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T O M A S Z JA C E K LIS

Wybrane przykłady lekarzy pracujących
w Bośni i Hercegowinie na przełomie X IX i X X w.
Some Examples of Doctors Working in Bosnia and Herzegovina
in the Late 19th and Early 20th Centuries
Uniwersytet M ikołaja Kopernika w Toruniu, W ydział N auk Historycznych

Streszczenie

Sum mary

Po kongresie berlińskim (1878) Bośnia i H ercegowina

A fter the C ongress o f B erlin (1878), B osnia and H er

znalazła się w austro-węgierskiej strefie wpływów. W ów

zegovina was in the Austro-H ungarian sphere o f influ

czas, chcąc zm odernizow ać tę byłą turecką prowincję,

ence. Then, the new governm ent in order to m odern

nowe w ładze zachęcały adeptów szkół m edycznych,

ize the form er Turkish province, encouraged m edical

głównie z Pragi i Krakowa, do podjęcia kariery m edycz

school students, m ainly from Prague and Cracow to take

nej na Bałkanach. Na przykładzie w ybranych sylwetek

a m edical career in the Balkans. Based on profiles o f

polskich lekarzy prezentuję genezę tego zjawiska, a także

some Polish doctors, the genesis o f this phenom enon, as

codzienną pracę m edyków w kraju, w którym znaczny

well as their daily w ork in a country where a significant

odsetek ludności stanowili zupełnie dla nich obcy kul

percentage o f the population, w as o f M uslim origin and

turowo muzułmanie.

culturally different, is presented.

Słowa kluczowe: Bośnia i Hercegowina, lekarki, Austro-

Keywords: B osn ia and H erzegovina, fem ale doctors,

-Węgry, historia m edycyny

A ustro-H ungary, history o f medicine

Rok 1878 był dla Półwyspu Bałkańskiego bardzo istotnym

nach), w lipcu tegoż roku traktatu berlińskiego [1]. D o

okresem. To wówczas nadszedł kres kilkusetletnich rządów

kument ten m iał ograniczyć w p ływ y Moskwy, która po

tureckich i zaczął się realny rozpad Imperium Osmańskie

zwycięstwie poczuła się bardzo mocna. By zneutralizować

go. Po porażce Turcji w tzw. wojnie wschodniej z Rosją

jej hegemonię na Półwyspie, mocarstwa zdecydowały się

doszło do podpisania, najpierw w marcu, pokoju w San

oddać część europejskich prowincji Turcji pod protektorat

Stefano, a następnie, po protestach m ocarstw (głównie

Austro-Węgier. Dlatego na m ocy artykułu 25 traktatu ber

m onarchii austro-węgierskiej popieranej przez N iem cy

lińskiego zdecydowano, by tereny Bośni i Hercegowiny zo

obawiające się zbytniego wzrostu potęgi Rosji na Bałka

stały „zajęte i administrowane przez Austro-W ęgry” [2].
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D ecyzję tę podjęto pon ad głow am i m ieszkańców.
N ikt nie pytał B ośniaków o zdanie w tej sprawie, stąd

państwa w X IX stuleciu odegrały ogrom ną rolę w p o d 
niesieniu poziom u cyw ilizacyjnego Bośni [8].

