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Warszawa, 1~go stycznia 1911 r.

Z rokiem 1910 upływa 30-lecie II seryi wydawnictwa Gazety Lekar
skiej. Nie można twierdzić, iżby żadna tradycya duchowa nie łączyła 
seryi II Gazety naszej z jej seryą I. Na 15 lat bowiem przed odnowieniem 
Gazety, a mianowicie 1866 r., dzięki zabiegom niezgasłej pamięci prof. 
Polikarpa Girsztowta, założone zostało pismo tygodniowe lekarskie 
p. n. „Gazeta Lekarska", które miało być niejako organem wydziału 
lekarskiego b. Szkoły Głównej Warszawskiej. Pierwszy numer pisma tego 
rozpoczyna bezpośrednio praca lekarska; niemasz tam żadnego wstęp
nego, programowego artykułu, ale we wszystkich wydawniczych „odez
wach od Redakcyi" mówi się stale o jej „ś ci ś 1 e n a u k o w y m kie- 
r u n k u". I w istocie, grono ówczesnej Redakcyi Gazety składa się z na
stępujących osób: prof. Wł. Brodowski, doc. Br. Chojnowski, prof. 
P. Girsztowt, prof. L. Hirszfeld, prof. A. Lebrun, prof. H. Łuczkie- 
wicz, prof. J. Mianowski, doc. Narkiewicz-Jodko, doc. L. Neugebaur,  
prof. M. Pilcicki, prof. R. Pląskowski, doc. P. Seifman, prof. F. Wer
ner, prof. T. Wisłocki. Jako redaktor odpowiedzialny podpisuje 
wprawdzie Gazetę prof. Łuczkiewicz, ale niewątpliwym jej spiritus 
movens jest niestrudzony na polu wydawniczem naukowo-lekarskiem 
Girsztowt. Łuczkiewicz podpisuje też G. L. jako jej redaktor tylko 
przez 11/2 roku, następnie prócz niezmienionego koła redakcyjnego, pod
pis redaktora odpowiedzialnego nie widnieje wcale, od kwietnia zaś
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1870 r. podpisuje Gazetę jako redaktor aż do chwili niemal tragicznej 
śmierci swojej, Polikarp Girsztowt, t. j. do listopada 1877 r. Przez 
cały ten wyżej wspomniany okres czasu G. L. stoi w istocie na wyso
kości swojego zadania. Spotykamy na łamach jej pokaźną liczbę prac 
naukowych lekarskich, oryginalnych, zarówno teoretycznych, jak klinicz
nych z klinik i pracowni naukowych Szkoły Głównej i pierwszych lat 
Uniwersytetu, oraz poważnych uczonych polskich, poza granicami Kró
lestwa pracujących.

Ze śmiercią Girsztowta spada poziom naukowy Gazety, czemu 
sprzyja w wysokim stopniu rugowanie sił naukowych polskich z Uniwer
sytetu Warszawskiego. Gazetę Lekarską odtąd nie tylko podpisuje prof. 
Łuczkiewicz, ale redaguje ją; grona redakcyjnego już niema, a w ode- 
zwach od Redakcyi uwydatnia się kierunek „przeważnego uwzględniania 
potrzeb praktycznych lekarzy".

I w istocie, w ostatnich rocznikach G. L. po śmierci Girsztowta 
znikają zupełnie oryginalne prace naukowe: z wyjątkiem długiej roz
prawy, przysłanej Redakcyi w rosyjskim rękopisie przez prof. Dogiela 
z Kazania „o działaniu jednoatomowych, nasyconych alkoholów", na 
pierwszem miejscu widnieje tylko garstka skąpa „postrzeżeń z prak
tyki lekarskiej"; na’ 2-em miejscu postawiony dział „rozpraw nauko
wych" zawiera wyłącznie prace autorów obcych; tylko w 1-em półro
czu po śmierci Girsztowta, prawdopodobnie z jego teki odziedziczo
na, figuruje jeszcze praca prof. Fudakowskiego „O zafałszowaniach po
karmów", a w nastęnem praca dra Mayzla: „O zjawiskach przy segmen- 
tacyi jajek ślimaków i robaków". Z każdem następnem półroczem Ga
zeta stopniowo jałowieje.

Wtedyto garstka młodych lekarzy, odczuwając głęboko cios 
i krzywdę, jaka dotknęła ojczyznę przez wyrugowanie języka Skargów 
Kochanowskich, Kołłątajów, Naruszewiczów, Mickiewicza, Krasiń
skiego, Słowackiego, braci Śniadeckich, Gołuchowskich, Cieszkow
skich, Supińskich z murów najwyższych uczelni polskich, przez rugowa
nie nawet wprost Polaków, w ich własnej ojczyźnie z wyższych stanowisk 
naukowych—garstka, która niemal przed chwilą zaznawała czaru i roz
koszy słowa i trudu polskiego w najwyższych warsztatach ludzkiego 
geniuszu—parta miłością ojczyzny i wiedzy, zaczęła zbierać się i ra
dzić, w jakibyto sposób uczynić, by w dziedzinie pracy umysłowej, 
na straży której, przedewszystkiem z zawodu raz obranego, stać ma 
obowiązek, geniusz polski nie upadał, a dźwigał się, nie zasypiał, a ży
wotności nabierał.

