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Anita M a g o w s k a : Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny 
uniwersyteckiej w  Wilnie w  latach 1781–1842, Poznań 2015, Wyd. Kontekst, ss. 387

W  końcu 2015 roku w  wydawnictwie Kontekst ukazała się publikacja książkowa 
Anity Magowskiej1 pt. Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny 
uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781–1842.  

W spisie treści książki wyszczególniono 7 rozdziałów: 

Zarys dziejów klinik uniwersyteckich. 
Nowe kierunki filozoficzne a medycyna uniwersytecka w Wilnie. 
Klinika terapeutyczna. 
Chirurgia uniwersytecka w Wilnie. 
Klinika położnicza. 
Pozostałe innowacje. 
Zakończenie.

Poza wstępem i  zestawieniem ważniejszych skrótów w  książce umieszczono 
6 aneksów zajmujących 107 stron, 8 zestawień tabelarycznych i 57 rycin. Szczególnie 
ciekawe są ilustracje dotyczące leczenia chirurgicznego rozszczepów wargi i podnie-
bienia z  rozprawy doktorskiej Henryka Kułakowskiego (Wilno, 1842) albo wypada-
nia rączki lub nóżki rodzącego się noworodka (Julian Moszyński, Wilno 1855). Na 
końcu książki zestawiono wykorzystane pozycje piśmiennictwa, w którym wydzielono 
źródła archiwalne, drukowane, opracowania i 3 strony internetowe. Źródła archiwal-
ne pochodziły z Archiwum PAN w Poznaniu (110 ksiąg), Litewskiego Państwowego 
Archiwum Historycznego w Wilnie oraz zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu 
Wileńskiego (rękopisy) i Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk (BLAN). Źródła druko-
wane obejmują okres od początku XIX wieku.

Poza polskim streszczeniem znalazł miejsce również abstrakt anglojęzyczny. Dla 
czytelnika poszukującego wybiórczo informacji medycznych lub osobowych z  uni-
wersyteckiego ośrodka wileńskiego z przełomu XVIII i XIX wieku bardzo pomocnym 
będzie bogaty indeks osobowy (s. 239–246) i  rzeczowy, zawierający ważniejsze ter-
miny medyczne, farmaceutyczne i  filozoficzne z  zachowaniem oryginalnej pisowni 
(s. 247–264). 
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Na tle kierunków filozoficznych przełomu XVIII i XIX wieku autorka zapoznaje 
czytelnika z  działalnością uniwersyteckiego medycznego ośrodka wileńskiego w  la-
tach 1781–1842. Przedstawia analizę dylematów diagnostyczno–terapeutycznych tego 
okresu i osiągnięć trzech klinik wileńskich: terapeutycznej, chirurgicznej i położniczej. 
Docierając do ówczesnych materiałów źródłowych, w znacznej części łacińskojęzycz-
nych oraz historii chorób ręcznie spisanych przez studentów ostatniego roku medycy-
ny, przybliża czytelnikowi meandry początku rozwoju terapii, chirurgii i położnictwa. 
Dziedziny te kształtowały się w Wilnie przede wszystkim dzięki wykształceniu, wiedzy 
i  umiejętnościom ich kierowników, zdobywanym w  najlepszych ośrodkach medycz-
nych Włoch, Francji, Niemiec, Austrii i Szkocji. 

W tych latach dokonywały się zmiany poglądów filozofii medycyny (Hume, Kant), 
kształtowało się naukowe podejście do medycyny oparte o  zdobycze empiryczne. 
W europejskich ośrodkach uniwersyteckich toczyły się polemiki między empirystami 
i racjonalistami. Znajdowały one wyraz również w medycynie, w tym także w Wilnie, 
gdzie zwolennikiem umiarkowanego empiryzmu był Jędrzej Śniadecki. Stopniowo na-
stępowało nowe podejście do diagnostyki i  terapii. Zaczęto łączyć fizjologię z pato-
logią (Brown). Pojawiały się klasyfikacje chorób, np. August Becu dzielił choroby na: 
zapalne, skórne, nerwowe i „wyczerpujące”, dopasowując do nich najczęściej ekspery-
mentalnie dobierane leki.  

Autorka dokumentuje, że na Uniwersytecie Wileńskim w latach 1816–1830 w za-
kresie medycyny wydano 788 dyplomów, w tym 125 doktorskich, co oznaczało uzyska-
nie dziedzicznego szlachectwa. Dyplomy lekarskie były trójstopniowe (I, II i III klasy). 
Kształcono również magistrów farmacji, tzw. kandydatów i  pomocników aptekarza 
oraz inny personel pomocniczy.

