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 Lektura zapisków z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku ukazuje, jak da-
leko odeszliśmy od codzienności chorób, wśród których dominowały tyfus, ospa 
i  czy „reumatyzmami”. Taką daleką – z jednej strony – rzeczywistość ukazują 
nam praktyczne obserwacje dr Józefa Dietla, których lektura budzi zaciekawienie, 
jednakże przede wszystkim w kontekście historyczno – poznawczym. Inne bo-
wiem medyczne wyzwania przyciągają współczesnych medyków.
 O ile bogatsze wydają się współczesne atrybuty lekarskie w stosunku do uka-
zywanych w tekście: stetoskopu, skalpela i mikroskopu. Tkwimy w innej erze nie-
zwykle rozwiniętych możliwości, zwłaszcza w zakresie badań obrazowych czy 
technik operacyjnych, nawet wewnątrznaczyniowych. Choć autorowi wydawało 
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się, że nauka uczyniła w jego czasach olbrzymi postęp, to jakiego następne poko-
lenia, a także i my, przyspieszenia staliśmy się świadkami. 
 Pozostaje jednak wiele wspólnego z duchem wyzwań sprzed niemalże dwustu 
lat – podobne są pytania, jakie stawiają sobie medycy. Podziwiamy medycynę, 
która jest nauką i ofiaruje coraz to nowe możliwości. Mamy jednak świadomość 
– tak też jak i w czasach Dietla – wielkiego rozdźwięku między możliwościami 
diagnostyki i terapii. I wynikający z tego niedosyt. Wiemy jednak, że rodzi ta sy-
tuacja twórcze napięcie i że jest najlepszą pożywką dla dalszego rozwoju. Staje 
się przyczynkiem napędu dla tych, którzy w łańcuchu pokoleń włączają się w 
dzieło przed laty wypełniane przez ówczesnego ordynatora szpitala rejonowego 
we Wiedniu. Czytając stare teksty warto je odnosić do kontekstów naszej rzeczy-
wistości przywołując odwieczne lekarskie dylematy i wyzwania.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Dietla na placu Wszystkich Świętych w Krakowie 
w październiku 1938 r.
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