nie może dziwić ich niechęć do przybyszów, zwłaszcza

C o skłaniało m łodych Polaków do porzucenia ro

że elity bośniackie związane b yły zdecydowanie bardziej

dzinnych stron i udania się w jeden z najbardziej nie

z Turcją niż katolickimi Austro-W ęgrami. Dlatego, zanim

znanych zakątków Europy? [9]. Powodów takich decyzji

W iedeń rozpoczął swoje rządy, m usiał pokonać oddziały

było kilka. Z pewnością jednym z nich było przeludnienie

bośniackich begów, które w ystąpiły przeciw ko posta

Galicji, a co za tym idzie, ograniczone możliwości rozwo

now ieniom berlińskim [3]. Kilka lat później o tych w y 

ju zwłaszcza dla m łodych osób. D rugą kwestią, istotną

darzeniach napisze Polak Stanisław Bełza, podróżujący

szczególnie w przypadku polskich Żydów, b ył antysem i

przez Bośnię: „Turcja więc, z całym sw ym zacofaniem ,

tyzm panujący wówczas w Polsce [10]. W ielu sem ickich

w B ośni upada, miejsce jej zajm uje A ustrya, trzeba oży

urzędników, a zwłaszcza lekarzy, z pow odów uprzedzeń

w ić i odrodzić zapuszczony kraj w strony pogrążone

rasowych miało niewielkie m ożliwości rozwoju na tere

w barbarzyństwie, w nieść prom ienie cyw ilizacji i świat

nach byłej Rzeczpospolitej, dlatego w yjazd na Bałkany

ła” [4]. Cytat ten odzwierciedla nastroje, jakie wówczas

b ył dla nich ogrom ną szansą. W Bośni i Hercegowinie

panow ały w Europie. Uważano, że W iedeń ma do speł

znaleźli oni dla siebie miejsce, gdzie m ogli się realizo

nienia m isję cyw ilizacyjn ą, w efekcie której B ałk an y

w ać zawodowo i prywatnie. „Jeżeli więc zważym y stronę

zostaną włączone w krąg kultury europejskiej. Zanim

m aterialną inteligencyi polskiej, można powiedzieć, że

jednak to nastąpiło, należało przeprowadzić w prowincji

stosunkowo znacznie się jej lepiej powodzi, niż w kraju

gruntowne reformy. Wydaje się, że M onarchia Habsbur

rodzinnym” — pisał o Polakach na Bałkanach ks. M arcin

ska nie do końca była świadom a trudności, jakie ją spo

Czerm iński, którzy podróżow ał po B ośni z m isją dusz

tkają w adm inistrow aniu tego regionu. Świadczą o tym

pasterską [10]. Z drugiej jedn ak strony ciężko znaleźć

chociażby liczne niepokoje, które wybuchały, zwłaszcza

Polaka, k tó ry zajm ow ałby jakieś w ysokie stanow isko

w pierwszych latach okupacji [5].

państwowe. Te funkcje b yły raczej oddawane w niem iec

Bośnia i Hercegowina, podobnie jak państwa afrykań

kie bądź węgierskie ręce. Jak pisał Jan M agiera w swojej

skie, została potraktowania jak kolonia. Kraj podzielono

rozprawie na tem at Polonii w Bośni: „N a stanow isku

na kilka prow incji, a te z kolei na starostwa. D otychcza

kapłańskim , profesorskim , nauczycielskim , Polaka nie

sowi przedstawiciele władz, jeśli nie uciekli do Turcji,

spotkamy. [...] Natom iast co chwila trafiam y na polskie

przenosili się na wieś. N iewielka ich liczba zdecydowała

nazwisko w sądownictwie i zarządzie politycznym , oraz

się natom iast na w spółpracę z now ym okupantem. Była

w śród lekarzy” [11]. M ożna więc śmiało postawić tezę, że

to jednak znikom a ilość w porównaniu z rozrastającą się

polska inteligencja w większości służyła jako w ykonaw cy

biurokracją. „Światło cyw ilizacji”, którym Austro-W ęgry

w oli swoich niem ieckich bądź w ęgierskich zw ierzch

m iały oprom ienić Bośniaków, angażowało całą rzeszę

ników. Jedynym wyjątkiem , który w żaden sposób nie

urzędników. B y ich pozyskać, W iedeń początkowo spro

obala wyżej postawionej tezy, jest prof. Leon Biliński,

w adzał urzędników niem ieckich i węgierskich. Szybko

zarządca cyw ilny B ośni w latach 19 12 -19 15 [12].

okazało się jednak, że nie radzą sobie oni z pow ierzony

Jak już wcześniej w spom niałem , po objęciu rządów

m i im obowiązkam i. Z racji różnic kulturowych, a także

w B ośn i władze austriackie spotkały się z ogrom nym

językow ych mieli trudności w kontaktach z okoliczną

problemem zacofania cywilizacyjnego. Dotyczyło to w ła

ludnością, która dodatkowo była niezbyt przychylnie na

ściwie każdej sfery życia. Jednym z priorytetów W iednia

stawiona do Niemców. O tym, jak wielka była to niechęć,

było nie tyle podniesienie poziomu opieki medycznej, ile

może świadczyć fakt, że od czasu objęcia w ładzy w Bośni

w łaściw ie stworzenie jej od podstaw. Nie istniała prak

przez M onarchię Habsburską synonim em słowa „ob cy”,

tycznie żadna cyw ilna służba zdrowia. C horych leczono

bez względu na to, czy byli to Węgrzy, N iem cy czy sło

naturalnym i sposobam i w ich domach. Brakowało nie

w iań scy Polacy lub Czesi, stał się term in „Szwab” [6].

tylko m iejsc, gdzie można by było leczyć poszczególne

W tej sytuacji decydowano się na „kolonizow anie”

przypadki chorobow e, ale także odpow iedniej kadry.

nowej prow in cji głów nie słow iańskim i m ieszkańcam i

Stąd poszukiw ania personelu m edycznego rozpoczęto

m onarchii austro-w ęgierskiej. D rzw i do nowej ziem i

w całej m onarchii austro-węgierskiej, szczególnie w jej

były zamknięte dla mieszkańców innych zaborów, przede

słow iańskich prow incjach. N aprzeciw tym potrzebom

wszystkim Rosjan. Z powodów politycznych nie mogli to

w yszli m łodzi adepci polskich uniwersytetów m edycz

być także C horw aci lub pozostający w dużym konflikcie

nych z Lwowa i Krakowa [13].

z dw orem w W iedniu Serbowie [7]. N ajlepszym rozwią

Pierw szy szpital, co prawda, rozpoczął swoją działal

zaniem byli neutralni z punktu w idzenia A ustriaków

ność jeszcze za czasów osm ańskich. Został zbudow any

Polacy i Czesi. Te dwie nacje pozostające bez swojego

w 1866 r., a jego pierw szym ordynatorem i zarazem za

TO M ASZ JA CEK LIS, W YBRANE PRZYKŁADY LEKARZY PRACUJĄCYCH W BO ŚNI I H ERCEGO W INIE.
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rządcą został Josip Kecet. Była to jed n ak tylko kropla

także zbieraniem m ateriałów odnoszących się do m edy

w m orzu potrzeb. Pacjentów było mnóstwo, natom iast

cyn y ludowej. Interesował się też kulturą m ieszkańców

m ożliw ości szpitala bardzo ograniczone [14]. Istniał

B ośni i ich folklorem [23]. O szacunku, jakim się cieszył

wprawdzie także drugi szpital, był on jednak przeznaczo

w śród m ieszkańców Sarajewa, świadczy chociażby p o 

ny wyłącznie dla żołnierzy. Tym sam ym ludność cywilna

śm iertny artykuł w ydrukow any w czasopiśm ie „G lasnik

m iała niewielkie m ożliwości kontaktu z lekarzem. N aj

Zem ljskog M uzeja” [24].

