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CHOLERA.

Dalsz-y ciąg statystyki powiatu Czerskiego*

‘ppzee 1\. W r o c z y ńskiego (1).

Jak wykaz powyzszy przekonywa, śnii«>rt«1- 
ność najmniejsza y, cholery liyla w gminie Pęchery, 
oraz mieście Warce,  największa y,aś okazała się 
w gminie Malawitis, oraz mieście Mogielnicy; w Któ
rym to ostatniem miejscu z liczby 51 osób chorych 
na cholerę, zaledwie 19 dało się uratować, reszta 
zaś 32 życie utraciła. Znaczna ta śmiertelność
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W Mogielnicy była spowodowaną  już  przez nadu
żywanie zbyteczne trunków, przy ciągiem użyciu 
niestrawnych pokarmów przed zjawieniem się j e 
szcze cholery, usposobiające zwykle do tej choroby 
powszechnie nieuleczonej, już  nareszcie przyczynić 
się miało do złego jój zejścia zawcześne po jej 
przebyciu użycie pokarmów i napojów niestoso
wnych, zwykle sprowadzające na powrót chorobę 
częstokroć śmiertelną lub stan tyfoidalny nie dający 
się łatwo uleczyć.

Przyczyna przywiedziona przez P. Maryańskie- 
go jest  bardzo do prawdy podobną. Będąc j a  sam 
z woli Rządu w r. 1837 przeznaczonym do ra to
wania chorych cholerycznych, juz jako lekarz or
dynujący w szpitalu cholerycznych na Ordyna- 
cWiem w Warszawie,  jtiż jako wysiany na 1J mie
siąca przez Kommissyą Rządową Spraw W ew nę
trznych do obwodu Pułtuskiego wtymże celu, prze
konałem się osobiście o szkodliwości nadużycia 
pokarmów niestosownych* i trunków w czasie 
grassow'ania cholery, oraz o tem że cholera naj
więcej napadała nałogowych pijaków.

l^eczenie cholery może być tylko skuteczne w po
rządnie urządzonych lazaretach,  po wsiach zaś i ma
łych miastach, gdzie już  dla braku lokalu ju^ dla 
uprzedzenia pospulstwa i niechęci przeciw szpita
lom, trudno takowe urządzić, leczenie zwykle  i 
wszelkie starania stają się częstokroć bezskute- 
cznemi, już to dla tego że służba lekarska nie 
może być akiirathie wykonywaną  i niepodobień
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stwem jes t  aby felczer mógł dopilnować wszy
stkich chorych oraz rozdawać im lekarstwa; juz  
dla tego ze jak  się zwykle  dzieje włościanie wie- 
ryĄc tylko w gorzałkę, jako ogólne lekarstwo na 
wszystkie choroby, w cholerze bardzo jej wiele 
nadużywali.  Ja  sam niejednokrotnie miałem z r ę 
czność przekonania się o tćm,  i odwiedzając 
cholerycznych włościan nie raz mi się zdarzyło 
widzieć lekarstwa przeze mnie zostawione,  zn i 
szczone lub wyrzucone, natomiast zaś znajdowa
łem pod poduszkami flaszkę z gorzałką. 1 z takich 
chorych którzy w czasie napadu choler}' gorzałkę 
pijali, nie widziałem ani jednego któryby mógt 
być ura towanym.

O ile miałem sposobność postrzegania cholery 
w szpitalu na Ordynackiem i o ile mogłem po- 
wziąść wjadomo^ć od lekarzy praktyku ją c y ch  w po
wiecie Czerskim^ w czasie trwania  tamże chol<*rv, 
niemniej o ile przez miesiąca w obwodzie p u ł 
tuskim przekonać się mogłem z licznyrh postrze
leń  na osobai li różnego stanu i wieku czynionych, 
niemniej z postrzeźeń na sobie samyin kiedym 
ratując innych uległ tej chorobie, dwa były główne 
rzędy ohjawień z cholery wynikłych, zawsze wypły
wające z działań układu nerwowego mleczowego i 
splotu gangliów zarządzających czynnościami życia, 
woli człowieka nieuległemi; okazywały one podbu
rzone  lub zniżonje działanie tych sprężyn życia. 
W pierwszym razie glównemi znakami choroby 
były gwałtowne wymioty i wypróżnienia stolcowe,
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kurcze mniej więcćj ogólne i silne, bicie serca pręd
sze i mocniej za przyłożeniem ręki czuć się da

jące,  puls twardy, ściągnioity, prędki, oddech pręd
szy, wyziew skóry obfitszy, tiry na częsta i blada, 
twarz  szczególnie zmieniona, blada, zapadła.  Cho
lera taka lubo niebezpieczna, przy starannej pomo
cy, chociażby w godzin pięć i sześć a nawet i wię- 
cćj, to jest  dopóki pomimo szybkiego postępu w y 
próżnień i wyniszczenia można hylo działać na 
nerwy żołądkowe i splot podłyżkowy (plexus soła- 
ris) i ten byl w stanie przyjąć wrażenie uspokaja
jące  wprowadzonego lekarstwa, dopóty nadzieję 
ocalenia i powrotu do zdrowia zostawiała.

W drugim razie cholera odznaczała się cier
pieniami w krainie podpiersiowej tak mocnemi, ze 
chorzy uskarżali się na palące gorąco pod łyiką,  
rzucali się w pościeli nie znajdując dla siebie w y 
godnego położenia, ciągle wzdychali, obojętnymi 
byli na otaczające ich przedmioty, częstokroć n a 
wet '/> upragnieni śmierci -wyglądali. Bicie serca 
było nieregularne, słabe, puls mały, ściągnięty, le- 
divo czuć się dający, skóra sucha, na wrażenie 
dotknięcia mniej czuła, krążenie krwi opóźnione, 
i zyty krwi pełne, wymióty i wypróżnienia s to l 
cowe tud/iiez bole kurczowe prawie żadne albo 
z początku tylko zjawiające się przez krótki czas, 
potem zupełnie ustające. Uryna zatrzymana, pomi
mo ze W krainie lohowej zebraną była, jednakże 
nie mogła być inaczej lylko za pomocą ka te t rn t  
oddaną. Oddech leniwy, ciężki, długi i pracowity,
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z częstemi wzdychaniami,  pokazującemi usi łowa
nie wciągnienia większej ilości powietrza.  Wyraz 
twarzy był szczególny, oczy posępne, głęboko 
zapadłe ,  twarz  była koloru ołowianego ziemiste
go, usta i policzki zasiniało, glos okazywał się 
przyt łumiony, jak gdyby wychodził z miejsca głę
bokiego i pustego.

Gatunek ten cholery przed upływem kilku 
godzin, jeżeli nie było silnej pomocy, śmiercią się 
kończył.

Zejście cholery było w ogólności dwojakie,  
albo przy coraz powiększającej się odrętwiałości 
ciała, zupełnie ustawały wszystkie funkcye ży w o 
tne i samoż życie, lub tez wzbudzało się oddzia 
ływanie w organizmie, przy którem ciepło ż y w o 
tne wracało, puls podnosił się, sekrecye zatrzymane 
wracały do stanu należytego, siność skóry,  kurcze 
i cierpienia w krainie podpiersiowej ustawały s to 
pniowo, podobnież wypróżnienia  stolcowe, w ym io 
ty zatrzymywały się, di na skórze pot ciepły obfi
ty występował.  Niezawsze wszakże oddziaływanie 
było tak umiarkowane i pomyślne; w mniej szczę
śliwych wypadkach przy nadzwyczaj mocnem od
działywaniu,  ciepło skóry zmieniało się na gorąco 
pali^ce, puls stawał się zbyt skorym, pełnym i tw a r 
dniał, twarz  i oczy silnie nabrzmiewały,  chorzy 
chociaż czuli się na pozór zdrowszymi,  jednakże 
wpadali w głęboki sen, dostawali bolu tyłu głowy 
gwałtownego, tracili wszelką przytomność,  potem
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życie samo wśród zjawisk zhytecznega k rw i  na
pływu do głowy, iuH tez do piersi.

Co się tycze w p ływ ów  sprzyjających wywią
zaniu się cholery, przekonałem się że najczęściej 
podlegali cholerne, jak  wyżej nadmieniono, nało
gowi pijacy, niewstrzemięźliwi w jedzeniu ,  także 
ludzie zdrowiejący po różnych chorobach, mający 
słabą konslytucyą,  cierpiący na glisty i ulegli cier
pieniom systemaru iąlądkowego, kiszkowego, sta
rzy i dzieci. Byty wszakże dosyć częste wyda-* 
rżenia  że ludzie silni, krwiści, młodzi i zdrowi,  
często podlegali tej chorobie. Dzieci w stosunku 
do starszych, nierównie mniej umierało. Cholera 
w Czerskim powiecie, okazała się piór wszy raz 
w połowie czerwca iJ8Ó7 w gminach nad sam;* 
Wisłą położonych, to jest  w  gminie Obory i Je 
ziorna- Przed pokazaniem się choroby tej w mie
siącu jeszcze maju tegoż roku, panowały choroby 
kanału pokarmowego, podobnież jak w innych st ro
nach królestwa, gdzie choroba Cholera morbns pa
nowała.  Cierpienia te przewodu pokarmowego, u 
wielu osób z początku były dosyć lekkie, ograni
czały się tylko na uczuciu ciężkości i gniecenia 
oraz palenia w krainie żołądkowej (in regione 
epigastrica); przytem bywały lekkie bole w k ra 
inie podpiersiowej, utrata apetytu,  nudności lub 
tez wymioty lekkie materyi szlamowatej ,  język  zaś 
zwykle  bywał pokryty białawym lub żółtawym 
śluzem.

dalszym następstwie czasu, pomienione cier
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pienia daleko stawały się mocniejszemi, wiele uskar
żało się na bole pod łyżką, i nieprzyjemne uczu
cie ścienienia pod żebrami, przy towarzyszących 
temu stanowi obfitych i częstych wymiotach, kłó- 
ciu koio pępka, utracie apetytu,  wypróżnieniach 
stolcowych zatkanych lub też nieregularnych. 
Wszystkie te cierpienia kanału pokarmowego, przy 
zachowaniu dyety, spokojności i unikaniu wszel
kich szkodliwych w pływów,  same przez się bez 
żadnego leczenia częstokroć przechodziły,  zanie
dbane zaś pociągały £a sobą biegunkę ciągłą i in
ne skutki ciągłego drażnienia  kiszek. Zjawienie 
się takowych cierpień zapowiadało niejako zbliże
nie się cholery, i wymagało zachowania ścisłych 
ostrożności dla jej uniknienia; pomimo wszakże 
mni^j więcej ich zachowania, cholera pokazała się 
w  połowie czerwca, najprzód w bardzo łagodnym 
stopniu, jeszcze nie rozwiniona zupełnie, (znana pod 
nazwiskiem choleryny, odznaczającej się biegunką 
wodnistą,  serwadczaną, bez żadnych .prawie fcuf- 
czów) a następnie doszła do wyższego stopnia tak 
że |  część chorujących na nią życia pozbawiła*

W leczeniu główne wskazania prowadziły  do 
pobudzenia zniżonej czynności ży woilićj organizmu, 
ustanowienia równowagi między funkeyami, lago. 
dzenia zjawisk,  w końcu miarkowanfa i k ie rowa
nia okazującego się potem oddziaływania organi
zmu; Dla zadoSyć uczynienia w zmiankowanym 
wskazaniom, używane były jliź zewnętrzne jus 
wewnętrzne lekarstwa.
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Do zewnętrznych środków należały kipiele 
ciepłe, z wody, popiołu i soli, w których trzyma"' 
no chorego od 10— 15 4ninut, następnie ocierano 
ciało iianellą, zmoczoną w spirytusie kamforowym, 
mrówczanym, w różnych tynkturach drażniących, 
a mianowicie tynkturze kantarydowej,  tynkturze 
pieprzu tureckiego, spirytusie soli amoniakalnej, i 
kładziono do czystej ogrzanej pościeli. Ogrzewa
no następnie ciało bańkami, wodą gorącą napel- 
nionenii, okładano popiołem lub gorącym piaskiem. 
Z dobrym także skutkiem użyte były suche pato
we kąpiele. W tym celu było na pogotowiu wieje 
rozpalonych kamieni i żelastwa, chorego sa«ly,ano 
na małym stołeczku w wannie i przykryw-szy ją 
% pozostawieniem na wierzchu g‘o\vy, polewano 
octem lub spirytusem rozrzucone na dnie rozpalo
ne kamienie. Oblewania 'zimną wodą w najgorszym 
gatunku cholery zwartym Cholera alyida, tam gdzie 
ciało zupełnie zlodowaciałe było, pot ktejki na 
niem okazywał się, puls zupełnie prawie znikł, 
chory nie mógł ani słowa przemówić, błona oka 
rogowa zupełnie suchą być zdawała  się, skóra zaś 
zupełnie zasiniała, utraciła wszelką sprężystość, tak 
że fałdy na niej zrobione pozostawały w takim 
kształcie jak u trupa, takie oblewania zimne na
der skutecznemi okazały się; i w takich razach je 
żeli udało się uratować chorego, jedynie pomie- 
nionym oblewaniom można to przypisać. Zwykle 
w tym celu alba z góry wodą zimną oblewano, 
'albo chorego złożonege na prześcieradle, co wygo
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dniej, czterech ludzi kilkakrotni^ zamirzafo w wan
nie napełnionej zimną wotfą, a następnie po osu
szeniu ciała kładziono w dobrze ogrdarnój' pościeli.
0  skuteczności tego leczenia mi&Ietti zręczność 
przekonania się w szpitalu cholerycznych Brzydzo
nym na Ordynackiem, i wirfstiafem chorych któtfzy 
utracili zupełnie przytomność i mowę,' a po obla
niu zimną wódą przychodzili do śiebie.

Z wewnętrznych środków, najpierwszym i naj
potrzebniejszym by 1 korzeń ipćkaiuiany (ód 15—30 
gran) który zadartym będąc przy okazaniu się pier
wszych zjawisk choroby, niekiedy stanowczo za
pobiega! dalszemu jej wywiązaniu się.

Kalomel od 6 do 10 gr&n na rafr, a po^ćm od
1 do 3 gran na godzinę, byi skiltećZnym w lżej
szych gatunkach ch»lery, w  tych zaś gatunkaćh- 
gd/ie  oddziaływanie było zbyt slaiić, pomięszany 
* kamforą (gran jeden na raz) bardzo byi jyołno^ 
cnym. Lekko zwalniające, a mianowicie l-heum- 
amnionium muriaticum, tfadanć przy wrdocznej nie
czystości języka, nudnościach, odbijaniu się i in
nych znakach nieczystości di^óg pierwszvch,- równie 
t e i  dane po użyciu ipekakuany na wymioty,  bar
dzo często przynosiły widoczny skutek.  Lód po
łykany kawałkami, oraz zimna woda z lodem, oka
zały się być skutecznemi tam, gdzie było silne 
pragnienie ziniriej wody, czucie palenia pod iyźką 
i wymioty* Widzialerti gam* przykłady na w ł o 
ścianach, którzy zachorowawszy na cholerę gwał
towną, pozbawieni* wszelkiej pomoc) tokarskiej i
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zupełnie opuszczeni, idąc za instynktem, wypijali 
niepodobną do uwierzenia ilość wody zimnej (do- 
dwudziestu kilku garcy w dwóch dobach) i takim 
sposobem uleczeni zostali.

A cetas potassae w roztworze z kilkunastą kro
plami laudani liquidi Sydenham iy dawany co \  godzi
ny po łyżce, niemniej proszki sodowe, przy uży
ciu innych wewnętrznych środków, okazały się 
skutecznemu

Puszczenie krwi  korzystne było w  początku 
choroby, 11 ludzi młodych, zdrowych i peino-krwi- 
stych, lub przy wynikiem zanadto silnein oddzia
ływaniu organizmu, zagrazającem napływami do 
organów wewnętrznych. Daleko częściej ńżywane 
było miejscowe krwi wypróżnienie,  za pośredni
ctwem pjawek lub baniek, przystawianych w oko
licy żołądkowej, dla uspokojenia womitów i bólów 
w okolicy podpiersiowej, na bokach (hypochondria) 
dla wstrzymania biegunki, na grzbiecie dla uspo
kojenia konwulsyj. Po wzbudzeniu oddziaływania 
organizmu, leczenie cholery zasadzało się nfi ogól
nych prawidłach sztuki lekarskiej , szczególniej 
zależało na tóm, ażeby zapobiedz zbytecznym na
pływom krwi do głowy, oraz oddalić wszelkie 
wpływy jnogące zainięszanie sprawić w odbywa
niu się funkcyi kanału pokarmowego. W samym 
początku okazywania się oddziaływania organizmu, 
trzeba było szczególną zachować ostrożność w pu
szczaniu krwi ,  po którem nierzadko chory na 
nowo wpadał W oziębienie i poprzedni stan odrę
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twienia. Dlatego częściej używane było miejsco
we wypróżnienie krwi,  a szczególnie przy wi- 
doczneui napływie do głowy, przy czem atjua oxy- 
niuriatica wewnątrz  użyta bardzo skuteczną oka
zała się. Ponieważ po nastąpieniu oddziaływania 
organizmu, łatwo wywiązywało się już to silne już 
powolne zapalanie wewnętrznych organów, dlate
go w leczeniu cholery, wewnętrzne  pobudzające 
środki musiały być tylko z wielką ostrożnością 
używane.

Czarna krosta.

Vi roku 1837 w czasie trwania  cholery w mie
ście Przybyszewie, pokazała się współcześnie czar
na krosta na 20 osobach, z których jedna umarła,  
inne zaś przez wypalenie krosty kw asnn  siarcza
ny m i opatrywanie ran plastrem diachylon compositum 
uleczonemi zostały. Zdaje się że choroba la po
chodziła od używania mięsa bydła odchodzącego 
na gangrenę śledzionową, która to choroba bydła  
dość często w tamtej okolicy, acz nie gwałtownie  
panuje.

W roku także 1841 w miesiącu wrześniu, czar. 
na krosta panowała w powiecie Czeskim gminie 
Żelazna, w dniu września tegoż roku, Wójt gmi
ny zawiadomił mnie o pokazaniu się tej choroby- 
Dotkniętych nią było ludzi 13, z tych przed mo
jem przybyciem umarło trzy, to jest  mężczyzna 
jeden dorosły, i dwoje dzieci przy piersiach będą
ce, których matki chorowały na czarną krostę.
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Beszta zaś Judzi, po użyciu stosownych środków 
lekarskich, do zdrowia przyprowadzeni zostali.

Przyczyną tej chorohy było to, ze ludzie zdzie
rali ze skóry bydlęta, oraz mięsa z chorych bydląt 
przed samem zdechnięciem dorżniętych, pomimo 
zakazu miejscowej władzy, na pokarm używali.  
Przyczynili się najwięcej fjo rozszerzenia choroby 
handlarce zydzi, którzy handlowali  skórami po 
chorych bydlętach pozostałemi, oraz mięso wło
ścianom tanio sprzedawali. Badani ludzie dlacze
go pomimo zakazu używali mięsa bydląt chorych, 
tiómaczyli się: ze ponieważ mięso z odchodzącego 
bydła w roku 1830 na księgosusz, będące również 
zakazane,  ludziom po użyciu pnego nie szkodziło; 
mniemali ze i teraz mięso z bydła nagle padłego 
nieszkodliwym iesf zdrowiu. Zydzi więc, którzy 
przyczynili si^ do rozszerzenia zarazy, pociągnięci 
przezemnie zostali do tlóniaczenia się i przez w yż
szą władzę zostali pod sądową odpowiedzialność 
odani. Mięso zuś zostało wspólnie ze skórami 
w  mojej obecności posiekane na kawałki i głęboko 
do ziemi zakopane; a włościanie mieli przeze
mnie wystawione cale niebezpieczeństwo chorohy, 
oraz obiaśniiem ich, ie mięso, mleko i wszelkie in
ne części bydła, z l^sięgosuszu padłego, dlatego tyl
ko nie povyinny być używane, $ę przez przenosze
nie tajiowych z domu do domu, za*azę na bydło 
szerzą; mięso zaś rnianowicie, pochodzące ze sztu- 
Ici która świeżo zachorowała, ludziom nie szkodzi, 
gdy tymczasem bydło na zarazę c h o ru ją c  śledziu-
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nową, przez używanie z niego mięsa lub skór, nie- 
tylko między bydłem szerzy chorobę, ale co goraza, 
sprawia czarną krostę u ludzi*

Epidemie inne.

Co się tycze chorób epidemicznych mniejszej 
wagi, niz powyżej opisane, w  powiecie Czerskim 
postrzeganych, takowe rozmaite bywały w rozma
itych porach roku. W  porze wiosennej panowały 
najczęściej gorączki przepuszczające, codzienne i 
czterodniowe: szczególniej częste one były i dp tej 
pory panują w roku bieżącym 1841,

Natura  ich jest  gastryczno-zółciowa, zwykle 
w czasie napadu bywają womjfy żółciowe. Gorą
czki te po oczyszczeniu dróg pierwszych łatwo 
przechodzą. Frócz tych gorączek, w porze wiosen
nej panują często choroby reumatyczno kataralne. 
W  porze letniej panują najczęściej choroby zóicio- 
wo-zolądkowe? przechodzące niekiedy w gtan n e r 
wowy,  biegunki żółciowe i krwawe z ciskawivą. 
Tc ostatnie choroby szczególniej w roku 1840 i 
1841 w miesiącu lipcu, sierpniu panowały w gmi
nach położonych nad Wisłą, gdzie dnio jest  bar
dzo jezior, z których pochodzące szkodliwe w y 
ziewy wywiązaniu się krwawej biegunki sprzyja
ją, W ogólności biegunki te vv roku 1840 miaty 
więcej charakteru zapalnego, i po użyciu leczenia 
przeeiw-zapalnego, po przystawieniu pjawek,  juz 
to do brzucha ju z  do otworu stolcowego, po ubyciu 
wewnątr#  kalumelu, na ^rxtmidli z roslwofena olc-
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ju kleszczowiny, bardzo Szczęśliwie i prędko da
wały  się leczyć. W roku zaś 1841, biegunki krwa
we zdawały się mieć zupełnie inną naturę. Uży
te leczenie przeciw zapalne bardzo mało skuteczne 
było, więcej nierównie korzystny był, po poprze- 
dniem ubyciu ipekakuany na wymioty, extrakt 
wroniego oka w roztworze wodnym i odwar ko
rzenia arniki.

W  porze jesiennej podobnie jak w porze wio
sennej, panują zwykle choroby reumatyczno-kata- 
ralne, napastujące po większej części organa b rzu 
szne, a ztąd zapalenie mianowicie kanału kiszko
wego, wątroby, śledziony, błony brzusznej. Prze
ciwnie  na wiosnę więcej są zajęte błony i drogi 
powietrzne. W  jesieni także dosyć często były wi
dziane gorączki przepuszczające, zwłaszcza w miej
scach nizkich nad Wisłą i Pilicą położonych. W po
rze zimowej, najwięcej trafiające się są choroby 
zapalne, rozmaite wyrzuty skórne, odra, szkarla
tyna,  oraż gorączki zgniło nerwowe.

W roku 1840, w porze wiosennej, panowały 
ogólnie bole głowy nerwowe Cephalagiae, które na
pastowały bez względu na stan, powołanie i spo
sób życia, zarówno tak ubogiego włościanina, pra- 
ey poświęconego, jak  możnego obywattla,  wygo
dnie iyjącego. Sposób ukazywania się tej słabości 
był nagły, przy małej gorączce dołączały się nie
kiedy zjawiska gastryczne; ból mocniejszy nasta
wa! w pewnych godzinach, i t rw a ł  z różną mocą 
od dwóch do sześciu godzili; zajmował  różne czę-
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ści głowy u rozmaitych osób, ale statecznie też. 
same u każdego chorego. W leczeniu, po oczy
szczeniu dróg pierwszych, bardzo skutecznym oka
zał się pulvis aerophorus Fogleri. Gdy to nie wy
starczało, trzeba się było uciekać do lekarstw prze
ciw spazmowych jakoto: Eocłr. Fralerianae^Extr. Hy~ 
ościami, E x łr . 'Thebaicum, kobietom zaś hysterycz- 
kom asafoełida, T ra  Castorei, najwięcej pomocnemi 
okazały się. Pjawki stawiane za uszami, nie ro
biły żadnego skutku, więcej korzystnćm okazało 
się stawienie synapizmów na ramionach lub we* 
zykatoryi na karku.

W roku 1839 i 1841 w porze jesiennej, w ro
ku 1840 na wiosnę, w niektórych gminach powia
tu postrzeganą była gorączka łyphus primarius. 
Choroba ta od 11 do 17 dni zwykle trwała,  rza 
dko kiedy do dni 21 pry-e^iągała się. Zwykle w bie
gu jej trzy zakresy można było dostrzegać,

W zakresie pierwszym, przed wywiązaniem 
się choroby, chorzy doświadczali lekkiego ziębie
nia, na przemiany » paleniem krótko zwyczajnie 
trwającem, bezsenności, bolu głowy i krzyża oraz 
braku apetytu.  Ziębienie trwało zwykle dni 
kilka i na przemiany z paleniem kilkakrotnie te
goż samego dnia wracało. Doświadczali przy tem 
chorzy, łamania często mocnego po kościach, zu
pełnej niemocy w nogach podczas stania. Wyraz 
twarzy z samego początku choroby zmieniał się i 
przybierał  charakter właściwy, tyfusowy, tak ie  
z niego łatwo było chorobę od razu poznać. Przy-

www.dlibra.wum.edu.pl



176 —

tćm przyłączały się zjawiska ja z  gasfryczne, jux 
katarowe, juz  pierśiowe, lub zapalne w trzewach 
brzuchowych, W rozmaitym wieku różne, do zmia- 
ify wszakze postępu słabości, bynajmniej yiewpły- 
wającc. Zawiązywanie się słabości trwało zwykle 
do dni trzech.

W zakreślę drugim następowała gorączka sil
niejsza, z polsem prę<11;im, sciśnionym, skórą suchą, 
ze znaćzniąjszemi cierpieniami płuc lub przewodu 
pokarriioWegó, lub i bez tych, ale z upadkiem sił 
zńacinym t wzmagającym się liolem głowy, nie
kiedy i ze stępieniem studiu. Słabość i niedołę- 
zność rftcliu, niekiedy wzrastała do tego stopnia, 
ż e r  chduzy ilietylko szklanki z napojem ująć i do 
ust zblfzyc, ale nawet głowy z miejsca bez cudzej 
pomocy ruszyć nie mogli; statecznie jednak każdy 
chory na pytanie jak się ma, odpowiadał ze się 
ma lepiej. Zakres ten wzmagania się trwał dni 4 
do 6 lub 8, pocZem następował:

Zakres trzeci, w którym gorączka bardzo się 
wzmagała, pulś bywał prędki, ledwo przeliczony, 
ściśrtiony, niekiedy niknący, skóra sucha na do
tknięcie, uczucie nieprzyjemnego ciepła w ręce 
dotykającej Zostawująca, język w początku cho
roby cZefWony i suchy, wkrótce okrywał  się grubą 
warstwą mułu ciemnego, który późnićj pękając przy- 
brerał wejrzenie części głębokiemi ranami pokale
czonej. P/zy braku zupełnym apetytu chorzy zawsze 
mieli mocne pragnienie; nareszcie wyrzut petocyj 
niekiedy kohwu czarnego, w  tym zakresie choroby
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dawał się widzieć. Kwiczenie się choroby, jeżeli 
wcześnie to jest  w dwóch dniach dana była po
moc, następowało około dnia 9, 11 lub 13. W in
nych razach słabość trwała dwa do trzech tygo
dni. Sposób zejścia był różny, najczęściej przez 
powolne ustępowanie zjawisk gastrycznych przez 
umiarkowane rozwolnienie stolca. Często bardzo 
obfite odchrząkiwanie stanowiło przesilenie choro
by. Najczęściej sen mocny i spokojny, dobę i wię
cej trwający, kończył chorobę. Po tym śnie chorzy 
czuli się rzeźwiejs/emi, zaczynali czuć chorobę, j ę 
zyk po matu się oczyszczały a razem wracał ape
tyt  i siły, oddech stawał się łatwiejszym, skóra 
mniej suchą.

W  nieszczęśliwych przypadkach, które wszak
że byty dość rzadkie, chociaż ból głowy, żołądka 
i innych części ustawał, gorączka Wszakże nie 
zmniejszała się, ale stopniami wzrastając, w zbu
dzała wiele nowych cierpień: przyłączały się bole 
w rozmaitych miejscach, wolność iolądka nieda- 
jąca się niczem uśmierzyć, upadek sit największy 
i śmierć wśród, zupełnej nieprzytomności umysłu, 
niekiedy zaś przy umyśle zupełnie przytomnym, 
W  ogólności, do dobrych znaków należało plynio- 
nie krwi z nosa umiarkowane, w 4 i 5 dniu przy
padające, wymioty w pierwszych dniach okazują
ce się, zawrót głowy zmniejszające, utrudzenie  
słuchu, ani ziaraz na początku choroby, ani nastę
pnie przy pogorszaniu się innych zjawisk nas ta 
jące, pragnienie mierne i ła two dające się zaspo- 

Tom X I I ,  Poszył II, 23
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koić, język mniej więcój wilgotny przez cały bieg 
choroby,, puls niezbyt prędki, zjawiska nerwowe 
łagodne, brak zajęcia organów wewnętrznych, po
kazywanie  się petocyj około dnia 4 choroby, ze 
zniknieniem ich koło dnia 10. Do złych znaków 
należały, wymioty nieprzynoszące żadnej u lg i , 
owszem męczące chorego, stolec zbytnie zatwar-  
dzony, łub też biegunka, z wzdęciem brzucha, zby
teczne i ciągle bredzenie (delirium) lub też nieu
stanna śpiączka (sopor), petocye koloru czarnego 
lub miedzianego, koło dnia 12 i 13 pokazujące się, 
język  suchy, połykanie u trudzone, oddychanie 
chrapliwe, upadek sił zbyteczny, utrata wzroku, 
płynienie nieustanne łez, drżenie i sparaliżowanie 
języka,  ciężkość ciała ołowiana, prawie kurcz pę* 
chęrza urynowego, rozmaite krwotoki, poty zimne, 
klejkie, oddawanie uryny i stolca bez wiedzy cho
rego, oraz obrzęknienie gruczołów podusznych.

W  leczeniu tej choroby, którój przypatrywać 
się bliżej miałem zręczność w lazarecie Domu Przy
tułku, oraz lazarecie 2 batalionu saperów w mie
ście Górze, następnego sposobu trzymałem się z do
brym skutkiem. W  początku słabości, od dnia 1 
do 3, a w  niekórych razach do 4, 5, według mo
żności gdzie wyraźne były zjawiska gastryczne 
(cO też najwięcej się trafiało), dawałem proszek 
na  wymioty. Upuszczenia krwi zaledwie parę razy 
zdarzyło mi się w pierwszym zakresie choroby 
użyć, przymuszony byłem do tego jedynie  mocną 
konstytucyą chorych, oraz- w jednym przypadku
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obecnością znaków mocnego zapalenia mózgu , 
w drugim zaś mocnego zapalenia wątroby i ple- 
ury. W tych dwóch przypadkach krwi puszczenie., 
bardzo użyteczne się okazało, i chorzy przyprowa
dzeni do zdrowia zostali. W innych zaś razach 
gdzie zachodziło podejrzenie zajęcia organów we
wnętrznych, miejscowe upuszczenia krwi byty wy- 
starczająccmiy i lepiej posłużyły niż upuszczenia 
krwi ogólne, po których mimo przemijającej ulgi, 
K^yki następować nagły sit upadek, przez co bieg 
choroby bardzo się znacznie przedtużat. Ból gło
wy zwykle po przystawieniu pjawek za uszami 
lub do skroni, oraz przy okładaniach zimnych us tę 
pował. W holu i podniesionej czułości brzucha, 
wystarczały pjawki hib bańki, oraz okładania tych 
części chustami, w  ciepłem nalaniu ziół aromaty
cznych zmaczanemi. Ten ostatni środek, przy 
stosownej dyecie, dostatecznym był do usunięcia 
nic zbyt wielkiej i częstej bez znacznego osłabie
nia wolności żołądka. W ogólności, tam gdzie nie 
było żadnych powikłań ubocznych, ani wolności 
żołądka, odwar kremortartary, lub teź napój obfity 
wody z sokiem berberysowym był wystarczającym, 
chociaż niezawsze gorączka zmniejszała się; na j
częściej jednak w pewnych granicach u t rzym y
wała się, do czego takoż wiele przyczyczyniło się 
powtarzane w rozmaitych miejscach przykładania 
synapizmów. Z tym ostatnim środkiem, to je s t  sy- 
napizmami i wizykatoryami,  trzeba było bardzo 
ostrożnie postępować i zaledwie można było «lo-
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puścić lekkiego zaczerwieniania skóry; w  tej bo
wiem chorobie z przyczyny wielkiego osłabienia 
sil, gdzie krew do naczyń od serca oddalonych 
zaledwie dochodzi, wielka jest  skłonność do gan
greny, w skutek zanadto mocnego drażnienia skóry.

