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Streszczenie: Artykuł jest oparty na nieznanych dotąd źródłach archiwalnych ukazujących rozwój 
medycyny weterynaryjnej w Wilnie, głównie w okresie istnienia Akademii Medyko-Chirurgicznej, 
a więc w latach 1831-1842. Źródłami tymi są: wykłady, historie chorób, dziennik szpitala dla zwie-
rząt i receptariusz dla kliniki terapeutycznej dla zwierząt, przechowywane w Państwowym Archiwum 
Historycznym Litwy i bibliotekach naukowych w Wilnie. Przedstawiono powstanie wileńskiej szkoły 
weterynaryjnej i zasługi w tym zakresie Ludwika Bojanusa (1776-1827), organizację i działalność reakty-
wowanego w 1834 r. szpitala dla zwierząt, którym kierował Adam Ferdynand Adamowicz (1802-1881) 
oraz okoliczności sporządzania pierwszych ekspertyz dotyczących epizootii. Ponadto na kilku przykła-
dach wykazano, jak diagnozowano i leczono choroby zwierząt, a także jaki był stosunek miejscowego 
społeczeństwa do zwierząt gospodarskich i domowych. 

Abstract: The article is based on still unknown primary sources concerning the development of veteri-
nary medicine in Vilnius, mainly in the period of the Medical-Surgical Academy, that is in 1831-1842. 
These sources are: lectures, case studies, a veterinary hospital register, and a prescription book for the 
therapeutic clinic for animals, kept in the Lithuanian State Historical Archive and some libraries in Vil-
nius. Ludwig Bojanus’s (1776-1827) contribution to the foundation of the veterinary school in Vilnius  is 
presented, as well as activity of the hospital for animals, run by Adam Ferdynand Adamowicz (1802-
1881), and circumstances of making of first veterinary expert opinions. Moreover, there are a few ex-
amples how animal diseases were diagnosed and treated at that time. A relationship of local society to 
animals before almost two centuries is analyzed too. 
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 1  Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-346 Poznań.
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Wprowadzenie

 Początki medycyny weterynaryjnej w Wilnie zostały rozpoznane przez Aleksandra 
Perenca w jego fundamentalnej dla późniejszych badaczy dziejów weterynarii w Pol-
sce, a wydanej własnym sumptem, monografii 2. Dla Perenca był to jednak tylko epi-
zod, fragment większej całości. Wiedzę o kształtowaniu się medycyny weterynaryjnej 
w Wilnie może wzbogacić analiza źródeł archiwalnych przechowywanych w zaso-
bach wileńskich, a więc w: Państwowym Archiwum Historycznym Litwy, Bibliotece 
Litewskiej Akademii Nauk 3 i Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Dla historyków 
weterynarii wartość poznawczą mają przede wszystkim: historie chorób zwierząt 
(w odróżnieniu od historii chorób ludzi z tego okresu są napisane po polsku) 4, re-
ceptariusze i dzienniki kliniki terapeutycznej dla zwierząt 5, manuskrypt wykładów 
materii medycznej dla studentów weterynarii 6 oraz inne archiwalia (np. notatki prof. 
Adama Ferdynanda Adamowicza) 7 pochodzące z tych zasobów. W niniejszym arty-
kule analizowano te archiwalia jako źródło wiedzy o diagnostyce i leczeniu zwierząt 
w szpitalu weterynaryjnym w Wilnie oraz zapobieganiu epizootiom, ale także jako 
świadków czasu, pozwalających poznać stosunek ludzi do zwierząt prawie dwieście 
lat temu.

Powstanie i rozwój klinik weterynaryjnych w Wilnie

 Za prekursorów nauczania weterynarii w Wilnie uważa się Jean-Emmanuela Gili-
berta (1741-1814) – podobno absolwenta szkoły weterynaryjnej w Lyonie – i Stanisława 
Bonifacego Jundziłła (1761-1847), którzy w końcu XVIII w. jako pierwsi przekazywali 
studentom medycyny Szkoły Głównej Litewskiej informacje o niektórych chorobach 
zwierząt. Odpowiednie warunki dla rozwoju nauk weterynaryjnych nastały po prze-
kształceniu tej uczelni w Cesarski Uniwersytet Wileński, co nastąpiło w 1803 r. Statut 
Uniwersytetu przewidywał założenie katedry „bydlęcego leczenia”, co udało się zre-
alizować w 1805 r. Objął ją drogą konkursu Ludwik Bojanus (1776-1827), lekarz z Al-
zacji, który wysłuchał wykładów zootomii Georgesa Cuviera, odbył staże w szkołach 
weterynaryjnych m.in. w Lyonie, Altford, Wiedniu, Berlinie i Hanowerze, a potem 
pracował w Darmstadt. Europejską sławę przyniosły mu prace o budowie i rozwo-
ju błon płodowych u kręgowców 8. Zachował ją w okresie wileńskim, wydając dru-
kiem monografię anatomii żółwia i opracowując atlas anatomiczny barana. Do Wilna 

 2 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, Toruń 1936. Por.: Tadeusz Rotkiewicz (red.), Historia 
weterynarii i deontologia, Olsztyn 2006.
 3 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie (dalej: BLAN), F9-86.
 4 Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (dalej: BUW), F26-4858.
 5 BUW, F26-3720, F26-3227.
 6 BUW, F26-3637. – Materia medyczna, wykłady spisane przez Jana Popławskiego, 1835 r.
 7 Państwowe Archiwum Historyczne Litwy (dalej: PAHL), F567-2, F1135-5.
 8 D. Beauvois, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wrocław 2010, s. 216; G. 
Brzęk, Historia zoologii w Polsce do drugiej wojny światowej. Aktualizacja i uzupełnienia J. Pawłowski i T. Majew-
ski, Rozprawy Wydziału Przyrodniczego PAU, t. 2, Kraków 2007, s. 101.
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przyjechał w 1806 r., by zrealizować swoją wizję weterynaryjnej szkoły felczerskiej 
z dwuletnim programem nauczania, uwzględniającym praktyczną naukę zawodu na 
wzorcowej fermie i w szpitalu dla zwierząt 9. 
 Pasjonowała go jednak nauka, a nie dydaktyka, i swoich planów nie urzeczywist-
nił. Wkrótce po przyjeździe rozpoczął wykłady weterynarii dla studentów medycyny 
i oddziału fizyko-matematycznego oraz epizoocyologii dla tych pierwszych. W 1807 r. 
rektor Jan Śniadecki przyznał na zakłady weterynaryjne część opuszczonej Cerkwi 
Spaskiej, której przebudowę ukończono trzy lata później 10. Najpierw urządzono w niej

zakład anatomii zwierząt, później do amfiteatralnej sali wykładowej na piętrze prze-
niesiono gabinet zoologiczny (utworzony jeszcze przez G. Forstera), umieszcza-
jąc na półkach parami okazy wszystkich miejscowych zwierząt oraz ich szkielety, 
a osobną salę poświęcając ornitologii 11. Sąsiadujące z salą wykładową pomieszczenia 

 9 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. 2, Kraków 1899-1900, s. 370-372.
 10 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. 1, Kraków 1899-1900, s. 164-165.
 11 D. Beauvois, dz. cyt., s. 216.