gorsza sytuacja panowała na wsi, gdzie B ośn iacy zostali

Gluck doczekał się trzech synów: Aleksandra, W łady

pozostawieni sam i sobie. Ten stan rzeczy b ył przyczyną

sława i H enryka. Pierw szy z nich, Olek, jak nazywali go

panowania wielu chorób i epidemii, z którym i walka stała

znajom i, b ył podobnie jak ojciec lekarzem. G im nazjum

się priorytetem dla nowych władz [15]. Nie istniała żadna

ukończył w Sarajewie, skąd udał się na studia do W iednia

sieć służby zdrowia, której celem byłaby opieka nad cy

po dalsze nauki. Niestety, pobyt w stolicy m onarchii au

wilam i. Przed rządem Benjam ina Kallaya, zarządcy B o 

stro-węgierskiej przypłacił poważną chorobą płuc, która

śni od 1883 r., stanął ogrom ny problem utworzenia służby

towarzyszyła mu odtąd przez całe życie. Studia medyczne

zdrowia, do której powszechny dostęp m iałaby ludność

ukończył natom iast w Krakowie, gdzie szczególnie u m i

cywilna. W 1879 r. w Bośni i Hercegowinie zatrudnio

łow ał sobie zajęcia z zakresu derm atologii i wenerologii.

nych było ledwie siedm iu lekarzy (sic!). B y zm ienić tę

Po otrzym aniu dyplomu rozpoczął praktykę lekarską we

sytuację utworzono specjalny urząd sanitarny, którem u

W rocławiu pod czujnym okiem prof. Neissera, ojcowego

przew odził dr Unterlugauer, a także utworzono stano

przyjaciela [25]. Do Bośni pow rócił w 1909 r., gdzie roz

w iska lekarzy powiatow ych, obw odow ych i m iejskich

począł pracę w sarajewskim szpitalu. Pom im o słabego

[16]. Nieznacznie polepszyło to sytuację w kraju, gdyż

zdrow ia został ordynatorem Szpitala K rajow ego, idąc

w 1893 działało łącznie 64 m edyków [17]. N ajw iększy

tym sam ym w ślady ojca [26]. W swojej krótkiej karierze

i najnow ocześniejszy ośrodek m edyczny uruchom iono

medycznej zajm ow ał się badaniem przypadków syfilisu

w Sarajewie w 1892 r. Już od początku m ocno związani

w śród m ieszkańców Bośni. Jako pierwszy, w 1925 r. na

z tym m iejscem byli polscy lekarze, stanow iący o sile

konferencji naukowej w H am burgu, opisał endem icz

tego ośrodka. Pierw szym ordynatorem nowego Szpita

ne przypadki tej choroby [27]. Z m arł w 1925 r., mając

la M iejskiego został Polak w yznania mojżeszowego, dr

zaledwie 41 lat. Pozostawił po sobie dużą ilość niepubli

Leopold G lu ck [18]. Jest on jedną z najbardziej zasłużo

kowanych materiałów. Jeden z nich, na temat syfilisu,

nych postaci w historii Polonii w Bośni i Hercegowinie.

opublikowano już po śm ierci A leksandra w 1931 r. w Z a 

U rodzony w N ow ym Sączu senior znanej w Sarajewie

grzebiu [28]. Jego dwaj bracia, H enryk i W ładysław, nie

rod zin y G lu cków pierw sze szlify lekarskie otrzym ał

podzielali zainteresowań ojca i brata. Obydwaj w ybrali

w Krakowie. Następnie podjął studia w Wiedniu. Po w ej

zawód literatów [29].

ściu w związek m ałżeński z Pauliną Fin k [19] w yjechał

Drogę życiową bardzo podobną do dr. Glucka prze

do Bośni w 1880 r., jako lekarz w ojskow y do Prnjavoru.

