych oraz przemiany medycyny ze 
sztuki w wiedzę z przejściem z leczenia chorób na leczenie chorych.
 Rozdział drugi przypomina anatomię i fizjologię serca oraz odwoływanie się 
doń w religii, literaturze i codziennych porzekadłach. Następują nazwiska wybit-
nych artystów-malarzy, rzeźbiarzy i muzyków, znajomych Profesora. Szczegól-
nie miejsce zajmuje tu wypowiedź o nim Anny Dymnej. Dalej powraca rozmo-
wa o częstości i umieralności chorób serca, czynnikach ryzyka, profilaktyce oraz 
o roli w niej samej medycyny i mediów. Dużo uwagi poświęcono relacji medycyny 
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz znaczeniu kardiochirurgii i jej ostat-
nich osiągnięć. Rozdział kończy wypowiedź o żonie Profesora – jej roli w rodzinie 
i poza nią, w tym na polu medycyny społecznej.
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 Trzeci rozdział przynosi zarys historii światowej i polskiej kardiochirurgii. 
W rozmowie zostają podkreślone: współpraca z zagranicą, postępy techniki ope-
racyjnej i pomocnej jej elektroniki i nowych materiałów. Rozdział zamieszcza listy 
Zbigniewa Preissnera – kompozytora, Sławomira Idziaka – filmowca i Edwarda 
Miszczaka – dyrektora telewizji TVN oraz wspomnienie o wybitnej lekarce i za-
konnicy – bł. Bogumile Noiszewskiej.
 Ostatni, czwarty rozdział dotyczy kliniki Profesora, który przypomina kilku-
etapowe dzieje placówki od oddziału Miejskich Zakładów Sanitarnych do Insty-
tutu Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ. Padają 
nazwiska pionierów torako- i kardiochirurgii krakowskich, łódzkich i warszaw-
skich. Są też przytoczone dane statystyczne i rola fundacji Cor Aegrum w powsta-
waniu nowego gmachu. Profesor opisuje strukturę i wyniki działalności kliniki, 
omawia nie- i inwazyjną diagnostykę oraz terapię. Szczególnie zajmuje się wa-
dami zastawek i ujść serca oraz jego transplantacją. Porusza też nowości, m. in.: 
użycie komórek macierzystych, robotyzację, telemedycynę itd.
 Po kalendarium kardiologii i kardiochirurgii (od Hipokratesa do przeszczepie-
nia serca w 1967 roku przez Christiana Barnarda), następują: słownik terminów 
medycznych, zabawna laudacja autora na cześć profesora, spis przynależności do 
towarzystw, lista odznaczeń i sukcesów zawodowych. Na końcu redaktor dzieła 
Michał Nabiałek snuje paralele między Profesorem a autorem.
 Miłą dla mnie lekturą stały się słowa uznania autorów przedmowy i książki 
oraz jej bohatera dla niżej podpisanego recenzenta i jego ideału – doktora Alberta 
Schweitzera.
 Bogatą treść wzbogacają mnogie (ponad sto!) ilustracje, odnoszące się do osób 
(głównie Profesora) i ich grup, dyplomów, dokumentów i druków. Strona edytor-
ska zasługuje na uznanie. Wielobarwna, twarda okładka ma na froncie podobiznę 
Profesora, a charakterystykę dzieła i autora z wizerunkiem z tyłu.
 Książkę należy polecić przyszłym i obecnym medykom, jak również wszyst-
kim innym zainteresowanym wielkimi postępami kardiologii i kardiochirurgii 
(nie-medykom pomoże słowniczek terminów medycznych).

Henryk Gaertner (Kraków)

8

Zygmunt Szmeja, Medycyno moja miłości, Poznań 2012, ISBN 9788375971606

Pozycja ta to zbiór wspomnień znanego poznańskiego laryngologa, prof. Zygmun-
ta Szmeji, obejmujący czasy od wczesnego dzieciństwa, trudny okres wojenny, 
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studia oraz pracę zawodową, która pochłonęła prawie całe jego życie. To właśnie 
medycyna – praca, pasja, sens życia – była jego drogą, której poświęcił się bez 
reszty. Liczne opisy podróży, konferencji naukowych, spotkań zawodowych i pry-
watnych podparte są bogatą dokumentacją fotograficzną.
 W realizacji życiowego powołania pomagali autorowi ludzie z jego najbliż-
szego otoczenia: na początku rodzice, rodzeństwo, później żona, dzieci, ale też 
koledzy, współpracownicy, uczniowie i wreszcie następcy. Rodzina jest dla auto-
ra szczególną wartością. Wymownym akcentem są podziękowania dla żony za 
poświęcenie własnych ambicji zawodowych na rzecz podtrzymywania płomienia 
ogniska domowego.
 Książka kończy się podsumowaniem zarówno pracy zawodowej jak i życia 
osobistego. 
 Droga życiowa profesora Szmeji bogata jest w różne doświadczenia; przebie-
gała okresowo w ekonomicznie, socjalnie, moralnie i naukowo trudnych czasach. 
Podążając tą drogą autor pragnie zachować „czysty rachunek” i umiejętność od-
różniania dwóch kolorów: czarnego i białego, bo „szary jest kolorem tchórzy”.
 Życzmy sobie by autobiografia prof. Szmeji była przyczynkiem do powsta-
wania kolejnych podobnych świadectw doświadczeń zawodowych i osobistych 
wielkich ludzi, których przecież nie brakuje w naszym poznańskim środowisku 
medycznym. Medycyno moja miłości – oby pod takim stwierdzeniem mógł się 
podpisać każdy lekarz.