W ogólności, gdzie choroba nale*yty bieg swój 
odbywała,  lekarstwa zupełnie nie były potrzebne, 
sama tylko stosowna dyeta była wystarczająca .  
W trzecim zaś zakresie (stadium collapsus s. ner- 
yosuin) najskuteczniej do orzeźwienia osłabionych 
chofych przykładało się, obmywanie całego ciała 
na noc wodą ciepłą z octem, zwyczajnem lub kam
forowym, lub tóx spirytusem arometycznym; co też 
itlogło być kilkokrotnie według potrzeby powta
rzane we dnie, a zawsze z wy raź nem i wielkim 
pożytkiem. W tym zakresie nie zdarzyło mi się 
używać wewnątrz  lekarstw żadnych podbudzających, 
gdyz jestem przekonany ze in stadło collapsus, gdzie 
siły serca i naczyń są juz  wycieńczone, podbudza- 
jące leki na chwilę podnosząc siły żywotne,  potem 
jeszcze większe osłabienie sprowadzają; zamiast 
tych leków lepsze są posilające rosoły, i wino da
wane  co godzina lub pół godziny łyżkami. Zwy
kle w trzecim zakresie chorzy mają szczególniej
szą chęć do. napojów z gazem kwasu węglowego, 
które dla nich bardzo są zbawienne, Niejednokro
tnie zdarzyło mi się widzieć w niższej klasie cho
rujących na tyfus, którzy mając chęć do piwa szla
checkiego, tym napojem chciwie od nich przyjmo-
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Wanym uleczonymi zostali. W podobnych zdarze
niach, gdzie możność chorego wystarczała i gdzie 
nie byio biegunki ani innej przeciwności, przepi
sywałem z pomyślnym skutkiem wodę selcerską 
z winem szampańskiem: na filiżankę wody selcer- 
skićj biorąc łyżkę całą stołową lub połowę wina 
szampańskiego, oraz kilka łyżeczek od kawy miał
ko utłuczonego cukru. Szczególniej to leczenie 
skuteczne jes t  u ludzi którzy nie pijali wina i 
zupełnie n ie t runkowych; u takich bowiem ludzi 
wino, może służyć za prawdziwe lekarstwo. Nie
podobna sobie wyobrazić, z jaką  chciwością cho
rzy wypijają podany sobie ten napój, jaką  to im 
sprawia radość i jak  widocznie ich orzeźwia. Naj
częściej po użyciu tego napoju dostają obfitych 
potów krytycznych, które ich chorobę kończą. 
W końcu roku zeszłego miałem chorego, u które
go do tego stopnia w tyfusie stan nieczułości byi 
wygórowany,  źe w skutek  sparaliżowania pęche
rza uryna zatrzymana, musiała b jć  zapomocą ka- 
teteru wyprowadzoną; chory ten, za pomocą wina 
szampańskiego z wodą selcerską (w ilości wyżej 
nadmienionej danego), które pił z  nadzwyczajną 
chciwością tak, źe mu z rąk trudno byio kubek 
odebrać, do zdrowia przyprowadzonym został.

Epidemie takie zajmujące na raz po kilka lub 
kilkanaście chat w  jednej wiosce, a po kilka osób 
w każdej chacie, były w gminach Wulka Załęska, 
Moczydiów, Brzeszcze, Kawęczyn, Brzumin, Potycz, 
Zela&na, Czarnylas, Czapli n, Czaplinek, Pieczyska,
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Budzieszyn i t. d. Mniejsze, corok zdarzają się 
w  tej lub owej wsi, zewsze jednak przebieg cho
roby z malemi zjawisk odmianami i skuteczny spo
sób leczenia tenże sam spostrzegałem.

Prócz chorób powyżej opisanych postrzega
nych w powiecie Czerskim, postrzegałem jeszcze 
W miesiącach letnich gorących, szczególniej w li
pcu i sierpniu, w których niekiedy bywają noce 
chłodne, dzieci od kilku miesięcy do 2 lub 3 lat 
wieku liczące, podległe nadwerężeniu funkcyi zo- 
tądkowo-kisskowego przewodu z womitami i bie
gunką. Odchody stolcowe stanowią płyn zwarzo- 
ny koloru zielonkowatego, ciepło ciała podwyzsza 
się, bicie pulsu przyspiesza się i przytem okazuje 
się pewny rodzaj konwulsyj i kurczów. Choroba 
ta bez widocznej przyczyny napadająca dzeci, zda
je się zależeć na silnein drażnieniu pierwszych dróg, 
i na napływach krwi do głowy; jeżeli zaś wzmoże 
się w swojej gwałtowności,  to rnoze przejść w rze
czywiste zapalenie tychże organów (gastro-enfero- 
encephaiitis). Choroba ta zasługuje na szczególniej
szą uwagę tern bardzćj, ze w porze letniej jest  ona 
jedną z najgłówniejszych przyczyn śmiertelności 
między dziećmi.

Przyczyną do wywiązania  Się tój choroby, są 
głównie te wszystkie szkodliwości, które przyczy
niają się do nagłego wst rzymania  lub zmniejsze
nia przeziewu skórnego, tak silnego w czasie upa
łów letnich.

Przy  stosowuem utrzymaniu chorych dzieei*
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leczenie zwykle bardzo dobrze udaje się. W  po
czątku choroby najskuteczniejszymi okazują się 
środki lekko stolce rozwalniające,  olej kleszcz owi- 
ny injusum rhei aguostim et surupus rhei9 razem ze 
środkami szlamowatemi (decoctum radicum altheae, 
orchidis morionis, mucilago gummi arabici) i ciepłe- 
mi kąpielami. Po  oczyszczeniu dróg pierwszych, 
do środków szlamowatych dodaje się, magnesia  
carbonica vel usta et creta praeparatn; prócz tego 
środki absorbujące dają się z mlekiem świeżego 
olejku migdałowego i kleju (mucilago) gummy ara
bskiej. Jeżeli wymioty długo trwają, a dziecko 
we śnie i przy naciskaniu brzuszka krzyczy, w ta
kim razie koniecznie potrzebnemi są następujące 
środki,  i przystawienie pjawek (od 1—4) do brzu
cha albo do głowy, albo do obudwóch tych miejsr; 
środki odciągające i czerwieniące skórę (derivantia 
et rubefacientia) przykładane do brzucha lub tefc 
między łopatki, i u trzymywane na ciele dopóty 
dopóki nie nastąpi lekkie palenie, lub tćź lekka 
czerwoność, zmaczanie głowy wodą z octem, na- 
koniec ciepłe kąpiele z otrębami. W przypadku 
gdyby się pokazało zapalenie mózgu lub przewodu 
żołądkowo-kiszkowego, z kurczami lub też bez nich, 
to po przystawieniu pjawek, należy dawać wewnątrz  
kalomel od 1 do 2 gran na dobę, lub też wcierać 
do głowy i brzuszka maść merkuryalną do 10 gran 
na dzień, przy czem nie należy zaniedbywać i w y 
żej wzmiankowanych środków zewnętrznych. Zbyt 
częste wypróżnienia stolcowe przy tem zdarzające
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się, należy wstrzymywać enemami % siemienia lnia
nego, lub też odwaru krochmalu, kilka razy na do
bę powtarzanemu SKoro tylko gorączka i boleści 
ustaną,  to powstała biegunka znosi się przez uży
cie wewnątrz  środków szlamowatych, połączonych 
ze słabemi wodami aromatycznemi (aqua foenicnfi 
aqua cinnamomi) z magnezyą i matą ilością (od pól 
do dwóch kropel) tenktury opinm, prostej lub sza
franowej. Na tenże sam cel można dawać w sto
sownych ilościach środki ściągające z ipekakuaitą 
i cukrem.

Skłonność dzieci do tej choroby a miano
wicie do zapalenia mózgu w porze letniej, okazuje 
się i przy innych okolicznościach podbudzających 
żywotną  czynność organizmu. I dla tćj przyczyny, 
ospie ochronnej zaszczepionej w czasie upałów, 
nie rzadko zwykły towarzyszyć cierpienia mózgo
we, dlatego życzyćby należało ażeby szczepienie 
w letnićj porze, o tyle tylko było przedsiębrane,
o ile to potrzebne jes t  do zachowania zawsze 
rfwieżej limfy ochronnej.

Pokarm y i napoje najwięcej od różnych klass 

ludzi powiatu Czerskiego używane, wpłyęp ich 

na stan zdrowia*

Pożywienie mieszkańców jest  proste, głównym 
ich pokarmem jest  chlób gruby żytni niekiedy psze
niczny, w  czasie zasobniejszym, w głodnych zaś 
latach chleb zastępowanym być musi przez karto-
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flć, dostatki w arzyw a  i kasz rozmaitych, uzn- 
pełniają Hanie wieczorne i obiadowe włościan. 
Mięsa rzadko używają,  dla zbytecznej jego droży- 
zrty; częśtiej  zaspakajają się słonmą, której używają 
za okrasę do potraw, w dnie tak zwano skrumne, 
i nabiaient używanym w dnie postiie. Główne po
t r a w y  rolników stanowią: barszcz, kapuśrriatk, kru
pnik, pęcak gatunek kaszy jęczmiennej, inne ka
s /e  oraz kartofle, grocli, brukiew, fasola, kluski 
ró&ńomączne.

Pora do jedzenia u włościan ranna1, j ł s t  kolo 
godziny szóstej lub sińdmej; obiad jadają  kolrf gn- 
it/iny dwunastej  lub pićrwszej po południu, kola- 
cyą zaś jadają między godziną siódmą a ósfrią 
wiecznrną. Mieszczanie zaś zwykle późniój, to jest: 
kfrlo godziny dziewiątej, p ićrwszy posiłek czyli 
śniadanie przyjmują,

Żydzi w przeciągu sześciu dni każdego t}rgo- 
dnia jedzą ty lko rzodkiew, czosnek, cebulą, soloną 
rybę, śladzie, i tym niestrawnym, mało ptfżywnym 
i drażniącym pókarmem niejako tylko przygoto
wują  swój żołądek do rozkosznego obiadu, zwykle  
w  dzień szabasowy pozywanego. W tym to dniu 
mięso,. ryba, mianowicie szczupak nadziany na- 
czynką z bulkf i znacznej rlości czarnego pieprzu,  
Stanowią główfry przedmiot ich uczty; przyprawa 
ta rozpalająca byłaby arcy szkodliwą, dla ich p u 
stego żołądka, jeżeliby ostrość jej nie była przytę
pioną przez t łusty ze smalcem sporządzony z w y 
kle kugiel. W dnie powszednie dla nadzwyczajnie  

Tom XII. Poszył 11. 24
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podwyższonej  ceny, klassa biedniejsza żydów mię
sa zupełnie nie używa, zamożniejsza zaś chociaż 
je  pożywa, to jednak zwykle w nader małej ilo
ści, tak że raczej ono za przysmak jak  za posiłek 
powinno być uważane.

Mięso czy to dla zwyczaju,  czy dla zachowa
nia przepisu religijnego, żydzi zwykli jadać na 
kolacyą w porze dosyć późnej, na obiad zaś naj
częściej bez mięsa się obchodzą.  Do potraw niię- 
snych nigdy nie dodają masła, ani żadnego na
biału, a to na zasadzie przepisów religijnych: zw y
kle więc masło zastępowanym bywa przez smalec 
(umyślnie na ten cel z utuczonych gęsi przygotowa
ny) z wielką szkodą zdrowia; tłustość albowiem 
ta, jako pochodząca z ptaka wodnego, przez nie
naturalne jego i sztuczne utuczenie, nigdy w żo
łądku łatwo st rawioną być nie może.

Wogólności prosty sposób życia wieśniaków po
wyżej opisany, przy pracy fizycznej i ruchu, do zdro
wia  im sprzyja. Nieraz ciężkie choroby, u nich 
małemi lekarstwami lub też zupełnie bez lekars tw 
nsunąć się dają, pochodzi to z silnej i prostej we- 
getacyi fizycznej.

Za napój służy woda czysta, brana ze studzien, 
lub też ze źródeł których ilość w powiecie jest  
dostateczną.  Są i napoje sztuczne od mieszkańców

c

w ogóle dość używane. Żydzi pfzenoszą piwo le
piej nad wodę, a ile chrześcianie są skłonni do 
t ru n k ó w  spirytusowych, tyle żydzi namiętnie
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są przywiązani do kaWy, zamiast którćj często
kroć samą tylko cykoryą pijają.

Stan gorzelnietwa, znajduje się w powiecie 
Czerśkim w stanie zupełnego udoskonalenia,  przez 
zaprowadzenie machyn Pistoryusza,  i rodzaj tego 
przemysłu przyczynia się do osiągnienia dochodów, 
dla właścicieli posiadających gorzelnie, na cały 
zaś ogól mieszkańców, szczególniej na włościan, 
nfcjagubniejszy wpływ wywiera.  Ziemia wydaje 
wszystko co jes t  zdrowym i silnym pokarmem 
człowieka, ale przemysł, chęć zysków, fałszywy 
kierunek, często bez wyrachowania  złych następstw, 
większą część nasion zdrowych na napój szkodli
wy zdrowiu obraca. W powiecie Czerskim prze
szło gorzelni jest 30, w tych gorzelniach W roku
1840, wypalono wódki garcy 171,941, materyalu zaś 
surowego spotrzehowano korcy 57,832. W roku
1841, wypalono wódki garcy 172,890, materyalu 
zaś surowego wypotrzebowano korcy 58,009.

Odzież czy dostateczna czysta lub przeciwnie.

Mieszkańcy powiatu Czersktego podług z w y 
czaju przyjętego w Mazowszu, i stosownie do sta
nu odziewają się dość schludnie* Tkanina z wełny 
przędzonej,  i w domu na warstacie wyrobionej,  a 
potem w foluszach wybitej  daje sukno szare, któ
rego włościanie zwykle używają, i z tego sukma
nę robią na lato; zimą Kaś prócz sukmany biorą 
jeszcze kożuch, i takie odzienie jest  dostateczną
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na wszelkie umiany powietrza ochroną i barrtoo 
dobrze od wpływów zimna i wilgoci zabezpiecza. 
8ukna  wyrabiane przez włościan grube i zbite, tak 
dalece zabezpieczają orf wilgoci, ze można w nie 
odzianemu pół godziny na deszczu bez przemo- 
knienia pozostać, od wiatru dobrze osłaniają, a 
w  zimie służąc do przykrycia kożucha, czulszego 
na wpływ wilgości, dobjrze swemu celowi odpo
wiadają* Wogólności włościanie są wytrwali  na 
wszystk ie  niepogody, zimna i takowe łatwo, prze
noszą prawie z w pół obnażoną szyją i piersiami.♦ *
Żydzi za£ mężczyźni i zamężne kobiety, pomimo 
surowości klimatu,  podług zwyczaju przodków, 
żyjących niegdyś w ciepłym błogosławionym kli
macie, noszą odzież cienką, lekką i co tydzień 
prawie gtowy golą, a wierzchołki ich pokrywają:  
mężczyźni małą czapeczką, ja rmułką  zwaną, kobie
ty zaś tylko lekkim u/>iorcm głowy. Oni troskli
wie ochraniają piersi, jako najsłabszą częś£ ciała,, 
pokrywając je tak zwanymi nahrudnikami, a zu
pełnie zaniedbują utrzymywanie  w cieple nóg, gdyż 
pantofle i trzewik i,  zwyczajna ich odzież z podar- 
temi częstokroć piętami,  nie zupołnie zabezpiecza
ją  ich od wilgoci i zimna.

Obawie zaś u włościan zamożniejszych, składa 
się z bótów obszernych ze skóry,  w których po
spolicie piaty płótna lub słoma nogę otacza. W nie
których zaś gminach lein^ch, taJc nazwani hudnicy 
(którzy karczowaniem lasów trudnią  się) używa
j ą  tak nazwanych po pjrostu chodaków, z łyka  Orze-
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wnego, obuwie to na dni kilka wystarczyć mogą
ce, pomimo obwijań nogi szmatami płótna, nieza- 
bezpieczające od zimna i wilgocią dla Zjrfrowia 
niepozyteczne,  dla lasów szkodliwe, zasługuje aby 
było z użycia wyprowadzone. Czapka na ostatek 
z futra lub sukna uzupełniają powierzchowny ubiór 
włościan. Ubiór spodni włościan, koszula z w ą
ziutkim kołnierzem i spodnie sukienne łub płu- 
cienne, stosownie do pory roku. Ubiór kobiecy 
koszula,  spudnica u dołu z przerobionem włóknem 
amarantowem, na głowie czepek z perkalu lub kar
tonu ze szlarką, przewiązany na około chusteczką 
kolorową; latem po większej części boso lub w trze
wikach, zimą zaś w botach chodą. W ogólności 
mieszkańcy szczególniejsze ochędóstwo i porządek 
w odzieniu zachowują tylko w  dni świąteczne. 
Szczególniej zaś żydzi przez cały tydzień mało 
dbają o odzież i ochędóstwo ciała, i tylko przerf 
nastąpieniem szabasu, obmywają się w  publicznej 
łaźni parowej,  której niekiedy używają i chrze- 
ścianie, lecz ci ostatni zdaje się że przenoszą ocho
tniej dla obmycia się czystą rzeczną wodę.

Fizyczne wychowanie dzieci przez karmienie ich 
piersiami rnalek lub m am ek . Czy nie zdarza
ją  się wypadki p rzy  chrzcie dzieci, lub przy  

obrzezaniu.

Dzieci najwięcej bywają  karmione piersiami 
wlasnychie matek; w  klassie tylko wyż&zej kobie
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ty  które nie mają mocnego zdrowia,  zwykły  odda
wać dzieci swoje mamkom do karmienia.  Lecz 
nauczone smutnemi przykładami,  jakie 2 powodu 
źle dobranych mamek zdarzały się, matki teraz 
ile można starają się wypłacić dług winny na
tu rze ,  i same zajmują się karmieniem. Biedne 
liobiety włościańskie karmiące dziecko, lub którym 
dziecko umarto,  dla zarobku biorą dzieci ze szpi
tala Dzieciątka Jezus na wykarmienie.  Dzieci ta
kowe częstokroć bywają zarażone chorobą wene
ryczną,  i z togo] powodu nietylko karmiąca sama 
ale nawet  je j  dzieci, cała familia bywają zarażone^ 
'Wiele takich przykładów dato się widzieć, szkoda 
że przy wydawaniu  dzieci na wieś, nie zwracają 
na to szczególnej uwagi. Wielką to jest krzywdą 
dla biednych włościan, którzy w dobrej wierze dla 
lichego zarobku, na tak okropną klęskę są nara
żani (1). 0  przypadkach, któreby mogły się zdarzyć 
przy chrzcie po kościołach lub przy obrzezaniu dzie
ci, pomimo zasięgania wiadomości od duchownych, 
nie mogłem powziąść takowej.

Zwyczaje i przesądy dla zdrowia szkodliwe, kuracye 
szarlatanów , starych bab, t t. </., leczenie środ

kam i domowemi i  z jakim  skutkiem takowe 
się odbywa.

yS  tute jszym powiecie mieszkańcy w  choro
bach swoich, więcej rachują na siłv natury  i nie*

(1) Wzmianka o tóm uczyniona w tomie X. pamiętnika 
na karcie 72, wywołała zaprzeczenie. Redaktor.
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dowierzają zupełnie aptecznym lekars twom,  oni 
z wielką cierpliwością znoszą swoje choroby, nie 
zachowują dyety, bardzo rzadko udają się do le
karzy,  a częściej szukają ra tunku (dla puszczenia, 
krwi) u cyrulików, albo starych bab, których spo
sób leczenia, zależy na szeptach, rozmaitych od- 
żegnywaniach i innych dziwacznych środkach. Sto 
pień doskonałości powyżej wzmiankowanych szar_ 
latanów, pokazuje się z poniżej wymienionych 
wiadomości, które j u i  to od włościan, już to od 
ludzi oświeconych mogłem powziąść.

1). W gorączkach przepuszczających, starają 
się usilnie napad przerwać, sprawiają kaszel i pot 
okurzając dymem ze skóry ryby suszonej, albo 
gmumy benzoes, z łupiny jajka,  przy czem chory 
bywa nakrywany  prześcieradłem. Wzbudzają tak
że womity okurzając dyinem z czarnego pieprzu* 
dając do zbytku wódki z sokiem piołunowym, go
tując sałatę i pojąc nią a i  do wzbudzenia potów

2). W kaszlach z przeziębienia, gotują jago
dy  kaliny (veburnum epulus) z miodem i dają kil
kanaście razy na dzień po łyżce; na tenże cel słu
żą kwia t  kalinowy, bzowy i lipowy.

3) Przy wszelkich zepsuciach żołądkowych 
uciekają się do wódki z pieprzem, jeżeli zaś to 
nie pomoże, kładą garnki na brzuch, takimże samym 
sposobem jak stawjają  się bańki, tylko bez naci
nania skóry.

4). W  gorączkach postępują podług czucia cho
rego; jeżeli jest  ból głowy i gorączka, przykładają
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Jcwaśną kapustę na skronie, dają pic kwas dziezny, 
ogórkowy rosół i kwas burakowy. Ostatnie dwa 
środki słuią razem jako lekarstwo przeczyszcza
jące.

5). Przy zapaleniu oczu staiają się zmniejszyć 
gorącość i ból, przykładając takie środki które w so
bie długo zatrzymują zwierzęce ciepło; jakoto: mię
so świeżo zabitego zwierzęcia, wątrobę,  gnój kro
wi,  który przez gatganek przykładają do oczu Tub 
na kark; niektórzy robią zakrapiania z nalania 
olchowych szyszek, lub z zebranej rosy z traw, 
łub w końcu z własnej świeżej uryny. W osła
bieniu wzroku ze starości lub pd chorobie, wącha
ją tabakę zmieszaną z liśćmi startej na groszek 
rośliny Jicliantus Łtibcrosm.

6). Na glisty dają nasiona czarnuszki (nigel- 
la sativa) starte na proszek, w ogórkowym rosole* 
lub burakowym kwasie.

7). Dla uła twienia porodu i ulżenia bólów 
dają kwiat  żytni w nalaniu.

8). Do wszystkich ran i ją trzników przykła
dają liście podróżnika (pla-nlago major),

9). Po złamaniu kości, okładają czionćk z ła
many, zyWokostem ze słoniną gotovvauym;

10). Ból zębów pochodzący K ich psucia Si^, 
leczą przykładaniem do nich gęstego soku wygo- 
tówanego z młodych pączków kruszony (ramnus 
frangula), w skutek czego ząb prędko wykrusza  śię.

11). Dla uprzedzenia iółtoscidzieci  nowo naro
dzonych, kłndą w kąpfef przedmiót ałoty (pierścionek)
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już to dla zniszczenia żółtego koloru już dla za
pobieżenia skrofułom.

Żydzi doświadczeniem przekonani o ważności 
chorób ich dręczących, bardzo ochotnie postępują 
za radą swoich rabinów i szukają pomocy u leka
rzy; prawie każdy Z nich wierzy w skutki dyety 
i sztuki lekarskiej. Prócz tego, między żydami znaj
dują się cyrulicy, którzy zastąpić umieją felczerów* 
Zgrabnie puszczają krew lancbtcm i utrzymują d o 
stateczną ilość pjaweki Zresztą kobióty wśród tego 
narodu, mają własne środki przeciwko Swoim cho
robom i bardzo często do nicii się uciekają: tu na* 
leży rumianek i korzeń galangi, których używają  
w wielu chorobach macicznych; równie i mężczy
źni w artrytycznych lekkich cierpieniach, chętnie 
uciekają się do używania W przeciągu długiego 
czasu odwaru sarsaparylli. W gorączce przepuszcza* 
jącćj używają  ze skutkiem, o ezem się sam prze
konać miałem zręczność; korcenia trędownika wę- 
złowatego (scrophularia nodosa). Co się tycze prze
sądów gminnych, rozumieją włościanie źe przy cZy- 
ną ich'chorób są: u trząś ni cnie, dźwiganie ciężarów, 
urok, macica rozszerzona,  która tak u mężczyzny 
jak u kobiety, różne sprawiać może dolegliwości, 
ńareście otrucia, na które po większem użyciu 
wódki włościanie uskarżają się* Na te wszystkie 
słabości,calem wysileniem domowej lekarskiej po
rady włościanina* jes t  zamówienie, stawianie cza
sami szklanek w sposobie baniek suchych, oraz 
1*ódka z tlustością do środka dawana: wódka tak- 
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ze gra rolę ważną, żadna bowiem kobieta nie mo* 
ze dziecka urodzić, nim wódką prze* otaczające 
j ą  baby napojoną nie będzie. Wszystkie te prze
sądy, stosownem przekonaniem zbijać, nakłaniać 
na doblrą drogę, oraz dawać ratunek biednej, nie- 
oświeconćj a potrzebnej klassie rolników, w cza
sie icb niemocy, z poświęceniem wiasnycli fundu
szów, dziełem jes t  dobrze myślących obywateli , 
na których w powiecie Czerskim nie zbywa.

Pomoc ze strony obywateli zasadza się głó
wnie na zapewnieniu opłaty lekarstw, oraz upo
ważnieniu aptekarzy do wydawania  lekarstw, któ- 
reby przez lekarzy ich włościanom były zapisane. 
Chorych takich którzy mogą być wiezieni, posy
łają do lekarza. W  przypadku choroby obłożnej 
włościanina, lub w czasie epidemii, chętnie na swój 
koszt sprowadzają lekarza.  Po większej zaś czę
ści, podawanie pomocy lekarskiej włościanom przez 
obywateli odbywa się przez domowe środki. Do 
leczenia tymi środkami pomocą obywatelom są 
książki lekarskie dla ludu, a mianowicie poradnik 
lekarski, wydany przez Orkisza, celowi swojemu 
zupełnie odpowiadający, i dość upowszechniony; 
nadto starają się obywatele zasięgać rad od leka
rzy jak mają sobie poradzić w rozmaitych choro
bach, w końcu mają przez rząd nadesłaną instru- 
kcyą,jak mają postąpić w nagłych przypadkach. Tym 
tedy sposobem, tacy szczególniej którzy mają tro
chę upodobania w sztuce lekarskiej i przejęci lu
dzkością, chcieliby rzeczywiście być użytecznymi
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swoim włościanom, nabierają przez wprawę pe
wnej zręczności, do tego stopnia, że w wielu cho
robach włościan, równie prostych jak  ich rodzaj 
życia, a tem samem mniej trudnych do poznania, 
i przy pomocy działania sil natury (jeszcze prz^z 
życie zbytkowe nienad węrężonej) do wyleczenia 
snadniejszych, wyznać należy, częstokroć zdolni 
są przynieść i rzeczywiście przynoszą skuteczny 
ratunek.

Dla zapewnienia przytułku wiekiem obciążo
nym kalekom i starcom, przy każdym kościele pa
rafialnym, z funduszów parafialnych są urządzone 
Szpitale, w których utrzymują się tacy starcy i 
kalecy ułomni, którzy nie mogą sobie zarobić ka
wałka chleba. Przyjmowani są tylko ci którzy do 
parafii właściwej należą; liczba osób mogących mie
ścić się w pomienionych zakładach, stosowną jest  
do funduszów przez dobroczyność kolatorów na 
ten cel przeznaczonych.

Pod względem starania filantropijnego o cho
rych, żydzi szczególniej odznaczają się: przy wszy
stkich kabałach po miasteczkach, stosownie do 
funduszów, mają mniej więcej obszerne szpitale, 
w  których się mieszczą biedni, podupadli, starce 
i kalecy, już miejscowi już przechodzący. Nie- 
niają oni wprawdzie  stałych funduszów na u t rzy 
manie pomienionych zakładów, lecz* składają się 
peryodycznie na ten cel, i z tych funduszów cho
rych współwyznawców swoich* niemogących ko
sztem własnym leczyć się, ratują.
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CZĘŚĆ LEKARSKA,

STATYSTYCZNEGO OPISANIA DOMU PRZYTUŁKU 

STARCÓW W  GÓRZE KAŁWAKY1

p rzez K. Wroczyńskego.

Oddziął I,

Ogólne zastanowienie się nad stanem anatomicznym  
i fizyoloyicznym organizmu starców.

Rozwijanie się ciała wfe wcześniejszych życia 
Zakresach tem się odznacza,  ze do odbywających 
się juz  czynności, ciągle nowe, które dawn i ej by
ły uśpione, przyłączają się i przez swoje współ
działanie z ogółem zjawień £ycia tegoż, stan oso
bowy kształcą. Przeciwnie w  podeszłym wieku, 
czynności organiczne bynajmiej nie pomnażają się, 
ale owszem zmniejszają się i stopniowo odstępują 
do stanu niejakiego ukrycia. Odstępowanie to 
wsgak&e czynności rozmaitych tkanek ora* orga
nów, nie trzyma się pewnćj,  stałej i przepisanej 
kolei. \V skutek dziedzicznego usposobienia, wcze
śniej przebytych chorób, sposobu życia, i t. d. mo« 
be się na tym lub na innym organie przedwcze
sny wiek okazać, tym samym więc naturalny bieg 
Starości rozmaicie może być zmieniany, kierowany.
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Wogólności wszakże,  da się to prawidło  usta
nowić, że odstępowanie (recessio) szczególnych or
ganów, tkanek, oraz układów, ma się w stosunku 
odjvrotnym do ich rozwijania się już  w wieku 
płodowym, już  dziecinnym, młodzieńczym i dojrza
łym. Organa te które naprzód utworzonemi zosta
ły, i najpierwiej w czynność weszły,  zwykle naj
później ustępują z obrębu całego organizmu; co jest  
bardzo naturalne, gdy z wzmiankowane organa są

*

najpotrzebniejsze do utrzymania organizmu. I  tak 
czynność organów płucnych najpóźniej Wywiązuje 
się, dlatego tóź najwcześniej ustaje. O ile wzmian
kowane organa, we Wcześniejszych iycia zakresach, 
znajdują się w pewnym stanie drażnienia i od
znaczają się czułością, w skutek czego odznaczają 
się skłonnością do czynnych krwotoków, napły
wów, zapaleń, o tyle w podeszłym w’ieku tracą 
na mocy: przypływ krwi  do nich jes t  mniejszy, 
czynność nerwów słabsza. W skutek więc tego, 
usposobione są do chorób zmniejszoną żywotnością 
odznaczających się, jakoto : biernych napływów, 
gangreny, owrzodzenia  i t. d.

Zm iany w układzie tkanki komórkowatej i t łu 
szczowej u ludzi podęszłeyo wieku. Tkanka komór- 
kpwata  w młodym wieku, złożoną jest z licznych 

•drobnych włókienek z sobą w rozmajtych kierun- 
-kach pokrayżowanych, w  skutek czego powstają  
pewne komórki wypełnione, tłuszczem i płynem 
wodnistym. Tkanka komórkowata  j tłusascz niknie 
W starości stopniami,  co się na jłatwiej  ^ostrzegać
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daje na częściach w młodości w tkankę pomienio- 
ną obfitujących np. na piersiach żeńskich, które 
w objętości swojej zmniejszają się w starości. Tłuszcz 
znika stopniami co raz bardziej, niekiedy zaś do 
tego stopnia, że jego śladu nawet żadnego nie 
zostaje. Przez utratę płynnego wyziewu, którym 
tkanka w młodym wieku napełniona,  i niejako na
sycona jest  jednostajnie, staje się ona w późnym 
wieku suchą, przybiera własności wiókien łub wię- 
zadel, przytem utraca kurczliwość (contractilitas), 
którą w młodym wieku posiadała. W skutek tych 
zmian tkanka utraca żywotne swoje naprężenie; 
tw a rz  pokrywa się zupełnie marszczkami. Daleko 
ważniejszym skutkiem zmniejszonej żywotności i 
kurczliwości w  tkance komórkowatej , jest  przy
tłumienie zmiany organicznej materyi z przyczyny 
tej wywiązane.  Jak z jednej strony w mało kur
czliwej nadwęrężonej tkance komórkowatej s ta r 
ców, postęp odżywienia oraz przybywania  orga
nicznego powolnie i niedokładnie odbywa się, tak 
z drugiej strony w] chorobach przytrafiające się 
zmiany, trudno bardzo przeprowadzić t a k , aby 
organizm na tern nic nie cierpiał. Ile z wielką 
łatwością u ludzi młodych* posiadających dosko
nałą tkankę, za pomocą jej szybka zmiana materyi, 
prędkie wsiąkanie chorobnych do wyrzucenia prze
znaczonych utworów, oraz odrodzenie się zdro
wych płynów bywają zpowodowane, tyle u star
ców pozostają utwory chorobne, w nieczynnej i 
mało życia posiadającej tkance złożone, które spra
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wiają rozmaite powodowe (secundaria) cierpienia; 
li twory te zbierając się coraz więcej, tworzą  w koń
cu zatkania,  zatwardzenia,  wodne puchliny i inne 
chorobliwe nagromadzenia.  Tłuszcz jako  zly prze
wodnik ciepła, potrzebnym jest  ażeby w  części 
bronił  od wpływu zimna zewnętrznego i zmian 
temperatury,  po części zaś aby wewnętrzne ciepło 
śywotne było utrzymane. Dlatego więc starzy lu
dzie przez brak tłuszczu są bardzo drażliwi na 
wrażenie zimna. Z przyczyny braku ciepła we
wnętrznego, wypróżnienia krytyczne w chorobach 
starców, bardzo trudno odbywają się; i o ile u mło
dych ludzi dla sprowadzenia stanu krytycznego, 
potrzeba zbyteczne ciepło odejmować, o tyle u sta
rych ludzi,  za pomocą środków podbudzających, 
ponczu, wina, ciepło organiczne trzeba pódnosić 
jak można. Tłuszcz ze składu swojego podobny 
do chilu, stanowi ważny zapas wyżywienia, szcze
gólniej w wyniszczających chorobach; młode osoby 
łatwo mogą być zasilone, jako mające dosyć obfitą 
ilość tego pokarmowego materyalu w zapasie. U 
nich tłuszcz miękki i płynny łatwo się daje roz
puszczać, a będąc do massy krwi przyjętym, służy 
do odżywienia ciała, U starców tłuszcz jest  żół
tawy, stwardniały,  podobny do mydła i nierozpu
szczalny; dlatego więc po chorobach nawet  nie
zbyt wyniszczając3'ch, konwalescencya dla braku 
sił jest zbyt długą, niekiedy nawet pomimo usu
nięcia chorobnój przyczyny, dla braku organicznie 
przerobionych i przygotowanych materyj pozy-
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wnychj-ofaz z niemożności przyswajania  surowych 
zewnątrz  przyjmowanych materyj (pokarmów) 
następnie ogólne wyniszczenie (marasmus). Tłuszcz 
jako  obfitujący w eiainę i stearynę, usługuje do 
pozbawienia się krwi z pierwiastku węglowego* 
Z tego więc powodu u ludzi starych przemaga 
wzmiankowany pierwiastek krwi i ta nabie
ra więcej źylnej natury. W  końcu za pomocą t łu
szczu u młodych ludzi, części pojedyncze mają 
pewną symetryą oraz ruch. Dla braku tłuszczu ru
chy u starców są utrudzone, kształt zaś oiała pię
kny ginie.