Anita Magowska

Ryc. 1. Rysunek kończyn barana autorstwa 
Ludwika Bojanusa (PAHL F1135-5-16, s. 12)

Ryc. 2. Rysunek kończyn barana autorstwa 
Ludwika Bojanusa (PAHL F1135-5-16, s. 13)
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przeznaczono  na zbiory anatomiczne, preparaty zootomiczne i magazyn szkła labora-
toryjnego 12. Z kolei na parterze sąsiedniego budynku, byłego pałacu metropolity unic-
kiego (tzw. większego), urządzono laboratorium apteczne i aptekę weterynaryjną, a na 
piętrze dwa mieszkania dla studentów i magazyny. Z ganku tego pałacu można było 
przejść do stajni dla zwierząt, odgrywającej rolę szpitala weterynaryjnego. Stanowił 
on zaplecze dla dwóch klinik dla zwierząt, chirurgicznej i terapeutycznej 13. Na parte-
rze sąsiedniego budynku, czyli tzw. mniejszego pałacu metropolity unickiego, urzą-
dzono natomiast wzorową kuźnię, magazyny i wozownię, a na piętrze mieszkania 
dla profesorów. Dalej była ujeżdżalnia i stajnie dla koni maneżowych 14. Atrakcyjność 
nauczania zwiększało muzeum kopyt końskich i podków 15, urządzone przez przyby-
łego z Wiednia weterynarza Seitza. Zgromadził on kolekcję okazów kopyt zdrowych 
i zmienionych chorobami oraz podków angielskich, francuskich, kopenhaskich, nie-
mieckich, polskich, rosyjskich i tureckich, w tym dla kopyt chorobliwe zmienionych 16.
 Od 1815 r. Bojanus prowadził także wykłady anatomii porównawczej, połączone 
z sekcjami zwierząt 17. Szczytowym momentem jego kariery było przyjęcie w 1822 r. 
godności rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Zły stan zdrowia spowodował, że dwa 
lata później wrócił na stałe do Darmstadt. Dopiero w ostatnich latach pobytu w Wilnie 
wykształcił swoich następców: Adama Ferdynanda Adamowicza (1802-1881) 18 z Wil-
na, Justusa Muyschela (1799-1843) 19 z Rygi i Fortunata Jurewicza z Podola. W przeci-
wieństwie do Bojanusa wykładali po polsku, co zachęcało synów zubożałych rodów 
szlacheckich do podejmowania studiów weterynaryjnych. Grono studentów wetery-
narii zwiększyło się z dwudziestu pięciu w 1825 r. do sześćdziesięciu ośmiu rok póź-
niej 20.
 W maju 1832 r. Rosjanie zamknęli Cesarski Uniwersytet Wileński, ale jego oddział 
nauk lekarskich i instytut weterynaryjny przekształcili w otwartą w tym samym roku 
Akademię Medyko-Chirurgiczną w Wilnie. Kształcenie studentów weterynarii trwało 
trzy lata. Nadal brakowało specjalistów w dziedzinie nauk weterynaryjnych, dlatego 
dobór wykładowców sprawiał wrażenie przypadkowego. Np. w jednym roku fizjo-
logię zwierząt wykładał lekarz Józef Mianowski, w drugim mineralog Ignacy Jako-
wicki (1794-1847). Jednego roku patologię i terapię zwierząt wykładał Adamowicz, 
drugiego Jakowicki. Program studiów był ukierunkowany na potrzeby armii, dlatego 

 12 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński..., t. 1, s. 164-165.
 13 PAHL, F567-2-303, s. 2-4.
 14 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński..., t. 1, s. 164-165. 
 15 J. Bieliński, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej wileńskiej bibliograficznie 
przedstawiony. Warszawa 1888, s. 40.
 16 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński..., t. 1, s. 171-172. – Bieliński mylnie opisuje Seitza jako kowala, 
w dokumentach Uniwersytetu przed jego nazwiskiem podawano „weterynarz”.
 17 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński..., t. 2, s. 36.
 18 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. 3, Kraków 1899-1900, s. 112-113. – Bojanus zatrudnił 
Adamowicza w 1822 r., a już rok później uzyskał on stopień naukowy doktora.
 19 Muyschel wykładał w Akademii anatomię zwierząt domowych i zoochirurgię oraz prowadził klini-
kę „zoochirurgiczną”. Za: J. Bieliński, Uniwersytet Wileński…, t. 3, s. 264-265.
 20 D. Beauvois, Wilno – polska stolica…, s. 216; J. Bieliński, Uniwersytet Wileński…, t. 1, s. 164-165.
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przewidywał także naukę jazdy konnej i zajęcia w kuźni, gdzie studenci uczyli się 
rozpoznawania chorób kopyt końskich i teoretycznych oraz praktycznych zasad kucia 
koni 21. Ostateczny kres zakładów i klinik weterynaryjnych nastąpił w połowie 1842 r., 
kiedy zamknięto Akademię Medyko-Chirurgiczną w Wilnie, a studentów weterynarii 
przeniesiono do Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie 22.