Pionierami nauczania klinicznego „przy łóżku chorego” byli francuscy medycy: 
Mikołaj Regnier (klinika położnicza) i  Jakub Briotet (klinika chirurgiczna) oraz au-
striacki lekarz Jan Piotr Frank (klinika medycyny praktycznej).

Katedra medycyny praktycznej. Klinika terapeutyczna.
Przełom XVIII i XIX wieku – to okres wprowadzania do praktyki lekarskiej pomia-

ru temperatury ciała termometrem, ilościowe określenie tętna, opukiwanie (perkusja). 
Dużą wagę przywiązywano do badania fizykalnego, stopniowo poszerzając je auskul-
tację (osłuchiwanie) stetoskopem na podstawie publikacji Laenneca. 

Pierwszym kierownikiem Katedry utworzonej w 1799 roku był wszechstronnie wy-
kształcony Irlandczyk John O’Connor, który studiował nauki humanistyczne i mate-
matyczno–przyrodnicze w Paryżu i Londynie, a medycynę w Rzymie i Wiedniu. Przy 
jego nazwisku, jak podkreśla autorka, po raz pierwszy pojawił się termin medycyna 
kliniczna. 

Po nim kierownictwo Katedry objął Ferdynand Spitznagel, profesor materii me-
dycznej i terapii ogólnej, w Wilnie praktykował również jako chirurg. Uwagę studen-
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tów zwracał uwagę na możliwość występowania powikłań choroby, a także utajonego 
(bezobjawowego) przebiegu chorób. Terapię łączył z dietą. 

Kolejny kierownik Józef Frank pozostawał pod wpływem teorii szkockiego lekarza 
Johna Browna o ścieraniu się przeciwstawnych bodźców. Wypowiadał się za jatrome-
chaniką i  jatrochemią. Reprezentował opinię, że słabe bodźce życiowe odpowiadały 
za choroby asteniczne, a więc należy je leczyć środkami pobudzającymi. Odwrotnie, 
zbyt silne bodźce prowadzą do chorób stenicznych, a te wymagają środków silnie dzia-
łających, osłabiających organizm. W  pierwszej grupie stosowanych wówczas leków 
autorka cytuje: wino, kamforę, piżmo, opium; w  drugiej – jak podaje – stosowano 
upusty krwi i remedia drastica, czyli m.in. środki silnie przeczyszczające, moczopędną 
naparstnicę purpurową. Zdaniem autorki leczenie stanów zapalnych upustami krwi – 
standard postępowania Broussais – spopularyzował w Wilnie właśnie Józef Frank (s. 
40). Gorączkę zwalczano chininą, arszenikem i związkami fosforu. Dla zobrazowania 
postępowania diagnostycznego w praktyce autorka dołącza najważniejsze akapity pra-
cy doktorskiej Franciszka Zabiełły z Grodna O ukrytym zapaleniu wątroby naśladującym 
gorączkę gastryczną, który stwierdza, że może ono być uważane za gorączkę gastrycz-
ną zółciową. Józef Frank wykorzystywał również prąd elektryczny w leczeniu chorób 
układu nerwowego.

W powstających w tym czasie pracach doktorskich, np. Macieja Gałęzowskiego, 
analizowano, kiedy priorytet będzie miał upust krwi i/lub stosowanie pijawek, a kiedy 
należy rozważyć postępowanie dietetyczne, czyli głównie stosowanie produktów nie 
powodujących wytwarzanie gazów jelitowych. W tym czasie w postępowaniu diagno-
styczno–terapeutycznym w wielu chorobach brano również pod uwagę diatezę (dia-
thaesis), czyli predyspozycję do występowania określonych objawów. 

