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łacińskim zostały wyjaśnione przez Wagnera w przypisach. Uzupełnienia rzeczo
we, dotyczące głównie dodania brakującego imienia przy nazwisku czy wyjaś
nienia, kto był na przykład „Xiążęciem Bawarskim” w 1683 r. (s. 117), wydawca 
podał w nawiasach kwadratowych. Szkoda, że nie znalazło się miejsce na 
umieszczenie wyjaśnień lub informacji uzupełniających w przypisach odnośnie 
mniej znanych nazwisk czy faktów, co umożliwiłoby mniej obeznanemu w m a
terii czytelnikowi na łatwiejszy odbiór i zrozumienie tekstu  pamiętnika. T rud
no jednak mieć o to pretensje do wydawcy, gdyż bardzo niski nakład pozwala 
wysnuć przypuszczenie, że wydawnictwo nie było publikowane w celu popula
ryzacji, lecz raczej adresowane do wąskiej grupy specjalistów i pasjonatów 
interesujących się siedemnastowiecznym pamiętnikarstwem.

Z recenzenckiego obowiązku należy jeszcze dodać, że w przypisie 23 na 
s. 64 pojawił się nieaktualny już skrót nazwy Archiwum Państwowego w Lub
linie (powinno być „AP Lublin” -  jest „WAP Lublin”). Sporo też -  i tu  uwaga do 
wydawnictwa -  literówek w przypisach w opracowanym przez W agnera wstę
pie do pamiętników. Ponadto, redaktorzy wydawnictwa musieliby się za
stanowić czy w przyszłości indeksy osób i nazw geograficznych nie powinny być 
układane w dwóch kolumnach (teraz są w jednej i zajmują aż 22 strony), co 
zmniejszyłoby liczbę stron całego wydawnictwa.

Powyższe, oczywiście drobne, usterki nie obniżają wartości pracy, a samą 
edycję należy uznać za udaną i co warto podkreślić nie ostatnią w dorobku 
Wydawcy. W agner nie poprzestał tylko na opublikowaniu omawianego źródła, 
gdyż razem z Mirosławem Nagielskim wydał ostatnio pam iętnik Wawrzyńca 
Franciszka Rakowskiego5.

Andrzej Korytko

Tadeusz Srogosz, M iędzy biologiczną egzystencją człow ieka  
w dzie jach  a  h is to r ią  n a u k i, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, ss. 248.

Recenzowana praca Tadeusza Srogosza powstała na bazie jego doświad
czeń badawczych dotyczących dziejów warunków sanitarno -  zdrowotnych 
ludności dawnej Rzeczypospolitej1. Przybliża ona osiągnięcia metodologiczne,

5 W. F. Rakowski, Pamiętnik wielkiej wojny północnej, oprać. M. Nagielski i M. Wagner, 
Warszawa 2002.

1 Np. Tadeusz Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypos
politej w okresie stanisławowskim, Łódź 1993, passim.



Polemiki, recenzje i omówienia 455

które można wykorzystać w badawczym warsztacie historyków medycyny. 
A utor zwraca się także do środowiska tych badaczy, którzy nadmiernie prefe
rują historię polityczną, nie doceniając rozważań nad innymi dziedzinami 
ludzkiej egzystencji (s. 9). Zamiary te, nowatorskie w polskiej historiografii, 
należy uznać nie tylko za potrzebne, ale też za szczególnie ambitne.

Podstawowy cel Tadeusza Srogosza -  wykazanie nowych możliwości 
badawczych współczesnych nurtów  historiograficznych w dziejach medycyny 
-  należy uznać za szczególnie ważny. Może on stanowić twórczy bodziec 
„popychający” badania w tym  zakresie, w sposób na  tyle znaczący, że 
recenzowana książka stanie się początkiem nowego etapu w polskiej h istorio
grafii badań medycznych. Służy tem u próba przeglądu dorobku naukowego 
dotyczącego dziejów XVIII-wiecznej, polskiej medycyny, ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, epidemiologii dżumy na ziemiach polskich od XVII wieku, 
czy wreszcie biologicznych konsekwencji wojen napoleońskich w początkach 
XIX stulecia. Zagadnienia te są dla czytelnika wartościowe także z tego 
powodu, że Tadeusz Srogosz je s t niekwestionowanym ekspertem  w tej dzie
dzinie (opublikował około 100 prac). Zastosowaniu osiągnięć metodologicz
nych współczesnej historiografii służy ich konfrontacja z h istorią  myśli 
medycznej i losami polskiej szkoły filozofii medycyny do 1918 roku. To 
słuszny zabieg, ponieważ pozwala on na  wypracowanie oferty metodologicz
nej dla historyka medycyny.

