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Dzieje zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, która mie-
ści się przy ul. Uniwersyteckiej 3 (Universiteto gatve 3), dla 
współczesnych są mało znane, a ponadto skomplikowane i za-
wile. Zbiory te - zwłaszcza część dotycząca czasów najnowszych, 
a w tym II wojny światowej, do niedawna były świadomie pomi-
jane jako przedmiot badań i dziś pozostają nadal nieobecne w 
polskiej historiografii1. Tymczasem tradycja ich istnienia - jak 
mało której instytucji działającej w obrębie dawnych ziem pol-
skich, obrosła siłą aż czterech wieków. 

Początki zbiorów 

sięgają roku 1570 i wiążą się z działalnością zakonu jezuitów 
w Wilnie. Od chwili założenia stały się częścią powołanej przez 
ten zakon akademii - o nazwie Academia et Universitas Societatis 
Jezus, i wraz z nią przez 203 lata pozostawały pod zarządem 

1 B. Urbanek, Polskie archiwalia medyczne w Wilnie, „Medycyna Nowożytna", 
1994, t. 1, z. 1, s. 143-152. 
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jezuitów. Po sekularyzacji zakonu przekazano je utworzpnej przez 
Komisję Edukacji Narodowej Akademii Wileńskiej, z którą dzieliły 
zmienne losy. Już w początkowym okresie tworzenia zbiorów 
zgromadzono wiele cennych nabytków, m.in. pojezuickie dzieła 
teologiczne i filozoficzne, a także księgozbiór osobisty króla Zyg-
munta Augusta2. 

Jednakże najwspanialszy okres ich rozwoju przypada na lata 
1803-1832, czyli okres tzw. Cesarskiego Uniwersytetu. Dzięki 
ogromnej aktywności i ruchliwości pracowników liczba wolumi-
nów wzrosła do 60 tysięcy, zorganizowano zbiór numizmatyczny, 
podjęto katalogowanie zbiorów - powstał m.in. katalog alfabety-
czny, który z późniejszymi uzupełnieniami służył czytelnikom aż 
do końca II Rzeczypospolitej. W auli uniwersyteckiej - pięknie 
ozdobionej przez Franciszka Smuglewicza, zorganizowano czytel-
nię; obecnie mieści się tutaj Dział Starodruków. 

W 1832 r. kres rozwojowi kładzie reskrypt cara Mikołaja I, z 
1 [13] maja tegoż roku, likwidujący polską uczelnię. Tylko z uni-
wersyteckiego Wydziału Lekarskiego utworzono Akademię Medy-
ko-Chirurgiczną, pozostawiając cząstkowo, i to na krótko, zbiory 
do dyspozycji jej czytelników. Rozpoczęto też wtedy - trwający 
przez dziesięć lat - ich rozbiór. Część wysłano m.in. do uniwer-
sytetów w Kijowie i Charkowie. Do pierwszego np. trafiła w 1842 
r. większość dzieł służących byłemu Wydziałowi Lekarskiego i 
działającej do stycznia tegoż roku. Akademii Medyko-Chirurgi-
cznej. Jednocześnie w pomieszczeniach pouniwersyteckich ulo-
kowano szereg instytucji, m.in. archiwum państwowe3. Bibliotekę 
Uniwersytecką z pozostałymi w Wilnie zasobami przekształcono 
w tzw. Bibliotekę Publiczną. Do jej magazynów w latach 50-60 
XIX w. zwożono księgozbiory poklasztorne - likwidowanych przez 
Murawjewa katolickich zgromadzeń zakonnych, zamykanych 
szkół polskich, a także konfiskowane księgozbiory prywatne -
własność uczestników powstania styczniowego, np. Teodora Na-
rbutta czy Zyberk-Plate rów; ponadto druki i rękopisy założonego 
przez Eustachego hr. Tyszkiewicza, a upaństwowionego przez Ro-
sjan Muzeum Starożytności. Po blisko 10 latach porządkowania 
- czemu towarzyszyło często mniej lub bardziej świadome nisz-
czenie dzieł, nie wyłączając kradzieży - Biblioteka Publiczna za-
częła udostępniać swoje zbiory, realizując już jednak inną, bo 