W poglądach lekarskich Jędrzeja Śniadeckiego czołowe miejsce zajmowała wro-
dzona predyspozycja do chorób, wynikająca m.in. z typu indywidualnej  konstytucji 
człowieka (mięśniowa, krwista, limfatyczna, nerwowa). Każdą z nich wiązał z okreś
lonym rodzajem objawów, zależnych m.in. od środowiska (słońce) i  warunków by-
towania (bogaci, ubodzy). Śniadecki wyróżniał choroby irrytacyjne (morbi irritativi), 
wynikające z drażnienia ustroju i z niewłaściwego odżywiania się (morbi abnormis in-
citationis). Teoria jestestw organicznych, w której wyrażał swoje poglądy i prezentował 
holistyczne podejście do pacjenta, była – zdaniem autorki – polemiką z poglądami 
Browna i Roussais. Podstawą trafnej diagnozy był dokładnie zebrany wywiad i wnikli-
wa obserwacja pacjenta. Jego studenci korzystali już ze stetoskopu i potrafili rozpo-
znać zapalenie osierdzia, przerost i wady serca. Śniadecki był zwolennikiem rozwija-
jącego się mikroskopowania, gdyż uważał, że przyczyną chorób zakaźnych są „istoty 
żyjące, bardzo drobne”. 

Feliks Rymkiewicz, ostatni kierownik kliniki terapeutycznej, był zwolennikiem re-
formy medycyny reprezentowanej przez Broussais. Zdecydowanie odrzucał wyczeki-
wanie na samoistne wyleczenie, a popierał interwencje lekarskie, zwłaszcza upusty krwi 
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w zapaleniach. W obronionej pracy doktorskiej na ostatnim roku studiów analizował 
postępowanie diagnostyczne i leczenie dwóch przypadków błonicy (krup), w oparciu 
o zasady swego mistrza Józefa Franka. Była to choroba przysparzająca wówczas le-
karzom wiele trudności leczniczych i nie zawsze pomyślne zakończenie. Często wią-
zano ją z zimnem i leczono przystawianiem pijawek, upustem krwi oraz podawaniem 
doustnie przeczyszczających związków rtęci (kalomel), a niechętnie wykonywano tra-
cheotomię. W klinice Śniadeckiego poza metodą przeciwzapalną stosowano emetyk 
umożliwiający odksztuszanie pseudobłon.

Anita Magowska przytacza historie chorób, wskazujące na duże trudności dia-
gnostyczne i nie zawsze oczekiwane dobre efekty terapeutyczne. Przekrój leczonych 
chorych był szeroki, o czym świadczą stawiane rozpoznania: krup, pląsawica, taniec 
św. Wita, melancholia, gorączka reumatyczna, hemiplegia. W przypadku tego ostat-
niego rozpoznania i końcowych objawów autorka wskazuje na możliwość porażennej 
postaci poliomyelitis, nieznanej jeszcze wówczas jednostki chorobowej.

Przedstawione poglądy, zdaniem autorki, są dowodem, że profesorowie wileńskiej 
medycyny wileńskiej znali nowe prądy filozoficzne i kierunki badań naukowych medy-
cyny zachodniej.

Szczególnym problemem polskiej medycyny przełomu XVIII i XIX wieku był koł-
tun (spilśniałe, zlepione włosy). Nawet Józef Frank, jeszcze w 1814 roku, traktował 
go jako odrębną jednostkę chorobową, endemiczną odmianę trądu, a jego uczeń Fe-
liks Rymkiewicz napisał pracę doktorską poświęconą kołtunowi. Wcześniej, bo w 1772 
roku, Stefan Bisio przedstawił pracę krytykującą stanowisko, że kołtun stanowi od-
rębną jednostkę chorobową. 20 lat później, o polskim kołtunie (plica polonica) pisał 
Balzac w powieści „Wtajemniczony”, popularyzując ten niechlubny termin w Euro-
pie Zachodniej. Jędrzej Śniadecki uważał, że „diateza kołtunowa” stanowi poważny 
problem medyczny, gdyż może predestynować do wielu innych chorób przewlekłych 
(zapalenie stawów, zmiany skórne) lub je pogłębiać. Rozpoznawano nawet ślepotę 
kołtunową (amaurosis plicosa). Przekonanie, że kołtun – to choroba i  jego odcięcie 
grozi poważnymi powikłaniami spotykano jeszcze w połowie XX wieku2. 

Autorka obiektywnie ocenia, że „profesorów wileńskich charakteryzował entu-
zjazm wobec odkryć i nowych teorii naukowych… jednak posługiwanie się nowymi 
urządzeniami laboratoryjnymi, jak mikroskop, szło im gorzej. Nie potrafili odstąpić 
od paradygmatu kołtuna. Dla potrzeb gabinetu anatomopatologicznego Adam Biel-
kiewicz zestawił osiemdziesiąt próbek włosów kołtunowych, ale żadnej nie zbadał pod 
mikroskopem” (s. 80). 