Sebastian Kliwicki (Poznań)

Wydawnictwa przesłane do redakcji „Acta Medicorum Polonorum” 
zostały włączone do księgozbioru Katedry i Zakładu Historii Nauk 
Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
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Acta Medicorum Polonorum

• Redakcja przyjmuje do druku artykuły wcześniej niepublikowane.
• Przysłane artykuły są recenzowane wg zasad podanych na stronie internetowej 

Acta Medicorum Polonorum:
www.actamedicorum.ump.edu.pl

• Tekst artykułu powinien być przekazany do Redakcji w wersji elektronicznej na 
adres:

actamedicorumpolonorum@gmail.com

lub nagrany na CD-ROM i przesłany na adres:

Redakcja „Acta Medicorum Polonorum”
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A
60-356 Poznań

• Cechy formalne tekstu: rozmiar czcionki  12, bez wyróżnień (np. podkreś leń), 
Times New Roman, podwójna interlinia, tekst wyjustowany, objętość artykułów 
do 36.000 znaków, objętość wspomnień i dzienników do 48.000 znaków.

• Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 150 słów).

• Układ pierwszej strony: Tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, nazwa instytucji 
lub miasto.

• Przypisy:
 Stosujemy przypisy dolne.

– Opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki 
(bez kursywy), miejsce i rok wydania, strona.

– Opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł 
artykułu, tytuł czaso pisma (w cudzysłowiu) lub skrót tytułu, tom/rocznik, rok 
wydania, numer lub zeszyt, strony.

– Opis bibliograficzny serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora, 
tytuł pracy (bez kursywy), miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, 
strony.

– Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł 
pracy (bez kursywy), [w:], tytuł opracowania zbiorowego (bez kursywy), 
inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strona.

• Do artykułu należy dołączyć oświadczenie, że dotychczas nie był publikowany 
i nie został przesłany do żadnego innego czasopisma.

• Redakcja respektuje zasady etyki publikacji zalecane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.



R. 3/2013

Zamieszczona na okładce fotografia przedstawia uroczyste odsłonięcie pomnika  
Józefa  Dietla (1804-1878) w 1938 r. w Krakowie, unaoczniając, że pamięć  po tym 
znakomitym klinicyście trwała jeszcze dziesiątki lat po jego śmierci. Życie  i osiąg-
nięcia Józefa Dietla fascynują nadal. Na łamach czasopism polsko-, niemiec-
ko- i anglojęzycznych oraz w Internecie nadal ukazują się artykuły poświęcone  
Dietlowi,  chociaż nie zawsze eksponujące jego polskość. W niektórych obco-
języcznych edycjach Wikipedii nawet zamieszczono informacje, że Dietl był 
Austriakiem,  co wynika zapewne z faktu, że szereg lat pracował w Wiedniu, a naj-
ważniejsze jego prace naukowe zostały opublikowane w języku niemieckim. Z tej 
perspektywy zauważalny jest brak polskich przekładów niektórych ważnych prac 
Dietla, opublikowanych w języku niemieckim. Z  tych względów w tym numerze 
„Acta Medicorum Polonorum” zamieszczony jest przekład artykułu znanego jako 
manifest nowej szkoły wiedeńskiej, czyli „Praktische Wahrnehmungen…”, napi-
sanego przez ponad czterdziestoletniego Dietla, a więc doświadczonego lekarza  
dobrze znającego granice medycyny. Szczepan Cofta opatrzył „Praktyczne wska-
zania…” komentarzem współczesnego lekarza-humanisty.

Tekstem źródłowym jest też rozprawa doktorska Seweryna Gałęzowskiego (1801-
1878), w późniejszych latach życia zdolnego chirurga, któremu wydarzenia 
polityczne  uniemożliwiły karierę naukową w Wilnie. Problem ospy na przełomie 
XVIII i XIX w., a więc zasadniczy wątek tej rozprawy, naświetliła Katarzyna Pękacka-
-Falkowska.

Wszystkie artykuły biograficzne, zamieszczone według chronologii życia ich 
bohaterów,  przedstawiają lekarzy wojskowych, których zawirowania historii 
zmusiły do trudnych wyborów życiowych. Hermann Hinterstoisser (1861-1932) 
był lekarzem austriackim praktykującym w Cieszynie w okresie zaborów, który 
pozostał w tym mieście po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z oddaniem 
służąc miejscowej ludności. To właśnie przedstawiona przez Joannę Lusek postać 
Hinterstoissera sprawiła, że pierwotne założenia „Acta Medicorum Polonorum” 
zostały zweryfikowane i rozszerzone o biografie lekarzy obcokrajowców pracują-
cych na ziemiach polskich i często w pełni zasymilowanych.

Wiadomości o Stanisławie Bobiatyńskim (1886-?), lekarzu dowodzącym Pułkiem 
Strzelców Wileńskich są niepełne; być może Czytelnicy dysponują wiedzą pozwa-
lającą uzupełnić jego biografię. Dramatycznie ułożyło się życie Szczepana Wacka 
(1895-1980), ofiary aparatu bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce, o którym 
napisała Maria Ciesielska. Biografie dwóch lekarzy przemyskich, zmuszonych po 
II wojnie światowej do emigracji do Anglii, a więc Mariana Gorzeńskiego (1906-
2001) i Szczepana Kreicarka (1901-1963), zostały przygotowane przez Zenona 
Andrzejewskiego w oparciu o cenne i w części mało dostępne źródła archiwalne.
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