2 A. Łysakowski, Uniwersytecka Blbljoteka Publiczna w Wilnie, .Ateneum Wi-
leńskie". 1931-1932, R. 8, s. 232. 

3 Tamże, s. 233; J. Kłosa, Wilno. Przewodnik krajoznawczy, WUno 1937, s. 
158; St. Lisowski, Uniwersytecka Blbljoteka Publiczna w Wilnie za czasów ro-
syjskich, „Ateneum Wileńskie", 1931-1932, R. 8, s. 241. 
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antypolską politykę. Kierownictwo i rosyjska obsługa faworyzo-
wały Rosjan pierwszeństwem przy wypożyczaniu książek. Elimi-
nowano ze spisu - katalogów polskie pozycje4. W sierpniu 1915 
r. biblioteka nosząca ówcześnie nazwę Wileńskiej Publicznej Bib-
lioteki i Muzeum liczyła, według spisu z natury, 310 tys. tomów. 

I wojna światowa również nie oszczędziła zbiorów. Najcenniej-
sze starodruki i rękopisy trafiły do moskiewskiej Biblioteki i Mu-
zeum Rumiancewskiego. 

Z ocalałej reszty zbiorów w 1919 r. 

Polscy bibliotekarze ponownie utworzyli Bibliotekę Uniwersy-
tecką, zaś po 20-tym roku dokonano przeglądu i podziału zaso-
bów, tworząc m.in. Oddział Zbiorów Specjalnych z działem Sta-
rodruków i Rękopisów. W dziale tym najpoważniejszą pozycję 
stanowiły książki szesnastowieczne - 180 dzieł, z których naj-
starsze pochodziło z 1507 roku. Dość bogato reprezentowane 
były wydawnictwa drukarni jezuitów wileńskich, wśród nich li-
tewski przekład dzieł Wujka i tłoczone w Drukarni Łazarzowej 
pisma Jana Kochanowskiego5. Ze starodruków dotyczących nauk 
medycznych znalazły tam miejsce m.in. prospekty wykładów pro-
fesorów Szkoły Głównej Wileńskiej Księstwa Litewskiego z lat 
1780-1790, gdzie też do dnia dzisiejszego są przechowywane. W 
grupie tej są m.in. skróty lekcji profesora Mikołaja Regniera6. 

Natomiast podwaliną - niezwykle i dziś jeszcze bogatego 
Działu Rękopisów - stał się tzw. zbiór Eustachego hr. Tysz-
kiewicza, o łącznej liczbie ok. 2600 rękopisów. Szczególnie li-
cznie były reprezentowane kodeksy poklasztorne, będące po-
ważnym materiałem do badań nad historią kościoła rzymsko-
katolickiego, w tym o obrządku unickim, następnie materiały 
dotyczące szkolnictwa i oświaty, towarzystw legalnych i tajnych 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także archiwalia wileńskich 
lóż masońskich. Jednakże większość źródeł tego zbioru była 
utracona, wśród nich najstarsze, zwłaszcza dokumenty lite-
wskie, dyplomy sporządzone na pergaminach, bo wywiezione 
przez Rosjan w 1915 r.7 

4 St. Lisowski, s. 243, 245-246, 253, 257-258. 
5. Tamże, s. 253, 262; St. Lisowski: Starodruki Uniwersyteckiej Biblioteki 

Publicznej w Wilnie, ..Ateneum Wileńskie", 1931-1932, R. 8, s. 272. 
6 B. Urbanek, Zapomniana spuścizna naukowa Mikołaja Regniera, „Kwartal-

nik HistorU Nauki i Techniki", 1992, nr 3. s. 111-116. 
7 M. Brensztejn. Zbiór rękopisów Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wil-

nie. „Ateneum Wileńskie", 1931-1932, R. 8, s. 274-275. 
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Po przejęciu przez Polaków pozostałych w Wilnie zbiorów np. 
archiwalia o charakterze prawno-administracyjnym przekazano 
do Archiwum Państwowego w Wilnie. Do Działu Rękopisów trafiła 

spuścizna Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 

pieczołowicie kolekcjonowana przez jego władze i przechowy-
wana na uniwersytecie od pierwszych lat istnienia towarzystwa. 
Złożyły się na nią prace naukowe członków towarzystwa, prze-
kazywane regulaminowo w darze oraz liczne czasopisma lekar-
skie w języku polskim, niemieckim i francuskim. 