Zmiany błon wodnych oraz szlamowatych. Bło
ny wodne, stanowiące odmianę układu tkanki 
komórkowatej,  podobnymźe /mianom ulegają, sta
ją  się one grubsze, suche i często przyrastają do 
części sąsiednich. Dlatego przyrośnienia płuc do 
żeber często znajdujące się u starych ludzi, nie na
leży uważać za skutek zapalenia* ale raczej za na
turalną zmianę pleury* Błona pajęczynowa mózgu 
ulega niekiedy skostnieniu, podobnież i worek ser
cowy oraz błony wodne oka.

Sita wsysania w  błonach wodnych zupełnie 
ginie, wydzielanie w pomienionych błonach- w sta
nie należytym, okazujące się w postaci wyziewu* u 
starców zamienia się na płyn wodnisty,  •/. tego 
powodu wywiązują się często hydrothoraxi hydrops 
pericardii. Błony śluzowe często stają się zgru
białe* Liczba fałd w nieb znajdujących się powię
ksza. Niekiedy próżność obiata błonami śluzowe-
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mi (capacitas) zmniejsza się, niekiedy za£ pówię- 
ksza, jak naprzyklad w  przewodzie oddechowym- 
Wydzielanie się z błon śluzowych bywa często
kroć bardzo obfite, szczególniej W błonie przewo
du oddechowego; błona śluzowa przewodu pokarmo
wego nie dostarcza już  układowi chylowemu takiej 
ilości pożywnych materyalów jak w młodym wieku.

Zmiany w układzie naczyń. Bardzo Ważne i zaj
mujące wypadki, mogące wyświecić stan życia i 
choroby wieku zgrzybiałego, przedstawia nam wła
sność arteryalnego i żylnego układu naczyń w tej 
epoce życia.

W ielkość serca, grubość ścian, z wiekiem zmniej
sza się, a nawet  często serce starców bywa w sta
nie prawdziwie atroficznym; włókna zaś jego mię
sne bywają cienkie i zwiędniałe,  kolor serca bywa 
ciemniejszy, często tłuszcz na powierzchni jego 
bywa nagromadzony. Worek sercowy bywa suchy, 
cienki zbytecznie. Skostnienia często postrzegają 
się w wewnętrznej błonie serca, w całym jego przy
rządzie klapowym (mianowicie in osłio arłerioso 
lewego serca) w jego miąszości mięsnej oraz w ar- 
teryach wieńcowych. Co się tycze układu artery
alnego u ludzi starych, ilość i wymiar (lumen ar- 
teriarum) znacznie się zmniejsza, i dla tej przy
czyny nastrzyknięcie naczyń u starych ludzi czy
nione po śmierci, nie tak dobrze się udaje jak u 
młodych; arterye stają się większe i tracą na sp rę 
żystości, małe arteryjki  zarastają, stają się podo- 
bnemi do więzadeł,  w końcu zamieniają się 

Tom X I I .  Poszyt 11. 26
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W tkankę komórkowatą, z której one pierwiastko- 
Wo utworzyły się. Liczba naczyń karmiącycbji ner
w ów  wchodzących do budowy arteryj a szczegól
nie zaopatrujących biomę mięsną, znacznie zmniej
sza się. W miarę ubywania płynnych części skła
dowych, a mianowicie galarety w błonach artery- 
alnycli, naczynia te stają się kruchemi, a nastę
pnie pękają i to właśnie stanowi tak częstą przy., 
czynę apoplexyi krwistej mózgowej u starych 
ludzi.

Koniecznym skutkiem tego nadwerężenia ukła
du arteryalnego u starców, muszą być: poniżenie 
odżywiania organicznego, wyrabiania się cieplika, 
a następnie powstanie choroby wycieńczenia star
ców (marasmus senilis).

Łatwo jes t  zresztą domyślećsię,jekie zmiany 
stan opisany powyźćj układu arteryalnego u s tar
ców, musi zrządzać w tworzeniu się, biegu i pro
wadzeniu ich chorób. Z przyczyny częstego zro- 
śnienia w naczyniach wioskowych, przy powolnym 
zbyt biegu krwi po chorobach niszczących, zniszczo
na czyli utracona materya organiczna, nie może 
być łatwo napowrót odzyskaną. Ponieważ zaś krew 
arteryalna u starców, nie może dochodzić do naj
drobniejszych naczyń włoskowych i równo udzie
lać się najdelikatniejszym i najdrobniejszym pun
ktom tkanki organicznej, dlatego więc w choro
bach gorączkowych, dobroczynna lecząca siła na
tury, mająca swe źródło najczęściej W układzie 
arteryalnym, traci na swojej mocy i znaczeniu.
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Sekrecye Wszelkiej i exkrecye stają się mniej do- 
skunafemi, zmieniają się w swoicii własnościach, 
i tracą na swojej ilości. Nakoniec w skutek na
dwerężenia i skostnienia w układzie arteryalnym 
zdarzającego się, powstają liczne choroby, a mię
dzy innemi, encephalomalacia cataracla , glaucoma, 
gangrena senilis etc.

Układ żylny u starców staje się n ierównie  
obszerniejszy (capacitas lit maior),bynajmniej wszak
że siła jego nie podnosi się, ale owszem znacznie 
upada. Mechaniczne rozszerzania paricositates, bar
dzo często w żyłach wywiązują się, krew zamias t  
tego żeby sprężyściej w nich biegła, zastanawia się 
raczćj, a po części ulegając swojćj właściwej cięż
kości, nic doświadcza już więcej potrzebnego od
działywania ścian naczyń w których się obraca. 
Z tego więc powodu krew nagromadza się zbj'- 
tecznie w organach, nie dlatego wszakże ażeby ona 
miała, jak w młodym wieku, w większej ilości i, 
z mocniejszym pędem przez arterye być dostar
czoną, jak to organa spotrzebować a naczynia 
krwiste przeprowadzić są zdolne (congestio activa), 
ale dla tego że kanały, szczególniej żyły, moc ży
wotną utraciły, a slaby popęd od serca i ar teryj ,  
nie był już  wystarczający do popędzenia inassy 
w żyłach zastanawiającej się i do przyspieszenia jej 
biegu (congestio passiva). Układ naczyń limfaty- 
cznych na podobieństwo arteryalnych, nikczemnie
je  i zw’ęża się, a niekiedy kostnieje. Gruczoły ro
bią się płaskiemi, pozbawionemi wszelkich su U u w,
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1  niekiedy szególniej w kreskach (glandulae me- 
zaraicae) znikają.

Zm iany w układzie nerwowym. W podeszłym 
wieku obiętość mózgu i nerwów zmniejsza się. 
podobnież ciężar mózgu stosunkowo do wieku mło
dego u starców zdaje się być mniejszym. W ogól
ności części płynne ubywają, części zaś stałe (al- 
bumen) przemagają, mózg i miazga nerwów, stają 
się twardszemi, żółtawemi i niejako oschtemi. Układ 
nerwowy utraca dużo na swojej subst&ncyi szara
wej, nevritema zaś staje się grubsze i więcej włó
kniste; błony mózgowe u ludzi podeszłych, stano
wić zdają się gatunek pofałdowań, a błona twarda 
mózgowa zdaje się mieć więcej obszerności (ca- 
pacitas) i rozdęcia niż potrzeba do okrycia mózgu. 
Z przyczyny zatkania drobniejszych gałązek arte- 
ryalnych, oraz niedokładnego odbywania się w płu
cach czynności oddychania (haematosis), systema 
nerwowe u starców, zaopatrywanćm bywa w ma- 
teryał  potrzebny do utrzymania jego siły żywo
tnej, to jest w krew, posiadającą liche własności 
oraz w malej ilości dochodzącą Z tej to przyczy
ny, przy coraz więks^em starzeniu się, gaśnie po
woli czułość, zdolności umysłowe niedołężnieją, 
albo zupełnie nikną, czynność zmysłów zewnę- 
trzych traci na swój dzielności w końcu upada, 
moc układu nerwowogo peryferycznego słabieje, 
w  skutek czego wywiązują  się parali tyczne cho
roby.

Zm iany w drogach trawienia* Wógólności wy
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miar całego przewodu kiszkowego, oraz żołądka, 
z przyczyny zgrubienia błony śluzowej wewnątrz  
je wyścielającej, jest  znacznie zwężony. Zwężenie 
to bywa niekiedy tak znaczne, że pokarmy które 
mogą być w tym przewodzie obięte, nie wystarcza
ją  do utrzymania życia, w skutek czego wynisz
czenie ogólne (marasmus) następuje. W skutek zbyt 
małego wydzielania się w błonie śluzowej, oraz 
w skutek wywiędnienia błony mięsnej przewodu 
kiszkowego, ruch popychający osłabiony przyczy
nia się do częstych zatwardzeń stolca u starców.

Wątroba ile przekonać się miałem zręczność, 
jest  zwykle koloru bladego, nieledwie cielistego, 
sucha, zwiędniaia,  na powierzchni jej zewnętrznej 
prawie zawsze dają się \vfidzieć, równie jak i we 
wnętrzu białe, poplątane linijki, pochodzące z przy
czyny zatkania naczyń. Śledziona ile postrzega
łem, była prawie zawsze większą i zniszczoną 
z przyczyny tej zapewnie,  że zawsze ludzie na 
zwłokach których poszukiwanie było robione, na
łogowymi bywali pijakami. U bardzo zaś starych 
ludzi, śledziona bywa niekiedy zupełnie lub w pe
wnej części skostniała.

Gruczoły ślinowe nikną prawie, budowa ich 
staje się zbitą więcej, wyrobienie śliny zmniejsza 
się, podobnyż stan daje się postrzegać w gruczo
le panhrentycznym , co i W gruczołach ślinowych.

Zm iany w drogach oddychania. Próżność klatki 
piersiowej znacznie się u starców zwęża,  w sku
tek czego punkta uczepienia się muszkułu prze
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grodowego, znacznie się do siebie 2bliżają i mii- 
szkuł ten niejako fałdować się musi. Położenie 
klatki piersiowej uważane w stosunku do innych 
części szkieletu, w skutek skrzywienia się słupa 
pacierzowego jest zmieniono; przednia ściana kla
tki piersiowej zbliża się więcej do miednicy, tak 
że bardzo mała przegroda jest  między wyższy po
wierzchnią miednicy,a niższą ścianą klatki piersiowe]. 

Płuca podobnie/- zmniejszają się, i zwężają jak i 
klatka piersiowa, a nawet  zdaje się że ta ostatnia 
dlatego jedynie zmniejsza się, ażeby po zmniej
szeniu się obiętości płuc, między nimi a żebrami 
pustych przedziałów nie było. \S  tych zaś przy
padkach, gdzie płuca do tego stopnia już zmalały, 
że zwężanie się klatki piersiowej, prawie zupełnie 
już  zkostniaiej, nie wystarcza do pokrycia pustych 
miejsc między klatką a płucami, natura stara się 
j e  zapełnić przez obfite wypocenie płynu serwad- 
Czanego w próżności worków błony wodnej płuc 
('pleura). U starych' ludzi w miąszu płuc zbiera 
się pewna massa zwana pigmentum niyrum  od któ
rej płuca przybierają kolor marmurkowy, massa 
ta bywa także w gruczołach przewodu powietrzne
go i w  błonie piersiowej*

Zmiany układu dróg urynowych. Nerki zna
cznie zmniejszają się u starców i przybierają kolor 
ciemny, często w  nich zbierają się kamienne osa
dy. Pęcherz ury no wy albo bywa zupełnie ścią
gnięty, albo do tego stopnia rozciągnięty przez
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urynę, ze zdaje się całą próżność brzuszną zaj
mować.

Drogi trawienia. Trawienie w ogólności oraz 
odżywienie się u starców j c 3t niedokładne. Nie 
ma ono własności obracać na swoją korzyść, dosta
tecznej ilości; z zewnątrz przyjętych materyj,  i je 
pod swoje niejako panowanie i wpływ podawać, 
gdyż one w późnym wieku, uporczywiej opierają 
się usiłowaniom przyswajającym przestarzałego już  
organizm u.

Żucie odbywa się niedokładnie, albo zupełnie 
go nie dostaje w braku zębów. Z tej więc przy
czyny zwykle żołądek bywa przeciążony, gdyż ma 
do czynienia z pokarmami zupełnie nic iutemi,  
które trudno dają się trawić, jako w zbytnie wiel
kich kawałkach przyjmowane, i nieprzejęte śliną, 
której czynność chemiczo-organiczna w trawieniu 
pokarmów’ jest  arcy ważną, przez nią albowiem 
pierwiastki różnorodne, znajdujące się w pokarmach, 
przybliżają się do siebie i stają się niejako je- 
dnorodnemj.

Trawienie żołądkowe czyli ch.ymijik.acya odby
wa się u starców bardzo słabo, przyczyną są tego 
naprzód wywiędnienie błony muszkularnej żołądka, 
następnie stan zbyt kwaśny jego soku, właściwy 
starym ludziom, i zbyteczna także obfitość płynu 
śluzowego w żołądku utrudza trawienie. W  końcu 
brak ciepła dostatecznego i osłabiona czynność 
nerwu błędnego przykładają się do tego, ze tra
wienie u starców w  żołądku osłabionym, zniza się
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racżej do fermentacyi czyli gnicia; czego dowodem 
jest  częste wyrabianie się gazów w  żołądku star
ców. Podobnie jak w żołądku tak i w kiszkach 
cienkich, wady wyżej opisane, jakoto: zły stan ślu
zu,-brak stosownego ciepła i działania błony mu
skularnej,  niemniej zepsuta natura soku pankrea- 
tycznego i brak dostatecznego wpływu nerwowe
go, bynajmniej nie sprzyjaj.} trawieniu i nie są 
w stanie pokarmów zupełnie przetrawić; dlatego 
więc części obfitujące w białko pozy wne, u starych 
łudzi, bez przetrawienia przechodzą do kiszek gru
bych.

Chylifihacya u starych ludzi, z wielu powo
dów a mianowicie niedostatecznej uprzednio od
bytej chymifihacyi, niedoskonałych własności pty- 
ninv do dzieła chilifikacyi potrzebnych, braku mo
cy żywotnej,  nie może się należycie odbywać. 
Przyczynia się takoż do tego zatkanie wielkiej li* 
crtby naczyń chylowych, zniszczenie gruczołów 
kreskowych, gaśnienie i osłabienie funkcyi wątroby 
i śledziony. Wogólności ilość chylu jest  zbyt ma
ła a natura niedoskonała.

Wydzielanie się źólci tak waznę grające rolę 
w chylifłkacyi, u starców podlega bardzo licznym 
zboczeniom. Pomimo Mbowiem przeładowania krwi 
u starców pierwiastkami żólciowemi, w skutek 
czego rozmaite żółciowe cierpienia wywiązują się, 
caęstokroć brakuje żółci potrzebnej do odbycia 
chylifikacyi, z tego powodu przemagają kwasy żo
łądkowe, stolce bywają szare podobne do gliny,
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ruch zaś popychający zupełnie staje się opiesza
łym. W wypadkach w których wątroba zupełnie 
jest  w stanie /.malenia lub tłustością przejęta, 
żółć zwykle bardzo mało ma pierwiastku żółcio
wego, 7, Samego tylko prawie białka zwierzęcego 
składa się.

Funkcya śledziony jest do tej pory przez fi- 
zyologów nie odkrytą. Przypuściwszy z niektórymi 
autorami, że przeznaczeniem śledziony jest, ażeby 
ona przez dostarczenie ehylowi materyi włóknistej 
i iarhujacej, więcej go do krwi  zbliżała i podo
bnym jej uczyniła,  nie będziemy dziwić się że 
krew u starców7 ma własności wodniste,  i źe oni 
mają twarz  ziemistą, ponurą, właściwą ludziom 
cierpiącym na śledzionę: śledziona bowiem w pó
źnym wieku ulega licznym zmianom chorobnym a 
mianowicie, kostnieniu.

Oddychanie. Oddychanie u ludzi starych ule
ga licznym niedoskona!ościom, przyczynia się do 
lego skostnienie chrząstek żebrowych, a ztąd u t ru 
dzone rozciąganie się klitki piersiowej.  Skostnia
łe gałęzie kanału oddechowego, nie mogą się do
statecznie rozszerzać, wyniszczone zaś mu szkuty 
oddechowe słabo swoją czynność odbywają; dlate
go więc muszkuly pomocnicze diaphrayma, muszku- 
ły brzuszne, i szyjowe, oraz twarzowe, muszą być 
więcej czynne. Wogólności, w naczyniach żylnych 
i arteryalnych obraca się krew w pewnej tylko 
części pozbawiona kwasu węglowego, a mało ma
jąca kwasorodu: krew ta obfituje w części serw^at- 

Tom XIH, Poszył II. 27
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czane 1 Inne części już  zużyte, bard&o zaś mato 
ma pierwiastku włóknistego i farbującego. Do 
przyczyn niedoskonałej czynności oddychania, po
liczyć takie należy osłabione albo sparaliżowane 
d/Jałanie nerwu błędnego, który jak wiadomo 
z doświadczeń fizyologicznych, znaczny w p ływ  na 
oddychanie wywiera .

Przeziew płucny * przyczyny zgrubienia 
ócian naczyń, oraz błony szlamowatej kanału od
dechowego, znacznie u starców zmniejsza się, i 
w  skutek tego zmniejszenia się ł a tw o  wywiązują  
się w  miąszu płuc wodniste,  gruczołkowate,  oraz 
farbujące (pigmentosae) osady.

Krążenie krw i. Krążenie krwi podobnież jak 
oddychanie u starców jes t  niedokładne,  ju ż  to 
z przyczyny osłabienia siły serca i często zdarza
jących się w  niem wad organicznych, już  z przy
czyny zmniejszonej sprężystości i kurczliwości 
w  układzie arteryalnym, oraz często trafiających 
się zatkań w  układzie powierzchnim naczyń wło
skowych.

Co się tycze pulsu, niezbyt jeszcze dawno 
było  mniemanie powszechne, źe on u starców po
wolniejszym jest  niż u młodych ludzi; doświad
czenia wszakże świeższe przekonały, że puls u 
starców znacznie jes t  prędszy.* co się da łatwiej  
przez to wytłumaczyć, że w skutek zgrubienia,  
skostnienia,  zatkania w  układzie arteryalnym,  a 
rozszerzenia w  żylnym, serce przymuszone jest
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swoje usiłowanie i ściąganie się pomnożyć, dla po
konania rozmaitych przeszkód w krwi biegu.

Wsiąkanie. Wsiąkanie w  wieku podeszłym 
znacznie jest  osłabione, odbywa się głównie za 
pomocą układu żylnego. Układ albowiem limfa- 
tyczny, z przyczyny stanu zmalenia gruczołów oraz 
zatkań w naczyniach limfatycznych, niewiele mo
że przykładać się do wsiąkania: z tego to powo
du choroby wodnego obrzęknienia są u starców 
bardzo częste.

Sekrecye i exkrecye. Wszelkie sekrecye i ex- 
krerye,  z przyczyny niedostatku części płynnych 
w organizmie, bywają więcej zsiadłe, a niekiedy 
dla braku w sobie części wodnistych nabierają 
pewnej ostrości, w skutek czego sprawiają drażnią
ce oddziaływania,  bole, kurcze: w ogólności mają 
skłonność do nieorganicznych krystalizacyj i do 
tworzenia się rozmaitych stwardnień. Liczne or
gana sekrcryjne w późnym wieku przetwarzają 
się lub niszczeją, w skutek tego sekrecya ich albo 
zupełnie ustaje, albo staje się arcy niedokładną,  
ztąd wywiązują się często choroby. P łyny  exkre- 
eyjne u starców7 w ogólności skłonne są do pręd
szego rozkładu i do zgnilizny.

W yrabianie się cieplika. Wyrabianie się cie
plika u starców7 na bardzo niskim stopniu znaj
duje się, a to z powodu niedoskonałości sprawy 
oddychania,  niedokładnego zamieniania się krwi 
iylnej  na arteryalną, utrudzonego krążenia krwi: 
w skutek tego wszystkiego, brakuje u starców d«»-
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statecznej ilości ciepła organicznego, i oni są zwy
kle bardzo czuli na wszelkie zmiany powietrza i 
zwykle narzekają na zimno rąk i nóg.

Ruch i czucie. Ruchu władza u starców zna
cznie bywa utrudzona, juz  to z przyczyny osłabie
nia śił, juz z powodu zaszłych zmian w organach 
do odbywania ruchów przeznaczonych. Muszkuly 
u ludzi podeszłego wieku stają się więcej suche, 
wychudłe,cieńsze, krótsze, i tracą wiele galaretowate
go pierwiastku. Szczególniej ulegają skróceniu się 
muszkuly zginające członki (ftexores), dlatego s tar
cy zawsze prawie zwykli kurczyć się, najczęściej 
skracają się mięsa sterno cleidn mastoideus et latissi- 
mus colli: starcy więc głowę zawsze prawie spu
szczoną trzymają i nie są w stanie jej podnieść. 
W skutek takich to zmian, ruchy starców bywają 
krótsze, słabsze, chwiejące się, członki ich zawsze 
drżą.

\Vięzy także skracają się u starców, tracą na 
swojej sprężystości, st a ją się suche, mało soczyste 
i niekiedy zamieniają się w gatunek chrząstek, lub 
zupełnie kostnieją do tego stopnia, że wszystkie 
członki i c;*le ciało zdaje się wystawiać nieruchomą 
massę. Kości bywają bardzo cienkie i kruche, skło
nne do wszelkich złamań.

Czucie zwykle bywa u starców przytępione. 
Bywają wszakże starcy mający nader drażliwy 
układ krwisty,  u których podniesiona czułość zu
pełnie jest. przeciwną i nie stosuje się do osłabie
nia ogłnego, pochodzącego z wieku. Wzrok u siar-
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ców bywa osłabiony z przyczyny zmniejszenia się 
ilości płynów w oku. Błona rogowa (sclerotica) 
staje się więcej płaską, grubszą i mniej sprężystą. 
Błona tęczowa zmienia swój kolor i staje się hla- 
dawą. Błona naczynna utraca swoje pigmenttun 
nigrttni % wzrastającym wiekiem, i na obu swoich 
powierzchniach, tak  zewnętrznej jako tez wewnę
trznej,  staje się bladawa. Soczewka krystaliczna 
staje się więcej płaską, grubszą i przybiera z cza- 
srm kolor ciemnawy, bywa albo twardszą albo 
miększą: w tym ostatnim razie niekiedy zupełnie 
rozpływa się. Corpus vitreum  staje się mniej prze
zroczystym i zakrawa nieco na kolor żółtawy. Bło
ny serwatczane oka skłonne są do skostnienia. 
Tłuszcz w próżności oczodołu zmniejsza się, w sku
t e k  czego oczy są zapadłe, punkta łzawe niekiedy 
zupełnie zarastają; dlatego starcy ulegają ciągłe
mu wydzielaniu się i płynieniu łez.

Starcy z przyczyny zmniejszenia się siły ła
mania światła w przezroczystych środkach oka* 
widzą tylko zbyt daleko (presbyopia), u niektórych 
zaś, z prz) czyny osłabienia nerwów oczowych, 
wy wiązu ie się osłabienie wzroku znane pod na
zwiskiem ambltjopia senilis.

Słuch u starców bywa także przytępiony, 
wszystkie bowiem części organu słuchowego są 
mniej więcej stwardniałe,  nerw zaś słuchowy bar
dzo bywa szczupły, lub niekiedy niknie.

Wogólności utrata słuchu wiele wpływa na 
ich usposobienie um> slowt,  slają się opryskliwymi,
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zrzędnymi,  iin więcej prze/, niedołężność pocho
dzącą z wieku pozbawieni być muszą przyjemno
ści towarzyskiego pożycia.

Z przyczyny przytępienia zmysłu smaku, star
cy potrzebują ostrzejszych pokarmów i mocniej
szych napojów: błona bowiem pokrywająca język 
(epithelium) grubieje u starców, język staje się osła
bionym. Ze wszystkich zmysłów zewnętrznych 
najmniej ulega osłabieniu i nadwerężeniu,  zmysł 
powonienia. Zmysł dotykania ulega znacznemu 
osłabieniu, % przyczyny nieczułości brodawek ner
wowych skóry.

Do tej nieczułości przyczynia się stan niena
leżyty nadskóika (epidermis), który u starców jes t  
prawie zupełnie oschły, i bynajmniej nie może za- 
dosyć uczynić swojej powinności, polegającej głó
wnie na ochranianiu od szkodliwych wpływ ów  
powietrza,  zbyt czułego i obfitującego w liczne 
nerwy, ciała brodawkowego skóry: owszem nad- 
skórek zamiast bronienia tego ciała od szkodliwych 
wpływów, niekiedy z przyczyny złego swojego 
stanu, działa szkodliwie na jego liczne rozgałęzie
nia ,  sposobem drażniącym, sprawiając nieznośne 
świerzbienie przechodzące łatwo w jątrzniki .  Nad- 
skórek u starych ludzi, bywa czasem tak twardy, 
że zbliża się niejako do pargaminu, przezco p!*ze- 
ziew skórny u starców prawie wstrzymany bywa. 
Rzadko też w chorobach odbywają się przez skó
rę krytyczne wypróżnienia, częściej przez stolec i 
urynę. Skóra u starych ludzi jest sucha, obfitu
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jąca więcej w  części włókniste niż w  komórko- 
watą tkankę, w wielu miejscach pomarszczona,
i częstokroć pozbawiona wszelkiej kurczliwościj 
rzadko ona potnieje, pot gaś z niej występują
cy jest za tłusty,  a ulegając / twardnieniu  często
kroć pory skórne zamyka jeszcze więcej. Wsią
kanie i przeziew skórny są zmniejszone, dla tej  
więc przyczyny starcy są wystawieni mniej na 
działanie pierwiastków zaraźliwych. Krążenie krwi 
w naczyniacli wioskowych skóry jes t  zbyt powoi-* 
lie, ztąd w miejscach oddalonych od środka krąże
nia np. na nosie i policzkach, bywają żyłki roz
szerzone.

Władze umysłowe. Władze umysłowe dłużej 
u trzymują  się w swojej mocy niż władze fizyczne, 
Władza iniaginacyi czyli fantazyi u starców zmniej
sza się, widzą oni zwykle przyszłość smutną i ma
ło są skłonni do przyjmowania wrażeń radości. 
Rozum przez długie doświadczenie starców doj
rzewa, pamięć zaś ze wszystkich władz umysło
wych najbardziej słabnie, wszelkie zdarzenia śwież
szych czasów najmniejszego, a przynajmniej małe 
na nićli czynią wrażenie, w młodości zaś przytra- 
fione wypadki są zawsze niejako obecńe pamięci 
starców. Starzec zwykle jest  uważny,  o wszy* 
stkim gruntownie rozmyśla i sądzi, spokojność i 
rozwaga zastępują miejsce lekkomyślności właści
wej podeszłemu wiekowi, teraźniejszość nie ma u 
niego żadnej wartości, żyje on samem tylko wspo
mnieniem przeszłości) które w nim tkwiąc głębo
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ko, robi go przyganiającym bezwzględnie wszel
kiej nowości.  P rzy tem  wszystk ićm przyłącza się 
do charakteru  starców częstokroć egoizm, n iedo
wierzanie,  zabobony,  łakomstwo, mizantropia. Nie
którzy  zaś przez draź l iwość  zbyteczną nmyslu i 
skionnosc do częstego gniewania  się i g d y r a n i a  
s tają się otaczającym ich osobom niejako ciężarem.

Oddział 22.

Ogólne uwagi nad chorobami starców, oraz spo
sobem ich leczenia.

Ch oroby s tarców są po większej  czyści wege
tacyjnej  natury,  od stanu funkcyi reprodukcyjnych, 
zależy t rw an ie  ich* życia. Miejscowe choroby s ta r 
ców zwykle zalezą na braku stosownego odży 
wiania  szczczególnych organów. Uszkodzenia ztąd 
pochodzące, jakoto: rozłożenie się, gangrena, zmię
kczenie, wyniszczczenie,  są najczęstsze zmiany,  
które w organach starców po śmierci bywają  zna j 
dowane.

YV w i e k u  podesz łym  b y w a j ą  ta k że  postrzegane  
rozmaite  zb oczen ia  tak o r g a n ó w  ja k o  też  i p ł y n ó w  
szc zegó lnych  od stanu należn ej  m iesz a n in y  organ i 
cz n e j ,  p r z y c z y n ą  tego jest to źe av w i e k u  tym,  
nieorganiczn y  c h e m ic z n y  proces góruje i przemaga  
nad c h w  iejącemi s ię j u ż  i upadającemi s i lami ź y -  
w o t n e m i .
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Najmnie jszej  wagi  w p ły w y  szkodliwe,  k tó re  
p rawie  żadnego znaczenia w  innych okresach iyc ia  
nie mają, na starców mogą nader  niekorzystnie dzia
łać i grozić im wielkiem niebezpieczeństwem. Dzia
łanie dobroczynnej  siiy na tu ry  u starców, śdstemi 
granicami jest  objęte. T rudno  się u nich spodzie
wać oWego oddz ia ływ ania  organizmu, które w mło
dych ludziach samo przez się chorobę zwalczyć  
zdoła.  Oddz ia ływanie  u s ta rców zwykle  byw a  ża
dne lub słabe i niedołężne, Ile w e  wcześnie jszym 
wieku wypada  często w leczeniu n ie jako biernie
i w sposób oczekiwania,  przy sil nem o ddz ia ływ a
niu organizmu zachow yw ać  się, tyje w  starości 
n ie raz -zachodzi potrzeba wzbudzania  sztucznego ł 
silnego oddzia ływania .  Podhtidzające i w zm acnia 
jące środki,  które w  zapalnych i gorączkowych 
słabościach wcześniejszych epok życia, zapalenie
i gorączkę wzmagają  i drażnienie układu naczyń  
podbudzają.  działają częstokroć ja ko  środki uśmie
rzające w podobnych słabościach późnego wreku ,  i 
zupełnie je usuwają.

Źródło czucia (sensorium commune) u s ta rców  
byw a  często przytę‘pione do tego stopnia,  ze w ich 
ciele w ywiązu ją  się -najważniejsze zmiany  organ i
czne, klóre im bynajmniej  czuć się nie d'aj<j i na
gle bez żadnych poprzednio zwiastujących znaków ,  
po dojściu niezwycza jnego stopnia rozwinięcia się, 
żv<?iu s ta rców koniec kładą. Cwcsto przytrafiają
ce się nagłe w ypadki  śmierci  s tarców, m ie w a 
j ą  przyczynę w  tych przeistoczeniach,  za życia 

Yotn X / / .  Poszył 11. 28
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ukry tych :  przeistoczenia te nie okazują widocznego 
dzia łania na cały organizm i prawie  zupełnie nie 
dają się uleczyć środkami lekarskiemi; a jeżeli to 
uleczenie na pozór niekiedy uda się, to te choro
by mające własność odradzania się, w  innych miej
scach na nowo okazują śię. Dlatego więc lekarz 
nie powinien silić się wyleczyć wszystkich chorych 
podeszłego wieku,  powinien często ograniczać się 
na leczeniu podług zjawisk i oddalaniu szkodli
wych w p ły w ó w .  Szczególniej zachować należy 
oszczędność,  w używ an iu  ś rodków  lekarskich tam, 
gdzie choroba nie podaje widocznych wskazań do 
ich użycia:  obciążanie albowiem zkąd inąd osła
bionych organów traw ien ia ,  lekars twami niemają-  
cemi wyraźnego i pewnego celu, n ie równie  jest 
szkodl iwszem w  późnym wieku  niź u młodych 
ludzi.

Organa brzuszne  s tanow ią  niejako punkt  dąże
nia zylnej krwi,  główne  siedlisko główniejszych 
sekrecyj  i exkrecyj,  są niezmiernie ważne  pod 
względem patologicznym; w nich bowiem początek 
i konicc processu wegetacyjnego niejako się j e d n o 
czy. Te organa s tanow ią  punkt  centralny, formo
wanie  się wszelkich dyskrazyj, chorób hemoroidal-  
n y c h , a r t ry tycznych  , przeistoczeń w  trzewach:  
55 tego to zródla najodleglejsze organa do współ -  
cierpienia bywają  pociągane.