Ramy chronologiczne wyznaczają początki nurtów  antypozytywistycz- 
nych w historiografii, czyli przełom XIX i XX wieku (s. 7 i 13). Rozważania 
zostały doprowadzone do czasów współczesnych. Mamy zatem przegląd wszys
tkich zagadnień metodologicznych, które mogą mieć znaczenie dla obecnych 
wymagań warsztatowych historyka (nie tylko) medycyny. Tu uwidocznił się 
praktyczny zmysł Autora -  zaoferował to co najnowsze i zarazem sprawdzone 
w metodologii.

Celom pracy w pełni służy jej trzyczęściowa struktura. W części pierwszej 
zostały omówione współczesne nurty  historiograficzne dotyczące zagadnień 
zdrowotnych. Druga część to zbiór szkiców poświęconych zagadnieniom bio
logicznym i medycznym do początków XIX stulecia -  prezentują sposób ujęcia 
ich przez historiografię. Wreszcie trzecia część dotyczy dziejów myśli medycz
nej w XX wieku. Każda z wyżej wymienionych części dzieli się na rozdziały 
stanowiące samodzielne szkice, ujmujące dyskusyjne zagadnienia, z których 
wiele mogłoby stanowić tem aty konferencji -  np. O wartości wiedzy pozaźród- 
łowej w badaniach historyczno -  medycznych czy Od medycyny średniowiecznej 
do współczesnego paradygmatu nauk medycznych. Wskazuje to na ogrom 
m ateriału, z którym A utor skutecznie się zmierzył. Niestety w strukturze
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zabrakło trzech rzeczy. Każdą z części należałoby zaopatrzyć na końcu w pod
sumowanie zawierające wspólne wnioski wypływające ze znajdujących się 
w niej szkiców. Brakuje także całościowego zakończenia książki, które zebrało
by ogół ustaleń Autora oraz jego zaleceń metodologicznych dla historyków 
medycyny. Takie zabiegi nadałyby recenzowanej książce wewnętrzną spois
tość. Trzecia sprawa, to brak bibliografii, który jest o tyle bolesny, ponieważ 
w swoim zamierzeniu praca Tadeusza Srogosza ma służyć metodologiczną 
pomocą w badaniach nad historią medycyny, jak  również upowszechniać jej 
osiągnięcia dla innych badań historycznych. Jest sprawą oczywistą, że biblio
grafia byłaby tutaj znacznym ułatwieniem. Sam indeks nazwisk w pełni jej nie 
zastąpi. Te m ankam enty nie podważają jednak całości nowatorskich i w artoś
ciowych dla nauki historycznej ustaleń Autora.