szedł także in n y P olak pochodzenia żydow skiego, dr

Następnie piął się po szczeblach kariery, przebywając po

Bernhard Zauderer. Jako m łody chłopak, idąc w ślady

kolei w Travniku i Zenicy. Doświadczenie, które wówczas

ojca, postanow ił podobnie jak on zostać lekarzem. Już

zdobył, zaprocentowało pow ołaniem go na stanowisko

w w ieku 17 lat, po w cześniejszym ukończeniu szkoły,

ordynatora w nowo otwartym szpitalu. W szyscy Polacy,

udał się na studia medyczne do Krakowa. U kończył je

którzy znali się z dr. Gluckiem , doceniali jego rozległą

w 1876 r., stając się tym sam ym jednym z najm łodszych

wiedzę i profesjonalizm . Najlepszą opinię w ystaw iła mu

lekarzy w kraju. D o Bośni trafił w raz z arm ią okupacyjną

Teodora Krajew ska, w spółpracująca z nim lekarka: „D r

w 1878 r. jako lekarz wojskowy. Z pew nością nie zdawał

G lu ck m iał typowe w arunki na profesora. N ie chodziło

sobie wówczas spraw y z tego, że Bośnia stanie się jego

mu nigdy o sławę, ale o przedm iot badań i o szerzenie

nową ojczyzną. D o kraju już nigdy nie powrócił. W B o 

zdobytej m ozolnym trudem praw dy w śród m łodszych

śni dostrzegł możliwość zrealizowania swoich marzeń, co

lekarzy” [20]. Nie była to odosobniona opinia. W po

w ojczyźnie nie byłoby możliwe. Dlatego też postanow ił

dobnym tonie w ypow iadały się także inne osoby mające

pozostać na obrzeżach m onarchii, w na w p ó ł dzikim

z nim styczność [21].

kraju, b y m óc pełnić sw oją misję. W 1882 r. otrzym ał

Była to postać znana także poza granicam i Bośni.

nom inację na lekarza rejonowego w Travniku.

Leprozorium , które udało mu się uruchom ić, uważane

Do jego największych zasług należy walka z trądem

było w tamtych czasach za najlepszy tego typu oddział

i syfilisem. D r Zauderer urządzał m asowe szczepienia

na świecie [22]. B adania prow adzone przez dr. Gluc-

przeciwko chorobom zakaźnym. Podkreślał na każdym

ka publikowano w prestiżowych pism ach m edycznych

kroku, że m isją lekarza jest niesienie pom ocy i zabronio

w Europie. Poza swoją pracą w szpitalu zajm ow ał się on

ny jest strach przed zarażonym pacjentem. Zrządzeniem
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losu jego najmłodsza córka po I wojnie światowej zmarła

Na wakującą posadę zgłosiła swoją kandydaturę K rajew 

właśnie na tyfus [30]. Dzięki jego zaangażowaniu powstał

ska, która „wychodząc z instytutu, zauważyła na tablicy

także szpital w Travniku.

ogłoszenie rządu krajowego w Sarajewie o konkursie na

W wolnych chwilach zajm ował się badaniem folkloru

m iejsce urzędowej lekarki dla kobiet w B ośni” [37]. D e

i polityką. Był czynnym działaczem syjonistycznym. Po

cyzja o wyjeździe do Bośni nie przyszła Teodorze łatwo.

m im o tego, że deklarował się jako Polak, bardzo czynnie

Jed n ak pod w p ływ em Józefa M iłkow skiego (Teodora

w spierał nie tylko swoim autorytetem, ale także finan

Tomasza Jeża) postanow iła udać się na Bałkany [38].

sowo, poczyn ania Teodora Herzla. B ył osobą bardzo

Początkow o sw oją m isję n iesienia p o m o c y reali

religijną, często odwiedzającą synagogę [31]. Za swoje

zowała w okręgu tuzlańskim . To tam po raz pierw szy

osiągnięcia i oddanie dla Travnika otrzym ał dyplom

zetknęła się z przypadkam i osteom alacji, choroby, na

zasłużonego obywatela. Sześć lat później został również

którą zapadały muzułmańskie kobiety. Brak ruchu, ciągłe

odznaczony przez Uniwersytet Jagielloński [32]. Zm arł

przebywanie w domu powodowały krzywicę, która niele-

w 1928 r. D r Zauderer b ył jedną z tych wybitnych postaci

czona m ogła prow adzić nawet do śm ierci [39]. Praktyka

w dziejach Polonii, która nigdy nie zdecydow ała się na

lekarska Krajewskiej nie ograniczała się jednak do porad

przeniesienie do stolicy, tym sam ym dochow ując w ier

medycznych. Stała się ona dla m uzułm anek kim ś więcej

ności swojem u miastu, które tak bardzo ukochał.
C i dwaj lekarze są niejako świadkam i swojej epoki.
Pozytyw istyczne hasła niesienia p o m o cy najbiedniej

niż tylko lekarką, została ich przyjaciółką. Dzięki m oż
liw ości wizytowania w dom ach pryw atnych zdobyła ich
zaufanie i wdzięczność za sum ienną pracę [40].

szym wprowadzali w życie na obcej ziemi. Podawali rękę

Sprawowanie obow iązków lekarki było jednak bar

tym, którym nikt nie chciał pom óc, nie dbając przy tym

dzo ciężkie. Topografia B ośn i jest bardzo górzysta, co

o rozgłos dla siebie. Śledząc losy tych osób, nie można

utrudniało w izyty u chorych w lecie, a w czasie zim y

uniknąć skojarzeń z literackim i postaciam i, w ystępują

w ręcz uniem ożliw iało dotarcie do nich jakim kolw iek

cym i w ówczesnej tw órczości polskich pisarzy. M ając

transportem. Krajewska zmuszona była pieszo przedzie

już w ięc bośniacki odpow iednik doktora Judym a, warto

rać się przez zaśnieżone i oblodzone dróżki, by udzielić

poświęcić chwilę na przypadek polskiej lekarki, wyraźnie

pom ocy potrzebującym . Z tego też względu nie zastana

kreującej się na bohaterkę beletrystycznych pow ieści

w iała się długo, gdy otrzym ała propozycję przeniesienia

o pracy u podstaw z końca X IX stulecia.
D r Teodora Krajew ska, bo o niej m owa, jest jedną

do stolicy kraju. W 1899 przybyła do Sarajewa, zosta
w iając w zastępstwie polską lekarkę, Jadwigę Olszewską

z najw ażniejszych postaci dla całej Polonii w Bośni.