W  leczeniu chorób s tarców nader ważną j e s t  
rzeczą  wiadomość o życiu; trzeba starannie  dochodzić 
j a k ie  choroby starcy przebywal i  w swoiem życiu i
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jak im sposobem takow e  uleczonemi zostały.  W  ogól
ności zaś wybadane być powinno wszystko  co 
cechuje ich osobistość, tak w  stanie z d ro w ia  jako 
tez chorobnym,  oraz wszelkie naiogi. W iadom o  
bowiem że wszelka zmiana życia je st  szkodliwą,  
odjęcie zwyczajnych bodźców, ty tun iu ,  t r u n k ó w  
Wyskokowych,  może bardzo niebezpieczne choroby 
sprowadzić ,  o czem przekonać się miałem zręczność 
w instytucie. Również  niepodobna od razu wst rzy
m yw ać  nałogu częstego krwi puszczania ,  gdyż 
p rzez  to naraża się ludzi do tego p rzyzw ycza jo 
nych. na wielkie niebezpieczeńs two.

Znajduje się w ins tytucie nie mało ludzi ta 
kich, którzy  przyzwycza jeni  są do puszczania krwi;  
takim chociaż parę razy lub przynajmnie j  raz 
w  rok po kilka (3 — 6) uncyj puścić konieczna 
wypada  potrzeba.

Wszelkie wygórowane i jednost ronne pojęcia, j a k  
w ogólności są szkodli we, tak jeszcze więcej  w le c z e 
niu chorń-b starców mogąsię stać zguhnemi.  Komu je s t  
znajomy ogólny stan sil w  podesz łym wieku,  nie- 
doiężność processu wegetacyjnego, ten ła tw o prze
kona się jak  jes t  szkodliwy przesąd zw o lenn ików  
leczenia przeciw zapalnego, którzy  wszędzie,  a 
nawet  w samym schyłku życia^ jeszcze stan zapa l 
ny znajdu ją  i wypróżnieniami krwi szafują. Ró
wnie niedorzeczny je s t  sposób pos tępowania  tych, 
k tó rzy  nauczeni s inutnemi nas tęps twami p rzec iw 
zapalnego leczenia,  we wszystkich chorobach s t a r 
ców w idzą  tylko samo czyste os łabieni^.  Wogólnośći
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zaś, u s tarców wszelkie choroby po większej  czę
ści pochodził z nap ływ ów  żylnych, i często w pier
w szym  zakresie zupełnie są na pozór podobne da 
chorób p raw dziw ie  zapalnych; mimo to wszakże,  
choć są z przepełnieniem naczyń krwis tych  orga
n ó w  zajętych,  niein&czej jednak  tylko osłabienia 
mają  naturę.  Głownem więc jest  tu wskazaniem,  
organa przepełnione krwią,  u wolnie od niej, za porno- 
eą wypróżnień  miejscowych krwis tych  (baniek, 
p j a w e k ) ;  ogólne zaś s i ł /  a szczególniej bieg 
k rw i  osłabiony, podnieść za pomocą ś rodków podbu
rza jących  naczynia,  a mianowicie kamfory,  lekarstw 
wonnych,  napojów winnych ,  roso łów posilnych. 
Aczkolwiek daw na  teo rya  o ostrości p łynów /.daje 
się być zbyt  grubą, materyalną,  jednakże  w lecze
niu chorób starców ma ona swoje znaczenie: w or 
ganizmie bowiem starców,  w Którym jest pew na  
skłonność do rozkładów,  płyny nabierają p e w n e j  
ostrości,  i niejako własności ciał nieorganicznyrh.  
Ta ostrość soków, działa na organa jako obcy bo
dziec, a nawet dla p ły nów  organicznych może się 
s ta: \>ć niejako lagrem (fermentum),  że tak rzekę,  
do <) fuszych rozkładów.  Główny w ięc cel leczenia 
cJiorób starców,  powinie n zasadzać się na łagodze
niu, rozcieńczaniu soków, poprawianiu  ich organi-  
czno-chemjcziiyci* vvłasności, oddalaniu niewłaści
wych różnorodnych  p ie rw ias tków  i u t r z y m a n iu
i l e  m o i  na i c l i  naifcżytej c z y s t o ś c i .

W tym celu bardzo  dobrze usługują ś rodki  
aiWaliczoe wsiąkające.  Wodiio także leczenie j e s t
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tu bardzo pożyteczne,  gdyż ono prócz działania 
swojego zoo-chemicznego i podbudzan ia  odchodow, 
rozcieńcza płyny i n ie dosta tkowi płynnych czę
ści w organizmie,  przez oblite wprowadzen ie  do 
niego wodnistych części zapobiega.  Mineralne zaś 
solne wody, prócz wyżej  w zm iankow anych  w ła 
sności łączą tę korzyść,  że przez swoją te m pera tu 
rę, przymioty  szczególne, gaz kwasu węglowego,  
czynność organów podnoszą,  łatwo są wsiąkane i 
ciało niejako odmładzają. Środki  lekarskie dzia
łają w  ogólności, z przyczyny odrę tw ien ia  układu 
ne rw ow ego  i osłabienia czynności  przyswajan ia 
u starców,  powolniej  i mniej  silnie niz u młodych 
ludzi,  dlatego więc powinny być w w i ę k s z y c h  

daniach przepisywane.  Co się zaś tycze formy le
kars tw, płynna jest  s tosownie jszą  od zsiadłej.  Spo
sób przepisywania  lekars tw  dla_ s ta rców w formie 
zsiadłej np. proszków i pigułek, zupełn ie jest  nie
stosowny: lekarstwa bowiem w tej formie często 
żołądek obciążają, pigułki zaś niekiedy wychodzą  
stolcem zupełnie cale i nie rozpuszczone.

( idy siły żątądka u starców znacznie są osła
bione, potrzebne są więc do przyjęcia t rudnych  
csęs tokroć do s t raw ien ia  ś rodków  lekarskich pe
wne  pomoce,  które podbudzając t raw ien ie  działanie 
pomienionycli ś rodków ułatwiają.  Tu należą ś rod
ki aromatyczne,  eteo9acvhara, kwasy lekko o s łodzo 
ne, gorzkie ty n k tu ry  i extrakta,  wody aromaty 
czne, etc.

Co się tycze s tosunku i zw iązku  rozmaitych
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ś rodków  z organizmem starców, ora/, użycia icli 
w chorobach podeszłego wi«ku, z doświadczenia  
najsławniejszych lekarzy dają się wy prowadzić na
stępujące uwagi.

Środki kruszcowe w ogólności niewielkie 1110- 
gą mieć zas tosowanie w chorobach sta rców, szcze
gólniej takie które sprzyjają organicznemu r o z r o 
bieniu np. merkury inz,  złoto,  srebro. M erkurynsz  
szególniej nie sprzyja organizmowi starców, byw a
ły zdarzenia że po użyciu wcierań merkuryalnycl i  
Wy wiązy wato się wyniszczenie śmiertelne (ma- 
rasmtis). Ołów jest bardzo szkodl iwy dla o rgani
zmu,  wyniszcza  albowiem ostatnią resztę n e rw o 
wej pobudzalności w starcach.  Żelazo nie służy 
tak  dobrze starcom ja k  młodym: bardzo dobrze  
u s tarców by wa zas tępowane  chiną. Antymon i zynk 
ba rdzo  często w wielu chorobach byw ają  niezbę
dnie potrzebne.  J o dyna  podhudza silnie czynność 
rozrobienia,  częstokroć sprawia  wyniszczenie (ma- 
rasmus senilis). Ze wszystk ich  ś rodków  nieorga
nicznych,  najwięcej sprzyjającym dla organizmu 
s ta rców jest  siarka: środek ten działa w yłącznie  
na układ zyiny, szczególniej żyły wronie j ,  r o z p ę 
d za  zastanie się w pomienionym układzie,  pod bu
dzą  działanie skóry, kiszek, błony śluzowej,  p rze
wodu oddechowego.  Kwasy służą dobrze w cho
robach na tury  rozk ładowej,  w przypadkach dąże
nia krw i do psucia się, w przemagającym stanie 
alkal icznym soków, w przeładowaniu  ich wapienne- 
mi pierwiastkami^ w żylnym nagromadzeniu się k rw i
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(in orgasino ven«so), w uplawacli yA)y toczny cli ś lu
zowych,  w zmiękczeniu i gangrenie rozmaitych 
części. Przeciwne zaś kwasy są: u osób które zb y t  
szczupłą,  suchą., mają budowę,  lub u których orga
na sć| zupełnie wyniszczone  i wielka obfitość k w a 
sów sama przez się w yrabia /  Alkaliczne środki ,  
z uwagi tej źe w wieku podeszłym nadzw ycza j 
na je s t  skłonność do wyrobienia się kwasów, 
w skutek czego naw et  różne dyskrazye w yw iązu ją  
sic, są wskazane podobnie ż jak w wieku dziecin
nym. Z przyczyny wszakże  silnego ich działania 
rozrabiającego materyę organiczną i rozpuszczania 
krwi,  nie mogą być tak bezwarunkowo i często jak 
w wieku dziecinnym używ ane ,  i w ich użyciu 
pow inna  być zachowana wszelka ostrożność.

Środki odurzające (narcotica) bardzo ograni 
czone tylko mogą mieć zas tosowanie  w chorobach 
s ta rców i nieinaczej tylko z wielką ostrożnością 
mogą być używane,  a to z przyczyny,  że pomie- 
nione środki stan krwi ż j ln y ,  przernagający u s t a r 
ców, i skłonność w nich do rozłożenia matcryi  
organicznej powiększają,  oraz sprzyjają w y w ią z a 
niu się stanu zgniłego soków, ła tw o  mogącego 
przejść w prędki upadek i zniszczenie sił. Nadto 
odurzające istoty, przez przepełnienie krwią  źyJną 
głównie jszych punk tów  układu nerwowego,  uspa- 
sabiają do utworzenia się s tanu apoplektycznego,  
a niekiedy go n aw et  tworzą.  Po otruciach środ
kami temi,  zna jdowane  bywa przepełnienie k rw ią  
za tok  zylnych mózgowych,  s<rca, o rganów  b rzu 
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sznych a szczególniej zwiędniale j  I zmiękczonej  
częstokroć w ąt roby  i śledziony. Rozkład zaś o r 
ganizmu do lego stopnia bywa przez odurzające 
is toty sprowadzanym ,  że t rupy  prędko bardzo 
w  zgnil iznę przechodzą.  Wogólności u s ta rców 
rzadko trafiają się choroby z podniesioną czuło
ścią nerw ów,  któreby wymagały  użycia le ka rs tw  
odurzających.  Choroby n e rw o w e  s tarców są po 
większe j  części paral i tycznej  na tury  i zw yk le  prze-  
ciwią się używ an iu  ś rodków  osłabiających czyn 
ność nerwową.  Środki  aromatyczne  podbudzające 
ła twie j  są znos /one  od starców niż przez młodych,  
mogą być więcej używane w znacznych daniach 
bez żadnej  obawy i bez potrzeby zachow yw an ia  
zbytecznych ostrożności,  nawet w chorobach gorą
czkowych.  Za pomocą tych ś rodków bardzo często 
udaje się pokonać niedołężnosć układu k rw ionośne 
go, okazującą się pozornie pod postacią fałszywych 
zapaleń,  byna jmniej  niedających się uleczyć za- 
pomocą grodków p rzec iw zapa lnych  Środki  mają
ce w  sobie pierwiastk i  olejno-eteryczne i olejno- 
empyreumatyczne ,  ammoniak ,  fosfor, skutećzoe bar
dzo są w stanach od rę tw ien ia  układu nerwowego,  
oraz  w paral iżach.  Środki ostre dla ludzi pode
szłego wieku ,  w  leczeniu ich chorób są bardzo po
mocne i w  nie równie  większej  ilości, podobnie 
jak poprzedzające,  mogą być dawane  niż młodym; 
gdyż miejscowe drażnienie które one na żołądek 
w ywiera ją ,  u ła tw ia  trawienie,  podhudza apetyt ,  i 
uw aln ia  organa t r a w ie n ia  od śluzu* który je z w y 
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kle u s ta rców  obsiada. Głównie sku tecznem jest  
działanie ś ro d k ó w  ostrych u s ta rców  z tego po 
w odu ,  że one działa jąc n a  organa exkreeyjne u ła 
tw ia ją  w yprow adzen ie  z organizmu chorobnych 
u tw orów,  a przez to samo siły organizmu w z m a 
cniają.

Gummo żywice  i balsamy w dz ia łaniu  bardzo 
zbliżają się do poprzedzających ś rodków, podo
bnież podbudząją sekrecye i exkrecyet pod tym 
względem Wszakże  działanie  ich jest łagodniejsze 
j dohroczynniejsze,  że one działa ją  razem sposo
bem wzmacniającym.

W łych wszystkich  chorobach s tarców które 
się cechują os łabieniem, czyli raczej rozw oln ie 
n iem, rozmiękczeniem i brakiem plastyczności, 
a mianowicie gdzie błony Śluzowe ulegają zbocze
niom wegetacyjnym tylko co wymienionym, gdzie 
zachodzi  potrzeba funkcye wegetacyjne organów brzu
sznych uporządkować ,  czynność naczyń i n e rw ó w ,  
niemniej  wyrobienie  i rozrobienie organiczne w tych
że organach do równowagi przyprowadzić ,  w tych 
wszystkich mówię zdarzeniach,  nie inne tylko guin- 
możywiczne i balsamiczne środki  są wskazane* 
Za pomocą tych ś rodków zbyteczne wydzielenie 
się ślu%u byw a  w umiarkowanych  granicach u trzy
mane,  napływy w układzie żyły wrotnej  rozpę 
dzone,  przytłumiona  czynność brzusznych i pier
siowych organów zniesioną,  wszystk ie sekrecye i 
exkrecye pobudzone.  Krótko mówiąc,  żadna klassa 

Tom XII. Poszyt II. 29
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lekars tw  na<T tę  o której  mowa, nie ma tak obszer
nego zas tosowania  w chorobach starców.

Gorzkie środki  podbudzają  czy nność odrę tw ia ły  
żołądka i kiszek i całą dzielność życia wzmacnia ją ,  a 
}»odbiidzając i podnosząc calfj, wegestacyą niekiedy 
przykładają  się czynnie do wyleczenia rozmaitych 
rlyskrazyj.

Ściągające środki używane bywają w upławach 
śluzowych,  w osłabieniu i zmiękczeniu budow y 
organów i w biernych z osłabienia pochodzących 
k rwotokach  starców.

Tłuste i olejne środki ,  z przyczyny osłabienia 
organów t raw ien ia  starców, ła tw o  jełczeją, spra
wia ją  niest rawność ,  kwasy ,  zgagę i zjawiska ga- 
s tryczne,

Środki chirurgiczne,  mało mają zas tosowania  
u starców, operacye ważnie jsze  w tych tylko w y 
padkach mogą i powinny być robione,  gdzie idzie
o życie np. w uwięźnieniu przepukl iny ,  to je st  
gdzie zachodzi wszelka pewność  że bez operacyi 
chory niezawodnie  śmierci ulegnie. Liczne są 
obrzeknienia do których organizm s tarców p rzy 
w yk ł ,  obrzęknienia te i ją rrznik i  rozmaite,  byw a
ją  nałogowe i s tanowią niejako łożyska do których 
ina terya chorobna z całego ciała zbiera się; po 
usunięciu ich zapomocą operacyi,  ta mate rya  mo
że się rzucić na organa ważniejsze,  z wielką szko
dą zdrowia,  a nivkit*dy z niebezpieczeńs twem sa
mego życia.
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Oddział III.

O dolegliwościach i chorobach starców częściej po 
strzeganych w domu przytułku , z dołączeniem uwag  
nad ich przyczynami, naturą, biegiem, zejściem oraz 

sposobem leczenia.

Do częstych cierpień starców, postrzeganych 
przezemnie w (tomu przy tu łku policzyć należy,  
zaw ró t  gtowy (vertigo),  śpiączkę (somnolentia ,  so~ 
por, coma) i bezsenność (agrypnia,  pervięilium).

Zawrót głmvy. Cierpienie to je s t  nader pospo
lite między wszystkimi podeszłego wieku ludźmi,  
w domu przy tu łku  osadzonymi:  tow arzyszy  mu 
zw ykle  słabość i drżenie członków. Zpoczątfcu 
trudno  było wyf łómaczyć  istotną przyczynę tego 
cierpienia,  bliższe badanie i doświadczenie prze
konało, że ono j e s t  skutki* m dawno nabytego na
łogu p jańs twa,  i nadmiernego używ an ia  ta bak i ,  
do którego ci ludzie trudniąc się poprzednio że
bractwem przywykli ,  co im j e d n ak że  po ich osa
dzeniu odjęlćm zostało,  z tego więc pow odu s ta rcy  
uskarżal i  się ciągle na zaw ró t  głowy. Gdy w s z a k 
że z funduszów zebrań) ch z dobroczynnych sk ła 
dek, oraz z balów ua korzyść ins ty tu tu  w Górze 
Kalwaryi  dawanych,  znalazła się sposobność udzie
lania starcom tabaki,  a niekiedy po trosze gorzałki,  
która ju z  to z poiirienionych funduszów  była za-
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kupowaną,  j u z  dos ta rczaną z łaski dobroczynnych 
właścicieli b row arów  i gorzelni w okolicy znaj 
dujących się, cierpienia w zm iankow ane  stały się 
rzadsze mi i Izejszemi. Żądza tabaki  je s t  tak mo
cna między tymi ludźmi że daną sobie tabakę,  
żeby je j  więcej było, i na dłuższy czas w y s t a r 
czyć mogła, mieszają z popiołem, lub też w braku 
je j  zupełnym zażywają  pokryjomn czysty popiół; 
swym kolegom zaś któzry większy zapas tabaki 
posiadają,  chętnie dziennej  działki chleba ustępują 
za j®j garstkę.  Wogólnośei daje się postrzegać,  
że zbyt podeszłego wieku  starcy,  z rana na czczo 
cierpi;* za w ró t  głowy, który ich do poty napas tu je  
do póki nie zjedzą śniadania,  a przynajmniej  cokol
wiek,  naprzyk ład  kaw a łe k  chicha.

D o  gorzałki  zaś  tak w ie lk ą  mają och otę ,  że  
s m a r o w a n ia ,  w s z e l k i e  leki  s p i r y t u s o w e ,  np. sp i 
r y t u s  k a m fo r o w y ,  z a p i s y w a n e  im w  cierpien iach  

r e um a ty c z ny c h  c z ł o n k ó w ,  m i ę d z y  nimi cz ę s to  w y 
darzających  s ię,  n ieraz z począ tku  w yp i ja l i .  JDla- 
tego w i ę c  obecn ie  muszą  być w  celu w z m i a n k o 
w a n y m  p r z e p i s y w a n e  s m a r o w a n ia  os tr ze js ze ,  k tó 
ry rh by nie moął i w y p ić .

P r z y c z y n a  p o w y ż e j  w z m i a n k o w a n a ,  to jest  od 
j ę c i e  nagle  bodź ca  z w y c z a j n e g o  starcom,  gorzałk i  

i tabaki,  była najpospol i ts zą  za w r o t u .  \V n ie k t ó 
rych zaś zdarzen iach,  s z c z e g ó l n i e j  u j e d n e g o  103 lata 
l iczącego starca,  W alen tego  P r ę d k o w s k i e g o ,  była  

s p o w o d o w a n ą  W skutek m o c n e g o  o s ła b ien ia ,  oraz  
zjjpełne.go ro z m ięk c ze n ia  m ó z g u  po śm ierc i  o d k r y 
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tego. Wogólności ci którzy cierpią zatkanie trze-  
w ów  brzusznych lub tez mają zaleczone rany ,  k tó
re, będąc żebrakami dla wzbudzenia litości u t r z y 
mywali  o twartemi i nie chcieli goić, ulegają szcze
gólniej zaw ro tow i  g łowy i więcej niż inni. Z le
ka r s tw  n.tjvvię<'ćj w zawrocio głowy pomagających 
je s t  p ros tek  25 ususzonych jagód ja łowcowych,  
który to środek jako tani dla oszczędzenia fundu
szów na lekarstwa,  ła two może być używ anym  
w wielkićj  ilości w instytucie. P rzy  używ an ia  
jego lub też tam gdzie on nie wystarcza,  dobrze 
działa ją  krople spiry tusu siarczanego eterycznego,  
po kilkanaście dziennie dawane.  Z aw ró t  głowy 
wymagający dzia łania  przec iw zapalnego zaledwie 
się d w a  razy wydarz}! ,  i należał do znaków z w ia 
stujących apoj>Iłixyą krwis tą  mózgową, która w  j e 
dnam przypadku,  dla swojćj  gwałtowności ,  nie 
nmgła być usuniętą,  i śmiercią się skończyła, \v d ru 
gim zaś razie, u człowieka 70 letniego, przez d w u 
krotne  puszczenie krwi,  bańki ,  s tawione na karku,  
oblewanie wodą zimną głowy i inne środki  prze
ciw’ zapalne i odciągające ,  uleczoną została.

Śpiączka zdarzająca się często u starców w in
stytucie,  najczęściej  bywała  s pow odow aną  przess 
zbyteczne wycieńczenie sil, w wiej  u bardzo po
deszłym, a nawet zdarzyło  się kilka razy,  ze tacy 
chorzy bez żadnej  poprzedniej widocznej  choroby,  
w’ śnie życie kończyli.  Najskuteczn ie jszym środ
kiem w takiej śpiączce, okazało się być nalanie 
ko ry  peruwiańskie j  zc spirytusem winnym, oraz
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miodem pomieszana.  Przy tem używane  byty ciekłe 
spi ry tusowe aromatyczne  okładania głowy, kąpiele 
x tatarakowego ziela i enemy drażniące.  W dwóch 
przypadkach u s tarców podeszłego zbyt  wieku i 
zupełn ie  wy niszczonych,  cierpiących ciągle śpiącz
kę,  po śmierci znaleziono obfite Wypocenie w ko
mórkach  bocznych mózgu.

Bezsenność podobnież ja k  powyżej  opisane cier-' 
pienia w instytucie często postrzegana,  pochodzi 
.najwięcej ze zbytecznego osłabienia sił. Najskute
czniej  pomaga i śpiączkę znosi gorzałka z pieprzem, 
w  ilości pół kieliszka, lub całego kieliszka przed 
snem daw ana .  L>ają się także jagody ja łow cow e  
w  proszku,  lub też ziarna pieprzu zwyczajnego, lub 
gorczyca biała w całości,  wszystkie  te środki są 
dosyć skuteczne i nie wiele kosztowne.  U łudzi 
bardzo starych i zupełnie zgrzybiałych,  juź^ podo
bnie jak  u małych dzieci,  zachodzi potrzeba czę
stego jedzenia,  w skutek  czego doświadcza ją  oni 
•często śpiączki, w tym przypadku należy im c z ę 
sto poddawać  cokolwiek do jedzenia ,  choć po tnr- 
szę i często przebudzać,  takim sposobem śpiączka 
przemija. Do przyczyn pobudzających śpiączkę po
liczyć należy, częstą potrzebę właściwą starcom, 
oddaw an ia  ur^ny w’ nocy. Starcy  którzy za ledw ie  
w porze dziennej ,  parę ra«y odda ją  urynę,  w  n o 
cnej porze przynajmnie j  co godzinę łub co dwie 
przymuszeni  są j ą  otld&wać. W takim zdarzen iu ,  
s tosownie do metody Rusta,  używałem opium (po 
i  grana,  na noc, z cukrem) z dobrym skutkiem; czę-
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*to a lbowiem chęć oddaw an ia  u ryny  po użyciu 
lego środka zmniejszała się, a chorzy mogli w sku
tek tego dobrze sypiać. W innych zaś zdarzeniach 
opium nie było używane w śpiączce, zamiast jego,  
posługiwało dobrze niekiedy w e w n ą t rz  cxlraclum  
lacłucae virosne, na noc dawane,  i katap lazma w ie l 
kości połowy dłoni, z mąki zwyczajnej ,  mąki zrela 
szaleju i octu sporządzone i do skroni na noc p r z y 
kładane.

Niemniej  częstem i z tychże samych praw ie  
przyczyn co i poprzednio opisane cierpienie po- 
wstającem, jes t  omdlewanie. Najpospoli tszą przyczy
ną tego zjawiska  jest za twardzenie stolca, i na j 
częściej podeszłego wieku ludzie przy natężaniu 
się w oddaw an iu  stolca omdlewali.  Dla uniknie- 
nia tego potrzeba starać się aieby skłonni  do tego 
cierpienia miewali  zawsze  należyty stolec: w  tym 
celu dają się enemy zmiękczająca,  lekars twa lek
ko rozwalniające,  oraz  przepisuje się s tosowna 
dyeta,  która częstokroć sama jest  wystarczającą,  i 
nie zachodzi  pot rzeba daw ania  lekarstw. W tym 
celu naj lepiej usługuje cieple lub zimne mleko, i 
p rzekonałem się źe ten środek wszystkim prawie  
starcom jest bardzo skuteczny,  gdyz stolce w  po
rządku ut rzymuje  przyzwoi tym. Wogólności dla 
usunienia napadu mdłości i zemdlenia,  pochodzą
cego zw ykle  z przyczyny osłabienia,  potrzebne je st  
poddawanie  do wąchania spiry tusu ammoniakal-  
nego, nacieranie octem mocnym aromatycznym 
skroni,  tw arzy ,  członków, okolicy podpiersioWej,
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Wiązanie członków u osób mało krwi mających,  
dla napędzenia krwi do serca i przy wiedzenia  one- 
go do właściwej  czynności.

Bicie serca s tanowiło  chorobę bardzo pospo
litą między starcami w domu przytu łku  osadzo
nymi. Główny przyczyną po większej  części tej 
choroby było podobnie,  jak i poprzednio opisanych,  
zbyteczne osłabienie. Bicia nie były zbyt  mocne, 
raczej zdawały  się s tanowić pewny gatunek drże
nia serca; puls przy tem bywał  zwykle  slaby,  ni
knący pod palcami, członki zupełnie w czasie na 
padu stygły. \V tym rodzaju choroby używ ane  
były Środki wzmacniające,  chi na liquor anodinus 
mincralis Hojfmanni i wszelkie gorzkie środki (tri* 
fol ium fibrinum, centaur ium minus): gdzie zaś przy 
osłabieniu zd a w a ł  się być stan n e rw o w y  lub hy-  
pochondrya,  w ledy  skutecznym okazywał się ko
rzeń  waleryany w nalaniu,  oraz jflores zincii.

Niekiedy wszakże bicia serca, w inne  były swój 
początek wadom organicznym, serca, wątroby,  śle
dziony,  pełności brzusznej , sktoności wyrab ian ia  
Rię w ia t rów.  Wogólności  wszakże,  w leczeniu trze
ba było unikać wypróżnień  krwistych ,  więcej sku- 
tecznemi okaza ły  się ze ś rodków zewnętrnych ,  
suche bańki , okładanie zimną  wodą okolicy serco
wej,  tarcie ciaU flanellą, wezyka torye,  moczenie 
nóg w odwarze  gorczycy.  Ze ś rodków w e w n ę 
trznych,  najskuteczniej  działał occian morfiny z sa
letrą ostrożnie dawany ,  oraz lekarstwa rozwal-  
niające.
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Ostrość uryny starców. Choroba ta u  Iudzipo- 
deszlego wieku bardzo częsta,  zw yk le  przebieg 
chroniczny mająca,  postrzeganą była w  instytucie,  
pod bardzo licznemi postaciami i wielu cierpień 
dla s tarców stała się powodem.  Wogólności,  w  s t a 
nie ty m  wydzielanie się u ryny  bynajmniej  nie p rze
ryw a  się, lecz tylko znacznie zmniejsza,  nie ma 
żadnych znaków wskazującyh w st rzymanie  w ydz ie 
lania się, lub zbytecznego nagromadzenia u ryny  
w pęcherzu. Znaki tej choroby gw ał tow nie j  się 
pokazują o tyle, o ile czynność innych sekrecyj-  
nych nerki  mogących zastąpić organów zmniejsza 
się. Ola tego więc skóra u s tarców zw ykle  byw a 
sucha,  zwiędnia ła  i bardzo mało do potów sk łon
na. * Zwykle uryna  byw a  w znacznej ilości zafar
bowana,  przy przejściu przez kanał u rynow y  sp ra 
wia pieczenie mocne. Chorzy cierpią częste gnie
cenie na urynę,  pomimo U*go że pęcherz p raw ie  
je s t  pustym. W nocy muszą p rawie  co k w a d ra n s  
w staw ać ,  dla oddaw an ia  z wielką trndnością k i l 
ku kropel uryny.  Wogólności cierpienia tego r o 
dzaju o ile zdarzyło mi się postrzegać,  mniej  w ię 
cej zdają się mieć bieg peryodyczny ,  w  lecie bo
wiem są nierównie  l&ejsze, w  porze  roku zimnej  
w raca ją  z wieIkągwaltownośc<ą.  Używ anie  ostrych,  
s łonych rzeczy,  t runków ,  chorobę pogarsza,  n ie 
kiedy daje się postrzegać odchóri s t o l c o w y  lub pot 
obfity, majace zapach u rynow y,  i w tedy  znaczna 
następuje  ulga. Choroba ta  więcćj napastuje męż
czyzn  niż kobiety,  postrzega  się ona najczęściej 
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w  n iz l ie j  Masie ludzi,  w  skutek  zaniedbania  or
ganu skórnego,  nieczystości,  używania  ostrych nie
s tr awnych  pokarmów  i sp iry tu sowych  napojów. 
Ostrość uryny  może okazywać się pod postacią ró
żnych miejscowych chorób, aj napada nibkiedy orga
n a  piers iowe,  sprawując rodzaj  dychawicy,  (asth- 
ma urinosum).  Dychawica  ta prócz innych znaków 
Właściwych ostrości u ryny,  tem się odznacza,  że 
zwykle  napada przed północą, t r w a  kilka godzin 
i  w  kilka godzin po północy ustaje; w czasie na
padu oddychanie bywa chrapliwe i przerywane 
kaszlem, napad kończy się odchrząki  waniem śluzu 
gęstego, ciemnego,  mającego smak nieprzyjemny 
s ło naw y ,  zapach zaś podobny do ur 3'ny: przy koń
cu napadu pokazuje się także obfity pot na pier
siach, bj najczęściej skóra jest-siedliskiem drażnie
nia ostrości urynowej ,  na niej z jawia ją  się nas tę
pujące cierpienia; 1. ją lr zn ik i  chroniczne na gole
niach,  na ich przedhiej  i w ew nętrznej  płaszczyźnie: 
zw ykle  takie jątrzn iki  po poprzeriniem zdrapaniu 
swędząće j  skórki  z jawia ją  się, są one dosyć bole
sne* powierzchowne,  dość ła tw o szerzące się, mają 
brzegi tw arde ,  nieco podniesione,  w yda ją  z siebie 
posokę bardzo ostrą,  nieprzyjemną,  niekiedy za
pach u ryny  mającą; 2, ostrość uryny na tw arzy  
pokazuje się pod postacią l iszaja gryzącego (her -  
pes cXodens): na wargach,  policzkach,  zw ykle  po
kazuje się broi iaweczka,  która po zdrapaniu  prze
chodzi  w  ją t rzn ik  żrący, wydzielający z siebie płyn 
cienki,  ostry,  ciągle się pokrywający  skorupkami,  i
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głęboko rozszerzający się; n ie k iedy  podobne  j ą -  
t rznik i  okazują  Się na języku;  3. nieznośne s w ę 
dzenie,  dręczące chorych w nocy, swędzenie  to 
bywało niekiedy do tego stopnia  uciążliwe,  źe s ta r 
cy dopuszczali się samobójstwa.  Zwykle  małe 
drobne brodaweczki ,  bez zmiany koloru skóry, oka
zują  się na grzbiecie, szyi, członkach szczególniej 
niższych, swędzenie  przy tern tak b y w a  nieznośne 
ze zdaje się jak  gdyby ja k ieś  owady pod skórą cho
dziły.  Często nie ma żadnego wy rzutu, tył  ko samo s w ę 
dzenie, które chorych przymusza  do ciągłego d ra 
pania się Zwykle  swędzenie  od ciepła łóżka po
większa się, w skutek drapania się powstają n ie 
kiedy pęcherze (phlyclcnae) przechodzące w j ą t r z n i j  
ki; przytem kolor skóry przybiera postać kachekly- 
czną, t rawjenie osłabia się, w skutek  czego nas tę 
puje Wyniszczenie i zupełny upadek sił. Ile po
strzegałem na ludziach w instytucie uległych tej 
chorobie, przy niej zw yk łe  dręczy ich robac tw o  
(prurjgo pediculus). U mężczyzn, świerzbienie to 
najczęściej postrzegać się daje w okolicy o tw oru  
stolcowego,  u kobiet zaś w pochwie macicznej,  c- 
ostrość uryny pokazuje się częstokroć pod pos ta 
cią reumatyzmu,  w nocnej szczególnie porze cho
rym dokuczającego; d) w końcu ostrość uryny  n a 
pastuje częstokroć błonę łączną oka,  i sp raw uje  
rodzaj  jej zapalenia zna jomy pud nazwisk iem łip- 
pitudo seniłis. G łowa,  także nie jest wolną od 
atahu ostrości urynowej ,  W skutek czego częstokroć
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chorzy  cierpią zawrót ,  ból głowy, śpiączkę, a na
w e t  niekiedy sama apoplexya może nastąpić.