Diagnostyka i leczenie zwierząt w klinice terapeutycznej

 Zachowane archiwalia dostarczają wiedzy o szczegółach funkcjonowania szpitala 
weterynaryjnego i kliniki terapeutycznej dla zwierząt w latach 1834-1842. Zasadniczo 
przyjęto podobne zasady jak w klinikach dla ludzi. Różnica polegała na pełnej otwar-
tości wobec potrzebujących pomocy, zatem o ile w klinikach dla ludzi leczono  naj-
uboższych mieszkańców Wilna, to do szpitala weterynaryjnego przyjmowano zwie-
rzęta należące zarówno do bogatych jak i biednych. Kryterium hospitalizacji stanowił 

 21 J. Bieliński, Stan nauk lekarskich…, s. 101-108.
 22 Tamże, s. 13-15.

Anita Magowska

Ryc. 3. Rysunek L. Bojanusa do wykładów anatomii porównawczej (PAHL F1135-5-16, s. 21)
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stan zdrowia zwierzęcia a nie stan majątkowy właściciela 23. Na utrzymanie reakty-
wowanego 26 marca 1834 r. szpitala dla zwierząt rząd rosyjski przeznaczał 4000 rubli 
rocznie 24, co pozwalało na udzielanie bezpłatnych porad i leków oraz nieodpłatne wy-
konywanie operacji u wszystkich chorych zwierząt. Przysługiwało im miejsce w staj-
ni, ale wprowadzano je tam dopiero wtedy, kiedy właściciel dostarczył do magazynu 
wymaganą ilość paszy i podściółki. Mieszkaniec miasta musiał zapewnić siano, owies 
i słomę dobrej jakości na trzy dni, a mieszkaniec wsi na osiem dni. Normę dzienną 
paszy dla konia stanowiło piętnaście funtów siana i trzy garnce owsa, dla krowy lub 

 23 J. Bieliński, Stan nauk lekarskich…, s. 101-105.
 24 PAHL, F567-2-3061, s. 113r. – Ogłoszenie było zatytułowane „O prawidłach dla leczenia zwierząt 
w zaprowadzającym się Weterynaryjnym Szpitalu przy wileńskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii”; J. 
Bieliński, Stan nauk lekarskich…, s. 51.

Ryc. 4. „Dodatek do Gazety Kuriera Litewskiego” z 16 kwietnia 1834 r. z ogłoszeniem o otwarciu 
szpitala dla zwierząt (PAHL, F567-2-3061, s. 113r)
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wołu dwanaście funtów siana, a dla owcy pięć funtów siana. Gdy choroba trwała dłu-
żej, właściciel zwierzęcia był zobowiązany do uzupełnienia zapasu, bo jeśli tego nie 
zrobił, leczono je dalej na koszt rządu rosyjskiego, ale po zakończeniu kuracji sprze-
dawano na targu lub do jatki. Z tak uzyskanej należności pokrywano koszt leczenia, 
a przeznaczoną dla właściciela kwotę deponowano na określony czas. Jeżeli swoich 
pieniędzy nie odebrał w porę, przekazywano je na cele charytatywne. Studenci nie 
tylko leczyli, ale także podkuwali przebywające w szpitalu konie, co wskazywało na 
traktowanie weterynarzy i kowali jako zawodów prawie tożsamych 25.
 Właściciel, lub służący, przyprowadzał chore zwierzę do szpitala w godzinach po-
rannych i powierzał dyżurnemu studentowi trzeciego roku weterynarii. Ten z kolei 
przekazywał zwierzę wyznaczonemu przez siebie studentowi z tego samego roku 
studiów, który najpierw uzyskiwał potrzebne informacje o objawach choroby, a potem 
badał je. Dotychczasowy opiekun zwierzęcia posługiwał się innym słownictwem niż 
studenci weterynarii, ale porozumienie między nimi było możliwe dzięki rozprawie 
doktorskiej A. F. Adamowicza, stanowiącej poszerzony leksykon terminologii wetery-
naryjnej (także używanej przez wieśniaków) w kilku językach, w tym rosyjskim i pol-
skim 26. Po ustaleniu rozpoznania student szedł do apteki weterynaryjnej, by tam pod 
nadzorem aptekarza samodzielnie wykonać potrzebne leki. Podawał je w ustalonych 
godzinach w obecności dyżurnego, a potem obserwował zwierzę w różnych porach 
dnia i odnotowywał jego stan w historii choroby. Studentowi nie wolno było podawać 
leków bez wiedzy aptekarza. Jeżeli wystąpiły nagłe problemy, szukał pomocy u apte-
karza, prosektora, tzw. kowala umiejętnego lub – jeśli to nie wystarczało – adiunkta, 
a w ostateczności profesora. W przypadku choroby studenta opiekującego się danym 
zwierzęciem, zastępował go jego pomocnik z drugiego roku 27.
 Gdy stan zdrowia zwierzęcia uniemożliwiał przyprowadzenie do szpitala, wyzna-
czony student leczył je u właściciela, jeżeli tenże deklarował współpracę polegającą na 
raportowaniu zmian wyglądu i zachowania oraz podawaniu w określonych porach 
leków. Czasem w stajni brakowało wolnych miejsc, wtedy dyżurny student wyzna-
czał termin wizyty lub operacji i wręczał właścicielowi specjalny bilet z numerem, pod 
którym zwierzę zarejestrowano w dzienniku szpitalnym. Jeżeli wystarczało czasu, to 
studenci pod nadzorem bardziej doświadczonego pracownika szacowali stan zdrowia 
i wiek zwierząt, będących przedmiotem targu, ale bez zgody władz Akademii Medy-
ko-Chirurgicznej nie wolno im było wydawać pisemnych ekspertyz 28.
 Zgodnie z paradygmatem przyjętym przez ówczesnych lekarzy choroby zwierząt 
dzielono na cztery klasy: gorączki (Pyrexiae vel Febres), choroby somatyczne niekoniecz-
nie połączone z gorączką (Morbi singulorum corporis systematum absque necessaria pyre-
xia), stany wyniszczenia (Cachexiae) i choroby miejscowe (Morbi locales) 29. W obrębie  

 25 PAHL, F567-2-3061, s. 113r.
 26 A. F. Adamowicz, Dissertatio inauguralis…, passim.
 27 PAHL, F1135-5-2, s. 23.
 28 PAHL, F567-2-3061, s. 116r-118r.
 29 A. F. Adamowicz, Dissertatio inauguralis medico-veterinaria morborum inter animalia domestica observa-
torum indicem singulorumque constantissima signa exhibens, adnexa synonimia germanica, gallica, rossica et polo-
nica, Vilnae: Typis B. Neumann 1824, passim.