[41]. W stolicy Bośni, założonej przez Turków w 1465 r.,

N ie chodzi tu tylko o jej pracę, chociaż to również jest

spędziła ponad dw adzieścia lat, aż do czasu pow rotu

warte odnotowania, ale przede w szystkim o pam iętnik,

w ojczyste strony w 1928 r. [42]. Przez ten okres była ani

który po sobie zostawiła [33]. Jej spuścizna jest jednym

matorką życia Polonii w mieście. Angażowała się w pracę

z najlepszych źródeł dokum entujących życie diaspory

K oła Polskiego, o którym będzie jeszcze mowa. Ponadto

polskiej w Bośni w tam tym okresie. Barw ne, nieraz li

pracow ała jako nauczycielka w żeńskiej szkole im. św.

terackie opisy życia w tym kraju, z wyszczególnieniem

Józefa [43]. Z materiałów, jakie się zachowały, w ynika,

Sarajewa, przyw ołują nam mało znane epizody z życia

że pom im o towarzystwa rodaków czuła się bardzo sa

em igracji polskiej na Półwyspie Bałkańskim . Pam iętnik

m otna i przede wszystkim niedoceniona. Po powrocie

ten jest wartościow y także z innego powodu. Jako lekarka

do Polski zamieszkała w W arszawie i tam przebywała aż

Krajew ska m iała m ożliwość odwiedzania m uzułm anek

do śm ierci w 1935 r. [44].

w ich dom ach. Przez to stała się niejako am basadorką
kobiet bośniackich.
Teodora pochodziła z Warszawy. Tam też skończyła

Kolejnym wielkim lekarzem b ył dr Justyn Karliński.
W yw odził się on ze znam ienitej krakow skiej rodziny
Karlińskich. Ojciec Justyna, Franciszek, b ył w ykładow 

gim n azju m dla dziewcząt. N a dalsze studia lekarskie

cą akadem ickim i w ybitnym astronom em . Justyn nie

w ybrała się do Szwajcarii i ukończyła je w 1892 r. [34].

podzielał zainteresowań ojca, początkowo zajm ował się

O trzym anie dyplom u lekarskiego zbiegło się z reform ą

florystyką, następnie swoje zainteresowania skierow ał

służby zdrowia, którą przeprow adził Benjam in Kallay,

w stronę m edycyny. Po skonfliktowaniu się ze swoim

adm inistrator prow incji B ośn i i Hercegowiny. Zdając

ojcem (nie akceptował jego związku z Niem ką) Justyn

sobie sprawę z utrudnionego dostępu kobiet do służby

postanow ił przyjąć ofertę pracy w Bośni na stanowisku

zdrowia, zdecydował się w 1891 r. powołać urząd kobiety

szefa sanitarnego przy wojsku austro-węgierskim , któ

lekarza, który m iały obejm ow ać m uzułm anki z Bośni

re tam stacjonowało. B ył członkiem wielu towarzystw

[35]. Pierw szą kobietą na tym stanowisku była Czeszka,

lekarskich. W swojej krótkiej karierze napisał kilkaset

A n n a Bayerowa [36]. Po roku złożyła jednak rezygnację.

artykułów, a także jedną książkę [45]. Różnorodność te
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matów, które podejm ował, świadczyła o jego szerokich

się całkiem nieźle pod w zględem poziom u m edycyny

zainteresowaniach. Posługiwał się biegle czterema języka

na tle innych państw jugosłow iańskich [51]. Epidem ia

mi [46]. O wielkim szacunku, jakim go darzono, świadczy

tyfusu nie była jedyn ym zm artw ien iem lekarzy, n aj

najlepiej fakt, że sam sułtan turecki Abdulham id II zde

gorsze dopiero m iało nadejść. Świat w 1918 r. przeżył

cydował się powierzyć mu misję zbadania przypadków

jedn ą z najstraszniejszych epidem ii w swojej historii.

cholery w Cieśninie Dardanelskiej, a za swoje działania

G ryp a hiszpanka, która przetoczyła się przez Europę,

został odznaczony. Justyn Karliński dzięki swojej pracy

nie oszczędziła także Bośni. Osłabieni ludzie z łatwością

zyskał miano jednego z najlepszych chirurgów nie tylko

poddaw ali się działaniom w irusa, który b ył odpow ie

w Bośni, ale i na całym Półwyspie Bałkańskim . K iedy już

dzialny za śm ierć wielu m ilionów osób.

osiągnął szczęście, tak w życiu pryw atnym (ponownie się

Koniec zm agań na frontach I w ojny światowej ozna

ożenił), jak i zawodowym (był jednym z najbardziej m a

czał dla całego świata powstanie nowych niepodległych

jętnych lekarzy w Bośni), zachorował na raka przełyku,

państw. Jednym z nich było księstwo SHS (Królestwo

w efekcie czego zm arł w 46 roku swojego życia [47].
Postaci, o których dotychczas w spom niałem , trafiły