Dalej stwierdza, że „mimo otwartości na obserwacje, wnioski z nich wypływające 
wpasowywano w ustalone poglądy lekarskie” (s. 80). Dotyczyło to zwłaszcza poglą-
dów Śniadeckiego na zapalenia i  gorączki, które leczono podobnie m.in. upustami 
krwi, bańkami i  środkami przeczyszczającymi (kalomel). Podsumowując, autorka 
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stwierdza, że przyjęte paradygmaty lekarskie zaślepiały i niekiedy prowadziły do nie-
korzystnego dla pacjentów postępowania leczniczego.

Terapia. 
Terapia była wówczas niezmiernie trudnym i nieuporządkowanym problemem. Jó-

zef Langmajer uczył o surowcach roślinnych w ramach „patologii, materii medycznej 
i praktyki”. Po reformie studiów w 1804 roku Jan Piotr Frank wydzielił toksykologię 
i  recepturę jako wykłady dodatkowe. Zasługą Spitznagla, wykładającego po łacinie, 
było opracowanie programu nauczania farmakologii wraz z balneologią i dietetyką. 
Kolejny wykładowca, już w języku polskim, Konstanty Porcyanko, w ślad za Störckiem 
wskazywał, że lekami mogą być trucizny, tylko podawane w małych dawkach. Póź-
niej Jędrzej Śniadecki przygotowywał własne receptury zawierające trujące surowce 
roślinne, stosowane np. w diatezie kołtunowej. Autorka cytuje przykłady różnych dra-
stycznych terapii, które niekiedy były stosowane eksperymentalnie, np. kory wawrzyn-
ka wilcze łyko (Cortex Mezereum), wyciągu z lulka czarnego, a nawet azotanu potasu, 
będącego składnikiem prochu strzelniczego, który Śniadecki zastosował w  leczeniu 
puchliny brzusznej lub gruźlicy. Szeroka polipragmazja, w tym z wodnym roztworem 
azotanu srebra, jako remedium, była typowa dla leczenia padaczki. 

Tradycyjnie stosowano również narkotyki, szczególnie opium i jego przetwory, po-
pularne w medycynie europejskiej. Środkami tej grupy (nie zawsze właściwie klasyfi-
kowanymi) szeroko eksperymentował Konstanty Porcyanko, m.in. lecząc choroby we-
neryczne. Rośliny lecznicze wykorzystywano również w leczeniu cukrzycy (Stanisław 
Morawski). Tradycje ziołolecznicze umiejętnie łączył z jatrochemią Jędrzej Śniadecki. 
Sprzyjały temu umiejętności laboratoryjne jego współpracownika Jana Fryderyka Wol-
fganga. Szczególnie często wykorzystywano kwas siarkowy i  jego związki (sole), co 
wynikało jeszcze z tradycji alchemicznych. Tam gdzie nie uzyskiwano efektów leczni-
czych, metodą prób i błędów stosowano nowe związki chemiczne, np. tlenek cynku, 
siarczek antymonu, czy węglan żelaza, a nawet egzotyczne surowce zielarskie. 

Autorka, analizując zakres leczenia klinicznego na przykładzie historii chorób 
trzech lat akademickich dwóch czołowych profesorów wileńskich Józefa Franka (566 
pacjentów w latach 1807/1808–1810/1811) i Jędrzeja Śniadeckiego (568 chorób w la-
tach 1829/1830–1832/1833), stwierdza, że rozpoznania były porównywalne. Śniadecki 
najczęściej rozpoznawał: zapalenie, reumatyzm i gorączki (łącznie u 36,2% chorych). 
Na czwartym miejscu znalazł się kołtun, rozumiany jako „diateza kołtunowa”. Wśród 
rozpoznań klinicznych Franka dominowała gorączka (1/3 chorych) oraz zapalenia, 
gruźlica i kiła, a następnie choroby psychiczne i reumatyzm. 