Anita Magowska
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każdej klasy wyróżniano szczegółowe kategorie, zawsze na wzór nozologii lekarskiej. 
Na przykład do klasy drugiej, a więc chorób somatycznych zasadniczo bezgorączko-
wych, zaliczano melancholię, lumbago i astmę 30. Diagnozowanie przez analogię do 
objawów występujących u ludzi umożliwiało terapię przez analogię i ułatwiało we-
terynarzom wybór metod leczenia. Nie może to dziwić, bo w pierwszych dekadach 
XIX w. weterynarzami zostawali lekarze, którzy uzyskali dodatkowe wykształcenie 
w szkołach weterynaryjnych. Tak więc, prowadząc zajęcia praktyczne w klinice te-
rapeutycznej dla zwierząt, A. F. Adamowicz zalecał posługiwanie się tymi środkami 
leczniczymi, które według jego mistrza, prof. Ferdynanda Spitznagla pomagały cho-
rym ludziom. Były to wody lecznicze, przygotowywane ze zwykłej wody studziennej 
(Aqua communis) z dodatkiem różnych soli, a niekiedy podgrzewane, a także pokarmy, 
leki roślinne, mineralne i pochodzenia zwierzęcego 31.
 Zasady terapii chorych zwierząt zostały omówione podczas wykładów, z których 
notatki sporządził w 1835 r. student Jan Popławski 32. Napisał, że to wykłady materii 

 30 Tamże, s. 27-48.
 31 Por.: PAHL, F1135-5-13, s. 41. – W Państwowym Archiwum Historycznym Litwy zachował się eg-
zemplarz wykładów Spitznagla z potwierdzającymi tę tezę adnotacjami Adamowicza.
 32 BUW, F26-3637.

Ryc. 5. Stronice z wykładów Ferdynanda Spitznagla z adnotacjami A. F. Adamowicza (PAHL, F1135-5-13, s. 41)
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medycznej, ale w programie studiów takiego przedmiotu nie było. Na podstawie tre-
ści zapisków można sądzić, że były to wykłady terapii ogólnej, wygłoszone w roku 
akademickim 1835/1836 przez Ignacego Jakowickiego 33. Zaczynał od omówienia 
reguł leczenia chorych zwierząt dietą, a więc podawaną w odpowiedniej ilości do-
brą paszą oraz napojami o odpowiedniej temperaturze i we właściwej ilości, niekie-
dy wzbogacanymi dodatkiem różnych soli 34. Podobnie jak u ludzi, w przewlekłych 
chorobach zwierząt połączonych z osłabieniem, ropieniem, wysypką i bólem zalecał 
obfite karmienie 35. Z kolei w zapaleniach i po operacjach chirurgicznych, zwłaszcza 
u przeżuwaczy, korzystne było ograniczenie pokarmu, a nawet okresowe powstrzy-
manie się od podawania go 36.
 Wartość leczniczą miały też: ciepłe lub zimne kąpiele, mycie i namaczanie części 
ciała zwierząt, tarcie ich ciała, zapewnianie ruchu lub spoczynku 37. Jeżeli te środki 

 33 J. Bieliński, Stan nauk lekarskich…, s. 104-109.
 34 BUW, F26-3637, s. 1r, 2v.
 35 Tamże, s. 1r.
 36 BUW, F26-3637, s. 1v.
 37 Tamże, s. 3r, 4v.
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Ryc. 6. Dzienna dieta dla zwierząt z chorobami wewnętrznymi, po prawej stronie na dole autograf 
A. F. Adamowicza (PAHL, F1135-5-17, s. 1)



14

nie pomagały, uciekano się do interwencji chirurgicznych: upustów krwi, zakładania 
zawłoki (przez nacięcia skóry przewlekano sznurek, zwykle świadomie zabrudzony), 
przyżegania, przekłuwania powłok brzusznych, nakładania wezykatorii (lek wyko-
nany z much hiszpańskich, zawierający silnie drażniącą kantarydynę), a nawet trepa-
nowania czaszki chorych zwierząt, które uważano za nieskuteczne jedynie u owiec 38.
 W razie potrzeby zwierzętom podawano narkotyki, za które w pierwszej połowie 
XIX w. uważano: pokrzyk (Atropa belladonna), stosowany jako lek przeciwkaszlowy, 
liście naparstnicy (Digitalis purpurea), cenione jako diuretyk, i tytoń (Nicotiana), stoso-
wany wewnętrznie w obrzękach, a zewnętrznie w przypadku krost i występowania 
owadów w nozdrzach zwierząt 39. Z historii chorób i receptariusza szpitala wetery-
naryjnego wynika, że chore zwierzęta najczęściej leczono remediami zawierający-
mi związki chemiczne (głównie antymonu, ołowiu, siarki i rtęci), prawdopodobnie 
otrzymywane w laboratorium z minerałów, a nieco rzadziej przetworami roślinnymi, 
np. naparem z kwiatu arniki górskiej (Arnica montana). Stosowano również jagody 
jałowca i kłącze tataraku 40. Lekarstwa podawano z paszą, albo w postaci lewatywy, 
bądź zewnętrznie,  a niekiedy wprowadzano do naciętej żyły szyjnej za pomocą sondy 
rowkowej i „sikawki” 41.
 W tym samym manuskrypcie Popławskiego znalazły się również notatki z wykła-
dów „nauki o piękności koni”, a więc umiejętności dokonywania oceny rasy, wieku 
i stanu zdrowia „najszlachetniejszego ze zwierząt” 42. Przedmiot ten de facto nazywał 
się „nauką o zewnętrznych kształtach, o zębach i inne części sztuki weterynarskiej”, 
a wykładał go adiunkt Jerzy Witowicz, prawa ręka A. F. Adamowicza 43.

Teoria i praktyka leczenia zwierząt w świetle historii chorób

 W szpitalu weterynaryjnym studenci uczyli się obserwacji klinicznej, jako jedynej 
racjonalnej metody oceny stanu zdrowia i wyników leczenia. Codzienne obserwacje 
utrwalali w historiach chorób, które umożliwiały profesorowi sprawowanie ciągłej 
kontroli nad sytuacją w szpitalu weterynaryjnym. Z historii chorób wynika, że wiele 
osób traktowało konie i bydło utylitarnie, nie troszcząc się o nie zbytnio. Do szpitala 
niejednokrotnie przyjmowano zwierzęta zagłodzone i wyniszczone nadmierną pracą, 
których nie dawało się uratować 44.
 Np. w lutym 1842 r. Leyzer Szlomowicz przyprowadził tu konia, bo zauważył, 
że: „zwierze nie może bydź użytem do pracy ani dawaniem lepszych iak zwyczaj-
nie pokarmow, ani użyciem niemiłosiernych chwostów” i domyślił się, że jest chore 45. 