Serbów, Słoweńców i Chorwatów). Trwająca cztery lata
w ojna spowodowała ogrom ne zniszczenia. Sytuacja sa

do B ośni w raz z objęciem w ładzy w regionie przez Au-

nitarna była rozpaczliwa, ogrom na liczba lekarzy zmarła

stro-W ęgry lub też niedługo po tym fakcie. W istocie,

w czasie epidemii, natomiast ci, którzy zostali, mieli duże

m am y wówczas do czynienia z największym i przem iesz

problem y z zaopatrzeniem w sprzęt m edyczny [52]. Bro

czeniam i ludności polskiej na tamte tereny, niem niej

nisława Prasek-Całczyńska, tak jak już wcześniej napisa

jednak również później pojawią się osoby, które szczęścia

łem, wyjechała z Bośni w raz z mężem w 1922 r. Pozostaje

będą szukać właśnie w Bośni. Jedną z takich osób była

ona dla polskiej historiografii osobą zupełnie anonimową.

Bronisława Prasek-Całczyńska, lekarz pediatra, pionier

Dotychczas nie powstała żadna praca (czy to m onogra

ka tej specjalizacji m edycznej w kraju [48].

ficzna, czy chociażby artykuł) prezentująca jej dokonania.

Prasek-C ałczyńska trafiła do Bośni w czasie I w ojny

D ziw i to tym bardziej, że w 1998 r. została pośm iertnie

światowej. W raz ze sw oim mężem, Em ilem Praskiem ,

odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzecz

pracow n ikiem C zerw onego K rzyża, przebyw ała tam

pospolitej Polskiej za „zasługi polonijne” [53].

7 lat. W 1922 r. przenieśli się do Zagrzebia, ze względu

Przedstawione tu sylwetki Polaków lekarzy są tylko

na propozycję objęcia stanowiska profesora bakteriologii

przykładem m ającym ukazać ogrom ny w kład polskiej

i higieny w Zagrzebiu, jaką otrzym ał Emil. Zanim to jed

m edycyny w rozwój służby zdrowia w Bośni i H ercego

nak nastąpiło, przebywali w Sarajewie, gdzie praca w cza

w inie. Skupiłem się ledwie na kilku nazwiskach, gdyż

sie działań m ilitarnych była bardzo ciężka. Śm iertelność

nie sposób bez w yczerpującej kw erendy zm ierzyć się

w śród najm łodszych pacjentów osiągała ogrom ne roz

z tym problemem.

miary. W śród Bośniaków wiedza na temat higieny była

Z pew nością należy w tym m iejscu w ym ien ić jesz

niewielka, przez co wiele niegroźnych infekcji kończyło

cze kilku w ybitnych medyków. Jedn ym z nich b ył dr

się zakażeniem i tym sam ym śmiercią. Nie znano jeszcze

Rom an W odyński, w yb itn y krakow ski patolog, który

wówczas antybiotyków, które pozw alałyby na skuteczną

pracow ał n ajpierw w Zenicy, a następnie został prze

walkę z chorobam i, a pediatria i bakteriologia b yły sto

n iesio n y na stanow isko szefa p rosektorium Szpitala

sunkowo m łodym i gałęziam i medycyny, które dopiero

M iejskiego w Sarajewie. Prow adził on własne badania,

się rozw ijały [49].

których efekty publikował w czasopismach medycznych.

Bronisława zajm owała się w Bośni głownie leczeniem

Jeszcze przed w ybuchem I w ojn y światowej zdecydow ał

najm łodszych. Tym sam ym stała się pierw szą kobietą

się pow rócić do G alicji [54]. Wiele zasług m iał także dr

pediatrą w historii tego państwa. Pom im o obciążenia

Jakub Seindfeld, któ ry b ył organizatorem pierw szego

w łasn ym i obow iązkam i, znajdow ała czas, b y pom óc

w B ośni Funduszu Szpitalnictwa. Zn an y był ze swojego

m ężowi. W czasie w o jn y Sarajewo i okoliczne tereny

zaangażow ania w życie polonijne. Poza szerzej opisa

b yły nękane różnego rodzaju epidem iam i, w yw o łan y

nym i K rajew ską i Prasek-C ałczyńską w Bośni działała

m i przedłużającą się wojną, i co się z tym wiąże, biedą

także trzecia Polka, dr Jadw iga Olszewska. Początkowo

i głodem. B y temu zaradzić, urządzano szczepienia, które

pracow ała w M ostarze, następnie związała się z Tuzlą,

m iały swoim zasięgiem objąć jak największą liczbę osób.

gdzie pozostała do śmierci. Tak bardzo pośw ięciła się

W tym celu wypraw iano się na prowincję, b y zaszczepić

p racy lekarki, że po śm ierci na jej poch ów ek m usieli

zamieszkujące tam osoby. Niestety, także wielu lekarzy

składać się koledzy lekarze, gdyż nie pozostawiła żad

przypłaciło życiem misję, jakiej się podjęli [50]. Warto

nego majątku [55]. Byw ało, że niektórzy lekarze, tak jak

dodać, że stolica Bośni, pom im o oczywistych problemów

w przypadku dr. W ładysław a Januszewskiego, zm ieniali

sanitarnych i braku personelu szpitalnego, prezentowała

gabinet lekarski na urzędniczy fotel [56]. Sylwetki mniej
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lub bardziej znanych lekarzy m ożna b y przyw oływ ać