Część pierwsza Wybrane współczesne nurty historiograficzne wobec zagad
nień zdrowotnych obejmuje początki teoretycznej myśli historiograficznej 
z przełomu XIX i XX wieku, omówienie tzw. szkoły Annales, antropologii 
historycznej i postmodernizmu oraz archeologię nauki medycznej Michaela 
Foucaultajak również problem upowszechnienia niemieckiej szkoły Sozialges
chichte der Medizin. Autor wskazuje na brak zrozumienia dla zagadnień 
teoretycznych i współczesnych prądów historiograficznych co Jego zdaniem 
owocuje słabymi metodologicznie pracami. Jednocześnie zaznacza, że w bada
niach historii medycyny bardzo przydatne okażą się metody kwantytatywne. 
Jednak niezbędnym warunkiem  powodzenia jest zebranie odpowiedniej pod
stawy źródłowej. To pozwoli nie tylko na prawidłowe posłużenie się metodami 
kwantytatywnym i (dysponowanie wiarygodną wiedzą źródłową), ale także na 
wykorzystanie antropologii historycznej i m ikrohistorii w badaniach nad bio
logiczną egzystencja człowieka. Dzięki tem u historia medycyny przestanie być 
dziedziną z „pogranicza”. Część druga Biologiczna egzystencja człowieka 
w dziejach ujmuje między innymi omówienie stanu i perspektyw badawczych 
polskiej medycyny XVIII wieku, wartości wiedzy pozaźródłowej w badaniach 
historyczno -  medycznych i zagadnień zdrowotnych na ziemiach polskich do 
początku XIX wieku. To najcenniejsza cześć pracy Tadeusza Srogosza, ponie
waż powstała na bazie jego wieloletnich badań i prezentuje konkretne zagad
nienia. Autor stawia postulat, aby analizę warunków przyrodniczych deter
minujących dzieje człowieka wpisywać w określoną pozycję metodologiczną. 
Trzeba także uzupełnić liczne jeszcze luki w historiografii medycznej w oparciu 
jednak o solidniejsze niż dotąd kwerendy źródłowe -  sprzyjać tem u mogą 
większe ilości historyków zajmujących się h istorią medycyny. Bolesne są 
natom iast braki w zakresie wiedzy pozaźródłowej. Jednak najważniejsze jest 
omówienie szeregu zagadnień zdrowotnych Polski XVIII i XIX stulecia, które



Polemiki, recenzje i omówienia 457

mogą zostać wykorzystane przez ogół historyków. Ostatnia, trzecia część 
Historia myśli medycznej obejmuje dzieje polskiej szkoły historyków medycyny 
od 1918 roku do czasów współczesnych, na szerokim, porównawczym tle 
osiągnięć szkół obcych. Rozwijająca się w ciekawy sposób od 1918 roku polska 
szkoła historyków medycyny przeżywała długotrwałą depresję metodologiczną 
od schyłku lat 40-ch aż do lat 90-ch w związku z dominacją poglądów 
materialistycznych, co oznaczało spłycenie analiz, dominację eseistyki i przy- 
czynkarstwa. Obecnie według Tadeusza Srogosza różnorodne orientacje m eto
dologiczne w historiografii medycyny nie muszą ze sobą konkurować, ale 
powinny sprzyjać poszerzeniu kwestionariusza pytań badawczych. To wszyst
ko przy wzroście liczby badaczy, solidnym opracowaniu podstawy źródłowej 
i dobrym metodologicznie przygotowaniu powinno dać rozwojowy impuls dla 
badań historii medycyny.

Autorowi udało się osiągnąć zamierzony cel, którym była próba połączenia 
teorii i badawczej praktyki w historiografii medycyny. Przybliżył on śro
dowisku historyków polskich szczegółowe zagadnienia dotyczące ochrony 
zdrowia w dawnej Rzeczypospolitej. Zaprezentował wybrane problemy i szkoły 
metodologiczne oraz wskazał drogę wdrożenia ich do badań historyczno 
-  medycznych. Wreszcie też dokonał swoistej „promocji” historii medycyny, 
którą można wykorzystać nie tylko w nauce historycznej. W tym układzie 
książka Tadeusza Srogosza uzyskuje znacznie prakseologiczne dla ogółu 
nauk społecznych.

Andrzej Wałkówski

Im p iera to r  A lek sa n d r III i im p iera tr ica  M arija  F iedorow na  
P ierep iska . 1 8 8 4 -1 8 9 4  gody, awtory sostawicieli Aleksandr 
Bochanow, Julija Kudrina, Moskwa 2001, ss. 350.

Lata 80. i 90. XIX wieku, w których powstawała opublikowana tu  kore
spondencja, długo traktow ane były, jak  wskazują w „Przedmowie” wydawcy, 
jako ciemne i nawet mroczne piętno na biegu historii i z reguły pomijane 
w uprawianych w b. ZSRR badaniach historycznych. Kwitowano ten  okres 
enigmatycznymi ale jednoznacznie pejoratywnymi określeniami epoki reakcji 
lub w lepszym wypadku jako niewiele wnoszący do procesu historycznego. 
Interesowała badaczy głównie geneza rewolucji 1905 r. i jeśli już zajmowano się 
i tymi latami, to głównie w tych tylko ram ach jako okresem nie ustającego