W leczeniu tej choroby należy p rzedewszy-  
stkićm starać się o złagodzenie ostrości u ryny  i 
ogółu soków; ku temu celowi służą naj lepiej w e 
w n ą t rz  brane środki alkaliczne, magnezya,  węglan 
sody, obfite napoje łagodzące,  mleko, rozmaite emul- 
sy* z nasion roślinnych (migdałów konopi), un ika
nie wszelkich ostrych pokarmów i napojów. Na
stępnie potrzeba przywrócić wydzielanie się uryny, 
w  k tórym to celu bardzo dobrze służy colchicum 
autumnale \ rad. syuillae, już to w ew nę trzn ie  uży
w ane ,  juz  zew nę t rzn ie  pod postacią tinc, sąuillrte ca- 
linae(Pharmacopeae JSosocomialis),smarowanej  w oko
licy lędźwiowej,  lub proszku posypywanego po 
zdięciu nadskórka  wezyka to ryą  wielkości monety  
pięcio zlotowej ;  przyłożoną w okolicy lędźwiowej.  
Niemniej  ważnem także  jest  podbudzenie prze
s i e w u  skórnego zapomocą częstego obm yw ania  
skóry,  wodą z mydłem, zapomocą kąpieli j u ż  pa
row ych  ju ż  zwyczajnych  z otrębami.  Przyczein 
wszystk iem nie należy zapominać o orich odzie stol
cowym,  który  za pośrednictwem leków rozw al -  
nia jącyclr  manny ,  rabarbaru  etc. powinien zawsze  
być o tw ar ty .

W leczeniu ją trzników trzeba być bardzo ostro
żnym, i nieprędzej  można je  goić dopóki appertu- 
r a  niebędzie w miejscu wlaściwem zrobiona.  Sama 
appertura  niekiedy nie w ysta rcza  do zapobieżenia 
niebezpiecznym z jawiskom, w takich zdarzeuiacl i
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zagojone jątrzniki  potrzeba  najprędzej  przez w e -  
zyka torye  otworzyć.  Dopóki ją trznik i  są jeszcze 
małe,  można je  prędko wyleczyć,  przy spokojnym 
utrzym aniu  członka w horyzonlalntm położeniu 1 
użyciu okładali z zimnej  wody.  Rzadko w zm ian
kow ane  ją t rzn ik i  lecasą się przez należyte wyno
szenie się brodawek,  zwykle  pokryw ają  się tylko 
żółtą del ika tną skóreczką,  która za najmniejszem 
drażnien iem na nowo o dk ryw a  się i ją trzy .  Ją-  
t rzniki  l iszajowe na tw arzy  do których próc* 
ostrości u ryny ,  ile postrzegałem w instytucie,  przy
czynia się tak ie  usposobienie kołtunowe, leczą się 
z a p o m o c ą  okladań  z nalania belladonny lub conii 
maculati. W Iecr/o n iu  swędzen ia  skóry,  pomocne 
są kąpiele z wątroby siart-zanej. P o  obmyciu skóry 
zimną wodą na noc, t rzeba  j ą  smarować ol iwą lub 
masłem niesolonem, roz tw orem  subl imatu z biał
k ie m ,  ros tw orem boraxu; w zdarzeniach zaś gdzie 
zbyteczny ból sp row adza ł  bezseneść, opium prze-  
zemnie używane,  było bardzo skuteczne- W cho
robie lijłfńtudo senilis używałem ro z tw ó r  sublimatu,  
z  dobrym  skutkiem.

Uwagi nad chorobą kołtunową (i).

Chcesz koniecznie abym choć ladajakie pisem
ko do twej  ftedakcyi P am ię tn ika  Lekarskiego przy-

(I) List Karola Kaczkowskiego de redaktora pamiętnika 
lekarskiego warszawskiego.
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sial. Mało na co /dobyć  się mogę, bo ani czasu,  
ani sposobności nie niani poteniu. Jeśli ci się j e 
dnak  drobne a kołtunie uwagi na co przydać mo
gą, masz je.

Przypominasz sobie mśj kolego, iż r o z p ra w k a  
moja inauguralna ma za ty tu ł  de Plicae polonince iti 
varias corporis hum ani parłeś vi et effectu. Musiał 
się wówczas  mój młody umysł  przerazić mnogo
ścią cierpień z koł tuna  wynikających,  kiedym tę 
chorobę za dostateczną plagę rodu ludzkiego z ^ża
ry nieszczęść w ylaną  uważał .  S i e  pixyde Pando
r ze  alius nullus 'evoldsset niorbus praeler plicam, sa- 
lis superq%re hubfremu* etc. To prawda,  iż morduje 
się uwaga,  żalem i rozpaczą serce się przejmuje,  
pat rząc na klęski i spustoszenia jakie kołtun w c ie lę  
Judzkiem zrządza.  Wiele spostrzeżeń zebrałem o ró 
żnych postaciach chorób z kołtuna,  jak ie się w mej 
praktyce nadarzyły.  Wiele z nich czas i okoli
czności s trwoniły;  kilkanaście ważniejszych szczą
tek, posiałem koledze naszemu Gnanie do jego 
dziełka. Ty zaś kochany kolego przyjmij  rys ogól
nych postrzeżeń i porów nań  o kołtunie,  nie jako  
rzecz  z siebie ważną,  obrobioną,  dokończoną, ale 
j ako  pamięć starego przyjaciela samem w spom nie
niem lat uplynionych rozrzewnioną .

1. Ciemnego włosa ludzie,  lub rudo zara s ta 
jący, budowy ciała niedelikatnej ,  cery śniadawej ,  
ży ł  w ydatnych ,  s łowem budow y mogącej się na
zWać żylną,  więcej od innych chorobie ko ł tuna  
ulegają. 13 b lądynów z wicie się kołtuna,  byw a
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często skutk iem w y le w ó w  na głowie sfcroluli- 
cznych.

2. Układ gruczołowy, nerwowi] i kostny. wię
cej nad inne napas towane są od materyi  kołtu
nowej.

3. M aterya skrofuliczna więcej i złośl iwiej  
napadać zw ykła  na gruczoły głębiej położone,  ja
ko to: kreskowe, w płucach rozsiane. Choroba kołtu
nowa więcej zew nęt rznych  t rzyma się gruczołów, 
jakoto:  gruczołów skóry,  łub też  pod skórą leżących. 
Skiry i raki powie rzchowne najczęściej z matery i  
ko łtunowej się rodzą.

4. M aterya kołtunowa padając na kości samą 
zaraz  ich tkaninę  psujo, w n ę t rz e  ich t rawi.  JUfâ  
terya weneryczna prędzej na powierzchnie kości 
dzia ła,  zapalając wprzód btonkę przykos tną ,  nim 
zniszczenie głębiej posunie.  Bole też kostne z fcol- 
tuna są mniej bolesne od wenerycznych.

5. U k ła d  nerwowy zdaje się szczególniej być 
uległym w p ły w o w i  materyi  kołtunowej ,  układ zaś  
węzełkowy (systenia gangiiosum) więcćj niż inne czę
ści całego układu nerwowego .  Rzadko bowiem 
w idzia łem koitunowatego,  któryby nań nie cier
piał, któryby  napadom hypokondrycznym nie ule
gał, łzami swego życia nie obmywał.  Inne  ogól
ne choroby ciała (diatheses) niemają tak złośl iwe
go na nerw y dzia łania .  A rtry iy k  będzie gniewli* 
wy,  niecierpl iwy; Skrofuliczny  najczęściej czuły,  
tk l iwy;  Kołtunowy zawsze  pravvie smutny,  rozpa 
czającym Hemoroidalny najwięcej  może sympatyzuje
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'z ko ł tunowym,  w nićiu te z  widocxne s% cierpienia 
b rzuchowe.

6. Układ arteryalny  często w p raw d z ie  cierpi 
u ko łtunowych ,  uważałem jednak  iz to byio racze j  
nas tęps twem roKprzęzonej  równowagi w układzie 
węze łkowym .  j4rtrytijk  cierpi bicia serca, astma~ 
tyczne  napady,  nosi w sobie usposobienie do ch o 

rób serca i naczyń krwis tych .  Stan chorobny na
czyń ar terya lnych i samej krwi arferyalnej  (dia-  
thesis artrithica}, s tw arza  u niego jakieś obce ciału 
płody,  assificuliones nodosae. Kołtunowy  może po
dobnież wiele w tym układzie cierpieć, lecz te 
eierpienia ustępują miejsce drugim, na jgwał townie j -  
aze nawet zniknąć mogą bez pow ro tu ,  bo choroba 
nie Jeży rzeczywiście w arleryach.

7. Układ sylny przemaga nad ar ferya lnym 
W koł tunie ,  diathessis venosa, ztąd tez prawie nie
odstępnie W cierpieniach swoicli z nim się łączy. 
Odchody hemoroidalne czyli tak zw an e  o tw ie ra n ie  
się chemoroidów, są pospolicie regularnie i beX 
cierpienia po dos tatecznym zwiciu się kołtuna.

8. Układ skórny  często cierpi w kołtunie,mnićj  
je dnak  niż w skrofułach.  Nie uważałbym kołtuna 
za szczep łepry starożytnej, nadto ją rzadko na
potykamy,  przy  tak gęstej chorobie koł tunowej.  
Zlanie się materyi  kołtunowej w rurki  włosów 
s tanowi pożądaną crisis, tak j a k  w y lew y  skórne 
w skrofułach,  j a k  zajęcie s tawu palca wielkiego 
u nóg w chorobie a r try tycznej ,  ja k  przesączanie
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się k rw i  źylnej z naczyń  hemoroidalnych w  he
moroidach.

9. Zanogcice (panaritia)  i spędzanie  paznogci 
z naras tan iem chropawych,  częściej gwałtowność  
choroby kołtunowej,  niż przesilenie onej dobro
czynne oznacza.

10 Nie można uw ażać  kołtuna  za chorobę wio- 
sówf lub paznogci,  tak jak  a r t ry ty z m  nie je s t  cho
robą  wielkiego palca.

11. Transpiracya  obfita, dość lepka,  kw asem 
oddająca do charak te rys tycznych  i zbaw iennych  
w ypróżn ień  ciała u koltunowfatych należy. T a  lep
kość i gęstość potu je s t  p rzyczyną  rozszerzania  się 
powolnego rurek  wflosowfych  i ich lamczenia się. 
K urk i  w obiętości swej zwiększone,  j u i  nas tępnie 
stają się dogodnym kanałem do w yprow adzen ia  
szkodliwej  ciału materyi.  Tej drogi pi lnować z a 
wsze trzeba w leczeniu.

12. O bm yw anie  wfłosów wfywfarem lekko aro
matycznym, okrywanie  ceratą a rom a t  ż yw icz ny  
mającą, podniecając życie zwiędłych włosów,  p rzy
nagla razeiu do przeciskania się w y le w ó w  p rzez  
ru rk i  włosów.

13. Ze wszystkich ohm y w ań  przezemnie uży
wanych,  w y w a r  s barwinku w piwie naj lepiej s łu 
żył. Piwo zaś im chmielniejsz<», tein skuteczniejsze.

14. Apertu ry  na rękach lub nogach,  podług 
tego ja k  wfyższe Inb niższe części ciała cierpiały,  
wówczas  zbawie nnie  działały,  kiedy po dos ta te -

Tom Xf l .  Poszył / / .  31
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cznćm zw ie m  snę koł tuna od pozostałych jeszcze 
cierpień zabezpieczać wypadało .

15. Aper tury  za prędko zrobione,  mogą n a 
tu rę  ze swej dobroczynnej  drogi zbijać Ja k o /  
kilka razy  uw aża łem ,  iż po zagojeniu a p e r tu r ,  
zwic ie się ko łtuna  szybkiem przyszło krokiem.

16. Krwi puszczenia uważane  jako przec iw 
zapalny środek,  nie zawsze  w kołtunie służą,  nie 
wielkie  jej  odejście bądź  za pomocą lancetu,  bądź 
przez  p jawki ,  j a k o  środek odciągający, często po 
mocny bywa.

17. Najwięcej  dobrego widziałem po stawieniu  
p ja w ek  p rzy  żyłach l iemoroidalnych.  Częste n a 
w e t  ich powta rzan ie ,  t rzewry brzuchowe od miej
scowych n ap ły w ó w  uwalnia ło,  i c ierpienia p rzy
kre kolo serca ustawały .

18. Uwaga na t rawienie  n ieods tępną  być po
w inna .  Za polepszeniem się t rawienia,  zregulowa- 
n iem odchodów stolcowy,ch i pow ro tem apet} tu ,  
p r a w ie  zawsze  obfite nas tępowały  transpiracye,  a 
p rzy  nich zw i ja ł  się kołtun p rędze j  i dok ła dn ie j .

19. Le k a rs tw a  lekko rozw aln ia jące  z rozdzie-  
lającemi (eccoprotica,  resolyentia)  i z t rochę gorzkie- 
mi złączone,  dobrze znoszą kołtunowi.

20„ W ażne  j e s t  wskazan ie  wspierać w y p r ó 
żnienia  przez skórę.  P repara ta  s iarczyste  z roz 
dzielającymi lekami połączone,  z korzyścią tu się 
Użyć dadzą.  Nieznos/.ą wszakże  gw a ł tow nego  f ran-  
spiracyi  p o d b u d z a n i a ; t rzeba  aby leki zw o ln a  
d / ia la ly .
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21. Merkuryalne le kars twa  2  przetworami siar
ki zl iczone ,  wybornie  działaj*}, i chorzy dl ugo je  
znos/ii. Sani nie rkuryusz  prędko ślinienie daje, 
z s ia rką  temu się zapobiega,  a razem i na skórę  
w yw ie ra  się czynność.

22. Narkotyczne środki  n ie łatwo znoszą,  chy
ba w połączeniu z solami,  i gorzkiemi ex traktami,  
inaczej t rawienie  n a d w ęręźa  się, nap ływ y  i o t ru 
cie prędko następują.

23. Z zew nęt rznych  lekars tw  kąpiele z p rze 
tw o ró w  solnych dohrze śluzą. D odaw ałem  w y 
war ze słodu jęczmiennego,  z korzenia pyrzu ,  ło
puchu, szczawiu końskiego itp. S iarczyste kąpiele 
w połączeniu z solami skuteczne,  same zaś ła tw o 
napływy do głowy obudzały.

21. Nacierania brzucha do ważnych  ś rodków  
liczę, przez nie rozpędzają się za tkania,  porządkuje 
się cyrkulacya przez trzewy.  Używać do tego z w y 
kłem najczęściej prostych mydlin,  z dwóch lub 
trzech łu tó w  mydła codzień wcieranego zapomocą 
f lanelowej i ę k a w ic /k i ,  lub m ydło  złączone z ole
jem  jes io trowym,  lub mydło,  te rpen tyna  i olej j e 
s io trowy.

Kilka praktycznych w ypadków  chciałem tu  
przyłączyć Ale mozeście się juz  tak obyli z koł
tunem, ze nie radzibyście czas drogi za jmow ać  
sobie odczy tywaniem powrarzanych rzeczy.  Z a 
zdroszczę wam nie mało waszych zg romadzeń le
karskich,  do których i j a  niegdyś wchodziłem. 
Fraca i uwaga ludzka po trzebują  podnie ty  i skic-
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row ania .  Wiele marnuje  się pożytecznych rzeczy,  
które pojedyncze,  odosobnione,  błąkają się po bez
ludnym in te lek tualnym święcie,  maleją, coraz się 
ścierają i wreszcie w pamięci  naw e t  nikną. P o j 
muję tez całą silę ko rz jśc i  towarzys tw  lekarskich,  
boleję nad krajem i miejscem gdzie ich nie ma. 
AVasz Pamię tn ik  lekarski  nosi na sobie dobi tną ce
chę wspólnej  pracy i us i łowań.  W każdym w y 
robie umys łowym, w każdej potocznej n aw e t  mo
wie,  widać  szczęśl iwe do pos tępu nauki lekarskiej  
dążenia,  a tw o ja  jako  redak to rska  n iezm ordow ana  
praca, sumienne we wszys tk iem zdanie,  nakazują  
abyś na czele swych poszytów to godło położył: 
hoc opus, hoc studium , p a w i  properemus et ałnpli> 
si patriae volumus} si nnbis vivere curi.

WYCIĄGI
Z P I S M Z A G R A N I C Z N Y C H

Powołanie lekarskie (\).

Philopeyros: Nie ulega żadnej  wątpliwości ,  że 
samat.ylko sz tuka s tanowi powołanie,  proffessyą. Me
dycyna nie ma s tosunków  towarzyskich,  uznaw aną

(1) Gazette medicale de Paris 1843. N. 31. p. 490, N. 
32 p- 505.

www.dlibra.wum.edu.pl



-  245 -

j e s t  od społeczności tyle ty lko  ile jes t  sztuk;!, czyli 
ile je s t  praktyczną.

Philomałes : Bez wątpienia,  ale co to ma zna
czyć? To nie zmienia przedmiotu naszej rożm ow y:  
sz tuka  której  jesleś żar l iw ym obrońcą,  bez naukr 
W całej swój rozciągłości, je s t  tylko empiryKinem;; 
t rocha dalej, staje się rutyną;  trocha dalej,  staje 
się s / .ar latanizmem. Chciałbyś zajść tak daleko?

Philopeyros: I  sam tak  nie myślisz: tyle sza
nuję moje powołan ie  że go do tego stopnia nie 
poniżę. Wszakże,  co się tycze umiejętności ,  u t r z y 
muję zawsze,  że powalan ie  czyli ćwiczenie się 
w sztuce,  daje wielką łatwość do zgromadzenia ma- 
teryalów.  Można potem z nich wy bierać, wryciągać; 
piękność i t rwałość budowy jeszcze  na tem zy -  
szczą. W istocie, czemże to je s t  przywilej na zdol
ność lekarską,  jeżeli je j  nie pnduoszą  dow ody  j a 
kich dostarcza sztuka i doświadczenie,  jeżel i przesŁ 
powołanie  nie zgromadziły się dobre niateryaly,  
poszuk iw ane ,  znalezione w his toryi  żyjącej sa
my chże chorób.

Philomałes: Jes t  w tem ta  m a ła  trudność,  ie  
zbierając niateryaly,  jeżeli tylko je s t  chcć, nie uży
w am y ich i nie możemy ich używać,  ważnych 
brakuje w a ru n k ó w  dla os iągnienia celu. P rz e t r a 
wić postrzeżenia,  jak mówili s tarożytni  zamienić 
j e  w  sok i k rew ,  jest rzeczą t r u d n ą  dla p rak ty 
ków  bardzo za t rudnionych :  czynność pożera ich 
życie i czas. Zawsze  zasapani ,  zawrsze roz ta rgn ie
ni z  konieczności  zmieniania  miejsca,  rozmaitością
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przedm io tów  i <Io tego chęcią utrzymania ,  nabycia 
wziętości.  Wziętość,  chorzy,  urzędy,  zaszczyty,  
w r z a w a  świata,  często są powodem zapomnienia
o nauce. Jc£<cłi ta nie j e s t  zapomnianą całkowicie,  
odkłada  się na później poświęcenie się j ć j , a t y m 
czasem, czekając zbierają się pieniążki; odiąd j u ż  
się puszcza łacno jak  z góry, mówiąc solne, że ahy 
tylko chcieć a wrócić do szczytu można.  W kró tce  
czasu zabraknie,  ciało się u trudza ,  umysł  się. mę
czy,  wiek przychodzi ,  nałogi się nabyw ają  i koń
czy się na  materyałach;  i do czegóż? tyle w ar to  
mieć naukę w rękopismach,  ile szlachectwo w pa*~ 
gaminach.  Ileż to nadziei  widziel i śmy spełzlychl  
ileż pięknych zdolności z wiat rem fortuny puszczo
nych! ileż ortów co z niebios spadły na n i / inę  
ciemnej niepamięci? Jeś l ibyśmy pogmerali w szpar 
gałach p rak tyków ,  znaleźl ibyśmy tam moc postrze
l e ń ,  zarysów, myśli na dzieła,  uwag rzuconych 
nawiasem. Czegóż im brakło? czasu, sił, woii w y
t rw a łe j .  Dla tegoż je d en  z nich mawiał; moje my
śli, moja nauka! ja  mam je rycza łtowo,  ale kosz tu 
j e  mi dom dla nich budować.

Philopcyrosi Doskonale! powiedz ia ł  by kto to 
słysząc,  że p rak tycy  nic nie napisali, nic nie zosta
wili ,  że wszyscy zajęci byli powiększan iem m a 
ją tku ,  swoim bytem m aterya laym ;  otóż ich masz  
pozbawiony cli pojętności,  czci wielkich rzeczy i 
pięknych naukowych  myśli. Wyt łumaczyłem się 
dowodząc  ci w brew  przeciwnie;  zresz tą mój p rzy 
jacielu,  o tw órz  oczy, wyciągnij ręce, a naj lepsze
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dzieła ja k ie  wezmiesz ze swej biblioteki, będą to 
dzieła napisane 'od p raktyków.  Powiedz ia łem ,  oni 
nialo dbają o przypuszczenia;  po co się bić o pa
ję czynę  kiórą mają zmieść natychmiast? Ztąd to, 
w ich księgach, ten smak rzeczywistości ,  szcze
rości,  którą tchnie każda kartka ,  i kfóra tak mato 
je st  podobną do wielu fabrykowanych dziel t e ra 
źniejszych.

Philomales: Ziem się wytłumaczył ,  albo ż l e i  
mię pojął; ja  mówię o niepodobieństwie  nie zaś o 
niezdolności.  P rzeb iez  his toryą wielkich p rak ty 
ków  o których mówisz;  czy z nie je st  wiadomo 
ze powiększej  części wydali  swoje dzieła przed 
rozpoczęciem p ra k ty k i ,  albo tez zaniedbawszy 
swoje  powołanie,  albo te/, posługiwali się swoimi 
przyjaciółmi albo uczniami? Ta ostatnia metoda jest  
dosyć zwycza jną  w naszych czasach. Wydaje się 
sw ą  naukę,  swą  księgę przez polecenie, tylko k ła 
dzie się imię swe na pierwszej  kartce najcelniej
szej księgi, co jeden  z moich znajomych n a z y w a ł  
dziełem dwóyłowem. Tym sposobem uchodzi się 
/.a autora,  nie dośw iadczyw szy  nudów ,  pracy, a 
nadewszys tko  nie opuściwszy sławy,  zysku z obszer 
nej  praktyki .  W iem że są wyją tk i ,  t rzeba ty m  
więcej im czci oddawać .

Philopeyros: Srogość twoja  zakrawa na nie
sp rawiedliwość .  Kto wie czy nie lepsza ta w r z a 
wa,  ta niespokojnośc,  niżeli miękkie i leniwe przy
jemności pracy nad książkami. Nic nie ma porfo- 
bniejszego ,albo do lenis twa,  albo do nieudolności
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danra się po/nad.  Co jes t  szczególnego to to, źe 
ci marzyciele,  k tórzy z piórem w ręku oddalają się 
od społeczności,  gardzą  powołan iem i powiadają  
ze czczą umiejętność,  szacują siebie jako wysokie 
i głębokie rozumy. Okryci  połą płaszcza świętego,  
upojeni swoją znakomitością aż do śmieszności , 
m a ją  siebie za kapłanów wybranych  umiejętności  
czystej  i wzniosłej ; ich księgi i imiona,  pow in n y  
żyć  w  potomności. Bóg wie co się stanie z tą py 
chą pochodzącą z autoromanii ;  przeczytaj  katalogi  
dawane, i powiedz mi wiele ksiąg napisanych a t ra 
mentem bardzo n ie trwałym,  ile wziętości  a u t o r 
skich przeżyły,  których my pamięć tracimy.

Philomałes: W ie rz  mi mój kolego że wszyscy  
nie mają tej próżności o której  mówisz .  To  nie 
przeszkadza ażeby dzieło dobrze ułożone i dobrze 
napisane,  z dobrą myślą i dobrym stylem, nie w y 
magało starania,  pracv i czasu, jakże chcesz ażeby 
prak tyk  bardzo zajęty,  zna jdował  czas do udo
skonalenia  swego dzieła, na które uży ł  tylko sił  
swoich  cząstkę,  k tó ra  rozmnożyć  się nie mo- 
ie .  Nie mniej też jes t  prawdą,  że w szys tko  to 
co j e s t  rzeczywiście dobrom, użytecznem, w y 
maga,  dla wznies ienia się nad swym p rzedm io t 
em, rozmyślania  pilnego, sztuki dnknpyw an ia  się 
do źródeł, w ybadan ia  zasad ,  obejrzenia ich ze 
wszech stron,  podług wszystkich stosunków',  Do 
nic się nie improwizuje* w umiejętności .  Ale 
wielka i czynna  praktyka,  pochłaniać musi wie le  
czasu, wiele uwagi,  t rudów,  czuwania  skradzionego
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u prac m y ś l i , u zajęcia się r o z u m u ; jeżeli to nie 
jest  zamącenie swojej  przyszłej naukowej s ławy,  
t o  j a  je stem w  grubym błędzie. Co się tycze 
próżności  au tora  o której  mówisz,  t rzeba darow ać  
biednej naturze  ludzkiej ,  k tó ra  zat rzymała w sobie 
nazawsze  nieco swego przyrodniego błota.  S p ra 
w ied l iw e  ocenienie siebie jest  rzeczą t rudną ;  j e s t  
zawsze p u nk t  s łaby w  duszach najlepiej zahar to 
wanych.  Rozumiesz że ludzie całkowicie prak tyce 
oddani  są wolni  od tej słabości? gdzie tam; im 
głośniejsze jest  imie te raz ,  tym więcej się uwodzi  
s ł a w ą  przyszłości .

Czyż nie bierze li tość widząc co się s tało 
z tenii rozlegle s lawnemi imionami p rak tyków ,  
tak wysokiemi,  tak  granitowemi w swoim czasie,  
k tó re  się tak  prędko zaciemniają.  Imiona ich za 
ledwie  są w  historyi  nauki  wspomniane.  Oto index  
junereus  Devauxa: ileż to imion ciemnych , zapo
mnianych,  zat raconych,  a  które świe tn ia ly  niegdyś 
świa t łem najżywszem. Czy wiesz co to je s t  ten  
kogut ,  który u ż y w a ł  s ławy obszernej  pod F r a n 
ciszkiem II Czy znasz Symona Pimpernella ,  famosus  
consullor, a którego przypomniał  Riecherand;  kto 
był Henryk  Binard, L n d w i k  Hamelin,  Syrnon Les- 
cot,  Jan Suif, chirurg kardynała  Richelieu,  o k tórym 
T al lem and  des Reaux raz jeden  w swem dziele 
wspomina .  W tejże samej epoce, tyle głoszono pe
wnego Thogneta,  inter aeęi sui chirurgos fama insignist 
k tó rem u po śmierci położono wspan ia ły  nagrobek  
kiórego te były ostatnie wiersze:
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Jego sztuka i mądrość, razy niezliczone 
Dała ludziom od śmierci niechybnej ochronę. 
Śmiertelni bądźcie baczni, bo już pora nieta,
Kto dziś będzie nas leczył,-gdy nie ma Togneta!

Kto zna wielkiego, świetnego,  nieporównanego 
Togneta,  tego cz łow ieka ,  k tóry  miał taką  w ładzę  
nad śmiercią? Toż samo jest  i z wielu lekarzami 
p rak tykami,  s ława ich była znikomą. Nikt  dzisiaj  
nie wie kto ów s ławny Dumoulin,  imie jego zostało 
w  podaniu przez bogactwa,  które zostawił  i przez 
swój s ławny sylogizm rachunkow y (1). Trocha 
zdrowego sądu,  w k tórym niebo skąpsze je s t  niźli 
się zdaje,  wystarcza  do rozpoznania  p raw d y  i po
s tawienia każdego w  swojćm miejscu.

Philopeyros: Jak  sobie chcesz; ale ja  utrzymuję* 
ze  powroianie,  to jest umiejętność żyjąca i działa
jąca,  je s t  zaszczytniejszą niżeli umiejętność ciemna 
i ja łow a;  p ić rwsza  jes t  p raw dz iw ie  ciałem i duszą, 
medycyny ,  kiedy tym czasem druga je st  tylko jej 
marą.  Czemby był p roszę ,  dla człowieka cierpią
cego teore tyk?  niczem albo blizko tego. Jeżel i  
pot rzeba nieszczęśl iwym ra tunku  p rędk iego ,  i s to 
tnego ,  dzielnego,  p rak tycy  tylko są gotowi i nie

(I) Panie doktorze, (zy przyjdziesz jeszcze odwiedzić 
chorego? Tak jest, jeieli mi pan zapłacisz. — Chcesz pan 
abym zaraz zapłacił? — Tak jest, jeżeli chcesz abym przy
szedł. Ten specymen tęgiej logiki nie wyszedł jeszcze
* mody.
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skąpią go: oto p raw dz iw y  uczynek miłosierny. T y m 
czasem; mędrzec bez trosk i ,  zapomniany od spo
łeczności,  skulony w sw ym  pokoju, uczy się i roz 
myślą;  puszcza się na wysokie spekulacye filozofii. 
P o n ie w a ż  pospólstwo nie je s t  godnem ściągnąć n a  
się jego uwagę,  cała spada na praktyków.

Philomales: J a  nie chcę zaprzeczać pożytecznej 
czynności  prak tyków,  ale u w a ż a m ,  że masz o 
uczonych dziwaczne wyobrażenie.  Masz ich za  
czynnych nieinaczej  tylko rozumem i dowcipem. 
Oni także w wielu razach są gotowt nieść ulgę 
b iednemu,  co więcej; czy rozumiesz że w wie l
kiej praktyce,  w  klassach wyższych,  dba się bardzo
0 nieszczęśliwych! Mylisz się; nie jest  to wreszcie 
ani niechęć, ani pogarda,  braknie czasu i zręczno
ści. Wszakże ty lko prak tyk  malej wziętości,  nie
wielu mający chorych, bywa w  styczności z cliar- 
iakami,  jego to oni znają, jego widują,  jego w z y 
wają,  na nim polegają a nigdy napróżno;  ponieważ: 
on zawczasu przyjął  to posłannictwo,  które zbliża,  
niejako lekarza do opatrzności bożej,  pos łannictwo 
tym świętsze im bardziej s k ry te ,  pracowit sze ,  
mniej wynagrodzone.

Philopeyros: Lecz  pos łannictwu p rak tyków ,  
w klassach wyższych braknież na godności? Nie 
k ła dź ,  proszę cię,  wszystkiego na jednej  szali.
1 cóż! choćby p raw da  była źe lekarze którzy zdo
ławszy  zająć piękne stanowisko, do bogatych  i d< - 
s tatnich tylko uczęszczają,  czyż nie mają także 
obow iązków  do spe łu ien ia ,  a te obowiązki  czyż
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nie 8% te^same kiedy j e  opłacają w  ja k ie jko lw iek  
klassie społeczności.  Religia obowiązku je st  wszę-- 
tlzie dla lekarza. Kiedyby tylko choć dla zachowani® 
godności pow o łan ia ,  szacunku  jak i  dla niego s ię  
należy, nie wypadłoby gardzić tą posługą. Ciemne 
pospólstwo jes t  w  każdej  klassie, nalezry więc ko
niecznie aby lekarze pos tawieni  w wyższych klas- 
sach społeczności,  dawali  uczuć różnicę ja k a  za
chodzi  międzi zasługą is totną i la rw ą  bezczelną 
ta lentu ,  między p ra w d z iw ą  świątynią nauki i s taj 
niami  Augiasa zapchanemi gnojem sza r la tan izmiu  
Z dobremi zdolnościami robić dobre interesa,  i to 
zadanie,  nie j e s t  bynajmniej  niepodobnem do ro z 
w iąza n ia ,  ale potrzeba do tego więcej niżeli me
dycyny teoretycznej  i dogmatycz nej. Do wcip, z rę 
czność ,  sz tuka życia ,  znajomość ludzi i świa ta,  
znajomość ludzkości w  jej nieszczęściach,  w  jej  
małości i nędzach są niezbędne.  P rak tykow ać  
medycynę  jest  to kurs doświadczeń z sercem ludz -  
k iem ,

Philomales: J e s t  wiele do mówienia o tem i 
wiele do rozróżnienia.  Nie powiem jak  jeden  poeta
o tej nauce świata: Cała tajemnica spoczywa tylko 
tu trosze grymasu. Zawsze  tak je st  że ona wymaga 
wszystkiego od przyzwoleń,  nigdy od oporu; sło
dyczy,  m iodu ,  ol iwy,  wiele;  siły, cha rak te ru ,  po
wagi,  bynajmniej .  Nie wiem przeto czy podobna 
n a u k a  jest  sku teczną  do zwalczenia błędów, p r z e 
sądów społeczności , i czy miała tyle -powodzenia  
j a k  p o w ia d a s z 7 wolno  je s t  w  tem wątpić.  I  czy
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to Wreszcie cel którego zak ładam y  dopiąć? Pomyśj  
więc że jesteś w epoce w której  godło F uque ta  ytionon 
ascendarnP iest We wszystkich gtovvach lekarskich,  
gdzie ka£dy starając się tylko błyszczeć,  pokazać 
się,  podnieść i wzbogacić,  traci na to usi lawanie  
czas,  znaczne siły, i bardzo mało dba o waszę  
teoryą lekarską ku użytkowi wielkich i m ożnych  
Jak  tylko się wystąp iło  za próg szkoły,  dalejże do 
praktyki  jak można;  rozszerzać jej obręb, s tarać  się
o rozgłoszenie imienia,  zyskać wziętość dla zaro
bienia pieniędzy,  oto jest  nec plus u ltra  mądrości 
naszego powołania.  Działać inaczej uchodziłoby 
za gatunek donkiszoteryi  filozoficznej dosyć śmie. 
sznej a do kfórej rzadko  kto je s t  zdolny;  byłoby 
wiele do robienia a mianowicie czasu do stracenia-  

Phihpeyros:  Bj'ć ta może; przynajmniej  zgo 
dzisz się, ze jeżel i lekarz bardzo zajęty  nie moze^ 
nabyć nauki bardzo głębokiej,  tego n ieprzerwanego 
rozmyślan ia ,  potrzebnego dla powiększenia n ie ru
chomego zapasu pojęć przyjętych i w y p a d k ó w  n ie 
zmiennych,  to przynajmnie j  zyskuje na takcie,  
doświadczeniu i biegłości. Szukaj  jeszcze a zna j 
dziesz, że inne przymioty  zjednały mu imie, w z ię 
tość , stanowisko.  Nie gardź temi przymiotami,  
szczęśl iwy kto je  ma. Podług Mirabeau,  tyle czło
wiek wart ile siebie szacuje, słusznie on mówi;  w t e n 
czas stara się człowiek w ywyższyć ,  rozw ija zdol
ności,  ma i pokazuje talent.  Można wejść na świa t  
przeze drzwi ubós tw a ,  d rzw i  ciasne i nizkie,  ale 
nie tyle aby nadzieja  nie przeszła przez nie z siłą,
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młodością, talentem i zręcznością; są zaiste ciemni 
któ rym się udaje, ale oni nie są głupcami ,  zrobić 
m a ją tek ,  jest  to także zrobić arcy <lzi<do ro zu m u  
i dowcipu.