M im o braku własnych czasopism nasi rodacy byli w i

jeszcze długo, niemniej artykuł ten nie ma odgryw ać roli

doczni w lokalnej prasie. Największe wówczas periodyki,

m iniencyklopedii, a jedynie przybliżyć czytelnikowi ten

takie jak „Nada” czy „Glasnik Zem ljskog Muzeja”, gościły

nieznany epizod z historii polskiej medycyny.

często na swoich łamach polskich autorów [66]. Zwłaszcza

Bardzo trudno jest określić liczbę polskich lekarzy,

„Nada”, wydawana przez Silvije Strahimira Kranjcevicia,

którzy w dłuższym bądź krótszym okresie pracow ali

była w ażnym ośrodkiem prom ow ania kultury polskiej

w Bośni. Zwłaszcza że nie znam y dokładnej liczby Po

w Bośni [67]. Dzięki temu mieszkańcy Bośni otrzymywali

laków, którzy tam mieszkali. W skazówką m ogą być obli

informacje o historii Polski, a także aktualnej sytuacji po 

czenia, które przytacza Hamdija Kresevljakovic. Twierdzi

litycznej. Równie często prasa przedrukowywała tłum a

on, opierając się na spisie ludności z 1910 r., że Saraje

czenia polskich utworów; poezji czy prozy. Jak udało mi

wo zam ieszkiw ały 592 osoby posługujące się językiem

się ustalić, na podstawie kwerendy najpopularniejszych

polskim [57]. Pam iętajm y jednak o tym, że spora część

czasopism wówczas w ydaw anych w Bośni, szczególną

z nich m ogła być z pochodzenia Rusinam i m ów iącym i

sympatią cieszyli się tacy literaci, jak Bolesław Prus, Adam

po polsku. W edług obliczeń geodety Roberta M iączyń-

M ickiewicz, a szczególnie H enryk Sienkiewicz.

skiego, który podejm ow ał temat osiedlania naszych ro

M ieszkańcy Galicji, w mniejszej części także innych

daków w B ośni, w 1905 r. liczba w szystkich Polaków

ziem byłej Rzeczpospolitej, byli widoczni za czasów oku

w yn osiła ponad 10 tys. osób [58]. Strona internetowa

pacji austro-węgierskiej praktycznie w każdym urzędzie,

zajmująca się społecznością żydowską w byłej Jugosławii

sądzie czy szpitalu w Bośni i Hercegowinie. Wraz z koń

podaje, że pod koniec I w ojn y światowej w B ośni praco

cem monarchii austro-węgierskiej wielu Polaków znalazło

wało 59 polskich lekarzy [59].

się w bardzo trudnej sytuacji. Zadawano sobie wówczas

Polacy, którzy em igrow ali w X IX w., prawie zawsze

pytanie o przyszłość w nowej rzeczywistości politycznej.

zakładali organizacje polonijne. Starali się wydawać w łas

Koniec działań w ojennych w czasie I w ojny światowej

ne periodyki, tworzyć szkoły i miejsca, w których można

przyniósł kres panowaniu Habsburgów w W iedniu. B o 

było kultywować tradycje przodków. D ziw i w ięc fakt, że

śnia weszła w skład nowego tworu państwowego. Leka

tego typu inicjatyw y prawie nie występują w środowisku

rze, urzędnicy czy pracow nicy sądów byli jednak nadal

inteligencji polskiej w Bośni. Jest to o tyle zastanawiające,

potrzebni. Odeszli, co prawda, niem ieccy i w ęgierscy

że dla porów nania czeska em igracja bardzo m ocno za

zwierzchnicy, ich miejsce zajęli C horw aci i Serbowie, ale

znaczyła swój pobyt w Bośni przez różne przedsięwzięcia

urzędnicy niższych szczebli pozostali, choć nie stanowili

kulturowe mające na celu spajanie elementu czeskiego

już tak licznej grupy. Podobnie jak lekarze, którzy po zło

na obczyźnie [60].

żeniu ślubowania now ym władzom kontynuowali swoją

W łaściw ie jedyną form alną organizacją skupiającą

pracę [68]. W dwudziestoleciu m iędzywojennym język

polonusów było Polskie Koło działające w Sarajewie [61].

polski b ył jeszcze popularny w największych miastach

Założone w 1902 r., stało się m iejscem spotkań Polo

Bośni. C o więcej, m am y wówczas do czynienia niejako

nii zgrom adzonej w tym m ieście i jego okolicach. Nie

z renesansem Polonii w państwie Słowian południowych.

działało ono jednak systematycznie, było raczej klubem,

Prężnie rozwijają się nie tylko wspólne Towarzystwa N a

w którym spotykali się Polacy, głównie z wyższych sfer,

ukowe, ale także wiele inicjatyw w Polsce i na Bałkanach,

gdyż nie mieli tam wstępu podrzędni urzędnicy czy inni

m ających na celu zacieśnienie wspólnych więzi. Także

ubożsi rodacy [62]. Swoją aktyw ność ujaw niało jedynie

atmosfera polityczna sprzyjała w spółpracy [69].

w czasie świąt narodowych. Zbierano się wówczas, re

Ten stan rzeczy uległ gwałtownej zmianie po II wojnie

cytowano wiersze i śpiewano patriotyczne pieśni [63].