Cofając się wstecz trzeba nadmienić, że w 1864 r. Towarzy-
stwo Wileńskie Lekarskie posiadało już przeszło 8 tys. tomów i 
sporo rękopisów, które nie były uporządkowane. Dokonał tego w 
latach 80-tych bibliotekarz towarzystwa Józef Bieliński, który 
m.in. ułożył katalog kartkowy. W tym czasie zbiory znacznie się 
powiększyły m.in. dzięki prowadzonej wymianie publikacji z in-
nymi towarzystwami naukowymi i instytucjami lekarskimi, głów-
nie z terenu Imperium Rosyjskiego8. 

W latach międzywojennych II Rzeczypospolitej spuścizna Wi-
leńskiego Towarzystwa Lekarskiego liczyła 12.011 dzieł w 17.912 
tomach oraz około 3 tys. nie zinwentaryzowanych rozpraw i rę-
kopisów, a całość dotyczyła nauk przyrodniczych z przewagą róż-
nych specjalności medycznych. Część z nich były to dawne księ-
gozbiory wybitnych lekarzy-naukowców, członków towarzystwa, 
np. Jakóba Liboszyca, Seweryna Galęzowskiego, Jana Wolfganga, 
Adolfa Abichta i innych. Znalazło się tam również sporo dubletów 
z Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego . oraz 
Żydowskiego Szpitala Miejskiego9. Z uwagi na wielkość spuścizny 
podjęto pertraktacje z dyrekcją Biblioteki im. Wróblewskich o 
przeniesienie tam jej części. Przeglądając obecny stan inwentarza 
dawnej Biblioteki Wróblewskich - dziś należącej do Litewskiej 
Akademii Nauk - można sądzić, że trafiła tam m.in. część kole-
kcji Adolfa Abichta10. 

Do czasów współczesnych zachowała się w Dziale Rękopisów 
jednak tylko część spadku po Wileńskim Towarzystwie Lekar-
skim. Zasób ten, zaewidencjonowany dziś pod wspólną sygnaturą 
F 26, w porównaniu do stanu przedwojennego, nie jest komplet-

8 A. Safarewlcz, Biblioteko Wileńskiego Towarzystwo Lekarskiego, „Ateneum 
Wileńskie", 1931-1932, R. 8, s. 334-336. 

9 Tamże, s. 337. 
10 Tamże, s. 338. Por. Katalog alfabetyczny Działu Rękopisów Biblioteki Li-

tewskiej Akademii Nauk w Wilnie. 
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ny - liczy bowiem ok. 6 tys. pozycji archiwalnych". Pomimo 
pewnych braków zachowane materiały odzwierciedlają dostate-
cznie bogatą działalność towarzystwa12 i dla badacza są warto-
ścią bezcenną. 

Dostępne dziś archiwalia 

Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego dla ułatwienia opisu 
można podzielić na kilka grup. 

P i e r w s z ą - tworzą dokumenty erygowania i założeń progra-
mowych istniejącego od 1805 roku towarzystwa. W tej grupie 
źródeł można wyróżnić projekty powołania stowarzyszenia, a tak-
że gotowe statuty; m.in. jednym z najstarszych zachowanych jest 
Statut z 12 II 1810 r. przechowywany razem z wykazem członków 
założycieli i pisemną propozycją przekazania do „Dziennika Wi-
leńskiego" informacji propagującej prace towarzystwa, tudzież za-
kres wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o przy-
jęcie na członka, w tym zawiadomienia o 6-rublowej wysokości 
składki. Ponadto, nieraz ujęte w formie wyjątków czy streszczeń, 
protokoły towarzystwa - głównie z lat 1805-1905 (F 26-343) - i 
w miarę kompletna sprawozdawczość-raporty, dotycząca spraw 
merytorycznych i finansowych, zwłaszcza z pol. XIX w. Całość 
tej dokumentacji sporządzona jest przeważnie w języku urzędo-
wym, rosyjskim. 