Philomales: Zrozumiejmy się szanow ny Jkoł- 
lego. Ludność doktorska  podobna jest  do metalhi  
korynckiego,  jest  lo osobliwsza mieszanina.  Nikt  
nie będzie wątpił ,  źe wielu doszło do stopnia n a  
jakim są nie inną, tylko prostą drogą pracy i p r a 
wości. Jest w tein, jak  mówią,  zgodność pięknego 
charakteru  z p ięknym talentem. Lecz przysłuchaj  
się echom głosu powszechności ,  a zrozumiesz ile 
jest tonów fałszy wych i niezgodnych w tych nieźli-  
czonych odgłosach sławy- Jeden  poprostu korzy
stał  z  p‘rzypadków ,  szczęśliwe trafy wysypa ły  się 
dla niego z rogu obfitości, wszystko mu pomaga i 
sprzy ja ;  niech postępuje, on się tylko na to p rzy 
dał aby mil ionowym zostać. D rug i ,  samochwał,  
fanfaron,  napuszony dumą i bezczelnością, rachujący 
W swoim zapasie, swoje recepty hańby, zgarnia peł-  
neini garściami złoto pokryte mułem sz a r ł a t a n m m t .  
T rzec i ,  zw inny  i zręczny,  nie wątpiący o niczein, 
kołacze,  pcha, pełznie i dopelza;  in trygancki  jego 
umysł,  slu^y mu za kapitał ,  i on mu wartość nadaje 
N ik t  tak jak  on nie zna się na tajemnicy ogło
szeń i odezw? on rządzi  klekotką gazet; on się 
ugiął, przykląkł,  wśeibil się; on podskoczył,  011 pełzł  
mnie jsza  oto ,  on dopełzł ;  powodzenie wszystko 
zmyło,  wszystko usp raw ied l iw i ło ,  on nosi suknią 
niewinności .  Svviat t a k  chce p o w iesz ;  j a  odpo-
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\Viadam s łowy filozofa: Świat n iem a rozumu. Znane 
wszakze  jest jego niestale i wahające się zdanie  
Wiem bardzo dobrze ze świa t  tak chce,  to jest 
wieczna  rozpacz dla ludzi z sercem i zasługą. LecZ 
w  takim odmęcie,  j a k  zrobić statyst)  kę ludzi  
p ra w d z iw ie  uczonych,  ludzi zdolności udanej  albo 
z sumieniem nadwerężonem? W  naszej opoce z e 
psucia moralnego,  śród tego t łumu ludzi dz ia ła 
jących , poruczających się,  wrzeszczących,  którzy  
się narzucają tłuszczy, j a k  rozróżnić znakomitość 
wyższą ,  mierną,  od znakomitości  lekarskiej spo
dlonej? Któż więc będzie mógł i śmiał je  rozdzielić,  
je  ukazać,  je  wytknąć? Widzisz gdzie jesteśmy 
z temi wielkiemi zdolnościami do robienia mają tku ,  
a które chwalisz tak śmia ła  Zresztą porzućmy ten 
p rzedm io t ,  on jest  bardzo delikatny,  w nim się 
s tąpa j a k  po węglach rozpalonych.

Philopeyros: Zgadzam się z całego serca ,  je, 
dnakze przyznasz ,  że ten kto spełnia obowiązki  
powołania,  jes t  zawsze blizki niezgody ze światern- 
IVa prak tyków to spada nieznośny ciężar  odpowie
dzialności moralnej i prawnej  włożonej na lekarzy.  
Odpowiedzialność jest  atra cura lekarza p rak tyka .  
Albo nie znasz n iewdzięczności ,  p rzesądów,  w y 
magania świata? Któż jest  ofiarą? Zawsze  p rak tycy  
Pos tępować podług przepisów sztuki ,  działać pod  
natchnieniem umysłu stałego, duszy wolnej  i nie
podległej,  nie wystarcza.  Śmierć nigdy się nie 
m yli , i to srogie przys łowie  świadczy  czego się 
mają obawiać p rak tycy  w swoim t ru d n y m  za 
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wodzie.  Ludzie uczeni k tórzy  nie chcieli albo nie 
mogli zrobić sobie wielkiego zaufania,  są p rzyna j 
mniej wolni od tych codziennych niesmaków. Gdzie 
je s t  lekarz k tóryby  w ciągu życia swego n ie spo
kojnego,  nie byt  ścigany,  napas towany ,  w  nocy i 
w e  dnie od myśli o chorym blizkim skonan ia ,  od 
myśli o rodzinie która mu w yrzucać  będzie n ie s łu 
sznie stratę osoby kochanej ,  od oszczers twa k tó re  
będzie umiało, dobrze rozjątrzyć tę ranę.  Ali! je śl iby  
można było rozwinąć zwój historyi  moralnej s ta 
rego p r a k ty k a ,  ileż nudów,  z m a r tw ie ń ,  boleści, 
odkry łoby  się w  głębi jego serca czystego i bez 
zarzutu!

Philomałes:  Podzielam tw o je  zdaje mój przy
jacielu; j e d n a k ie  uważ że odpowiedzialność o której  
m ów isz  rozciąga się do wszystkich k tó rzy  za jmują  
się m e dycyną ,  w stanach najniższych jak i naj
wyższych .  Z kądinąd ta odpowiedzialność nastręcza 
słodkie wynagrodzenia  kiedy skutek odpow iada  
staraniu;  powołanie,  które j e s t  pełne boleści, jest  
też pełne pociech; nie jeden  doktor  uw ażany je s t  
j a k  deus salvator w niektórych rodzinach.  Mówisz
o doktorze  l i t e r ac ie , i on jes t  też pod ciężką 
odpowiedzialnością;  ka idy  ma swój krzyż.  On 
pracuje od wielu lat nad dzie łem, w  niem to 
sk łada  on całą nadzieję swojej  pszyszłości i może. 
jakiegoś mienia.  Ważności  przedmiotu,  zajmujące 
poszukiw ania ,  oryginalność myśli,  głębokość i roz-- 
ległość widzenia,  dzielność metody i świat łe po
wiązanie  wniosków,  są jego zasadą; on  sta rał  się
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połączyć su row ą  czystość s ty lu ,  poważną  w y tw o r -  
liość, piękność kształ tu,  tak przyzw oi te  dziełu 
uczonemu; wie on £e siła albo wdzięk wyrażenia 
p om a ga ją  wysokości myśli. Ale obojętność i zapo
mnienie czekają go, albo nad to  wydają  go na niena
wiść wyrachowaną kry tyk i  złośl iwej,  obelżywej,  już  
zuchwałej  i n ie sprawiedl iwej ,  już  nikczemnej,  fał
szyw ej  i obelżywie dwuznacznej .  Gdzież są w y 
nagrodzenia!  W przyszłości, wątpliwej  i odległej. 
D o d a m ,  że gdy praktyk doszedł  do pewnego sto
pn ia  wziętości,  odpowiedzialność nie je s t  ju ż  bar 
dzo ciężka dla niego, on nie w jedne j  okoliczności 
może mówić co mu się podoba,  szan ują go, pow a
żają; jego talent,  jego sława odpowiedzą  za niego. 
Wielki Delfin, ojciec Ludw ika  XYI,  Ludw ika  X YIII  
i Karola X, kazawszy  zawołać sławnego L ew re ta  
do pohogu Delfinowej,  rzekł  mu: »A cóż panie Le- 
w re t ,  ten połóg ma ci zrobić slawę.« Mości Xiąże,  
odpowiedz ia ł  Lew re t ,  gdyby moja sława n i e b y ł a  
Ustalona, nie byłbym ja tu taj .«

Philopeyros: Przypuszczając że takie są j a k  
powiadasz trosk i  człowieka l i te ra ta,  pracującego 
nad dobrą księgą,  że nie idzie w'«ale o tę naukę 
czczą i próżną,  o ten ocean sofizmatów znanych 
pod imieniem metafizyki scientyf iczncj , w  której  
tak mało można się spodziewać jasności , tak mało 
zasad,  nie myślę aby mogła być równość  między  
nim i p rak tyk iem ,  co się tycze odznaczenia się. 
Samem tylko powołaniem otrzymać wziętość, prze
bić się przez  potró jny  rzęd  Ubiegających się o nią 
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jest  rzeczą naj trudn iejszą w  teraźniejszym stanie 
społeczeństwa.  Od chwil i kiedy człowiek zacznie 
wyglądać swego dobrego bytu od sądu ludu,  w sz y s t 
ko mu staje się z a w a d ą ;  t rzeba aby się w yprc -  
bowal,  ażeby się do nich zastosował w pew nym  
sposobie. Niedosyć mu jest  być, jest to przyjemność 
osobista/  dla innych,  główną rzeczą je st  pokazanie 
się takim jak im kto je st  w  istocie i o tem ich prze
konać. To je st  tak p rawda,  be ten kto się poka
zuje nie mając z czem w y g ry w a  zawsze  nad tym, 
który  ma » czem a niepokazuje się. To nie j e s t  
ani zdaniem dziwacznem ani dowcipowaniem.  Lu
dzie sp rzy ja ją tym tylko r którzy się im zdają 
na to zasługiwać,  mianowicie w  naszem powołaniu.
I  tak ,  dla prak tyka  być i pokazać się oto podwójny 
cel do osiągnienia; a wiesz dobrze &e się do tęga  
nie dochodzi bez t rudu  i us i lnośęi , bez holu,  nie 
chodząc po ścieżce głogiem usłanej .  Chyba że los 
t rafem wyniesie ciebie swą dzielną r ęk ą ,  ukaie cię 
ludziom i narzuci cię im aby ci ufali.

Philomałes: To co mówisz  zdaje mi się być 
praw dą,  zgadzam się, je st  sztuka uczciwa wejścia 
w  szacunek przez talent  który dala n a tu ra ,  przez 
świat ło i naukę,  jak ie j  gię pracą nabyło. Lecz nie 
powiadasz,^że wie lu  ludzi  mają ta lent  pokazania 
się a brakuje im rzeczywis tego :  g łówną rzeczą,  
punk tem  podpory,  jest  umieć dobrze przybrać  ma
skę, Tym gorzej dla nich powiesz,  j a  odpowiadam, 
tym gorzej dla ogółu, tym gorzćj  dla godności po 
wołania.  Są uczeni lękl iwi,  mający serce p raw e  a
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«mysl  nieszczęsny,  ci tło niczego nie dochodzą, 
kiedy tymczasem inni do których godio dzwonek,  
łinnit ergo vacuum , byłoby stosowne,  opanowywrają 
zuchwale ufność powszechną i mówią: Każdy ma 
swoje,  my pieniądze i miejsca,  wy  naukę i cnotę. 
"Wnoszę więc z twrojej pięknej teoryi wynoszenia 
się , ze sztuka tracen ia  czasu więcej sprzyja  po 
wodzeniu,  niieli  dobre jego użycie.

Pkilopeyros: I  cóz robić? trzeba ze światem 
tak być jak  można,  jak się on obraca ,  puścić się 
z potokiem rzeczy,  których nie można urządzić.  
W ogólności ludzie są chciwi i skąp i ,  oszukujący
i o szuk iw an i ,  głupcy i z łoś l iw i,  co do mnie ,  j a  
pod/jelam zdanie Ducisa »ze nieskuteczność pier
wszego potopu w st rzymuje  Boga bezwątpienia od 
zesłania drugiego« a więc cóz my możemy? Próżno 
co robić, czyz nie p r a w d a ,  ze żyjemy w  atmosfe
rze moralnćj wieku.  W rze czach  potocznych i świa
towych,  t rzeba używać sposobów’ potocznych i św ia 
towych,  nie zasadzać pow*odzenia na przymiotach  
skromnych i ukry tych ,  których grube organa 
pospóls twa dojrzeć nie mogą. Uczony nie może 
przyjść do obszernej  prak tyki ,  tym gorzej dlą nie
go, niezdara jest.  Inny  pełen zręczności i działal
ności ,  podejścia i przebiegłości dochodzi  do celu, 
to jes t  zw yczajna  igraszka życia ludzkiego.  Jak  
powszechność ,  należy w  tem widzieć sam tylko 
sąd Bozy. Wszystko się sp row adza  do tego: uczo
ny  pieszy pomyka się nie tak prędko j a k  człowiek
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zręczny pojazdem; doświadczenie jest  pewne,  zmie
nisz co w  niem?

Philomates: T w o ja  filozofia jest  a% nadto w y 
godna,  mój kochany kollego. Nie idzie tu wcale o 
skutki ,  ale o sposoby, Jeżeli te ostatnie są t rafne
i uczciwe, to się całkowicie zgadzam;  ale rozsze
rzasz szczególniejszym sposobem drogę. I jakże-  
zapominasz ze wszyscy żądają rozgłosu, bogactwa; 
ale są tacy co, t rudni  w  sposobach,  chcą wybierać 
gro3z, który zarabiają.  A za nic że masz święte nie
pokoje sumienia,  jak mówTi Bossuet,  które na szczę
ście nie umarły  w  sercach wszystkich? Za jedno 
masz w s t rę t  z niemożnością i przychodzisz do tego 
sojfizmatu, albo raczej do tej w ymówki spanosza- 
łych: Są zbyt zielone. Bez wrątpienia,  ale żeby pod
skoczyć do grona ,  t rzeba zdolności lisa,  pożądli
wości,  przebiegłości,  chytrości i figiarności. Choćby
i udało się zerwać to grono tak pożądane,  to nie 
zawrsze się uda zostać czem innem jak  kto jest ,
i ocenionym jako  taki,  za prawdziwego lisa. W ol
no ci, jeżeli masz odwagę podskak iwać  do grona,  
co do mnie, ja  się w yrzek łem  bez żalu i bez nie- 
ukonten towania .  Mniejsza o to z resz tą ,  dowcip,  
zręczność,  piękność,  są tylko na p o w ie rz c h n i , bo 
nie ma ludzi znakomitych prócz tych, którzy taki
mi są przez serce. Jest to strata czasu, p raw ić  k a 
za n i e ,  powTtarzać podobne staroświetczyzny;  nikt
o nie nie dba ;  szalbierujący powodzen iem, ci co 
działają dla oślepienia i oszukania ludzi ,  mają j e  
za poezyą,  zm yślen ie ,  czyste dzieciństwa.  Ta la r
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dwiestogroszowy, rozm nożony  ile możności * oto 
zam ia r ,  cel, koniec ostateczny,  korona  mądrości 
teraźniejszej; to się nazyw a  działać jak  człowiek 
rozumny, i dobrze swą łódkę kierować;  w istocie 
nie ma nic rzeczy wistszego , ocaewistszego , pe
wniejszego nad talar dwies togroszowy rozradza ją-  
cy się. Pe trone  opowiada że jeden  rzymianin ka
zał wyryć  na swoim grobowcu ten napis: Strabe- 
r ius tu spoczywa...  powstał  z małego... zos tawił  
300 mil ionów sestercow... nigdy nie chciał słuchać 
f i lozofów, bądź zd rów  i naśladuj go (Pet rone 71) 
Oh! iluż jes t  naś ladowców Straberiusza.

Philopeyros: Widzę to i ubolewam, nie pojąłeś 
całej mojej myśli. Pow iedz ia łem ,  ze aby wejść 
w o b sz e rn ą  praktykę,  jakiemi bądź sposobami, uważ 
to dobrze,  potrzeba koniecznie wskazać siebie na 
ciężkie p race ,  właściwe nauce albo n ie ,  pożyte
czne albo p łonne ,  z jedne j  s trony za jmować się 
umiejętnością,  z drugiej,  zajmować się publiczno
ścią, rzucać się, rozw iadyw ać  się, pić, t ruć się co 
chwiJa nudami i nie krzywić się,  rozgłaszać imie 
swe głośne* i często, znać z gruntu wi‘*k, pojęcia,  
obyczaje,  ludzi swego czasu,  tę sztukę którą n a 
zyw ają  venałio aegrotanlhim , nie spodziewać się na 
długo niezależności,  żadnej  wolności ,  być n iewol
nikami publiczności,  posługaczami ludzi ciemnych,  
nakoniec wystaw iać  się odważnie na pociski nie
wdzięczności i złośliwości. Co do pewnych szcze
gólnych sposobów, jestem całkiem twego zdania,  
rozum je  powin ien  wskazać ,  sumienie nauczyć.
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Zakres działania czy to będzie ciasny czy rozległy, 
obowiązk i  są jednostajne:  robić dobrze i szanować 
powołanie.  Na nieszczęście wielu ludzi ,  dla któ
rych sumienie je st  tylko umową, cnota powiastką 
proboszcza ,  niewiele dbają o te przestrogi. Oni 
wszystk iemu stawią  czoło i aż do zbytku znają 
wyższość pieniędzy nad zasługę. Powodzenie zawsze 
wzmagające się ich sposobów oszukiwania  i tęucia 
publiczności, oto co ich zajmuje.  Dlatego na doj
mującą wzgardę publiczności są nieczułymi.  Nie 
trzeba się temu dziwić w  społeczeńs twie gdzie 
interes jes t  sprężyną  wszystk iego ,  gdzie JA. s tro 
jąc się w szaty honoru i prawości nieskończenie 
więcej cenr swoje ciało niżeli duszę ,  swój naj
mniejszy palec niżeli suninienie. Wszakże, u tr zy
muję moje zdanie,  że są wielkie t rudności  w zro
bieniu sobie obszernej  wzię tości ,  bądź spełniając 
godnie jej obowiązki , bą,dź okrywając  hańbą sz tu 
kę ,  jak lekarz Sycophante.  Utrzymuję  naw et  źe 
ta  wziętość raz pozyskana wymaga czynności, pra
cy, siły umysłu i ciała,  której bardzo małe poję
cie mają ludzie przenoszący pracę naukową nade- 
wszystko.

Philomatcs: Och! mówisz jak kaznodzieja na
wracający.  Louis, s ławny sekretarz akademii chi
rurgicznej,  wyrzekł,  że w naszeni powołaniu,  śmierć 
przychodzi  z głodu i utrudzenia. Dzisiaj, wielu jest 
bez mala co w pierwszym przypadku,  a mała część 
w  drugim. Ci ostatni sąż istotnie i w duszy szczę
ś l iw s i )  Pod ług  mnio rzecz nie jest  bynajmniej
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rozwiązaną .  P ew n a  jest  że wielka wziętość j e s t  
wielką niewolą; nie można zaprzeczyć ze się w niej 
traci najpierwsze dobro świata tego, wolność, a t a  
niewola tym cięższą j e s t ,  ze nic ma żadnej cliwili 
wroInej. Mówię szczerze, odważni  spólbracia, któ
rzy  ten ciężar na się wzięl i  , zasługują na to aby 
od innych rozróżnieni byl i ,  trzeba się nad nimi 
l i tow ać ,  szanować ich,  a nadewszystko  nie za* 
zdrościć im losu. Ależ co za życie, mój Boże, ży
cic takie! jakaż to skiba roli do odw racan ia ,  j a k a  
skała Sizyfa do odwalenia! Nie mieć jednego dnia ,  
jednej  chwili żeby można powiedzieć ona do mnie 
należ)! Widzieć uchodzący cały czas życia swego,  
wszystkie piękne dni wiosny i lata,  nie skosz to
w aw szy  rozkoszy życia w swojój godzinie i w sw o
im odpoczynku,  należąc do siebie i do swoich; wsta
wać każdego ranka  do dźwigania tegoż samego 
ciężaru,  do orania tćjże samej bruzdy ,  kłaść sic 
spać, jeść, spoczywać,  kiedy można, i zawsze w  pe
wności  odnowienia tegoż ju tra,  i potem, i bez koń
ca. Nicmódz uniknąć od swoich ciężkich prac chy
ba przez chorobę, ale być do nich p rzyw iązanym ,  
niemi oszańcowanym, zakutym na całe życie; s t ra 
cić uczucie bytu donlowego,  pokoju ,  samotności,  
wyrzec się w y tw ornych  i czystych uciech, których 
nastręczają sztuki i dowcip,  albo używać  ich j a k 
by ukradkiem; zyć od rana do wieczora i nazawsze 
Z chorymi,  przez chorych i dla chorych ,  którzy 
w  miarę sławy i nadz ie i ,  j a k$ się zasi lają,  nie 
daj$ ci ani  pokoju,  ani zawieszenia broni; bywać

www.dlibra.wum.edu.pl



-  264 —

świadk iem sm utku ,  k tó ry  ci rozdziera albo za-  
tw a rd z a  serce i duszę.,, otóż to pomyślność, której 
w idok  odległy je s t  nieskończenie powabniejszy n i 
żeli samo osiągnienie. Nie, nie jest  wiadomo po
wszechności ile cierpliwości ,  t rudów ,  odwagi i 
poświęcenia się potrzeba aby wytrzymać to r tu ry  
czynnej  i wielkiej praktyki .  Jest to byt bardzo 
mato godzien zazdrośc i ;  czuję j a  głęboką p raw d ę  
tego wyrazu  nas/.ego przyjaciela doktora... ,  k tó ry  
biorąc w tej myśli nagle postępy jednego a na
szych współziomków, mawiał: Tak dobrze mu się 
powodzi  że się li tuję nad jego szczęściem.

Philopeyros: Jest to nieco ponury obraz, i przy
znasz  mój przyjacielu, trocha przeciążony.  W szak
że nie można zaprzeczyć żeby nie było w  nim i 
praw dy .  Ale to jes t  u  łaśnie co powinno czynić 
nieśmiertelny zaszczyt prak tykom. Ich prace, ich 
nudy ,  ich trudy,  s tają się wiecznem poświęceniem 
się, ofiarą niekończącą się ich życia; taUto medycyna 
staje się apos to l s twem,  apostolstwo zaś prowadzi  
niekiedy do męczeństwa.  Stosować trafnie p rzepi
sy  do sztuki, nieść ulgę, potem spać kiedy można,  
oto trudne ale piękne przeznaczenie,  ciało i umysł  
u t rudza ją  s ię ,  lecz kiedy serce jest zaspokojone,  
gdy sumienie mowi ci tajemnie spełniłeś swą po 
winność,\ życie nie jest  bez uciech i szczęśliwości. 
Zresztą,  żeby nic nie u k ry w a ć ,  złe nie jest tak 
wielkie jak  je w y s t a w ia s z ,  i jest  balsam w ybor
ny  na rany  które wyliczasz,  a ten jest,  wielki  zysk 
pieniędzy.  Wyznasz przecie że podobne wrynagro-
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dzenie pogardzone być nie może; wielu ludzi ,  bądź 
pewny,  chcieliby podobnych nudów, o k tó rych  
mówiłeś,  za taką  opłatą.

Philomales: W  tein znaczeniu,  zgadzam się 
z tobą.  Na wysokich  posadach,  przy bogatej i 
licznej prak tyce ,  gromadzi  się pieniądz; jedna jest 
niedogodność,  oto że go nie ma kiedy użyć. Gro
madzi się on na stopień,  na dziesięć, na dwadzie śc ia ,  
na  sto s t o p n i ,  ale dla gromadzącego, jest to t> le 
j a k b y  icli nie było. Montaigne nas b tern os t rze
ga, że uiycie ale nie mienie jest  bogactwem. Co 
po milionach, jeżeli dobremi są same przez się tylko 
przez wartość w e w n ę t rzn ą ,  a nie przez szczęście 
is to tne ,  oczew is te ,  niezaprzeczone.  Ja  pnjmu ę 
pieniądze które się przeksz ta łca ją  w  niezależność,  
spoczynek, uciechy i dobre uczynki,  inaczej ,  za 
przeczam icli w ładzy ,  mówię  j a k  Vauvenarguesj  

Nie je s t  to p ra w d a  ie  ktoś majątek zrobił, jeże l i
go używać nie umie.»

Philbpeyros: Zgoda na w szys tko ;  ale,  co j e s t
p r a w d a  to to, że nikogo nie ma oboję tnego na  
sposoby zrobienia ma ją tku  i powiększenia  go ile 
możności ;  nie daje się nawet pojąć czy można 
inaczej postępować.  Otoż powołanie  nasze,  podaje 
do tego sposoby n iezawodne.  Co! i nie jestże ci 
w iadomo czem jest  w  naszych czasach ta n iezmier  
na potęga, pieniądze,  potęga która wszystko  w y o 
braża,  która sp raw ia  niezależność ,  k tóra w ła d a  
w olą  i sumieniem, k tó ra  upokarza  dumę ludzką,  
k tó ra  w stosunku swój wielkości i podług hierarchi  

Tom XII. Poszyt II, 34
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lennic tw  to w arzysk ich ,  mówi do jednego rozkazu j ,  
a do drugiego ulegaj. Uważ' jeszcze  źe ta potęga,  
Jak i s ława,  vires acguirił eundo, albo raczej crescendo; 
odtąd, przez  praw o szczególniejszego przyciągania,  
Urządza poważenie,  u s tanaw ia  dostojność, w y z n a 
cza stanowisko,  a na dobi tkę daje wszystkie p r a w a  
poli tyczne ,  jeśl i  ci o to idzie.  Dzisiaj  każdy le
k a rz  oddaje swój czaś sądowi przysięgłych,  swoje  
n iewczasy  straży narodowej ,  swój grosz do skarbu 
kra jowego,  Krew sw ą  albo swoich dzieci ojczyznie* 
W s z y s tk o  go przygnia ta i potrąca,  nie ma dla niego 
innego  w ynagrodzen ia  oprócz majątku;  w tenczas  
rzeczy zmieniają postać całkowicie.  Przy bogactwie 
ia jmt i je  się miejsce naj świetnie jsze na szczycie t o 
warzystwa*,  być policzonym między na jw yższym i  
nie je s tżc  dzisiaj  sum/mtm  doskonałości  dla człoj 
w i e k a  k tóry  zd row o myśli? Jak i  taki  lekarz p rze
myślny,  bez nauki  i bez serca, dojdzie do tego ro 
dza ju  szacunku a ty nigdy nie dojdziesz ze s w o jem 
zam i łow an iem  w pracy naukow ćj ,  W samej n a w e t  
um ie ję tnośc i ,  i w  swojej  bardzo skromnej  wzię -  
tości.

Philomałes: Zgadzamy się w  gruncie więce  
niżeli myślisz,  mój kochany koilego. J e s t to  bardzo 
śmiesznie  mówić że pieniądze do niczego się nie 
zda ły ,  dlatego nie chcę bynajmniej ,  udając su
row ość  faryzeuszów,ską,  plwać  na pods łupie  cielca 
złotego,  byłbym p ra w d z iw ie  człowiek iem n a d z w y 
cza jnym w ieku  tego; precz 55 tą p iosnką ,  głupcy 
są najszczęśliwsi, ona  mi się zaw sze  w y d a w a ła
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fał szywą i głupią. W s z a k ż e ,*u t rzym uję  ze wie lka
i korzys tna  wziętość  j e s t  nieznośnym ciężarem. 
Jeżel i  masz dójść drogą pros tą ,  t rzeba  prac n ie 
zmiernych  i bez końca,  używ ać  bez roskoszy hy tu  
niespokojnego.  Jeżel i  masz dójśc drogą brudną 
s z a r l a t a n i z m u , to n a tężona  in t ryga ,  czynna i peł
zająca,  czoło miedziane,  dusza  w y t rw a ła  na w s ty d ,  
są nieodbicie potrzebne.  A potem, czyi  to prawiła  
żeby żaden  bodziec sumienia ,  żadna zgryzo ta  czuć 
się nie dala? żeby nie było żadnego w y rzu tu  taje* 
innego! Niewiem, ale kiedy kto stąpił nogą w błoto,  
nie wyjm ie  je j  bez zmazy;  niecliąc mówi się: honor  
j e s t  j a k  wyspa  przepaścista  i bez brzegów i t. d. 
P r a w d a  źe gdy się szkatuła napełn i ,  społeczność 
nie  czyni  różnicy; aby się tylko wzbogacić, głupo ta
i oklaski motłochu są bez mała t e z  same.  Luori 
bonus odor, ex  re qualibeti nic nie je st  lepiej  zna -  
nem. Lecz wtenczas,  w  oczach cz łowieka  uczonego
i dla lekarza k tó ry  pamię ta  św ie tn y  początek swego 
powołan ia ,  większa  część korzyści bogactwa o któ- 
r e m  mówisz ,  zmniejsza ją się znaczn ie  w wartości .  
P o n iew aż  skutki  są r ó w n e  w mniemaniu  pow sz e -  
chnem, to masz on wmieszać się w  n ieokrzesany  
t łum kupców świą tyni ,  p róbować szczęścia wszel
kim sposobem? Co do p raw  poli tycznych,  te m ów ią  
na moję stronę.  Pon iew aż  wóc ta la rów  jest sym~ 
bólem umieszczonym na wysokości  szczebli t o w a 
r z y s t w a ,  w ypada  z tąd  źe każdy  wysi la  się aby  
tam dosięgnąć; znaleziono sposób o,ceniaiii war tości  
osobistej  obyw a te la  w*  f rankach  i  centymach.  Odtąd ,
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gdy  nikczemność i bezwstyd  pozłocone na  okładce,  
zm ien ią  imie,  w ypada  ztąd ze kuglarz wzbogaco
n y ,  szar la tan który,  zeby sam mógł zyć, zrobił 
rzemios ło  zabi jan ia  innych,  mają te same i n ieza
przeczone wymagan ia;  gdzież są te raz p raw a  umic- 
j ę t n  ości i p rawej zas ług i?  Jeżel i  ci się podobają 
honory ,  jeżeli p rzywiązu jesz  j a k ą  cenę do w o ln o 
ści, do równości ,  do tych szczytnych g łups tw  albo 
urojeń  poli tycznych,  uprzedzam cię, mozesz mieć 
szcsęś l iw szym  współubiegającym się jakiego kupca 
a  lekarstw wzbogaconego,  którego także w eźm ie  
chę tka  do tych urojeń. Są wyjątki ,  ale te p o t w i e r 
dza ją ,  nie szkodząc byna jmniej ,  te p raw dy  które 
tu wynjieniam. Rzecz godna uwagi,  ze we w s z y s t 
kich czasach ludzie najznakomitsi  w naszej nauce,  
k tó rzy  najsilniej wstrząśl i  duchem lekarskim, żyli 
w  mierności; takimi by i i: Paracelse,  Yan I iel inont ,  
S thal ,  B r o w n ,  Rasor i ,  Broussais  , Ha l le r ,  Bónnet ,  
Morgagni i t. d. J eden  jest podobno tylko wyją tek ,  
Boerhaave,  ale czytając jego życie widzimy ze ma
ją tek  przyszedł  m u ,  iz tak r zek ę ,  mimowolnie :  
«Nie jego to było winą  ze był bogatym.» Zawsze  
na tćm się kończy ze ten co inaczej żyje,  rozm i
j a  się p raw ie  zawsze  ze swą s ław ą  w przyszłości ; 
k to ś  urodził  się na wielkiego człeka,  a umarł  bie
głym spekulan tem.

Philopeyros: Widzę  ze nie m a  sposobu w p r o 
w adz ić  cię na p ra w d z iw e  s tanowisko  pa t rzen ia  na 
p rzedm io t  naszych dowodzeń;  p ra w d z iw ie  

•Nawrócić doktora jest rzeczą niepodobną."
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Tw ój  sposób d o w o d zen ia  zda je  mi się, ze się 
rozmija  ze słusznością, z tego względu ze wpadasz  
w przesadę.  Pod ług  twego zdania,  zdaw ałoby  się 
ze wzbogacać się je s t  to samo co skazywać siebie 
na przykucie do taczki ,  j e s t  to włożyć złotą obróżkę; 
s lowt m nie jest to zyć, oddychać jak inni. Postrzeż 
się mój przyjacielu ,  jesteś zaś lepiony w  błędzie,  
oto silny dowód na to: ci co są w  tym przypadku  
o k tórym mówisz,  nie użalają się bynajmniej ,  tym 
czasem kiedy ci co są w  p rzypadku  p rzec iw nym 
dają  się s łyszeć z ciągłern użaleniem się;  wie lu  
z tych ostatnicli palą swe kadzidła  Baalowi i w szy
stkim bogom fa łszywym.  Co je s t  p raw da  to to, 
ze bardzo mała liczba osób podziela twe zdanie,  
a nadew szys tko  tw o je  obawy.  Co do mnie, w ie 
rzę  w  tego który powiedział :  «OeI» j a k  dobrze 
je s t  być nieszczęśl iwym z tr zydz ies tą  tys iącami

r* * <*
J iwrów dochodu.  Życzę ci podobnej  niedoli.

