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Recenzje polskich książek z zakresu medycyny w latach 1918-1939
Reviews o f Polish Medical Books in the Years 1918-1939
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Streszczenie

Abstract

A rtykuł traktuje o recenzjach polskich książek z zakresu

The article analyzes the reviews o f Polish m edical books

m edycyny w okresie m iędzywojennym . W latach 1918

in the interwar period. In the years 19 18-19 39 numerous

1939 na polskim rynku wydaw niczym pojawiało się wiele

m edical treatises were published on the Polish market;

rozpraw m edycznych, które pogłębiały dotychczasową

they extended knowledge on the illnesses o f the respira

w iedzę o chorobach układu oddechow ego, k rw io n o 

tory system, circulatory system, skin problems, venereal

śnego, chorobach skóry, w enerycznych, schorzeniach

diseases and eye problems. The treatises were reviewed

oczu. Te rozprawy były oceniane na łamach specjalistycz

in specialist m edical journals, such as: „Gruźlica” [Tu

nych czasopism medycznych, jak np. „Gruźlica”, „Klinika

berculosis], „K lin ik a Oczna” [Eye Clinic], „M edycyna”

Oczna”, „M edycyna”, „Polski Przegląd O to-Laryngolo-

[Medicine], „Polski Przegląd O to-Laryngologiczny” [Po

giczny”, „Warszawskie Czasopism o Lekarskie”. Recenzje

lish Otolaryngology R eview ], „Warszawskie Czasopism o

pisali znani lekarze okresu m iędzywojnia, szczegółowo

Lekarskie” [The Warsaw D octor’s Journal]. The reviews

analizując treść rozpraw, materiał ilustracyjny, w ykorzy

were written by famous physicians o f the interwar period

stanie przez autorów najnowszej literatury medycznej,

w ho analysed in detail the contents o f the treatises, as

zarówno polskiej, ja k i zagranicznej.

well as the included illustrations and the use o f most re
cent medical literature, both o f Polish and foreign origin.
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W okresie międzywojennym postępował w Polsce rozwój

książek podejm ow ali się najw ybitniejsi znaw cy sztuki

badań m edycznych [1]. Prowadzono je we wszystkich

lekarskiej, szczegółowo analizując ich poziom m eryto

ośrodkach naukowych kraju, a w yniki ich publikowano

ryczny, a także stronę edytorską wydaw nictw a. Recen

w rozprawach książkowych i specjalistycznych czasopi

zenci starali się obiektyw nie oceniać w spółczesną im

smach. W ówczesnej literaturze m edycznej om awiano

literaturę przedm iotu, wskazując zarówno na jej zalety,

całokształt zagadnień związanych z lecznictwem. N ie

ja k i na niedostatki merytoryczne.

które z tych rozpraw b yły bardzo w yczerpujące, w n o 

W latach 19 18-19 39 na polskim rynku wydaw niczym

siły nowe treści do polskiej w iedzy o skom plikowanych

ukazyw ało się wiele czasopism [2]. Do rąk czytelników

schorzeniach. N ow ości wydaw nicze budziły spore zain

trafiały periodyki ogólnolekarskie, takie ja k np.: „Gaze

teresowanie w środowiskach lekarskich, o czym świadczą

ta Lekarska” — pism o ukazujące się w Warszawie, po 

liczne recenzje zam ieszczane w czasopism ach. O ceny

święcone wszystkim um iejętnościom lekarskim (19 21-
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1939 ); „K linika W spółczesna” — m iesięcznik w ydaw any

„Pediatra Polska” (19 21-19 39 ) — organ Polskiego Towa

w Warszawie przez Polskie W ydawnictwo Lekarskie „A rs

rzystwa Pediatrycznego.

M edici” (1933-1939); „M edycyna” — naukow y tygodnik
ukazujący się w Warszawie, od 1933 r. organ Towarzy

sów II Rzeczypospolitej są czasopism a antropologiczne.

Źród łem w iedzy o piśm iennictw ie m edycznym cza

stwa Lekarskiego W arszawskiego (1927-1939); „M ed y

Recenzje publikowano na łam ach „Przeglądu A n tropo

cyna Praktyczna” — organ zespołu lekarzy „Poznańskie

logicznego” (1926-1939) — pierwszego w Polsce czaso

W ieczory Lekarskie” (1927-1939); „M ed ycyn a W spół

pism a poświęconego wyłącznie antropologii. W okresie

czesna” — m iesięcznik w ydaw any w W arszawie przez

m iędzyw ojennym ukazyw ał się perio dyk „Zagadnienia

Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-Farm aceutycznego

R asy z Punktu W idzenia Zdrow ia Społecznego” (1918

M agister Klawe (1935-1939); „N ow iny Lekarskie” — w y 
dawnictwo W ydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyja

1939; od 1937 r. pism o zm ieniło nazwę na „Eugenika

ciół N auk Poznańskiego (1918-1939); „Postęp Lekarski”

genicznego.