 38 Tamże, s. 5r-7v.
 39 Tamże, s. 17v.
 40 BUW, F 26-3720, s. 106 i inne.
 41 BUW, F26-3637, s. 27v.
 42 Tamże, s. 55r- 56r.
 43 J. Bieliński, Stan nauk lekarskich…, s. 101.
 44 BUW, F26-4858, s. 171-174.
 45 Tamże, s. 171.
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Dzień wcześniej koń przebiegł kilkunastomilową trasę bez odpoczynku i chociażby 
napojenia, a paszę w postaci otrębów otrzymał dopiero wieczorem. Student Józef Jor-
dan rozpoznał rasę i temperament konia, zbadał puls, obejrzał odchody, ocenił tempe-
raturę, oddech i wygląd nozdrzy, a także chód i odruch kaszlowy, po czym stwierdził, 
że liczący mniej więcej czternaście lat koń jest bardzo zaniedbany i znajduje się w sta-
nie krańcowego wyniszczenia, spowodowanego niewystarczającym karmieniem oraz 
nadmierną pracą. Podejrzewał jakąś chorobę płuc, suchoty (czyli gruźlicę) lub „wodę 
w jamie piersiowej, wrzody w substancji płuc”. Rozpoznał „Pneumonia chronica bilio-
sa” (przewlekłe zapalenie płuc i chorobę wątroby). Pierwszego dnia starał się obniżyć 
temperaturę ciała za pomocą „Sal Ammoniac”, czyli działającego lekko wykrztuśnie 
chlorku amonu, który zagniótł z mąką w rodzaj ciasta i w tej postaci dodawał do paszy. 
Następnego dnia student zastosował lewatywę z siemienia lnianego gotowanego ze 
skrobią ziemniaczaną i wodą oraz oczyszczającym i ułatwiającym trawienie sokiem 
z bobrka trójlistnego (ówczesna nazwa: Trifolium fibrinum). W okolicach żołądka na-
łożył miksturę złożoną z silnie miejscowo drażniącej nalewki z kantaryd, terpentyny 
i oleju lnianego. Po dwóch dniach pobytu w szpitalu koń zdechł, co umożliwiło studen-
towi jego sekcjonowanie. Rozpoznał tylko nieprawidłowe położenie jelit oraz „brudną 
krew” w wątrobie, a więc mniej niż profesor Adamowicz, który dopisał do historii 
choroby, że w płucach konia znajdowały się „tuberkule” (gruzełki gruźlicze) 46.
 U zwierząt niekiedy rozpoznawano choroby umysłowe, które uważano za rezultat 
nadmiernego nacieczenia mózgu krwią lub patologicznymi płynami. Ciekawy przy-
padek melancholii u konia należącego do Leyby Szymchowicza rozpoznał w kwietniu 
1842 r. student Alexander Szczucki. Właściciel przyprowadził konia, który po długo-
trwałej ekspozycji na promienie słoneczne nic nie jadł, był smutny, miał opuszczoną 
głowę, nie oddawał kału i nie dawał się wyprowadzić ze stajni. Student stwierdził, 
że koń ma „minę głupowatą”, „całą powierzchowność głęboko zamyśloną” i jest nie-
wrażliwy na ból spowodowany wbijaniem szpili we wnętrze ucha, a więc ma sympto-
my „zawrotu głowy spokojnego” czyli melancholii. Za najważniejsze przyczyny cho-
roby uznał wąską czaszkę i wąskie płuca oraz nadmierny przypływ krwi do mózgu, 
być może spowodowany silnym działaniem promieni słonecznych. Zastosował upust 
krwi, podał do wewnątrz kalomel jako środek przeczyszczający i moczopędny, nacie-
rał konia silnie drażniącą miksturą z much hiszpańskich i terpentyny oraz wykonał 
lewatywę z roztworu mydła z solą kuchenną. Po tej drakońskiej terapii koń stał się 
niespokojny, ale kilka godzin później znów osowiał.
 Leczenie melancholii kalomelem (chlorkiem rtęci) Szczucki uzasadniał jego od-
działywaniem na „naczynia limfatyczne, wskutek czego płyny chorowite zebrane 
w czaszce uległy absorpcji” 47. Współcześni lekarze określiliby to działanie inaczej, jako 
diuretyczne. Podobnie napar z kwiatów arniki górskiej, który później podawał konio-
wi, miał w ocenie Szczuckiego eliminować nadmiar płynów z czaszki. Obecnie uważa 
się, że ten lek roślinny poprawia mózgowe krążenie krwi. Wprawdzie wyjaśnianie 
było niezgodne z naszym stanem wiedzy, jednak postrzeganie skutków działania było 

 46 Tamże, s. 172-174. – Chlorek amonu prawdopodobnie otrzymano z minerału zwanego salmiakiem.
 47 Tamże, s. 263-265.
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prawidłowe. W tej historii choroby utrwalono jeszcze jeden pogląd charakterystyczny 
dla medycyny pierwszej połowy XIX w., a mianowicie, że mózg „napływem nerwo-
wym zasila naczynia większe i serce” 48, co można uznać za intuicyjny opis zewnętrz-
nego unerwienia serca.
 Po dziewięciu dniach hospitalizacji student założył melancholijnemu koniowi 
dwie zawłoki (które po kilku dniach usunął), a w nocy postawił go „na kręciołku” 49. Ta 
ostatnia metoda postępowania wobec pozbawionego dynamiki życiowej zwierzęcia 
zasługuje na uwagę, bo w tym samym czasie chorych umysłowo ludzi umieszczano 
w tzw. wirówce. Po trzech tygodniach właściciel zażądał wydania konia i tak się stało. 
W ocenie studenta stan zdrowia konia polepszył się, jednak zwierzę pozostało „głu-
powatym” 50. 
 Obraz, kształtującej się dopiero i dlatego pełnej niewiadomych, medycyny wete-
rynaryjnej dopełnia historia choroby czarnej krowy należącej do W. Warszewiczowej, 
przyprowadzonej przez nią do szpitala 11 marca 1842 r. Właścicielka nabyła ją dwa 
miesiące wcześniej „w stanie zupełnego wynędznienia, z wysepką z obu boków kłębu 
grzbietowego”, a więc zapewne bardzo tanio 51. Wysypka u krowy musiała zdarzać się 
rzadko, bo badaniem zwierzęcia i stawianiem diagnozy kierował sam profesor Ada-
mowicz. Dzięki jego wskazówkom (student napisał „przewodnictwu”) student Mi-
kołaj Dmitrowski uznał, że ma do czynienia z chorobą skóry, którą nazwał „Impetigo 
figurata”. Według teorii humoralnej, choroby skóry miały charakter ogólnoustrojowy. 
W tym przypadku przyczynami dolegliwości zwierzęcia były: „zły pokarm i dozór, 
chłodna obora skąd nastąpiło cierpienie krwi, jej niedostatek i złe wyrobienie, któ-
ra za nabyciem stanu normalnego przy lepszym dozorze usiłowała pozbyć się pier-
wiastków źle wyrobionych” 52. Student podchodził do choroby zwierzęcia w sposób 
holistyczny, dostrzegając zależność między stanem skóry a transpiracją, funkcjono-
waniem przewodu pokarmowego i wydzielaniem moczu. Po usunięciu zmian mar-
twiczych podał do wewnątrz siemię lniane, a chore miejsca przemył odwarem ziela 
prawoślazu. W kolejnych dniach stosował różne leki zewnętrzne: zasypkę wykona-
ną z siarki, owoców jałowca (działających silnie odkażająco) i mąki, zasypkę z soli 
kuchennej, powidełka z siarki, soli kuchennej, ziela piołunu i owoców jałowca oraz 
roztwór mydła. Po ponad trzech tygodniach krowa prawie wyzdrowiała i na żądanie 
właścicielki została jej wydana 53. Student był zadowolony. Sprawdziła się koncepcja 
humoralna wysypki jako choroby, która „była gatunkiem przesilenia źle wyrobionych 
soków, które gdybyśmy wstrzymali prędkim zagojeniem wysepki, pewnie by się 
przeniosła na inny jaki organ, a najłatwiej na kanał pokarmowy, zostający w ścisłem 
współczuciu ze skórą” 54. Proponował, by napisana przez niego historia choroby stała 