Postępowanie terapeutyczne w klinice medycyny praktycznej, zdaniem Anity Ma-
gowskiej, zaskakuje różnorodnością. Były tam jeszcze leki medycyny grecko–arabskiej, 
remedia ludowe, jak i innowacyjne związki chemiczne i terapie synergistyczne. Nowości 
wprowadzano jednak ostrożnie, często metodą prób i błędów.
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Klinika chirurgiczna.
Początki chirurgii (cyrulictwa) i położnictwa – ostatnie dwie dekady XVIII wieku 

– związane są z dwoma chirurgami francuskimi: Mikołajem Regnier i Jakube Briotet, 
którzy byli pionierami tej specjalności w Wilnie. Leczono rany, usuwano guzy, wykony-
wano operacje oczne, nosa, piersi, brzucha i kończyn (amputacje), uczono bandażo-
wania (desmurgia). Klinika objęła szkoleniem członków wileńskiej kontuberni (cechu) 
cyrulików (chirurgów), czeladników i uczniów. Staraniem Briotet’a powstało muzeum 
anatomiczne, które wzbogacił później wykonywanymi przez siebie preparatami Adam 
Bielkiewicz (m.in. szkielet z tętnicami całego ciała). Przedstawiając opisy operacji, 
autorka zwraca uwagę, jak wiele trudności musieli pokonywać operatorzy. Jednym 
z  trudniejszych zadań było opanowywanie krwawienia poprzez podwiązywanie na-
czyń (ligatura). Używano nici konopnych i lnianych, później dopiero jedwabnych. Do-
świadczony chirurg większość zabiegów wykonywał pod kontrolą palca, zawsze przy 
utrzymaniu świadomości pacjenta. Dotykiem uzyskiwano wiele informacji. Mdlejące-
go pacjenta cucono amoniakiem.

W latach 1812–1816 kliniką chirurgiczną kierował Jan Fryderyk Niszkowski, szko-
lony w wielu klinikach zachodnich. Poszerzył zakres wykonywanych operacji, m.in. był 
pionierem operacyjnego usunięcia kamienia z  pęcherza moczowego. Jego następca 
Wacław Pelikan cieszył się opinią dobrego chirurga, ale nie był akceptowany, zwłasz-
cza przez studentów, gdyż był w bliskich kontaktach z Nowosilcowem i współdziałał 
w organizacji sieci szpiegowskiej. 

Kolejni kierownicy kliniki – to Seweryn Gałęzowski, Konstanty Porcyanko i  Józef 
Korzeniewski. Zakres wykonywanych przez nich operacji był szeroki. Operowano guzy, 
wykonywano operacje oczne, laparatomie i trepanacje czaszki. Korzeniewski traktowany 
jest jako pionier polskiej okulistyki dziecięcej. Przepukliny starano się leczyć zachowaw-
czo (pijawki, kataplazmy, kalomel), zalecając także nosze nie pasa przepuklinowego. 
W 1820 roku z powodzeniem wykonano pierwszą amputację uda, niestety pacjent wkrót-
ce zmarł z powodu wznowy nowotworowej. Już wówczas podkreślano, że optymalnym 
rozwiązaniem jest całkowita resekcja guza z okalającymi tkankami. W latach 1831–1840 
rocznie wykonywano 38–96 zabiegów chirurgicznych, w tym najwięcej guzów i zaćm. 
Udokumentowano 3–8 zgonów rocznie. Przekrój społeczny i wiek pacjentów był zróżni-
cowany, wielu było Żydów. Profesorowie operowali pacjentów pochodzenia szlacheckie-
go, studenci ostatniego roku – biedotę i chłopów. W związku z zagrożeniem powikłania-
mi, znaczną część pacjentów kliniki chirurgicznej leczono zachowawczo.

Klinika położnicza.
Katedrę położnictwa zorganizował i objął jej kierownictwo w 1775 roku Mikołaj 

Regnier. Wykłady początkowo prowadził w  języku francuskim, później dopiero tłu-
maczono je na język polski. Studenci uczyli się położniczych zabiegów manualnych. 
W prowadzonych wykładach Regnier nie ustrzegł się przesądów.
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Magowska przytacza informacje o organizacji pracy w klinice, kompetencjach i za-
daniach jej pracowników (lekarz, akuszerka). Wskazuje, że ciężar odpowiedzialności 
przesunięto na lekarza.