D r u g ą - dość pokaźną objętościowo, tworzą materiały od lat 
20-tych XIX stulecia, obrazujące współpracę towarzystwa z po-
krewnymi towarzystwami, działającymi w obrębie cesarstwa, jak 
np. mińskim, odesskim, irkuckim, sanktpetersburskim, a także 
powstającym i rozwijającym się na przełomie lat 70-tych i 80-
tych XIX w. specjalistycznymi towarzystwami lekarskimi, np. po-
łożniczo-ginekologicznym z Sankt Petersburga13. Pośrednio za-
świadczają one o istnieniu wielu, nieraz mało znanych organizacji 
medycznych - efemeryd, jak np. tzw. Komitet popularyzacji wie-
dzy higienicznej Płockiego Towarzystwa Lekarskiego14. Dokumen-
ty te mogą być zatem przydatne chociażby do poszerzenia i uzu-
pełnienia już wykonanych imiennych wykazów ówczesnych to-
warzystw, czy też służyć do szerszego omówienia ruchu - szcze-
gólnego wtedy, masowego powoływania towarzystw na ziemiach 
litewskich, mimo nieprzychylnego nastawienia władz zaborczych. 

11 Tamże, B. Urbanek, Polskie archiwalia..., s. 144-145. 
12 UW, Dział Rękop. sygn. F 26-343. 
13 Tamże, svgn. F 26-1061. 
14 Tamże, sygn. F 26-1083. 
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Dokumentacja wskazuje także na współpracę z zachodnimi to-
warzystwami lekarskimi, na udział w organizowanych konferen-
cjach czy zjazdach, zwłaszcza w II poł. XIX w.15 Znajdują się też 
liczne dowody na utrzymywanie przez Wileńskie Towarzystwo Le-
karskie kontaktów z uczelniami, w tym poza granicami Polski 
przedrozbiorowej, np. z Akademią Medyko-Chirurgiczną we Fran-
cji, w Italii. Wśród korespondencji znaleźć można programy na-
uczania, obowiązujące w zagranicznych uczelniach. 

T r z e c i ą - spisy ksiąg, czasopism, wśród nich wykazy na-
bytków, często uzyskiwanych jako dary od różnych instytucji czy 
osób prywatnych, jak np. z 1862 r. Juljana Zalewskiego16. Przy 
tej okazji należy wspomnieć, iż kolejność zapisu wzmiankowa-
nych wyżej dokumentów w obecnym inwentarzu akt towarzystwa 
nie zawsze uwzględnia chronologiczny układ ich wydawnia. 

C z w a r t ą - tworzy korespondencja towarzystwa w sprawach 
członkostwa. W liczbie korespondentów znalazło się wielu ów-
czesnych oraz przyszłych luminarzy medycyny. Są i ich autogra-
fy. Wspomnieć można m.in. o listach Józefa Dietla z 16 XII 
1862 г., Ludwika Gąsiorowskiego z 1854 г., Henryka Hoyera po-
dziękowanie za przyjęcie go na członka z 11 IV 1885 г., R. Kocha 
z 1896 г., Lafontaine'a z 1810, a także Biegańskiego z 1906 r.17 

Do listów z prośbą o przyjęcie dołączane są często życiorysy, bib-
liografie prac naukowych, zwłaszcza gdy kandydat był mniej znany 
w środowisku lekarskim, sprawozdania z podróży naukowych, jak 
np. kilkustronicowe Klemensa Maleszewskiego Sprawozdanie po 
St. Petersburskich Zakładach dla obłąkanych (Wilno 1862)18. 

P i ą t ą - przechowywane bardziej obszerne objętościowo, rę-
kopiśmienne prace naukowe wileńskich profesorów, wśród nich 
Józefa Franka, Augusta Becu, Ksawerego Gałęzowskiego, Wac-
ława Pelikana, Mikołaja i Józefa Mianowskich, treść wykładów, 
lekcji, np. Konstantego Porcyanko Nauka terapii ogólnej (Wilno 
1830) oraz wyciągi z dzieł np. Ignacego Fijałkowskiego Początki 
chirurgii (Wilno 1812). 

S z ó s t ą - przysyłane do Towarzystwa obserwacje indywidu-
alne lekarzy z całego obszaru dawnego Księstwa Litewskiego, w 
tym z niezwykłą drobiazgowością prowadzone - często dzień po 
dniu - historie chorób. Przy czym daje się zauważyć pewna od-
rębność w sposobie i porządku zapisu tych dwóch typów źródeł: 
obserwacji i historii chorób. Ich szczególnym wyróżnikiem jest 