 48 Tamże, s. 265.
 49 Tamże, s. 266.
 50 Tamże.
 51 Tamże, s. 327.
 52 Tamże.
 53 Tamże, s. 328-329.
 54 Tamże, s. 330.
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się podstawą leczenia wysypek u zwierząt, zawsze powolnego, by natura miała czas 
na „wyrugowanie na zewnątrz ciał niedokładnie wydzielonych pierwiastków” 55.
 Niepowodzeniem zakończyły się starania weterynarza (studentów weterynarii 
już w Wilnie nie było) Józefa Augustowskiego, by wyleczyć ostatnią pacjentkę szpita-
la weterynaryjnego, rudo-pstrokatą krowę rasy szwajcarskiej należącą do sowietnika 
Burharda. Służąca przyprowadziła ją 24 czerwca 1842 r., dziesięć dni po nieprawidło-
wym ocieleniu i źle udzielonej pomocy. Cielę przyszło na świat martwe, a kilka dni 
później krowa straciła apetyt i przestała dawać mleko. Nie od razu zaprowadzono 
ją do szpitala weterynaryjnego. Służącej zalecono zastosowanie środków medycyny 
ludowej w postaci „kwaterki drożdży” i dawanych do połknięcia jaj kurzych. Gdy 
nie pomogły, służąca zaprowadziła krowę do szpitala dla zwierząt, nie wiedząc, że 
zarówno on jak i cała Akademia Medyko-Chirurgiczna są już w stanie likwidacji. 
Opiekunka i chora krowa wróciły do domu, do którego wezwano Kozaka, pilnują-
cego apteki weterynaryjnej. Był on weterynarzem, dlatego przyszedł z potrzebnymi 
lekami gorzkimi i zawierającymi sole oraz roztworem mydła do lewatywy. Nic nie 
pomogło i dopiero następnego dnia weterynarz Józef Augustowski rozpoznał „In-
flatio ex affectione uteri post difficetem partuum” i zajął się znajdującym się w coraz 
gorszym stanie zwierzęciem. Przebił żołądek trokarem (po przetarciu skóry spirytu-
sem aromatycznym), aby zlikwidować wzdęcie brzucha. Z ówczesnego asortymentu 
leków naturalnych trafnie wybierał potrzebne w tym przypadku remedia (np. prze-
ciwzapalny napar z kwiatów rumianku oraz działający odkażająco roztwór chlorku 
wapnia do szprycowania macicy), jednak terapia nie pomogła. Trzeciego dnia krowa 
zdechła, a ukierunkowywana przez teorię humoralną sekcja zwłok pozwoliła na od-
krycie „zabieżenia krwi” w narządach i „błonie naczyńkowatej mózgu” oraz „błony 
szpiku pacierzowego koloru różowego”. Ciekawostką jest świadectwo wypracowy-
wania polskiej terminologii anatomicznej w postaci dawnej nazwy dwunastnicy – 
„kiszka 12to calowa” 56.

Pacjenci szpitala dla zwierząt

 Zgodnie z dziennikiem wileńskiego szpitala klinicznego dla zwierząt, prowadzo-
nym od 26 marca 1834 r. do końca roku akademickiego 1839/1840, najczęściej leczono 
w nim konie 57. Należały nie tylko do ubogich mieszkańców Wilna, o czym już wspo-
mniano, ale także do przedstawicieli elit społecznych: profesorów Akademii Medy-
ko-Chirurgicznej (np. Jędrzeja Śniadeckiego, Konstantego Porcyanko 58, Stanisława 
Górskiego 59), duchownych (np. Bazylianów), arystokratów (np. księcia Sapiehy i mar-
szałka Zabiełły), oficerów oraz urzędników w służbie cywilnej Rosji 60. 

 55 Tamże.
 56 Tamże, s. 331-333.
 57 BUW, F 26-3637, s. 55r-56r.
 58 BLAN, F 9-86, s. 18r-18v.
 59 Tamże, s. 9r-9v.
 60 Tamże, s. 7r.
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 Drugą co do liczebności grupę pacjentów stanowiły psy, których z roku na rok 
przyjmowano do szpitala więcej. Coraz więcej osób trzymało psy myśliwskie i po-
kojowe. Przekrój ras, częściowo historycznych, obrazują dane z roku akademickiego 
1834/1835. W szpitalu weterynaryjnym leczono wtedy 50 psów, w tym: 13 wyżłów 
(u jednego z nich rozpoznano epilepsję), 10 szpiców, 5 dużych pudli (w tym jeden 
biały), 2 charty duńskie, 2 psy gończe, 2 tryki oraz pojedyncze okazy: foxa, pieska „bo-
nońskiego”, nieokreślonego „pokurcza”, „Baytona”, a także suczkę rasy angielskiej 
„Pointer” i mieszańca foxa oraz tryka). Na wschodnich kresach byłej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów pieski pokojowe stanowiły element nowego, przejętego z Zacho-
du, stylu życia mieszczaństwa. Psy rasowe sprowadzano głównie z Anglii, która we 
wcześniejszych latach była celem peregrynacji młodych uczonych, i z Niemiec, przy-
ciągających zamożnych mieszkańców Wilna modnymi uzdrowiskami 61.
 Przypadłości psów pozwalają dowiedzieć się więcej o nich samych i ich właści-
cielach. I tak, niejaki Pietraszewski, szlachcic, miał szpica, który lubił przesiadywać 
w oknie usytuowanego na drugim piętrze mieszkania, aż z niego wypadł na bruk 62. 
Oddany tylko nauce profesor chemii Ignacy Fonberg posiadał dziesięcioletniego 
mopsa,  którego zaniedbywał, bo zwierzę cierpiało na „liszaj ze starości” 63. Fryczyń-