Philomales: I dlaczegozby przy t rzydz ies tu  
tysiącacli l iw ró w  dochodu nie miało się t rzymać 
nieszczęście? ono się t rzyma i przy sześdziesięciu-  
stu i więcej ;  nie jeden j e s t  tego przyk ład w  naszem 
powoloniu .  Niech sobie jak i  chce będzie stopień 
dos ta tków, wszystko idz ie z.serca, z duszy ,  z r o 
z u m u ,  albowiem dolegliwości  w  rów nym  stopniu 
do tyka ją  w s z y s t k i c h , n a w e t  im więcej  Jos się 
pieści, tym dokuczjiwszemi i nieznośniejszeini  w y 
dają  się s łabości  k tóremi przyrodzen ie  obarcza.  
Taki  je s t  niszczący w p ły w  bogactw że czyni nie
czułym człowieka na  to co jest  dobre,  a bardzo
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czu łym  na to co j e s t  zle$ liczba cierpień często się 
r ó w n a  liczbie ta larów. Dodajmy*/ ze nienawiść ,  
zazdrość,  p o tw a rz ,  w y w ie ra ją  swą  zajadłość na to 
w sz y s tk o  co je s t  nad to .  Jes t  to s t a r e ,  ale p r a w 
d z iw e ,  mój najczc igodnie jszy kol lego,  wiecznie 
p ra w d z iw e ,  i bądź  p e w n y  że bicz tych furyj nic 
cliloszcze zawsze  napróżno.

Phitopeyros: Przyznaję,  i nie brakn ie  p rzy k ła d ó w  
między  nami; lecz zgodzisz się także,  ze jeżeli s ię 
pozyskało dohrą i ohszeną w z ię to ść ,  to się wiele 
przeciwności  usunęło,  w iele u ła twiło  się t rudności . 
Oprócz op ływania  w  zbytku ,  oprócz przyjemności 
dos ta tków,  któremi pycha tylko gardzi,  a do któ
rych  lgnie serce jak tylko się do nich człek dotknie,  
czyż nie można użyć roskoszy  badań n a u k o w y c h  
kiedy się zechce? czyż nie ma w ienczas  szczęścia 
być dobroczynnym dla trgo że można? Pięknie 
je s t  zarabiać  na chlćb albo robić majątek przez 
pracę jako  cz łowiek  a przez dobre uczynki wnzieść  
się do niebios j a k  an io t .  Otóż bogactwo pomaga 
wTe w sz ys tk iem ,  wTszystko o tw ie ra ,  i wTszys tko  
może. To je s t  nieszczęście,  r zekną ,  któż winien? 
J e s z c z e  raz,  nie my zrobil iśmy społeczność taką 
j a k ą  ona jest ,  nie je s te śm y wTynalazcami tćj wiel
kiej machiny z d robnemi i nikćzemnemi s p rężyna
mi. Mówisz o prawdach  zaw sze  dawnych i zawssse 
n o w y ch ;  oto j e d n a  mająca ten podw ójny  charak
ter: mióć jest  to być; k to  nic nie ma jest niczem. 
Dzisiaj  bardziej  niż kiedy,  p r a w d a  ta  dobrze  po
j ę t a ,  dobrze  ro z w a ż o n a ,  nauczy cię więcej  niżel i
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wszyscy frymarczący umiejętnością i rozumem in 
octavo albo w innym kształcie. Otwórz oczy i uszy 
na ś w i a t , a przekonanie dosięgnie aż do serca 
twego.

PhiłomnŁes: Tak mało jestem czułym na twoje 
zachęcenie jak i przekonany twemi rozumowania,  
mi. Nie zaprzeczałem ja  potęgi pieniędzom; by
łoby to zaprzeczać jasności dnia w same południe 
Ja przekonany jestem że gdy tej potęgi raz nabę
dzie lekarz prawy i uczciwy, albo szachraj lekar
ski, różnica znika i w  oczach społeczności i w o
czach prawa. Odbierz m i l ion , a często zostanie 
sam głupiec albo intrygant powróć milion; a bę
dzie znaczenie, siła i potęga. Jest  to zawsze posąg 
drewiany pozłacany, który sie wydaje  zdała pro
mienistym i nakazującym; widziany zblizka, zw a
żony podług wartości , jest  tylko drewnem spró
chn ia łem ,  stoczonem od robactwa. Utrzymuję 
nadto ze prace,  działalność bez końca w wielkiej 
praktyce, niszczą ciało i utrudzają  umysł nie mó
wiąc juz o niczem więcej. Co mi tam prawisz o 
roskoszach bogactwa; piękny sposób zaiste! Zbytek, 
to uczucie mętne i rozpasane potrzeb wymyślo
nych, w ogólności jest  namiętnością dusz małych, 
ścieśnia umysł przywiązując go do rzeczy małej 
wagi, przyzwyczajając go zbyt prędko do nawału 
uciech. Uganiający się za złotem, i ludzie liczebni 
są w tym p rzy p ad k u ,  ich lekarze wiedzą to do
brze. Ten zbytek  z całą swoją uprzężą aktor
ską z rzędem Jkomedyantskim,czyz może rzeczywiście
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wpływać na szczęście, uśmierzyć kolkę, ukoić cier. 
pienie moralne, przedłużyć życie na minutę? Nie, 
bez najmniejszej wątpliwości. Co za potrzeba, proszę 
c ię ,  człowiekowi rozsądnemu,  mającemu proste 
pojęcie o rzeczach istotnie potrzebnych Ho życia, 
tych stołów wytworych, tych bronzów, zw ie rc ia 
deł, prawdziwych blyszczątek z królestwa fraszek 
błyszczących brzękawek dla głupoty ludzkiej, które 
tylko przystoją kobietom i dzieciom, wdzię.czni- 
siom i roztrzepańcom? Więcej powiem, ja ut rzy

muję ze medycyna, ta siostra filozofii, powinna za
wsze utrzymywać charakter poważny, ni,eco surowy, 
niegodzący się z drobnostkami świata powierz
chownego. Połóż obok tego zwodniczego wdzięku 
pokój, odpoczynek, niezależność, przyjemności do
mowego ogniska,  słodkie skojarzenie się z nauką, 
Wolne posiadanie siebie samego, swego życia, a 
w porówaniu to drugie położenie prze wazy. T rze -  
baz wiele starań, pracy niezmiernej aby dojść do 
tego? bynajmniej, inajątek w równej odległości 
od potrzeby i zbytku, zastosowanie żądz swoich 
do tej skali, oto cała sztuka. W umiarkowaniu 
przy inalem mieniu na niczeui nie zbywa. Sięgać 
dalej jest to pasować się z niepodobieństwem, i 
jak  po\yied/ial poeta:

D obrze, kiedy w sw obodzie człek  nic zna co bieda;

Lepiój, jest mieniem, cj sie ni^dy spełnić nie da.
Nie szydź mój przyjacielu, roskoszc rozumu są 

najpewniejsze,  najtrwalsze; przedmiot tycli rosko- 
szy  jest  niezmierny, jak  państwo prawdy,  niema-
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jący granic jak  świa t ,  i nieskończony jak sama 
natura. Nie ma więc nic na/I tę  samotną szczęśli
wość zagłębiania się w nauce,  które czarowało 
»aj większych ludzi,  obdarzało pokolenia dziełami 
zawszy uwielbianemi, albowiem odpowiadało wie
cznym sympatyorn uujiejętH&ścji i ludzkości; vivitur  
in ge n i o, enelera m or fis erunt. Zresztą, zawód je s t  
zawrs /e  o twarty ;  nigdy umiejętność nie wTyrzekła  
swego ostatniego słowa, zawsze jest  wiele do zro
bienia gdzie j,«ż najwięcej wrobiono, a rozkosz po
większania jest  rozkoszą wyższą od rozkoszy po
mnażania pieniędzy (1). Dobrze mówisz,  można 
dopełniać dobrych uczynków mając bogactw’a, ale 
to jest  warunej;  tylko pomocniczy; otworzyć rękę 
to niedosyć. Umysł tra fny , serce dobre, nieprze
brana mi.ło>ść bliźniego, oto są żiódla  w tem życiu 
duszy; tak to zamiłowanie w Sztuce staje się dla 
oczu naszych promieniem miłości B^ga rzuconym 
na ród ludzki. Znam jednego księdza,  którego 
sprzęt  cały wrart sto talarów', a który rozlewa 
wiejkie dobrodziejstwa. Przypomnij  bistoryę Ka
rola Williersa, tego skromnego chirurga, tego wry-

(1) D latego niejeden uczony ją przenosił. John H unter,

rzucając z żalem sw oje narzędzia anatom iczne, m aw iał do 

sw ego  przyjaciela Lynna ,,Muszę iść żebym zarobił tę prze
klętą guineę nie chcąc aby mi jutro jój nie zabrakło^4 (Patrz ży

cie jego  przez D rew ry O ttley tluraa: Richelota.^

Tom X I I . Poszył 11. 3 5
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bornego człowieka, oto jego nagrobek: On nigdy 
nie byi bogatym a zawsze czynii dobrze.

Philopeyros: Twoja paradoxa, bo niepodobna 
jes t  mieć za co innego twojego zdania ,  utrzymać 
się nie moze. Wierz, czci godny kollego, są mię
dzy znakomitymi praktykami posiłkowanymi od 
szczęścia, ludzie zdrowo myślący i z dobrym zda
niem; oni także lubią prawdziwe rozkosze , onj 
umieją ich używać przyzwoicie i ostrożnie,  ale 
przy swojej dostatności , znają jeszcze rozkosze 
których ty nie znasz, ty człowiek głębokiej nauki 
a małego majątku,  i mogą znać twoje jeżeli ze 
chcą. Zresztą czy ich potrzebują? Jest w  wielkiej 
praktyce nie wiem jakiś ruch, jakiś pociąg, który 
pokrzepia i zachwyca, gatunkiem upojenia,  który 
się podoba. Imie zjednane, odgłos, honory, pienią, 
dze, wynagradzają hojniej nad te swobodne chwi
le prac naukowych, nad któremi tak się unosisz- 
Te swobodne chwile ,  czyż nie pozbawiają tego 
widowiska zawsze wielkiego, zawsze nauczające 
go, zawsze ciekawego, na wszelkich stopniach, pod 
zlocistemi gzemsami bankiera,  jak na poddaszu 
biedaka, natury ludzkiej passującej się z dolegli
wościami,  i dla uśmierzenia ich lub odegnania 
wzywającej  pomocy naszej sztuki? Nadto, ponie
waż szczerość jes t  wybitnym rysem mego charak
teru,  powiem ci poufale ze jest  w sztuce zarabia
nia pieniędzy, przyczyniania, gromadzenia, tajemna 
rozkosz władz umysłowych, przyjemność w ewnę
trzna szczególniejsza. Im bardziej się liczba po
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większa,  tym bardziej ten rodzaj szczęścia w z ra 
sta i wkorzenia się. Roskosz ta jest  bez wstrzą- 
śnień ,  bez gwałtowności,  bez rozdrażnienia,  a do 
tego powtarza się co chwila i trwa  życie cale. 
Spróbuj jćj  nim rzucisz na nią bluznierczą wzgardę.

Philomales: Cicho, przekoro, sofisto/  Jesteśże 
tak mato moim przyjacielem, że aż mi radzisz  
szczęście, które podług twego wyznania jest  ga
tunkiem pociągu i wiecznego ruchu? I  nacóż ta 
wrzawa męcząca, upajająca, odurzająca, którą na
zywają stawą, żeby iść bez końca i odpoczynku 
po zdobycie pieniędzy. W istocie, nie jestże to 
wskazywać siebie na życie gwałtowne i naglone, 
nie jestże to być podobnym cło pewnych u staro
żytnych niewolników wskazanych do kopa ln i , ad  
m etalla?  To nie jest  ani moim celem , ani moim 
upodobaniem. Szał ludzki za jedno bierze bogactwo 
ze szczęściem; ztąd to te zapamiętale r z u c a n ie  się 
na z ło to ,  szukanie go niekiedy na dnie na jb ru
dniejszych ścieków; ztąd ta dążność życia do z y 
sku, do próżności,  ta gorączka pychy, to upodo
banie w zbytku, to wzdychanie do wielkiego ma
jątku,  które ściska serc tyle;  ztąd jeszcze,  trzeba 
powiedzieć to niewolnictwo człowieka, który m y
śli o t«in co posiada. Wierz mi, zajmować mato 
miejsca i robić mało odgłosu, ma także swój wdzięk; 
spróbuj tego życia, a upewniam cię, że twoje ża 
le nie będą ni wielkie ni długo trwałe. Co się ty 
cze uciechy skrytej albo ponurej i nieprzerwanej 
nagromadzania pieniędzy, ta być może; ale się
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zgodzisz, ze ta uciecha ujemna, drobna, ticha, bar
dzo podobna jest  do skąpstwa, namiętności n ik
czemnej i smutnej, którą się z wieikiem staranitrm 
ukrywa.  Dobrze jest  aapewna ukrywać zdroźno- 
ścii w pomroce. Zarabiać pieniądze dlatego jedy
nie aby jć w stosy układać jest szczęście itizkiej 
próby. W dobrem sumreieniu czyż zwodzenie się 
wynagradza pracę? czyż cel wart  aby się za nim 
uganiać? Ale jeśli piehne oepy szka tu ły  tyle maj% 
wdzięków dla ciebie , bądź pewwy źe ten rodzaj 
przyjemności będzie dfc* twoich następców wiel
kim powodem do cieszenia się, może do drwinek, 
i powiem jak Baglivi, chociaż w innym znaczeniu: 
F’era diooy experta dico, sancta que affirmo.

Philopeyr&s: Jak  kazanie na pustyni nie miało 
nigdy zastosowania: istotnego, tak bez wątp ienia  
tw oje  uniesienia, albo raczej twoj;e prawienie filo
zoficzne, nie przekonają nikogo, bądź pewny. Nie 
tylko mniemanie powszechne cię potępia,  ale j e 
szcze doświadczenie i prawda. Otębuka jest rana 
od pieniędzy; nie jeSt ona śmiertelną powiadają; 
kto  wie,  i jeśliby ukryte przyczyny wszystkich 
chor6b były nam wiadome, ta zajmowałaby nie- 
zaprzeczenie szerokie miejsc© w układzie nosolo- 
gicznym; znajdow«noby ją ciągle między nami,  bo 
wie lka ,  wieczna zaw ada ,  spółubieganię s ię , jest  
dzisiaj takie, źe trzeba będzie zastosować do t łu
mu lekarzy te straszne słowa AJalthuza: »Nie t rze 
ba było robić głupstwa* rodzić się, bo nie ma dla 
tvas miejsca na nczcie ź y c ia .«  Otóż, do wszystkich
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dowodów, które ci wyłożyłem* dodam ostatni, 
k tó ry  zdaje mi się stanowczym , zt  przypuszcza
jąc to upodobanie w pracy naukowej, spokojności, 
niepodległości, do której tyle przywiązujesz war
tości , czyż nie dosyć czasu wtedy, kiedy już Jo# 
jest  zapewniony? Cóż nieprzyzwoitego robić za
pasy na przyszłość, zeby tuczyć wygodnie swoje sta
re lala i osładzać je  jak dobrze powiada 3YIoi»taigne# 
"Wszyscy praktycy co się rzucili na wielką i ko
rzystną praktykę,  będą mogli zarzucić kotwicę 
kiedy zechcą, oddać się uciechom domowym, upra
wiać umiejętność i filozofią, wzbogacać medycynę 
swemi postrzezeniaror; będą wtenczas mieli olium  
cum copia, którego ty nie masz, ani ci co po tw o 
jemu myślą, jeżeli są jacy.

Philomałes: I dlaczego! ludzie o których mó
wisz, nie usuwają się nigdy od świata i zatrudnień? 
Dlaczego tak mało widać tych, którzyby doracbo- 
wawszy się do kolossalnrj liczby, powiedzieli: do
syć, teraz spoczynek albo swobodne chwile nau
kowe* To dlatego ze im więcej kto ma, łyin więcśj  
chce mieć, to jest  wyryte na dnie serca ludzkiego. 
Są nawet postrzeżenia ze małe zbiory robią się 
trudniej niżeli wielkie, bo podług przysłowia an 
gielskiego: »pilnnjmy dobrze groszów, bo z ł o t ó w k i  i 

same się ustrzegą«, robią sobie postanowienie uzbie
rać mil ion; zebrawszy milion, chce się drugiego, 
potem trzeciego, jeżeli można. Chciwość się za
drażnia i ożywia temiż sposobami, które się uży
wają  do j ś j  uśmierzenia; choroba ciągnie się aż do

www.dlibra.wum.edu.pl



— 278 ~

ostatniego tchu, aż do ostatniego uderzenia serca 
i arteryj. Rzekłbyś że zły duch skryty,  nieubłaga
ny, zdaje się ciągle mówić: brakuje ci tego, miej 
się na ostrożności abyś się nie zatrzymał;  los jest 
niestały, kaprjśny, wyciąga ręce, wyciągajże i two
je o tern tylko i myśl. I tak rozwijają się wszy
stkie sposoby aby co najwięcej zebrać Do sposo
bów zwyczajnych, pomnożonych, urozmaiconych, 
połączonych wszystkiemi sposobami,  dodaje się 
obrót nawTet dochodu, jako kapitał obrotowy, ra
chuba procentów od procentów, co się nazywa 
w  języku bankowym dawać na poty talarom . Do 
tych potężnych środków łączy się obawa aby nie 
być opuszczonym, zapomnianym, wymazanym, aby 
nie widzieć nowych współ zawodników opanowa
nia powszechności; więc się nie zaprzestaje i na- 
koniec przychodzi umrzeć zniszczonemu pracą i 
starością, na kupie złota. O nędzo szczęścia bo
gactw!’ Widzisz że los obchodzi się bardzo przy
kro nawet y„e swymi przyjaciołami. Ten kierunek 
przynaglony bytu, jest  prawie powszechny, a nie- 
interessowność daje się zracliować. Z czasów prze
szłych znam dwóch tylko świetnych lekarzy, któ
rzy przeciwnie postępowali ,  Haryey i Hal ler ;  a 
wiadomo co nauka winna ich geniuszowi. Ale też 
pierwszy był długi czas wyszydzany, wyśmiewa
ny, uważany jako krający zaby; drugi przed swoją 
wielką sław?ą , jako ubogi erudyt,  bea praktyki i 
bez majątku. W naszych czasach nic nie ma rzad
szego jak  ten powrót do czczi dla nauki. Nałóg
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zbogacania się raz nabyty,  trudny jest  do pozby
cia się; to dziwne zjawisko flzyczno-moralne rzad
ko się postrzegać daje. Z dwunastu milionami i 
anewryzmem serca, Astley Coopper robi postano
wienie odpocznienia; ale nie może wytrzymać, po
wraca do jarzma i pod niem ginie. Mógłbym przy
toczyć wiele przykładów, co sobie łatwo wyo
brazisz.

Philopeyros: Widzę mój przyjacielu że my nie 
możemy się rozumieć , wszakże rozważając rzecz 
z rozmaitych stron, zdaje się że nasze zdania spo
tykają się nie w jednym punkcie. Jestto prawda 
pospolita ale wiecznie pewna, że umieć zatrzymać 
się w porze jest  wielkim dowodem dobrego są
dzenia o rzeczach, wyższości umysłowśj; następnie, 
że odgłos tak świetny uważany z daleka, ma swo- 
j% nędzę, a znakomitość swoje nudy; nakoniec ze 
każda korona ma swoje ciernie. Jeżeli niepowo
dzenie ma swoje udręczenia, swoje słabości, swoje 
nietrafności , to są też boleści gdy do zbytku się 
udaje;  ale trzeba dwóch rzeczy aby do nich się 
przyznać, doświadczenia i szczerości.

Philom athes: Prawda, jednak powtórzę ci to 
com powiedział w naszej rozmowie,  oto że każdy 
lekarz pójdzie w powołaniu swem za swą skłon
nością,  swojćm własncm upodobaniem, którym 
okoliczności mogą z czasem przeszkodzić albo po~ 
módz. Cokolwiek bądź, zgadzam się że każdy po
win ien,  ile jest  w jego możności, szukać dobrego 
bytu, ulepszyć swoje położenie, potrzeba,  mówię
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nadto,  powinność powodzenia wszystkim jes t  n a 
rzuconą; ale nie trzeba ani iść bardzo daleko, ani 
uwodzić się omamieniami świetnych pozorów. 
Piątno wszelkiej mądrości praktycznej będzie za
wsze miarkowanie swych przedsięwzięć,  ograni
czanie żądz swoich i rozpraszanie swych omamień; 
takim to sposobem uczymy si<ę ulegać potrzebie, 
zgadzać się ze swojem przeznaczeniem, potem 
czekać w pokoju ostatniego wyroku Opatrzności.

L e b e l .

LISTY LEKARSKIE
DOKTORA FORGETA PROF. KLINIKI LEKARSKIEJ W STRASBURGU

U ST  SIÓDMY.
(Gazette des hopitau* Nr 19 le 15fóvrier 1844 jeudi).

jjO w o  wypełniać winniście obowiązki: 
»ulgę sprawiać i nieszkodzić!"

Hippokrates (o zarazach).

Bogu dzięki, ukończyliśmy, szanowny kolego, 
dotkliwy obraz obecnego stanu sztuki leczenia, 
w  którym odrzucenie zasad zasiało niezgodę, 
wątpliwość i niedowiarstwo. Je&ejiby taki miat 
być skutek usiłowali ludzkich, przez lat dwa ty* 
siaoe, jeżeliby taki miał być kres potęgi sztuki 
leczenia ,  p owi ani byś my zamknąć już  świątynię
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Eskulapa i zrzec się powołania, które sprawować 
sumnienieby nie dozwoliło. Na szczęście, tak źle 
nie jest: żyją zasady i przechowują się skrycie 
nawet pomiędzy tymi, co na pozór niemi pogar
dzają; dowodzą nam tego ich codzienne postępki. 
Ogólna pogarda dowodzi zniecierpliwienia i mę
ki, jakiej  ludzie doznają po długoletniej dążności 
ku odsionieniu skrytych tajemnic przyrody. Po 
bezprawiach nastąpić winien spoczynek i natural
na skłonność do porządku. Nie wątpię,  że i teraz 
wkrótce zjawi się jaki nowy układ nauki lekar
skiej, który uśmierzy zaburzone umysły i choć 
na czas niejaki, do jedynej myśli skieruje. W  o
czekiwaniu na tego Proroka odnowiciela us tawi
cznych odmian zrządzanych kolejno przez H ippo-  
krałesa , Galena , Sylw iusza , Stah la , Boerhaavego9 
B row na , P in e la , Broussego i t. d. owych mistrzów 
nauki opartej na przyrodzie,  na płynach, na che-» 
mii, na żywotności, na mechanizmie, na bezwła
dności, na częściach stałych, na zadrażnieniu i t. p. 
w oczekiwaniu na twórcę nowego pojęcia, czyliż 
nie godzi się zebrać w , je d n ą  całość rozproszone 
cząstki rozbitej umiejętności, ochronić je  od za
głady, aby służyć mogły za materyał do budowy 
nowo odrodzić się mającej nauki. Chętnie po
święcamy swój udział w tej mozolnej pracy, na 
korzyść przyszłości. Tem większą sprawi nam to 
zatrudnienie przyjemność, że bardziej pochwałą 
aniżeli naganą zająć się wypadnie ,  i ze sami p o 
święcamy się na ofiarę lekarzom, których dzieła 
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surowym dotknęliśmy sądem. Dotąd zastanawia
liśmy się nad umiejętnością lekarską,  pod ogólnym 
względem filozofii, teraz rozbierać będziemy za
burzenia jakie zaszły w szczegółowym obrębie 
sztuki leczenia. Uwagi czynić będziem w sposób 
lekki, zgodny ze zwyczajem naszych czytelników.

Staremu słudze gazet, wiadome jest  znacze
nie i granice czasopisma, ażebym je obciążał cał
kowitym i porządnie uszykowanym układem filo
zofii leczenia; pragnę tyjko z kolei o niektórych 
zasadniczych przedmiotach nauki przemówić,  nie- 
zachowując ścisłego między nięmi związku. I tak, 
dziś zaczynam od tego na czóm skończyćby nale
żało, od wyznania mćj wiary  co do lekastw i ich 
działania,  a to z tej przyczyny: w naturze jes t  
umysłu; ludzkiego, dochodzić zaraz z początku 
dzieła, jaką piszący myślą był natchniony, jakie 
ma na celu widoki. Ta skłonność przewidywania  
i  domysłów, chlubnie najpiękniejsze przymioty 
rozumu znamionująca, ma wszelako ważne niedo
godności; pośpiech z jakim sądzą autora, uprzedza 
nierozwinięty jeszcze wykład jego zasad. Zwykle 
ostateczny wydaje 's ię  wyrok, o książce z okładki,
o piszącym ze zdania powziętego o jego szkob’, 
nie czytając wcale dzieła, nie słuchając autora, nie- 
zw’racając'u\vagi na ograniczenia i ostrożność z jaką  
przystępować wypada do tak odrębnego i wielo
rakiego przedmiotu,  jakim jest  nauka o człowieku 
W stanie zdrowia i choroby. ]Sic łatwiejszego, 
jak  uznać tym sposobem głupca \v rozumnym czlo-

www.dlibra.wum.edu.pl



— 283 —

wieku, nieuka w uczonym, waryata  w obdarzonym 
wyższym genjuszem. Ze stylu właściwego kry
tykom, wnosić można, iż najwyniośtejsi mistrze, 
nie sięgną nawet do kolan owych niedojrzałych 
sędziów, w których ręce złożono biczyk gaze- 
ciarski.

Z tych powodów lękam się, szanowy kolego, 
ażeby z moich słów dotychczasowych twoi czytel
nicy nie uznawali  we mnie jakiego E rostra tesa , 
jakiego na małych nogach Paracelsa, ażeby nie do
myślali się we mnie zamiaru powszechnej zagłady 
i zburzenia, jakie Oescarles i Bakon zalecali, j a k o 
bym ciiciat na olbrzymim stosie wszystkie pomniki 
dawnćj i nowej nauki lekarskiej, spalić i zniszczyć 
do szczętu. Zdziwią się nie mało, gdy teraz się 
dowiedzą,  że przeciwnie najszczerszym jest  moim 
zamiarem, przechować, ze szczupłeini wyjątkami,  
wszystkie prawie sposoby leczenia,  których nieko
niecznie skuteczności, ale tylko działania dowio
dło doświadczę nre i rozumowanie.  Jedną bowiem 
z górujących mych zasad je s t ,  że każdy sposób 
leczenia może w danym przypadku znaleźć w ła 
ściwe zastosowanie.  Okoliczności te oznaczyć i 
rozga tunkow ać , to właśnie jest  węzłem do 
rozwiązania przez sztukę leczenia. Ale chcieli
byśmy ukrócić zbyt skwapliwe,  b łędne,  kłamli
we i ozstrzygnienia tak zawitego .zadania. P o w ta 
rzam, nie użytek, ale nadużycie chcę potępić całą 
silą mego zamiłowania rzeczywistego postępu, i 
za pierwszą zasadę przyzywam dwa zdania,  k t ó 
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rych powagi nikt nie zaprzeczy: 1. «Trzymaj 
się dróg d a w n y ch , wybierz z nich najkrótszą i  

najlepszą, i tą postępuj. (Bctkon). 2. «Ponieważ 
sprawy żywotne nie znoszą żadnej zwłoki, kiedy 
więc niepodobna nam oznaczyć najprawdziwszego 
/,danin, powinniśmy trzymać się zdań najbardziej 
do prawdy podobnych.» (Descartes).

Szacownym darem nauki, byiaby wiadomość 
1 ód  w iloraki sposób chory organizm odmienić się 
może; 2re ilorako gnane lekarstwa tenże organizm 
przeistoczyć są zdolne; 3 cie jakie j e s t  lekarstwo 
właściwe do odmiany organizmu w sposób zamie
rzony. Dopóki te trzy założenia nie dadzą się roz
wiązać, sztuka leczenia będzie nauką wniosków i 
domysłów, na samem prawdopodobieństwie opartą 
i  uległą nieokreślonym wymysłom wyobraźni le
karzy,  wyobraźni, już  ze swego powołania błę
dnej i zarozumiałej.

Lubo taka doskonałość jest  niepodobną, ma
my prawo korzystać z pewnych zasad ogólnych, 
będących owocem tylowiecznej pracy, aby przy
swoić sobie prawdopopobieństwa, w niedosta
tku bajecznej pewności. Tych zasad nie należy 
poświęcać,  dla niedorzecznych uprzedzeń tłumu 
wynalazców, albo dla znużenia i rozpaczy przy 
daremnem dochodzeniu niepodobnych rzeczy. 
W niepewnym bowiem wypadku ,  należy według  
przepisu Karteziusza: « r z ą d z ić  się według zdań 
najwięcej do prawdy ebliżonych j powszechnie 
wprowadzonych w  użycie,  przez osoby najrozsą-

www.dlibra.wum.edu.pl



— 285 —

dniejsze» (1). Stopień prawdopodobieństwa służy 
nam za prawo zakreślona przez zdrowy rozsadek.

Od kiedy zaprowadzono pewien porządek 
w umiejętności lekarskiej, wszyscy niemal pisarze 
załoiyli sobie to zadanie: «jaJki jest  najwłaściwszy 
podział  sztuki leczenia?* i dotychczas nikt się 
nie znalazł, coby w  dostateczny sposób był zdolny 
rozwiązać ten przedmiot,  to jest: w zupełności, 
jednogłośnie, stale z pomieszczeniem wszystkich 
wydarzeń: takie bowiem dzieło jest  niepodobnem 
do uskutecznienia;  ló d  bo zasada podziału zmie
niać się zawsze musi w miaię zmieniających się 
coraz układów lekarskich; 2re bo niedostaje nam 
statecznej podstawy, na którejby podział całko
wity mópł spocząć. Każdy bowiem w yrozum owany 
podział daje się pojąć, albo: jak  chorobowy (pa
tologiczny), żywotny (fizyologiczny), i chemiczny. 
I  tak Sód lubo znamy pewne lekarstwa pod wzglę
dem ich skutków w pewnych chorobach, jest wiele 
innych, z własności swych nieznanych, a potem 
najpewniejsze lekarstwa, mogą nas zawodzić. !Vadto 
jednćm lekarstwem wiele chorób uleczyć można, 
równie  jak  na jedną chorobę mamy wiele lekarstw; 
z  tych względów zasada na lekarstwach nie jes t  
właściwą. 2re To samo powiedzieć można o ukła
dzie fizyologicznym, to jest  o działaniu lekarstw 
na tkanki i fnnkcye; bo to działanie bywa najczęściej

(1) Mowa o m elodzie. Czgść III.
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nieznane,  niestateczne, pozorne, jednakie z wielu 
nnnemi i t. d, 3cte Go do zasady chemicznej, taby 
zdaniem nas/.em była najwłaściwszą, ale nie- 
wszystkich leków skład i czynne pierwiastki są 
snajome, albo tez skutek ich działania przeciwny 
je s t  icli częściom składowym. Z tych powodów 
podział nauki o lekarstwach musi hyc koniecznie 
ziożony, powikłany, oparty na troistym związku 
wymienionych zasad; a nadto, ileż wyjątków, ogra
niczeń dodać winniśmy, aby uniknąć zamętu i po
myłki.  Dostatecznę znajdujemy na lo przykłady, 
w  gromadach leków powszechnie ustanowionych, 
i  tak: środki osłabiające działają tak jak wzma
cniające w osłabieniu będącem przypadłością stanu 
zapalnego; w podobnych zdarzeniach lekars twa 
w zm acniające  będą miały działanie osłabiające. 
Leki podburzające niekiedy uśmierzają stany k u r 
czowe,  a u niektórych osób uśmierzające środki 
wywiere ją  skutek poribudzający. Lekarstwa na 
w ym ioty  mogą działać na stolec, i przeciwnie wia
domo jest ,  jak są zawodne i niepewne, wszystkie 
lak zwajie przeciw , albo gatunkowe, których liczba 
nieszczęściem w obecnym okresie grubego empiry- 
zmu nadzwyczajnie wzrasta; wreszcie wszystkie 
lekarstwa, mogą żadnego nie wywierać działania, 
i  ani jednego nie ma, o któremby z pewnością rzec 
można, że niechybnie skutkuje.

Nie idzie jednak zatem, abyśmy wszystkie 
rzędy i klassy lekars tw wypuścili z pamięci, i u to 
pili w  odmęcie zapomnieuia. Owszem, będa one

www.dlibra.wum.edu.pl



—  287 —

pomnikiem ogólnych zasad, co do wskazań  i wy* 
ją tków, jakie lekarz w  każdym szczególnym przy
padku na myśli mieć winien.  Aby jednak należyte 
obrać zastosowanie,  należy posiadać naukę,  dar 
postrzegania, Źilozotią, słowem zalety, któremi w y 
godniej jest pogardzać, aniżeli je obracać na użytek.