15 Tamże, sygn. F 26-1226. 
16 Tamże, svgn. F 26-2809. 
17 Tamże, sygn. F 26-2210. 2276, 2410, 2315, 2368. 2150. 
18 Tamże, sygn. F 26-3274. 
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już sam tytuł, jak np. J. Szymkiewicza Postrzeżenia chorób czy-
nione...19 czy z 1815 r. Jana Lobenweina Obseruatlo de cure stru-
ma20. Najliczniejsze, a gdzie indziej nie spotykane, są historie 
chorób z lat 1820-1840, przy czym zdarzają się też historie cho-
rób z czasów wcześniejszych, jak np. z roku 1805 Dotycząca 
różnego tla i pochodzenia chorób gorączkowych, a sporządzona 
przez lekarza Barankiewicza Macieja21. Wartym odnotowania 
przy tej okazji jest fakt, występujący zwłaszcza w początkach XIX 
stulecia, prowadzenia i łączenia historii chorób uznanych za po-
dobne w swym przebiegu czy tle, tj. przy zachowaniu sposobu 
indywidualnego i jednostkowego opisu, zarówno samej osoby pa-
cjenta, jak i schorzenia występuje łączenie podobnych przypad-
ków różnych chorób. Niemniej ich autorzy nie usiłowali w wię-
kszości opisywanych przypadków dokonywać porównań czy też 
formułować konkluzji. Przeważnie każda z obserwacji czy historii 
chorób bywa odrębną i zamkniętą całością. Niemniej mamy tu 
- w dzisiejszym rozumieniu - przebogatą gamę opisu różnych 
przypadków z różnych specjalności: chorób wewnętrznych, 
dermatologicznych, psychicznych i neurologicznych, laryngologi-
cznych czy też dziecięcych. Wśród autorów tych historii są Adam 
Ferdynand Adamowicz, Józef Adamowicz, Józef Frank i inni. Ję-
zykiem zapisu jest najczęściej łaciński, francuski, rzadziej rosyj-
ski czy polski. 

S i ó d m ą - sprawozdania, rozprawy kazuistyczne, będące opi-
sem jednostkowych schorzeń i sposobów ich leczenia, ale przy-
gotowywane już typowo dla celów publicystycznych lub zapre-
zentowania na posiedzeniu towarzystwa, a indywidualnie tworzo-
ne przez jednego obserwatora, np. Juliana Ważyńskiego O cho-
robach w 1845 r. w upitskim powiecie...22, Artykuł o leczeniu (z) 
pomocem mrozu z 1862 r.2i czy też treść wcześniej obronionych 
dysertacji, tudzież innych prac naukowych. Napisane zostały w 
oparciu o reguły i zasady, którym podlegają tego typu prace, 
aczkolwiek większość z nich jest w postaci rękopisów. 

Ó s m ą - poważnie reprezentowaną, są źródła zbiorowe - urzę-
dowe, typu rękopiśmiennego, złożone w Wileńskim Towarzystwie 
Lekarskim, tj. dzienniki klinik, książki ruchu chorych, protokoły 
i historie chorób szpitali i klinik wileńskich - wszystkie z I połowy 
XIX wieku, głównie z lat 20-40 tego wieku. Najpełniejsza doku-

19 Tamże, sygn. F 26-3509. 
20 Tamże. sygn. F 26-3249. 
21 Tamże, sygn. F 26-3924-3926. 
22 Tamże, sygn. F 26-3494. 
23 Tamże, sygn. F 26-3449. 
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mentacja pochodzi z wileńskiej kliniki chirurgicznej, a składają się 
na nią: Historiae morborum Clinici Instituti Chirurgici (Wilno, od 
roku 1810 do 1842)24, Protocolum Morborum Insituti Ambulatorii 
Clinici Chirurgici (od 1832 do 1840 roku)25, ponadto z wileńskiej 
kliniki terapeutycznej dokumentacja z lat 1837 do 184226. 

Spuściznę Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego stanowią 
źródła - o niepodważalnym znaczeniu - do poznania istniejących 
kategorii schorzeń, sposobów ich leczenia, skuteczności metod 
terapeutycznych oraz poszukiwania śladów odbicia w nich do-
ktryn i teorii medycznych. Większość bogatych zasobów - mimo 
przetrzebienia ich przez rosyjskich zaborców - jest dokumentacją 
naukową I pol. XIX w., która czeka na gruntowne metodyczne i 
merytoryczne studia oraz opracowania. 

24 Tamże, svgn. F 26-3734-3903. 
25 Tamże. svgn. F 26-3555-3569. 
26 Tamże, svgn. F 26-3720-3724. 
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