 61 Tamże, s. 7r-17v. – W przypadku niektórych psów nie odnotowano rasy.
 62 Tamże, s. 7r.
 63 Tamże, s. 17v.
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ski, eksperymentujący z udoskonalaniem ras baranów w folwarku Zameczek, miał 
kanarka „rasy chińskiej i angielskiej” 64. Służący profesora Jędrzeja Śniadeckiego przy-
prowadził do kliniki weterynaryjnej jego wyżła chorego na „reumatyczne zapalenie 
oczu” 65. Graf Ronikier miał brytana, profesor matematyki Michał Pełka-Poliński try-
ka 66 i psa gończego, wspomniany już profesor Porcyanko szpica, ksiądz Gąsowski 
„pieska amerykańskiego”, ksiądz Rodziewicz pudla białego 67, ks. prowincjał Wisz-
niewski bliżej nieokreślonego psa gończego, szlachcic Jarocki słowika 68, a Zabiełłowa, 
małżonka marszałka szlachty, opiekowała się niedźwiadkiem, który po pięciu tygo-
dniach nieskutecznego leczenia w szpitalu weterynaryjnym zdechł 69. W historii wi-
leńskiego lazaretu dla zwierząt tylko raz leczono kotkę (miała zapalenie oczu i została 
wyleczona), ale nie odnotowano nazwiska jej właściciela 70.
 Osobną kategorię hospitalizowanych lub przyjmowanych ambulatoryjnie zwie-
rząt stanowiło bydło rogate oraz mniej liczne owce, kozy i świnie (zob.: Tabela 1). 

 64 Tamże, s. 20r.
 65 Tamże, s. 105r.
 66 Tamże, s. 21r.
 67 Tamże, s. 26v.
 68 Tamże, s. 36r.
 69 Tamże, s. 56r.
 70 Tamże, s. 14r.

Anita Magowska

Okres Przyjęto 
bydła

Zdechło 
bydła

Przyjęto 
owiec

Zdechło 
owiec

Przyjęto 
kóz

Zdechło 
kóz

Przyjęto 
świń

Zdechło 
świń

28.03.1834 – 
28.06.1834

5 2 - - - - - -

Rok akademicki 
1834/1835

13 3 6 6 2 - - -

Rok akademicki 
1835/1836

20 3 2 - 2 1 2 1

Rok akademicki 
1836/1837

32 5 2 1 5 3 - -

Rok akademicki 
1837/1838

41 5 6 5 13 1 1 -

Rok akademicki 
1838/1839

23 3 11 10 6 2 - -

Rok akademicki 
1839/1840

22 3 6 4 9 2 1 1

Razem 156 24 33 26 37 9 4 2

Tabela 1. Statystyki leczenia bydła, owiec, kóz i świń w szpitalu weterynaryjnym w Wilnie 
od 28 marca 1834 r. do końca roku akademickiego 1839/1840

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: BLAN, F 9-86, s. 2v-105v.
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Bydło rogate pochodziło ze stad hodowanych we wszystkich okolicznych majątkach 
i folwarkach, a nawet w miastach. Najgorsze wyniki uzyskiwano w leczeniu owiec, 
które mimo szczepienia chorowały na ospę i ulegały różnym zarazom 71. Ewenemen-
tem było przyniesienie do szpitala chorej kury, którą również udało się wyleczyć 72.

Pierwsze ekspertyzy weterynaryjne

 Im bardziej medycyna weterynaryjna oddalała się od empirii i zbliżała do obszaru 
nauki z różnymi metodami badawczymi, tym częściej weterynarzom powierzano rolę 
ekspertów w zakresie zdrowia zwierząt. Pierwszym na Litwie weterynarzem, który 
odegrał taką rolę był Bojanus. Było to w 1808 r., kiedy na Litwie wybuchła groźna 
epidemia bydła, która niebawem doprowadziła do utraty połowy stad. Alzatczyk 
poprzestał jedynie na wygłoszeniu prelekcji po niemiecku oraz zalecaniu niesku-
tecznych leków 73. Jako wykładowca epizoocyologii, czyli nauki o chorobach zakaź-
nych zwierząt, był jednak wybitnym fachowcem w tym zakresie 74. Wśród wydanych 
w Wilnie jego prac duże znaczenie praktyczne miała polskojęzyczna wersja rozprawy 
o szczepieniu bydła rogatego i koni jako metodzie zapobiegania niebezpiecznym dla 
nich a nieznanym zarazom. Bojanus zalecał, aby sznurek bawełniany namaczać w wy-
dzielinie z oczu lub nozdrzy, bądź w krwi lub żółci, chorych zwierząt; następnie za 
pomocą igły przeciągnąć sznurek przez skórę zwierząt i związać jego końce. Sznurek 
usuwano po mniej więcej tygodniu, gdy wywiązały się objawy choroby 75.
 Władze rosyjskie powierzały rolę ekspertów także Adamowiczowi i Muyschelowi. 
Zachowała się część wyników przeprowadzonego w 1834 r. badania występowania 
karbunkułu (wąglika) u ludzi i zwierząt w kilkunastu parafiach (na terytorium Ro-
sji parafie stanowiły wtedy małe jednostki administracyjne), m.in. w Kownie. W ze-
stawieniach statystycznych odnotowano wielkość stad, liczbę zwierząt, które padły 
i tych, które wyzdrowiały, a także liczbę zachorowań odzwierzęcych u ludzi oraz ich 
zgonów. Podczas tej epidemii objawy choroby wystąpiły u 40-70% pogłowia zwierząt 
hodowlanych, a padło 3-20% stad. Wąglik występował zarówno u bydła rogatego, 
jak u koni, owiec, kóz i świń, powodując duże straty materialne właścicieli majątków. 
Ludność była nieświadoma niebezpieczeństwa. W Kownie i okolicach 28 osób zara-
ziło się wąglikiem, ponieważ jadły mięso padłych zwierząt lub odzierało je ze skóry. 
Jedna z tych osób zmarła (zob.: Tabela 2).
 Statystyki występowania wąglika dostarczają wiedzy o stanie sanitarnym miast 
litewskich w czwartej dekadzie XIX w. W niewielkim miasteczku Skorule poza 68 
końmi, których utrzymywanie było zrozumiałą koniecznością, hodowano 115 krów, 
51 owiec i 60 świń. Możliwości zarażenia chorobami odzwierzęcymi w miasteczkach 
były więc duże. Dla porównania, w dużo większym Kownie nie tylko utrzymywano 