Zdaniem najlepszych badaczy, sposoby lecze
nia, są co do liczby bardzo ograniczone, ale za to 
mamy nadzwyczaj wiele ciał ,  którym przypisuje 
się leczące własności. W  teoryi można wprawdzie  
przypuścić, ze każde lekarstwo jako ciało odrębno 
i z właściwych sobie części składowych utworzone, 
powinno mieć działanie szczegółowe i oddzielne,  
ale wyszczególnianie lęków nie dzieje się w rze
czywistości i dopiero spodziewanem być może; 
w  praktyce zaś,  godzi się tylko postępować zo 
względu rzetelnych faktów.

Nadzwyczaj ważną jest okoliczność, lubo empi
rycy ją  zapominają albo udają zapomnienie, źe lekar
stwo obdarzone szczegółową czyli gatunkową jaką  
własnością, ma nadto iniie ogólne własności, których 
przecię w praktyce pomijać nie godzi się. I  tak 
np. etery i lotne oleje mają własność przeciw — 
kurczową, ale są zarazem środkami podbudzające- 
ini. China,  arszenik są środkami przeciw—perio** 
dycznemi, ale zjnane jest  ich drażniące działanie. 
Ż yw e  srebro skuteczne jest przeciw chorobie w e 
nerycznej, ale  przytein podżega stan zapalny, za- 
jątrza błony śluzowe w  ustach. Siarka jest  lekar
stwem przeciw liszajom, afcnie powinna «ię zapi
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sywać w gorączkowym stanie chorób skórnych i 
t. d. A więc, i spazmy, i zimnica, i choroba wene- 
nyczna i liszaie nie dadzą się temi środkami wy
leczyć, jeżeli im towarzyszy stan zapalny, którego 
żaden lekarz nie powinien spuszczać z uwagi, dla 
dobra ludzkości i fila własnej sławy.

Zdaniem n a s / i m ,  nie ma zgoła empiryzmu 
W leczeniu* każdy bowiem empirj 'k ma swoję teo- 
ryą ,  chociaż czasem o tem sam nie wie; a [totem, 
kiedy działanie jakiego środka należycie jest  po
znane,  byleby właściwie wskazane, zawsze bidzie 
na swojem miejscu. Cóz może być więcej wyro- 

aumowane,  jak przepisanie chiny w  zimnicach'? ży
wego srebra w chorobie wenerycznej'? Bo w przy
rodzie nie ma emplryzmu, bo każda przyrodzona 
własność działa w  granicach i prawach rozumu, 
empiryzm jest  raczej wyrażeniem nieumiejętności 
ludzkiej, niezdolnej dociec składowych cząstek le
karstw, ani dróg któremi one przeniknąć i przei
stoczyć organizm są w możności. Frawdą jest  to 
niezaprzeczoną tak dalece, ze empiryzm coraz bar
dziej ogranicza się i n iknie ,  w miarę bogacenia 
się umiejętności, a lekarstwa tak zwane empiry
czne,  stają się w końcu rozumowemi. Odkrycie 
szczegółowych alkaloidów posłużyło do wytłóma- 
czenia skuteczności kory peruwiańskiej,  opium, 
wroniego oka,  wykazując w nich pie rwiastki ,  na 
gatunkowe ich. własności wpływające.

Lekars twa nie zawsze do zamierzonego trafiają 
celu, najwłaściwsze wskazania zasadzają się na

www.dlibra.wum.edu.pl



—  289 —

samem prawdopodobieństwie,  na takich jednak po
przestać musimy; z tych powodów sztukę rozumo
wanych wskazań czyli leczenia, nazywam: «sztuką 
stosowania lekarstw, których działanie jes t  naj
więcej do skutku podobnćm.» To zasadnicze prawo, 
święte poniekąd, codziennie bywa gwałcone przez 
wynalazców lekarstw a raczej sposobów leczenia. 
Chociażby nawet  skuteczność ich leków byia oczy
wistą ,  pozostaje zawsze wykazać stopień praw- 
dopobieństwa co do własności leczącej, W porów
naniu ze znanemi lekarstwami; wiadomo zaś, 
ze takie probiercze doświadczenie,  nie mo£e być 
dziełem dnia jednego. To dowodzenie przekony
wa o użyteczności postrzezeń liczbowych. Przyj
mujmy wynalazki, gdy zasługują na przyjęcie, ale 
stawiajmy je na należytym szczeblu prawdopodo
bieństwa. W tein tylko różnić się chcemy od szkoły 
mody i empiryzmu, której powściągamy nadużycia, 
ze to co ona za pewność ogłasza, my nie uznajem 
za wolne od wszelkich zarzutów, mając zawsze 
wzgląd na to, czy nowe środki słusznie mieć winny 
przed dawnemi pierwszeństwo. Wtedy dopiero 
chwycimy się nowych, kiedy dawniejsze które 
nam się wydały więcej do prawdy zbliżone,  zo
staną bezskuteczne. Takie, zdaniem naszem, winno 
być prawidło sumiennego i światłego leczenia.

Lekarstwa działają przez zetknięcie z cząst
kami organicznemi stalemi, płynnemi lub lotneiui. 
Pomimo usiłowań całego umysłu, nie jestem w sta
nie wyrozumować działania leków na  istoty du-
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chowe, na same własności, jak na pierwiastek ży
wotny na siły  organiczne i t. d. Nie mogę pojąć 
ani dynamizmu szkoły niemieckiej i włoskiej, ani 
żywotności szkoły Montpellier. Zycie i siiy przei- 
stocayć się mogą, jedynie  przeistoczeniem cielesnym. 
Pokornie wszystkich przeprasza m za grubość mego 
pojęcia, ale nie potrafię myśleć inaczej. Podług 
mnie, cząstka lekarstw dotyka się cząstki ciała, 
górującej nad innemi co do spraw i własności; 
zetknienie to wszeleko, niekoniecznie ma być pro
stem i be^pośredniem. Na przykład: podbudzanie 
mózgu sprowadza targanie członków, chociaż się 
te z lekarstwem niestykały,  takie zjawiska polegają 
na spółczuciu i uważane są za przypadłość i t. p. 
Nie idzie także zatem, ażeby działanie lekarstwa 
ograurczaio się tylko do punktu zetknięcia; popę
dzone przez wessanie, działać może następnie ale 
zawsze stykając się bezpośrednio z cząstkami całego 
gospogarstwa zwierzęcego- Wątpię czy kiedykolwiek 
zaprzeczono wessania, nikt również miejscowego 
wpływu lekarstw nii? odmówił- Są środki działa
jące miejscowo, są inne co drogą wessania skut
kują, a wieie jest takich co działają w len dwoi
sty sposób; np. muchy hiszpańskie naciągnąwszy 
pęeh erze na skórze, wywierają  wpływ na trzewy 
moczowe. Zaprzeczać wessania, byłoby niedowie
rzać działaniu mnós twa silnych lekarstw, które 
jedynie  taką drogą skutkować są zdolne. Zaprze
czać działaniu miejsowemu , to samo je s t ,  co nie 
wierzyć w oczywistość, świadczą o tem: ból, zapa*
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lenie, przypiekanie i t. p. zjawiska.  Moi przeciwrnicy 
zawsze za największe obwiniali mię poniżenie, że 
tylkawierzę wr miejscowrc działanie lekarstw, za to 
niektóry z nich, wzmiankowane przypadłości miejsco 
wre, za następne zjawiska wessanid poczytywali  
Takiej szkoły wyznawrcy u t rzymują ,  że aloes lub 
ja lappa,  musi wprzód całkowite krwi krążenie 
opędzić, zanim poruszy stolec; muchy hiszpańskie 
zapewne tą samą drogą muszą wprzód okrążyć, nim 
sprawią pęcherze... Niech spoczywa taka  szkoła 
i pokój wieczny racz jej dać Panie!

Lekars twa bąć miejscowro, hąć przez wessanie* 
skutkujące* mogą zrądzać następs twa mechaniczne 
lizycz«ie, chemiczne, również jak dynamiczne i ży 
wotne. T«m założeniem przekonywam iż w myśli 
mojej nie jest samo strictum  et laxum , brak lub 
zbytek zadrażnienia: d wudzielność która nie przy- 
jmszcza mnóstwa sprawr tajemniczych co dorzeczy  
a jawnych w skutkach, postrzeganych w zwią 
zku płynów, w  żywieniu trzewówr, wr pełnieniu 
żywotnych urzędów, s łowem , w niedopieczone, 
pracowni życia. Olo jest zgodność teoryi z czy* 
nem: a|e niestety! j ak  jeszcze jest  daleko od 
przypuszczenia zasady, do wykazania jej wr ozna
czonym czynie: jak j e s t  daleko od litery prawa 
do urzędowego zastosowania doń szczegółowych 
wypadków'. Pojmujemy łatwo ostateczny punkta ,
przyczynę i skutek,  środek lekarski i jego następ
stwa, ale między temi przedmiotami jest  przepaść
bezdenna, a w tej przepaści gubią się na przcmia-
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ny teorye i ukiady, których niesfatek i zmieiinost. 
zmuszają nas do ustawicznego złorzeczenia przeciw 
nieudolności i czczości nauki lekarskiej. Ponieważ 
taki ma być zgubny koniec zdań na los wyrzeczo* 
nych, starajmy się wstrzymywać nasze kroki wte
dy* gdy ,m ziemia niestarczy, i wróćmy cześć 
słowom Goubmsęft, choć byiy nieraz już  wstydem 
okryte: «Melius est sisiere gradu m , qitam progres 
d i per łenebras. Wierzmy w to, co widzimy, co 
bezpośrednio z wrażenia zmysłów naszych wypły
wa: ograniczajmy się na przyrodzonych i bezpo
średnich wnioskach; nie ucinając wcale skrzydeł 
genjuszowi, oczekujmy aż wypadki udowodnią 
jego sposób wadzenia rzeczy; nie wystawia jmy 
ludzkość na ofiarę zawczesnych i powierzchownych 
wniosków modnej receptury. Nie zaprzeczajmy, ale 
wątpijmy.

Sądzę, że uznasz kolego to objawienie moich 
zasad, za szczere i zupełne. Z uniżonością złoży, 
łem rachunek mego lekarskiego sumnienia; niech 
kto się lepiej czuje usposobionym, piorwszy mj 
kamień rzuci.

Grabowski,
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NOWE DZIEŁA
L E K A R S K I E  Z A G R A N I C Z N E  

odznaczające się użytecznością swoją, albo oryginalnemi 
pom ysłam i i nowemi odkryciami.

(Dalsty ciąg).

dycyna Sądowa, Policya Lekarska i Topografia.

C. C. M arc. Dic Geisteskranklieiten in Be/ie- 
hung Kur Rechtspfłege. Deutsch bearbeitet und mit 
Anmerkungen begleitet von K. PF. Jdelr. 2. Bde. 
Berlin. Verlag der Voss’schen Buchliand. 1843 —- 
1844. LXII.  i 375., XII i 532. str.

Zob. Pam. Lek. War. T. X. str. 310.
JTon Struve. Ueber Todesstrafen,  Behandlung 

der Strafgefangenen und Z u r e c h n g s f a h ig k e i t ,  mit 
besonderer Riick3icht anf den E n t w u r f  eines Straf- 
gesetzbuchs far das Herzogtlium Baden. Baden 1843, 
26. str.

Struve stara się tu dowieść,  że głównym celem 
kary, powinna być poprawa.

O rfila . Traitć de Toxicologie. 4rae ódition, 
revue,  corrigee et augmentee. 2. Vol. Paris, 1843. 
(F o r t in ,  Masson et  Co.) w 8 więk. XXXII  720 i 
7§0, str. w 8.
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W  wydaniu tem, pomieści! Orfila wszystkie 
nowe odkrycia i postępy Toxykologii» przez co 
dzieło jego tem większej nabyło wartości.

J. J. Knolz. Sammlung der SanitatsVerord- 
nungen in Oesterreich a. d. E. Von dem Jahre 
1831. bis zum Jahre 1842. Wien (Kaulfuss W we> 
Prandeł et C.) 1843. 2. Bde. 35(i i 492, str. w 8.

Większa cy.ęść róporząd*eń o których tu mowa 
ściąga się do nowój orgaiii zaczyi nauk lekarskich,
i do praktyki  szpitalnej w Auatryi.

Th. Jttrie. i landbuch der K K. cisterreichi- 
schenMedicinal-Yerordnungen, mit besonderer Hut-k“ 
sicht auf die P rov .  Niederosterreich. Wien 1843. 
250. str. w 8*

Zbiór ten jest  pracowicie i ze znajomością 
rzeczy ułożony.

IHanttćl d'hygietie populaire , publie par le eon* 
seil centra] de saluhritć publique de Bruxełles. Bru- 
xelles (Tircher) 1841. 105. sir. w 12.

Dziełko to zrozumiale dla wszystkich napi
sane, godne jest  upowszechnienia.

E d . Segttin. Hyg iene  et education des idiots 
Paris (J. B. Bailliere) 1843. 106. str. w 8.

Seguin zajmuje się gorliwie i z wytrwałością  
wychowywaniem i uksztaicanieni idiotów w Bice- 
tre. a w piśmie niniejszym bardzo zajmującem, w y 
kłada swoję  metodę.

GuggcnbuM. L ’Abendberg,  etablissement pour 
gućrison et  1'education des enfants cretins,  a In- 

terlachen, Canton de Berne, Premier  rapport .  T ra V
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duitdel 'al lemand,  par Berchtold-Beauprć.  Fribotirg 
en Suisse (li. Schmid-Roth et 0.) 1844. X. i 54. 
str. w 8. i jeden drzeworyt.

Wypadki otrzymane dotąd w tym zakładzie, 
nie są jeszcze bardzo świetne.

W eisse. Jaliresbericlit des St. Petersbufgischen 
Kinderhospitals vom 1. Januar 1842. bis zum 1. 
Jan.  1843.

W ciągu 8-Ietniego istnienia tego szpitala do 
r. 1843, leczono w nim 28,192 dzieci.

B igot, de Losen et an der Straeten. Dii 
danger des inhumations precipitees et de l’insuffi- 
sance de 1’oflicier de 1’etat ciyil pour la constatation 
des deces. Bruxelles 1842. 24. str. \y 8.

D ucpetiaux . Rapports sur les reglements pour 
la petite yoirie de la yille de Brlixelles — Bruxelles 
1841. 44 str. w 8. i 2 plany.

Dobrze napisany rapport.
C . Simeons. Ueber die Nachtheile der jetzigen 

Stełlung des arztlichen Standes fiir Stnat, Kranke 
und Aerzte,  und die Mittel, solclie um/.ugestalten 
und griindlich zu yerbessern. Mainz (Verlag yon 
Zabem) 1844. 170. str.

Nieograniczone wzrastanie liczby lekarzy, jak 
najgorsze pociąga za sobą skutki, podług autora, 
dla kraju, dla chorych, i dla samych lekarzy: po
daje on więc środki, j a k  temu zaradzić.

B . Preiss. Die cliniatischen Verhaltnisse des 
WarmhruMier TUaLes uud dereń Eiuilua* auf Ge-
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sundheit und Krankheit. Breslau (Gosohorsky) 1843 
159. str. w 8.

Dobrże napisana topografia lekarska.

Ilistorya i Literatura.
E. Jsensee. Geschichte der Medicin Chirurgio 

etc. und ihrer Literatur. Zweiter Theil. Neuere 
und neueste Geschichte. Orittes Buch. Naturwis* 
senschaften. Yiertea Buch. Iieilwissenschaften. 
Berlin (A. Nauck et C.) 1843. YIII. i 704. str. w 8.

Oo w yp racow ania  tego znakom itego dzieła ,  
dopomagali autorow i, Uczeni celujący w  pojedyn
czych gałęziach nauk.

E . A . Quiłzmann. Vorstudien_ au einer phi- 
losophischen Geschichte der Medicin. l e t  Theil. 
l te  Abtbeilnng, subjectiver Theil; 2te Abth. obje- 
ctiver Theil der GeschicAte der Medic. Karlsruhe 
(Macklot) 184:1 291. YIII. i 300. str. w 8.

W pierwszym oddziale tej części rozbiera au
tor, w jaki sposób Historya Medycyny filozoficznie 
pisaną być powinna; w drugim zaś oddziale podaje 
wypadki poszukiwań najznakomitszych pisarzy,
o naturze i przyczynach epidemij.

D ie deulsche Medicin im neunzehnten  Jahr- 
hundert, Eine Festgabe,  dargebracht H e rm  P K  
JEr. von f f  nllher, zu desseii 40jahrigen Die nstes- 
jubilaum, vom arztlichen Verein zu Miinchen, am 
23 Mai 1843. Miinchen (Dechsler) 80. str. w 4. 
więk.

Wyłożone tu są z godnością zasługi Niemców,
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a w szczególności Wal thera ,  które położyli w nauce 
lekarskiej,  w wieku 19.

A d . Burggraeve. Etudes sur Andró Yesale, 
precedees d’une notice liistorique sur sa vie et 
Si‘S ecrites, ouvrage publie sous le patronage des 
medecins hel ges. Gand (C. Arnoot - Braeckman)

XXXIII i 439. str. w 8. z wizerunkiem i fac simile 
Yesaia.

Gruntownie napisane dzieło,które się nie mato 
przyczyni do uwiecznienia pamięci Vesala. Mate- 
ryaly do napisania życia Vesala,  czerpał autor 
z własnych jego rękopismów.

de Meyer. Notice sur Thomas Montanus (van 
der Berghe) fondateur de la societe de medecine, 
dite de St. Luc. Bruges. 1841. 16. str. w 8. z w i
zerunkiem Montana.

Montanus żył w początku 17 wieku.
Aug. A n d rta e . Die Augenheilkunde Hippo- 

crates. Magdeburg 1843. 147. str. w 8.
J. P . Trusen. Darstellung der biblischen Krank- 

heiten und der auf die Medicin bcziiglichen Stełlen 
<ler heiligen Sclirift. Poseii(N.  Kamieński et C )
V II  i 199. str.

Napisanie dzieła tego wielkiej  wymagało pracy 
W. R. ł f  ilde. Austria,  its literary,  scientific 

and medical institutions, witli notes upon the pre- 
sent state of science and a guide to the hospitals 
and sanatory establishments of Yienna.  Dublin 
(William Curry) 1843. XXIV i 325. str. w 8.

Pismo to użyteczne być może szczególnie dla 
lo m  X II . P oszył U . 38
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anglików, u który cli urządzenie publiczne rzeczy 
lekarskiej, na nizkim jeszcze stoi stopniu.

W ilhelm  Herzig. Das medicinisclie Wien. Weg- 
weiser fur Aerzte und Naturforscher, yorziiglich fur 
Fremde. Mit einem Piane von Wien. Wien (be- 
Braumiiller u. Seidel) 1844. XVI i 382. str. w 8.

Dzieło to zasługuje na uwagę, jako  obejmujące 
najnowsze w tym przedmiocie wiadomości, z pier
wszych źródeł czerpane.

Edwin hee. ObserVations on the principal 
medicaJ institutions and practice of France,  Ifaly 
and Germany, with noticcs of the uniyersities anrf 
climates aud illustratiye* cases. Ed. 2. rewrit ten  
and considerably enlargid  with a parallel view of 
english and foreign mcdicine and surgery. Loni 
don (J. Churchill) 1843. X i 269. str. w 8.

W dziele tein nader  zajmującem, okazał się 
autor dobrym i bezstronnym spostrzegaczem.

/ / .  Comhes. De la medecine en France et en 
Ital ie;  adin in is tra tion, doctrines,  prattque.  Paris 
(J. B. Bailliere) 1843. 460. str. w 8.

Jes t  to opisanie Włoch, pod względem nauki 
lekarskiej,  z odnoszeniem się porównawczem do 
Fraricyi.

Jos. Guislain. Le t t jc  niedicale sur la I lollende,  
adressee a M. M. les membres de la societe de me
decine de Gand. Gand (Gyselynck) 1842, 96. str. 
w 8.

Autor pisina tego, belgijczyk, nieco st ronnie 
sądzi o Holandyi,  pod wzglądem lekarskim.
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Lorenz K ósłler. Die Spitaler zu Warschau. 
(Ausserordentliche Beilage zur osterr. Wochenschrift
N. 42). ^

Autor-oddaje sprawiedliwość szpitalom W a r 
szawskim, które teraz w kwitnącym są stania.

C. H. Fuchs. Die altesten Schriftsteller iibcr 
die Lustseuche in Deutschland Yon 1495 bis 1510, 
nebst mehreren Anecdotis spaterer Zeit; mit lit*1- 
rar historischen Notizen und einer kurzeń Darstel- 
lung der epidemiscben Syphilis in Deutschland. 
(jottingen (Dieterich) 1843. XVI i 454. str.

Przedrukowanych tu jest  13 pism, siedmniu 
autorów; zrobione wyciągi z 54 i dodane anekdoty 
późniejsze. \V koi^cu godne są czytania, biograficzna 
literackie wiadomości o autorach dziel przedruko
wanych, oraz opisanie choroby wenerycznej podług 
najdawniejszych źiódeł.

C itrtii Sprengelli Opuscula academica,  colle- 
git,  edidit ,  vitamque auctoris breyiter enarravi t  
Jul. Rosenbaum. Lips. (Gebauer), Viennae (ftrau- 
miiller et Seidelj 1844. XX i 155. str. w 8.

Zbiór ten obejmuje 25 pism Sprengla, a mię.  
dzy temi,  rozprawę jego inauguralną z r. 1787. 
Kudimentorum nosologiae dynamicorum prolego
mena.

Ł . Choulant. Bibliotheca meilico-historica. siv« 
Catalogus l ibrorum łiistoricoruui de re tnedica et 
scientia naturali systematicus. Lipsiae (sumpt. W, 
Engelmann) 1842. 249. str. w  8. więk.

Jul. Rosenbaum. Additanicnta ad Lud. Chou-
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lantl  ^nbliothecam medico-hjstoricam. Halis Saxo- 
num (Lippert) 1842. 83. str. w 8. więk.

J. J. Sachs. Medicinischei* Almanach fiir das 
Jah r  1844. oder: Rcpertorisches Jahrbucb fiir die 
Iteuesten und vorz\iglichsten Leistungon der gesamm- 
ten Heilkunde, mit Rundblicken aufdie neueste arzli-  
che Tagesgeschichte. Elfter Jalirgang. Leipzigund 
Nordhausen. 1844. (5chmidtTsche Bucht*) 750. str.

Nowe dzieła lekarskie polskie.

Chemia policyjno-prawna, wydana przez Radę 
Lekarską Królestwa Polskiego, redakcyi członka 
Rady J. Bełzy. Warszawa 1844. (w druk. rządo
wej, przy ulicy Miodowej N. 482). 460 i XXVI 
str. oraz Tabl. IV w 8.

Chemia organiczna, z zastosowaniem do zoofi- 
zyologii i patologii, przez Jusłasa Łiebieg; przełozył 
z niemieckiego i dodatkiem o budowie i znaczeniu 
organów żywienia powiększył Jan Pankiewicz 
Kand. Filozofii. Warszawa (w druk. pod firmą 
I. Dietricha) 1844. XI i 245. str. w 8.

Proje kt do Farmakopei dla szpitalów w. m. 
Krakowa,  podany przez Prof. Dra Frederyka Sko
bla; w Krakawie (w druk. Uniwers.) 1842. 56. str, 
w 8.

Urządzenia dotyczące zak łdów  dobroczynnych; 
w Warszawie 1842. Tomów dwa. Tom pierwsry 
obejmuje: f) Organizacyą rad opiekuńczych, głó
wnej i szczegółowych, zakładów dobroczynnych
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w królestwie polski^m. 2) Ustawę szpitali cywil
nych w królestwie polskiem. XXXIV i 338. str. 
Tom drugi: Zbiór annexów do ustawy dla szpitali 
cywilnych w Król. poi. w liczbie 64.

Ustawa policyi w eterynaryjnej, czyli przepisy 
mające na celu zapopieganie i uśmierzanie chorób 
panujących i zaraźliwych, między zwierzętami do- 
mowemi. Warszawa (w druk. St. Strąbskiego) 1844 
326. str. w 8.

Skutki ciśnienia powietrza pod względem fizy- 
ologicznym i patologicznym, rozebrane przez Józefa  
M a jera , Med. i Chir. Dok. i t. d. Kraków (w druk. 
U niw.) 1844. 212. str. w  8.

O wodach lekarskich robionych w porównaniu 
z rodzimemi, napisał Fr. Kaz. Skobel Med. i Chir 
Dok. i t. d. w  Krakowie (w druk. Uniw ) 1844 
176- str. w 8.

Opis Marienbadu, uloiony ze względu na  po
trzebę osób tam się udających, z dodaniem wiado
mości o zachowaniu się przy używaniu wszystkich 
wód mineralnych. Podług dziel J  A . Franki. 
Warszawa (w druk. J. Dietrich) 1844. 130. str. 
w 12.

Rocznik W yd zia łu  Lekarskiego w Uniw. Jagiel
lońskim. Tom V, VI i VII. Kraków (w druk. Uniw.) 
1842— 1844. Tom V z wizerunkidm Brosciusa, 224
i 256. str- w 8. Tom VI z wizerunkiem Bod uszy ń- 
skiego 111 i 432. str. w 8. Tom V I I 66 i 384. str. w. 8 

Chirurgia weterynary jna  praktyczna,  czyli w y 
kład sposobów wykonywania  pospolitszych ope-
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racyj na zwiórzętash domowych, przez E dw arda  
Ostrowskiego, Dyrektora Szk. Weter. i t. d. War
szawa (w dr 11 kar. St. Strąbskiego) 1844. VF i 217 
str. w 8.

Ghodowla by fila rogatego i świń, wraz k w y
kładem gospodarstwa nabiałowego, prze« .!fiohttłn, 
Oczapowskiego, w Warszawie 1844. (nakl. Mer/ba
cha) 165. str. w 8. i 2. tab. litogr.

SKOROWIDZ DZIEŁ
O KTÓRYCH DONIESIONO W  12 TOMACH PAMIĘTNIKA  

TO W . LEK. W ARSZAW SKIEGO.

Liczba rzymska oznacza tom, liczba zaś arabska stronnicę.

Nauk! pomocnicze,

Bischoff XI. 153. Markiewicz B 552. 
Czerwiakowski VIII. 316. Martius II. 297.
De Candolle I. 682. Muller I. 682.
Dembosz VI. 591. Pisulewski VIII- 316.
Dieoftic.GewachseVII.151 Radwański I. 553. IV. 247 
Handworterb.  d. Chemie. Sawiczewski I. 553 

u. Phys.  XI. 153. Simon VII. 152.
Heinrich I. 553. X. 316. Wilbrand I. 682.
Klug 1. 553. Zeuschner I. 553.
Kumelski i Górski. I. 553. Źochowski VIII. 916.
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Anatomia i

Anke VII. 155.
Arnold (Fr.) VII- 156.

— (J. W.) XI. 157. 
Baumgarten-Crusius I. 

183.
Bidders u. Yolkmann 

XI. 154.
Bird II. 299.
Birnbaum XI. 159. 
Bischffl l .  298 i III. 113. 
Berthold I. 685.
Brachet et TI»ouilłoux 

II. 299.
Breschet I. 683.
Brierre de Boismont XI 

159.
Broussais I. 707. V. 138. 
Bruns IX. 149.
Budge VII. 155.
Bardach I. 153 i II  298. 
Burkard Eble I. 685* 
Burrow XI. 158. 
Carabelli IX. 148. 
Carpenter V. 135.
Carus III. 113 i IX. 150. 
Cerise IX. 151.

FIzyologia.

Cheyallier et Henry
V. 140.

Comte I. 183. 
Cretschmar VII. 154.
D av y  VII. 156. 
van D«»en IX. 150. 
Devilliers V, 134.
Donnę II. 300.
Ecker V. 136 i XI. 157. 
Ennemoser XI.  158. 
Eyers V. 135.
Gerber IX. 149:
Gobbi XI. 159.
Grobau VII. 154.

. Grohman XI. 157.
Groos I. 707.
Giinther IX> 152.
Giinther u. Milde V. 134. 
Guislain XI. 156. 
Hasenclover XI. 158. 
Hassę VII. 153 i IX. 150. 
Hensler I. 183.
Hodgkin V. 136. 
Hoffmann XI. 155. 
IJoiłstein IX. 148.
Horn XI. 159.
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Hueck V. 140. 
Hiinefeld V. 139. 
Kerner  I. 672.
Klencke YII. 154. 155 
i XI. 156.

Kriiger II. 297.
Longet XI.  159. 
Magendie XI. 157. 
Majer  I. 673 i VI. 591. 
Meyer X L 155 i 157. 
ISoel XI.  157. 
Oesterlen XI. 156. 
Otto IX. 149.
Paget XI.  155.
Panek XI. 155. 
Pan izza  I. 684. 
Pappenheim V. 139 
Pennock and Moore V. 

139.
Pickford XI. 158. 
Pirogoff IV. 245. 
Poupin I. 707.
Purkińe I. 672. 
Raciborski IX. 150. 
Rees II. 301.
Roget V. 137.

Rokitański VII. 153. 
Roussel I. 554.
Schonfeid XI. 156. 
Schweig XI.  156.
Seeger IX. 148. 
Sniedecki IV. 245. 

SómmeringV.133 i IX. 147. 
Stannius VII. 154, 
Stiliing und Wallach 

IX. 148 i XI. 154. 
Stiiing IX. 151.

Struve XI. 158.
Szokalski IX. 152. 
Thiber t  V. 136. 
Tiedemann XI. 158. 

Tourtual  XI. 158. 
Tranchina I. 682. 
Velpeau II. 298.
Yirey VIII. 316 i X.314. 
Vogel XI. 155.
Voigt VII. 152.
Voikman IV. 245. 
Wagner XI.  155.
Walker V. 138.

Weinberg VIII. 316. 
Wildbrand V. 135 i 137.

Patologia i Terapia.

Aberle XI. 315. Abicht VI, 592,
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Acton VIII. 147.
Al bers 1. 691. VII. 322.

XI. 306.
Amelung u. Binl 1.

707.
Amussat V. 278.J}
Andral I. 685. 688. II,

308. XI. 307.
Aran XI. 317.
Arnold VI. 404. XI. 308.
Arnolrli I. 686.
Aubanel et Thoro IX- 

165.
Au bert VII. 324.
Auenb rugger XI. 309. 
Bang XT. 313.
Barnard V. 412.
Bartels III. 117.
Barth u. Roger XI. 309. 
Baumgartner II. 305.

IX. 161. XI. 308. 310. 
Belliome V. 408.
Beuce Jones XI. 319. 
Berchard XI. 31S. 
dc la Berge <‘t Manneiet

III. 125.
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H3 BŁCTliT.

IJo/iytm iu Ha3Hatewe.
HeaHij Ilo3HaKOROKiH Tllraba .teit. u aK. tlHcneKTopoMT* Bpa- 

tje6Hoii yiipaBhi Bapmaacuofi ryó ep iiin .

K a 3HV|i}-l» BaÓ^HHCKiH II,|»iłK• JteK. .łehapeiWH r .  rpOHl^K. 
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BwtPHTiH A ly n m m itiH  AIe4i>. w X H p .

Amtomk Hupi.iiia 111 taoh .laKapb.
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DOMESIE.W.

Wydawana w St. Petersburgu od roku, uay ,u ,  
Lekarska Rossyjska,  nosząca ty tul: Medicinischc 
Zeitung liusslands, której redaktorami są:

D> 'owie Heine, Krebel i Thielmnnn, wychodzić 
tak /e  będzie w  ciągu r. 1845.

Celem pisma tego je s t ,  aby służyło za punkt 
środkowy wszystkim lekarzom Państwa Rossyj- 
skiego, z któregohy się rozchodziły szybko ich 
doświadczenia,  uwagi godne spostrzeżenia i w  o
gólności to wszystko co się może przyczynić dó 
postępu nauki lekarskiej.

Główne jego oddziały są następujące:
1) Rozprawy oryginalne w  przedmiotach obcho> 

dzących szczególnie lekarzy praktycznych, jakiemi 
są: spostr/ t^enia przy łóżku chorych, doświadczenia) 
z środkami Iakarskiemi, wiadomości topograficzno- 
Iekarskie o miastach Pańs twa Rossyjski<igo i t. p.

2) Krytyka, bezstronna dziel lekarskich,  w y 
chodzących w Rossyi, albo dla Rossyi ważnych, 
wkrótce po ich wydaniu.

3) Rozm aitości, obejmujące .treśoiwe doniesie
nia o najważniejszych i mijnawszyth  pfZtódmiotach
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lekarskich zagranicznych, o iie te obchodzić mogą 
Iakarzy rossyjskich.

4) W iadom ości o lekarzach, o wyuiesieniu ich 
na wyższe stopnie, o udzieleniu im nagród, o ich 
życiu naukowem i t. p.

5) Doniesienia bibliograficzne, jak najspieszniej- 
sze o nowych dziełach lekarskich, tak krajowych,, 
jak  i zagranicznych, ważnych pod względem pra 
ktycznym.

Redakcya Gazety Lekarskiej Ross.y jskiej, w zy
wa uprzejmie do uczestnictwa w pracy swojój 
Wszystkich lekarzy Państwa ftossyjskiego, którzy 
się celem jć j  przejąć zechcą. Przy jmować ona 
będzie nadsyłane jej w jakimkolwiek języku pi
sma , zaadresowane do księgarni liurth  et Cop. i 
postara się o przełożenie ich na język niemiecki.

Gazeta Lekarska Rossyjska wychodzi co t y 
dzień arkuszami w 4.

Cena roczni W Polsce wynosi ruł>. sr. 8. kop. 
50. Prenumerata przyjmuje się w Petersburgu 
w księgarni Kurtha i Wspóiki, na Newskim Pro
spekcie na przeciwko Duiny i na wszystkich f*oc.z~ 
tamtach.
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