Zapewne, że nie mogła ani prywatnych uczelni wyższych, ani in
stytutów naukowych budować, ale chciała naprzód zachęcać i nawoły
wać polskich lekarzy, aby przynajmniej tam, gdzie pracować mogą, 
a więc w oddziałach szpitalnych, w pracowniach naukowych miejsco
wych, gdzie przystęp jaki taki jeszcze mają, w pracowniach zresztą po
za granicami kraju, gdzie można, pod skrzydłami rozproszonych po Eu
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ropie sił naukowych polskich pracowali usilnie, a przedewszystkiem 
samodzielnie, aby sami sobie pytania naukowe do rozwią
zywania stawiali, aby udział brali w badaniach samodzielnych nad kwe- 
styami naukowemi, będącemi zagadnieniami chwili świata naukowe
go. Chodziło więc o to, aby stworzyć jakieś ognisko zaczynowe 
naukowego piśmiennictwa polskiego. Najodpowiedniejszem wydało się 
stworzyć czasopismo lekarskie, a gdy uzyskanie koncesyi na nowe pis
mo polskie w owe czasy połączone było z wielkiemi trudnościami, po
stanowiono odkupić koncesyę wegetującej wtedy Gazety Lekarskiej 
i w duchu niedawnej jej za czasów Szkoły Głównej świetnej tradycyi 
wskrzesić ją i do nowego powołać życia. Tak się rozpoczeła II serya 
wydawnictwa Gazety Lekarskiej, która święci dzisiaj 30-lecie swego 
zawiązania.

Oto co czytamy w 1-ym wstępnym, programowym artykule Ga
zety Lekarskiej.

„Uprawiano dotąd tak w Gazecie Lekarskiej, jak i innych zwią
zanych z nią wydawnictwach, kierunek przeważnie dydaktyczny: głów
nym tu celem było nauczanie szerokich kół naszych lekarskich, poda
wanie mianowicie wiedzy obcej, badań zagranicznych do naszej wiado
mości. Ani na chwilę nie wątpimy o wysokiej doniosłości tego kierun
ku w piśmiennictwie, i jednem z najpilniejszych usiłowań naszych bę- 
dzię stronę tę Gazety naszej uczynić jak najżywotniejszą. Piśmienni
ctwo atoli ma inne jeszcze, niezmiernie ważne zadanie. Powinno ono 
być wyrazem i świadectwem samodzielnej pracy kraju około niwy nau
kowej. Jeżeli się nie mylimy, to społeczeństwo nasze lekarskie zbyt 
mało dotąd odczuwa obowiązek, jaki na Nie wkłada uczestnictwo w ży
ciu ucywilizowanych ludów Europy. Znosimy, aby nas nauczała Anglia, 
Francya, Niemcy i t. d., a zapominamy, że i my nauce coś dać winniśmy: 
byłoby to sprawiedliwem, sumiennem, a razem dla nas i zaszczytnem. 
A jakże o to ostatecznie nie trudno w obecnym zwłaszcza kierunku 
nauki lekarskiej: ścisła obserwacya, sumienna statystyka, samodzielnie 
podjęte badania doświadczalne—oto pole pracy, której owoce ogólnemu 
postępowi nauki lekarskiej wysoce mogą być pożyteczne. Około dzia
łu prac oryginalnych będziemy więc ze szczególną pracowali skwa- 
pliwością“.

I tak oto, podsycane energią młodości, patryotyzmu i miłości pra
wdy, zawirowały wartko koła nowej twornicy narodowego ducha. A jak 
wielkim był rozmach, dowodzi już porównanie pewnych wewnętrznych 
stron ostatniego rocznika Gazety I seryi z pierwszym jej tomem se- 
ryi II. Kiedy, jak rzekliśmy, w ostatnim roczniku prac oryginalnych 
kazuistycznych było około 30-u, a teoretycznych dwie, to w pierwszym 
roczniku seryi II prac oryginalnych poważnych było 81, a z tych z dzie
dziny nieldinicznej — 23.