 71 Tamże, s. 11r.
 72 Tamże, s. 48r.
 73 D. Beauvois, Wilno – polska stolica…, s. 215, 217.
 74 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński…, t. 2, s. 372; G. Brzęk, Historia zoologii…, s. 108.
 75 J. Bieliński, Uniwersytet Wileński…, t. 2, s. 369-383.
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280 koni, ale także 390 krów, 150 świń, 30 owiec i 18 kóz, a więc ryzyko zachorowania 
było jeszcze większe 76.
 Coraz częściej o ekspertyzę weterynaryjną prosili także właściciele majątków ziem-
skich. Profesorowie A. F. Adamowicz i K. Muyschel oraz adiunkt J. Witowicz jeździli 
w teren ze studentami, co, z jednej strony, było dla młodych adeptów weterynarii 
okazją do zdobycia ważnych doświadczeń zawodowych, a z drugiej strony, wdra-
żało ich do rejestrowania w dzienniku szpitala dla zwierząt chorób epizootycznych. 
Z dziennika wiadomo, że w roku 1833/1834 na Wileńszczyźnie panowały: zapalenie 
gardła u bydła i psów, mocz krwawy u bydła, zaraza płucna u bydła i karbunkuł 
u różnych zwierząt 77. W roku akademickim 1836/1837 u owiec występowała ospa, 
a wśród psów wścieklizna, która przeniosła się na bydło rogate i świnie, powodując 
śmierć wielu zwierząt hodowlanych. W następnym roku akademickim w okolicach 
Wilna stwierdzono występowanie „zarazy pyskowej i kopyt” bydła rogatego 78, która 
dotarła ze stadami zakupionymi w Rosji i nasiliła się latem. W odległej guberni miń-
skiej, dokąd także wzywano wileńskich uczonych weterynarzy, występowała ospa 
owiec. W roku 1838/1839 problemem właścicieli majątków były częste ochwacenia 
koni, epidemia wąglika i liczne poronienia u krów, spowodowane w dużym stopniu 
nieurodzajem i niedożywieniem zwierząt. Tamtej zimy wiele sztuk bydła i koni padło 
z głodu, a wśród innych, karmionych zgniłą słoma z dachów chat, panowała zaraza 
płucna i motylica wątrobowa 79. W ostatnim roku istnienia szpitala weterynaryjnego 
stwierdzono występowanie w okolicach Wilna ospy owczej i zapalenia płuc u bydła, 
a w powiecie słuckim pojedyncze przypadki pestis bovalis (zarazy żołądkowej). Obser-
wacje prowadzono za krótko, aby złożyć je w większą pracę i podsumować 80.

 76 BUW, F 26-3227, s. 17v-18r.
 77 BLAN, F 9-86, s. 3v-7r.
 78 Tamże, s. 66r.
 79 Tamże, s. 87v.
 80 Tamże, s. 105v.
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Tabela 2. Występowanie karbunkułu (wąglika) u bydła rogatego w Kownie i okolicach w 1834 r.

Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, F 26-3227, s. 17v-18r.

Miejscowość Liczba 
chorych ludzi

Liczba 
zgonów ludzi

Stan bydła 
rogatego

Zdechło bydła 
rogatego

Wyzdrowiało 
bydła rogatego

Miasto Kowno 6 - 390 17 165
Dwór i wieś Eygule 4 - 52 12 -
Dwór i wieś Linkowa - - 200 8 85
Wieś Czernie - - 80 4 30
Nowy Dwór - - 56 7 43
Wieś Lankiszki 9 1 70 17 48
Miasteczko Skorule 9 1 115 47 68
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Zakończenie

 Rozkwit weterynarii w Wilnie nastąpił dopiero w okresie istnienia Akademii Me-
dyko-Chirurgicznej i był zasługą wychowanków Bojanusa, Adamowicza i Muysche-
la, którzy skuteczniej niż ich mistrz przekształcali ją w dziedzinę nauki. Studentów 
kształcili jednak nie tylko w zakresie teorii naukowych, ale i praktyki, głównie pod 
kątem opieki nad końmi, odgrywającymi ważną rolę w gospodarce i wojskowości. 
Podstawowe znaczenie dla kształcenia klinicznego miał szpital dla zwierząt, oferują-
cy możliwość bezpłatnego leczenia zwierząt hodowlanych i domowych. Tu studenci 
leczyli, a czasem też sekcjonowali pod kierunkiem pracownika naukowego, przedsta-
wicieli różnych gatunków zwierząt, nawet niedźwiedzia. Na chwilę refleksji zasługu-
je skuteczność – z dzisiejszej perspektywy prymitywnych – leków i metod leczenia 
zwierząt.
 Jeżeli uznać stosunek ludzi do zwierząt za miarę ich poziomu umysłowego i kul-
tury, to społeczeństwo Wileńszczyzny wypadało pod tym względem dość dobrze. 
Wprawdzie w niniejszym artykule przywołano historię leczenia koni i krów głodzo-
nych, trzymanych w zimnych pomieszczeniach i przeciążanych pracą, ale były to sy-
tuacje incydentalne, spowodowane ubóstwem właścicieli zwierząt. Powszechności 
biedy dowodziło przyniesienie do szpitala chorej kury, zapewne mającej dużą war-
tość dla właściciela. Z drugiej strony, w szpitalu leczono też zwierzęta utrzymywane 
dla rozrywki, a więc działalność szpitala weterynaryjnego odzwierciedlała przemiany 
społeczne; powstawanie zamożnego i wzorującego się na arystokracji mieszczaństwa, 
które lubiło polowania i towarzystwo czworonożnych domowników. Psy sprowadza-
no z Europy Zachodniej, dowodzą tego ich rasy.
 Świadectwem przeobrażeń medycyny weterynaryjnej w okresie istnienia Akade-
mii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie jest dziennik szpitala dla zwierząt, w którym naj-
pierw odnotowywano przyjmowane zwierzęta, a z czasem zaczęto umieszczać infor-
macje o występowaniu chorób epizootycznych na Litwie. Instytut weterynaryjny stał 
się ośrodkiem badania patogenezy chorób epizootycznych i ich zakaźności dla ludzi 
oraz różnych gatunków zwierząt, a profesorowie nauk weterynaryjnych awansowali 
do rangi ekspertów, z których opiniami musiały liczyć się rosyjskie władze admini-
stracyjne i wojskowe.
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