Kolejni kierownicy kliniki – to: Andrzej Matusewicz (1800–1816) i  Mikołaj Mia-
nowski (1817–1842). Pierwszy z nich kładł nacisk na szkolenie praktyczne i umiejętność 
posługiwania się instrumentarium położniczym. Wykłady dla studentów i  akuszerek 
prowadził oddzielnie. Drugi dokształcał się na uniwersytetach niemieckich, zmoderni-
zował prowadzenie wykładów i organizację katedry, którą kierował 25 lat. Opracował 
podręcznik położnictwa. Okazał się utalentowanym lekarzem. Wprowadził nowoczesne 
instrumentarium, w tym różne rodzaje kleszczy, użycie których, jak wynika z dokumen-
tacji, dość często kończyło się niepowodzeniem. W jego klinice w 1826 roku wykonano 
pierwsze cięcie cesarskie, którym uratowano dziecko, matka wykrwawiła się. Mianowski 
uczył pielęgnacji i resuscytacji noworodków. Można uznać go pionierem polskiej peri-
natologii i neonatologii. Pod jego kierunkiem kształciły się również akuszerki, najczęściej 
szlachcianki. Według zestawienia Magowskiej na 107 porodów odebranych w  latach 
1839/1840–1841/1842 urodziło się 58 dziewczynek i 49 chłopców. Odwrotne propor-
cje liczbowe do powszechnie występujących mogą wskazywać, że poronienia i martwe 
urodzenia częściej dotyczyły płci męskiej. Autorka podaje również przykłady różnych 
postaw matek wobec swoich narodzonych dzieci, w tym także ich pozostawiania. 

Mikołaj Mianowski był również dziekanem i  rektorem UW. Niestety jego związ-
ki z Nowosilcowem, odpowiedzialnym za zsyłki Polaków na Syberię, źle świadczyły 
o jego morale.  

Aneksy. 
Autorka dołącza obszerne fragmenty wielu historii chorób i prac doktorskich. Są 

to dokumenty źródłowe z bibliotek wileńskich i PAN w Poznaniu o wielkiej wartości 
poznawczej, pozwalającej na obiektywną ocenę napotykanych trudności w  rozwoju 
medycyny Uniwersytetu Wileńskiego w tym okresie. Szczególnie obrazowo ilustrują to 
przykłady historii chorób klinik chirurgicznej i położniczej. 

Aneks 1 zawiera informacje dotyczące kilkudziesięciu historii chorób klinik wileń-
skich Wincentego Herberskiego i  Jędrzeja Śniadeckiego, z  rozpoznaniami w  języku 
łacińskim i polskim. W aneksie 2 i 3 znajdują się fragmenty rozprawy inauguracyjnej 
chirurgiczno–praktycznej o Encefaloidzie (guzie mózgokształtnym) Tomasza Porcyan-
ki, które kończą się tezami. Aneks 4 i 5 – to „inauguracyjna medyczno–praktyczna” 
rozprawa Franciszka Zabiełły o Ukrytym zapaleniu wątroby naśladującym gorączkę ga-
stryczną żółciową – ostatnie dwie w  języku łacińskim z polskim – wszystkie w prze-
kładzie dr Katarzyny Surdyk. Książka kończy się rotą przysięgi dla medyków (Wilno 
1825) w Aneksie 6.  
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Końcowe podsumowanie.
Monografia poświęcona jednemu z ważniejszych ośrodków rozwoju nowoczesnej 

polskiej medycyny w  Polsce na przełomie XVIII i  XIX wieku autorstwa Anity Ma-
gowskiej wykazuje, że zarówno w diagnostyce i  terapii, jak i w rozwoju specjalności 
zabiegowych (chirurgia, położnictwo) istotną rolę odegrała wiedza pionierów tych 
specjalności z zakresu chemii i anatomii, a w dalszym etapie zdobywanie umiejętności 
w swoich specjalnościach w najlepszych ośrodkach medycznych zachodniej Europy. 
Charakteryzując kolejnych kierowników klinik autorka zwraca uwagę nie tylko na ich 
osiągnięcia kliniczne, naukowe i dydaktyczne, ale także na dwóch przykładach (Peli-
kan, Mianowski) informuje o niechlubnej ich roli współdziałania z rosyjskim zabor-
cą, co przez polską społeczność, a zwłaszcza studentów, spotkało się z potępieniem, 
mimo ich profesjonalnych osiągnięć. Nie powtarza bezkrytycznie wszystkich znanych 
dotychczas opinii. Mając dowody, potrafi nie zgodzić się z opinią innych historyków 
(np. Ludmiły Krakowieckiej, s 171) i „odbrązowić” dotychczas wyłącznie pozytywnie 
ocenianą postać. 