Do założycieli II seryi Gazety Lekarskiej należeli następujący le
karze: Anders Ludwik, Anders Teodor, Chrostowski Bronisław, 
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Dunin Teodor, Elsenberg Antoni, Gajkiewicz Władysław, Grostern 
Wiktor, Heryng Teodor, Jasiński Roman, Jawdyński Franciszek, 
Klink Edward, Kondratowicz Stanisław, Korniłowicz Edward, 
Kramsztyk Zygmunt, Kwietniewski Stanisław, Matlakowski Wła
dysław, Modrzejewski Edmund, Nencki Leon, Nusbaum Henryk, Pa- 
wiński Józef, Peszke Józef, Płaczkowski Witold, Przewoski Ed
ward, Sokołowski Alfred, Żera Teodor. Osób tedy 25. W roku na
stępnym do istniejącego grona powołani zostali przez balotowanie: 
Chełchowski Kazimierz, Hoyer Henryk, Kamocki Walenty, Mali
nowski Alfons i Mayzel Wacław; w 3-im zaś roku istnienia: Fabian 
Aleksander, Gepner Bolesław, Jakowski Maryan, Przybylski Jan, 
Reychman Mikołaj. W tym oto składzie trzydziestu kilku kolegów 
przez lat kilka grono Gazety Lekarskiej się utrzymało. Nie wymienia
my tu teraz powolnych zmian koła przez przybieranie członków no
wych, oraz śmierci towarzyszów. Redaktorem zamianowano od razu kol. 
Gajkiewicza, który z godną uznania pracowitością, lojalnością i taktem 
spełniał trudne swe obowiązki przez lat 25; wydawcą—kolegę Stan. Kon
dratowicza, który do śmierci swojej — przedwczesnej spełniał pilnie 
i z prawdziwym zapałem obowiązki swoje.

Wyróżnić tu czujemy się w obowiązku zaproszonego do grona 
współwłaścicieli Gazety Lekarskiej czcigodnego, nieodżałowanej pamię
ci prof. Henryka Hoyera. Henryk Hoyer miłował duszą całą wie
dzę, kochał sercem całem Polskę, którą, jako ojczyznę matki swej, za 
swoją w zupełności uznawał. Na wskroś przekonanym też był Hoyer, 
że żywot narodu opierać się musi przedewszystkiem na tężyznie ducha, 
a w tej dziedzinie dobro i prawda stoją jeszcze przed pięknem, 
prawość więc charakteru, cnoty obywatelskie i praca owocna na polu 
oświaty i wiedzy, to najniezbędniejsze warunki pomyślności narodu, 
a więc najpierwsze rozumnego patryotyzmu obowiązki. Zestąpił też 
z posuniętego wieku swojego ku młodym, z powagi wiedzy swej i sta
nowiska naukowego do czeladzi młodej — i umiłował ją i jak towarzysz 
śród towarzyszów pracował wspólnie i był prawie że do śmierci swojej 
owym kamertonem Gazety, wedle którego nastrajały się dźwięki i ich har
monia w Gazecie.

Przez lat 25 w poniedziałki zbierali się współwłaściciele Gazety 
w mieszkaniu kol. Gajkiewicza, przy ul. Marszałkowskiej No 115. Były 
to wieczory piękne, zajmujące i owocne.

Rychło obok Gazety zaczęło grono wydawać podręczniki naukowe, 
najchętniej oryginalne. Widman, Rotiie, Jakowski, Rejchman, Biegań
ski, Jasiński, Sokołowski, Heryng, Dmochowski ozdobili piśmienni
ctwo nie tylko polskie, ale wszechświatowe dziełami swojemi.

Niezależnie od dzieł większych wydawała Gazeta Lekarska „Odczy
ty kliniczne" w kierunku czysto dydaktycznym pod bezpośrednią re- 
dakcyą naprzód dra Teodora Dunina, następnie dra Jana Pruszyń- 
skiego; śród nich dużo też pojawiło się cennych prac oryginalnych. 

i
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Po śmierci Kondratowicza w r. 1898 wydawnictwo Gazety objął kol. 
Pruszyński, a po ustąpieniu kol. Gajkiewicza w r. 1907 oddano też 
w rzutkie i sprawne ręce kol. Pruszyńskiego obowiązki redaktora 
Gazety. W roku 1909 obowiązki wydawcy Gazety powierzono kol. 
Szumlańskiemu, w roku zaś 1910 do redagowania pisma powołano kole
gów Puławskiego i Starkiewicza.

Trzydzieści lat — to prawie trzecia część stulecia!
... Podsycane energią młodości, patryotyzmu i miłości prawdy, za

wirowały przed laty 30-u wartko koła nowej twornicy narodowego du
cha—obracają się dotąd z niezmienionymi ideałami, ale z odnowioną 
i odmłodzoną w znacznym stopniu energią. Oby pracowały na pożytek 
ludzkości całej, na pożytek i chwałę ziemi naszej rodzinnej długo, dłu
go. Oby na podobieństwo praw ruchu, w sferach przestrzeni nieskoń
czonej rządzących, niezależnie od rzadkich aberracyi, ruch ten postę
powy stał się też i powrotnym. Oby kiedyś jeszcze Gazeta nasza mo
gła stać się organem Koła pracowników wydziału lekarskiego w War
szawie!

Henryk Nusbaum.