światowej. Po zakończeniu działań militarnych wiele osób

Klub utrzym yw ał kontakt z ojczyzną i pom im o skrom 

wyjechało z Bośni. Dla polskich rolników zorganizowa

nych środków starał się w spierać Polaków tam pozosta

no nawet odpowiednie tabory kolejowe, którym i wracali

jących. D zięki tem u m .in. zorganizow ano składkę na

do ojczyzny. Polska inteligencja, która nie zginęła lub nie

rzecz Warszawy, która m ocno ucierpiała w trakcie zawie

wyjechała, uległa szybkiej asymilacji. Polityka narodowo

ruchy 1905 r. [64]. D ziałalność Koła potwierdzona jest

ściowa komunistycznych władz nowej Jugosławii, a także

do 1918 r. W najlepszym okresie skupiało 116 członków,

brak zainteresowania ze strony PR L spowodowały, że pa

co przy wcześniej przytoczonej liczbie 594 osób narodo

mięć o polskim udziale w m odernizowaniu Bośni została

w ości polskiej w Sarajewie pozwala stwierdzić, że jedna

zapomniana. Dlatego dzisiaj, na pierw szy rzut oka, nie

czwarta Polaków w stolicy Bośni należała do jego struk

widać w Bośni wielu pozostałości po polskiej diasporze.

tur. W ładze Koła tworzyli najwybitniejsi reprezentanci

Po zagłębieniu się w dokum enty archiwalne można się

środow iska polonijnego. W śród nich była m.in. wdowa

przekonać, jak wielkie znaczenie dla rozwoju Bośni i Her

po Leopoldzie Glucku, Paulina z dom u F in k [65].

cegowiny mieli Polacy, którzy tam pracowali.
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Temat obecności Polaków w Bośni jest na Bałkanach

reckiej Chorwacji, zob. Grijak Z., Korespondencija Josip Juraj

zdecydowanie lepiej znany niż w Polsce. D otyczy to nie

Strossmayer — IsidorKrsnjavi [w:] CasopisPovijesnogdrustva

tylko polskich kolonistów, którzy osiedlili się w okolicach

Krizevci 2006, 1, 70. Stąd obawy, głównie wśród Węgrów,

Banja Luki, ale przede wszystkim bohaterów mojej pracy,

przed ekspansją kulturową Chorwatów w Bośni. Z drugiej

polskiej inteligencji, której wybitnym i reprezentantami

strony obawiano się jeszcze bardziej agitacji Serbii, która

byli polscy lekarze. W swoich pracach dotyczących austro-

miała za złe, że Bośnia została kondominium Austro-Węgier,

-węgierskiej okupacji Bośni dużo miejsca naszym roda

podczas gdy to właśnie Serbia pierwsza ruszyła na pomoc

kom poświęcili Teodor Krusevac [70] i Hamdija Kresevlja-

powstańcom z Hercegowiny i wypowiedziała wojnę Turcji.

ković [71]. Także współcześni historycy, na czele z szefem

Te obawy powodowały, że unikano zatrudniania na wszelkich

Instytutu Historii Uniwersytetu w Sarajewie, prof. Husniją

stanowiskach zarówno Serbów, jak i Chorwatów.

Kamberoviciem, zajmują się dziejami diaspory polskiej na
tych terenach [72]. Ponadto dużo miejsca Polakom po

8. W Polsce dotąd nie doczekaliśmy się pracy, która zaję
łaby się tematem emigracji polskiej inteligencji do Bośni.

święca w swoich pracach dotyczących rozwoju m edycyny

9. Bośnia do lat 40. X IX w. była dla większości Europej

w Bośni prof. Izlet M asić [73]. Mój artykuł stanowi jedynie

czyków terenem zupełnie nieznanym. Polacy czerpali in

przyczynek, który, m am nadzieję, zainteresuje badaczy, co

formacje głównie z wątłych relacji podróżniczych. Sytuacja

zaowocuje bardziej wyczerpującymi kwerendami polskich

uległa zmianie, kiedy w czasie tworzenia się ruchu iliryjskie-

historyków w archiwach Bośni i Hercegowiny.

go w tej części Bałkanów Ivan Franjo Jukic, franciszkanin
z Banja Luki, zaczął pisać artykuły dotyczące swego kraju
do chorwackiego czasopisma „Danica Iliryjska”. Wówczas
kręgi słowianofilskie z całej Europy, również z Polski, otrzy

Piśmiennictwo

m ały rzetelne informacje o sytuacji politycznej tej prowin

1. Historiografia polska na temat tzw. kryzysu wschod

cji, a także historii regionu. Jukic I.F., Zemljopisno-povestno

niego jest bardzo bogata. Z a najważniejsze publikacje

opisanje Bosne [w:] Danica Iliryjska, 1841, 28, 113-115; 29,

należy uznać pracę H. Wereszyckiego, Walka o pokój
europejski 1872-1878, Warszawa 1971, która szczegółowo
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