Porównując ówczesne poglądy z dzisiejszą wiedzą przekonać się można, jak wielki 
postęp uczyniła medycyna w okresie dwustu lat. Nie mniej jeszcze pół wieku wstecz 
w niektórych środowiskach spotkać można było przesądy będące pozostałością tam-
tych lat. Szczególne miejsce zajmują tu upusty krwi i paradygmat kołtuna, który z nie-
wiadomych przyczyn przetrwał ponad 100 lat. Cytowane metody i  środki lecznicze 
wskazują również, jak wielką rolę w rozwoju terapii odegrała chemia. Postęp następo-
wał jednak wolno, zwłaszcza z wykorzystywaniem nowych zdobyczy fizyki (mikroskop, 
prąd elektryczny). Niektóre metody terapeutyczne cytowane przez autorkę spotkać 
można było jeszcze w drugiej połowie XX wieku (pijawki, opium). 

Autorka słusznie prezentuje obszerne fragmenty prac doktorskich, wskazując że 
w tym czasie rozwijano również badania naukowe i nadawano stopnie naukowe. Dla 
czytelników, którzy zamierzaliby poszerzać swą wiedzę z tego okresu rozwoju medycy-
ny, niezwykle cenne są bogate przypisy (789 pozycji), pochodzące ze źródeł archiwal-
nych, jak i późniejszych opracowań.

Opublikowana monografia stanowi niezwykle cenne źródło dla wszystkich zain-
teresowanych historią polskiej medycyny, a  szczególnie medycyny wileńskiej, której 
osiągnięcia dotychczas były popularyzowane głównie przez pryzmat działalności Ję-
drzeja Śniadeckiego, jako prekursora polskiej pediatrii. Uważny czytelnik dostrzeże 
również zróżnicowanie społeczne leczonych pacjentów oraz ograniczenia w dostępie 
do wiedzy na poziomie uniwersyteckim dla klas niższych niż szlachta. 

Książka Anity Magowskiej Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka 
medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781–1842 stanowi wartościowy przyczy-
nek do poznania historii początków polskiej medycyny uniwersyteckiej na przykładzie 
ośrodka wileńskiego. Przecież jeszcze w latach trzydziestych XX wieku Wilno było jed-
nym z pięciu uniwersyteckich ośrodków medycznych w Polsce. Wydawnictwu Kontekst 
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w Poznaniu należą się wyrazy uznania za publikację tej cennej monografii. Dziełem 
tym autorka dała dowód nie tylko znajomości realiów medycznych przełomu XVIII 
i XIX wieku i obiektywnej interpretacji zachodzących zmian, ale także doświadczenia 
jako pracownik naukowy historii medycyny. Z pewnością książka ta zainteresuje nie 
tylko pasjonatów historii medycyny, ale także sympatyków losów polskiej nauki na 
kresach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Przypisy

1 Anita M. Magowska, dr hab. n. farm., dr n. hum., kierownik Katedry i Zakładu Historii 
Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

2 O podobnych osobistych spostrzeżeniach z regionu Polski północno–wschodniej w latach 
60. ubiegłego wieku informował jeszcze pediatra prof. Olech Szczepski (przyp. własny – M.K.). 

Marian Krawczyński
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Daniel B e a u v o i s :  Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle,  
„Organon”, nr spec. 46, Warszawa 2014, ss. 193 

Profesor Daniel Beauvois, autor trzech znaczących monografii: pierwszej, doty-
czącej Wilna, uniwersytetu i  szkolnictwa polskiego na kresach w  latach 1802–1832, 
napisanej po francusku w 1977 r., wydanej po polsku trzynaście lat później, drugiej 
odnoszącej się w znacznej mierze do relacji szlachty i ludu ukraińskiego w kontekście 
władztwa carskiego, pod znamiennym francuskim tytułem – Le Noble, le Serf et le Révi-
zor, la noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes, i bardziej ogólnym 
w tłumaczeniu polskim – Polacy na Ukrainie 1831–1863 oraz trzeciej stanowiącej chro-
nologiczną, jak i tematyczną kontynuację poprzedniej: Walka o Ziemię, szlachta polska 
na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863–1914, należy do 
elitarnego grona bezkompromisowych historyków, nieprzejednanych wobec jakichkol-
wiek ustępstw na rzecz powszechnie obowiązującej poprawności dziejowej.

Jego ostatnia z  monumentalnych dysertacji, wydany 2005 r. ponad osiemset-
stronicowy Trójkąt Ukraiński, szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 
1793–1914, stanowiący swoiste podsumowanie ćwierć wiecznej pracy badawczej, jest 