Polska” ), będący organem Polskiego Towarzystwa Eu-

— warszaw ski dwutygodnik, w ydaw any przez Towarzy

N ie ulega w ątpliw ości, że działalność w ydaw niczą

stwo Przem ysłu Chem iczno-Farm aceutycznego M agi

determ inował szybki rozwój nauk medycznych. Polscy

ster Klawe (19 18-1923); „Przegląd Lekarski” — fachowe

lekarze prow adzili oryginalne badania, których w yniki

pismo medyczne wydawane w Krakowie (19 18-1921) [3];

w ym agały upowszechniania. Twórczo recypowano także

„Tętno M edycyny” — dw utygodnik lekarski poświęcony

zagraniczne osiągnięcia naukowe. W om awianym okre

przeglądowi piśmiennictwa lekarskiego polskiego (1933);

sie, pom im o ogrom nego postępu w m edycynie i wielu

„Warszawskie Czasopism o Lekarskie” — pism o w yd a

wynalazków, jak np. w ykrycia insuliny, nie zdołano objąć

w ane przez grupę znanych lekarzy, m .in. Rem igiusza

opieką lekarską wszystkich jej potrzebujących. Znacznej

Stankiewicza (1924-1939); „W iadom ości Lekarskie” —

części polskiego społeczeństwa nie stać było na korzy

m iesięcznik w ydaw any we Lwowie, pośw ięcony m edy

stanie z dobrodziejstw medycyny.

cynie praktycznej, społecznej i zawodowej (1928-1939).

Lektura recenzji ogłoszonych w powyższych czaso

Ważną rolę w popularyzacji w iedzy m edycznej od

pism ach daje ciekawy obraz krytyki naukowej literatury

gryw ały czasopism a o zawężonej specjalizacji, szczegó

medycznej okresu m iędzywojnia. Recenzenci pragnęli,

łow o traktujące o leczeniu niektórych schorzeń. B yły

aby autorzy przekazywali swą wiedzę nie tylko w sposób

to czasopism a poświęcone derm atologii i wenerologii:

wyczerpujący, ale także zrozum iały [6]. W dwudziesto

„K ronika W enerologiczna” — pismo Polskiego Związku

leciu m iędzyw ojennym przywiązyw ano dużą uwagę do

Przeciwwenerycznego (1938); „Przegląd Chorób Skór

dydaktycznych w alorów rozpraw książkowych. K o m 

nych i W enerycznych” — organ Polskiego Tow arzy

pendia m edyczne pisano m .in. z m yślą o studentach,

stwa D erm atologicznego, ukazyw ał się też pod tytułem

przyszłych w ykonawcach trudnego zawodu lekarskiego

„Przegląd D erm atologiczny” (1918-1939); epidemiologii:

[7]. Obfita literatura medyczna znajdowała odbiorców

„M ed ycyn a D ośw iadczalna i Społeczna” — perio d yk

także w śró d lekarzy pracujących zaw odowo. W iedza

Państwowego Zakładu H igieny (1923-1939), „Przegląd

wielu z nich w ym agała uzupełnień o nowe w iadom ości

Epidem iologiczny” — organ Państwowego Zakładu Epi

[8]. Przeważająca część pism medycznych publikowała

dem iologicznego (19 20 /21-19 22 ); ftyzjatrii: „G ruźlica”

recenzje w sposób nieplanowy. Zdarzało się, że te same

— pism o w arszaw skiego Zw iązku Przeciwgruźliczego

recenzje i streszczenia zamieszczane b yły w kilku cza

(1925-1939) [4]; „Ruch Przeciwgruźliczy” — organ W o

sopism ach [9]

jewódzkich Towarzystw Przeciwgruźliczych we Lwowie
i Stanisławowie, Lwowskiego Towarzystwa Walki z G ruź

Choroby dróg oddechowych

licą, a także Zrzeszenia D yrektorów Sanatoriów Przeciw

Naukowe czasopism a medyczne obfitowały w recenzje

gruźliczych (1934-1939); neurologii: „Neurologia Polska”

książek dotyczących chorób dróg oddechowych. Bogata

— pismo w ydaw ane przez Towarzystwo Lekarskie War

literatura na temat płon icy (szkarlatyny) [10], błonicy

szawskie, następnie organ W arszawskiego Towarzystwa

(dyfterytu), schorzeń płuc, oskrzeli, uszu, gardła i gruź

N eurologicznego i Polskiego Towarzystwa N eurologicz

licy świadczy bez wątpienia o dużym rozpowszechnie

nego (1918-1939); okulistyce: „K linika Oczna” — organ

niu się tych chorób, trudnej w alce z nim i. Tw órców

K lin iki O ftalm ologicznej Uniwersytetu W arszawskiego

literatu ry m edycznej n iepo ko ił fakt bardzo częstego

(1923-1939) [5]; otolaryngologii: „Polski Przegląd Oto-

zapadania na te choroby dzieci [11]. Ich przebycie, przy

-L ary n g o lo g iczn y ” — organ Polskiego Tow arzystw a

ów czesnym braku skutecznych środków leczniczych,

O tolaryngologicznego (1924-1938/9); „Przegląd Laryn-

pozostawiało nieraz trw ałe uszczerbki na zdrowiu. M o 

go-otiatryczny” — pism o K liniki Laryngootriatrycznej

nografie przedstaw iały najnowsze poglądy specjalistów

U niw ersytetu W arszaw skiego (19 2 4 -19 2 7 ); pediatrii:

na klinikę i leczenie chorób układu oddechowego, p o 
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daw ały w yniki doświadczeń leczniczych [12], zaw ierały

skim Przeglądzie O to-Laryngologicznym ” w yraz prze

w n ioski autorów, oparte na spostrzeżeniach własnych

konaniu, że książka Schw arzbarta stanow i cenny do

[13]. W ydawano również rozpraw y poruszające trudną

robek naukow y w dziedzinie rozwoju i budow y trąbki

problem atykę leczenia chorób nowotworowych układu

Eustachiusza. Recenzent streścił rozdziały om awianej

oddechowego [14].

rozprawy, uznając za nowatorskie poglądy autora na po

Znakom ite prace w yszły spod pióra laryngologów.

wstawanie tzw. trąbki kostnej Rudingera oraz nabłonka

Jednym z nich b ył Jan Szm urło, dyrektor K lin iki O tola

jam powietrznych ucha środkowego. Szm urło kończył

ryngologicznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

swe uwagi recenzyjne życzeniem, aby z książką Schwarz

[15], autor kilku ważnych poznawczo prac. Z a twórcze

barta zapoznał się ogół polskich otolaryngologów [24].

i nowoczesne było uznawane jego dzieło Choroby krtani

W czasopism ach m edycznych an alizow ano treść

i tchawicy, podręcznik dla lekarzy i studentów, podające

książek w ydaw anych w serii „Polskie m onografie i w y 

zasadnicze w iadom ości o ówczesnych m etodach lecz

kłady kliniczne z dziedziny pediatrii”, redagowanej przez

niczych, diagnostycznych i operacyjnych. Nowatorskim

profesora M ieczysław a M ichałow icza [25]. Jedną z prac

b ył rozdział o zaburzeniach nerw ow ych k rtan i [16].

ogłoszonych w tej serii było dzieło Rem igiusza Stankie

Szm urło b ył autorem podręcznika dla lekarzy i studen

wicza pt. Zapalenie płuc u dzieci, zagadnienia patogenezy

tów pt. Choroby ucha [17]. Jego recenzent, Jan Pieniążek,

w świetle kliniki, bakteriologii i anatom ii patologicznej

zachw alał zdolności pedagogiczne autora, ułatw iające

[26]. Studium spotkało się z żyw ym zainteresowaniem

mu jasny, łatwo zrozum iały w ykład „wielu zagadnień

środowiska naukowego [27]. Zawierało istotne inform a

z dziedziny fizjologii i patologii narządu słuchowego,

cje dotyczące anatom ii i fizjologii układu oddechowego

których rozw iązanie bądź stanow i zdobycz ostatnich

wieku dziecięcego, zakażenia organizm u przez drobno

dziesiątków lat, bądź też dotąd znajduje się na w arsz

ustroje zewnątrz- lub wewnątrzpochodne; reagowania

tacie pracy naukow ej” [18]. Rów nież Zygm unt Srebrny

organ izm u dziecięcego na drobn oustroje spotykane

uważał, że Szm urło dobrze zasłużył się polskiem u pi

w zapaleniach płuc. A utor przedstaw ił w y n ik i swych

śm iennictw u naukowem u, w ydając dzieło o chorobach

b ad ań odn ośn ie do zachorow aln ości i u m ieraln ości

ucha. Srebrny, pisząc o zaletach podręcznika, zw racał

w zapaleniu płuc u dzieci na podstawie m ateriału K li

uwagę na słuszne włączenie do niego rozdziału traktu

niki Chorób D ziecięcych Uniwersytetu W arszawskiego

jącego o głuchoniem ocie, o dzieciach z przytępionym

za okres 9 lat — od 1921 do 1929 włącznie. Tadeusz M o-

słuchem w szkole, o chorobach narządu słuchow ego

gilnicki wierzył, że rzetelne studium Stankiewicza w zbo

w służbie wojskowej [19].

gaci piśm iennictwo pediatryczne [28]. Z kolei Wacław

W 1935 roku ukazało się drugie, uzupełnione i rozsze

Jasiński, oceniając rozprawę Zapalenie płu c u dzieci, na

rzone w ydanie podręcznika J. Szm urły pt. Choroby nosa

pisał: „M onografia Stankiewicza nie ujm uje wprawdzie

i ja m y nosowo-gardłowej [20]. W yczerpującą jego recen

całokształtu kliniki zapaleń płuc u dzieci; nie ma w niej

zję napisał w „Polskim Przeglądzie O to-Laryngologicz-

wzm ianki o wielu badaniach klinicznych (ciśnienie krwi,

nym” Leopold Lubliner, podkreślając, że autor wzbogacił

równow aga kwasowo-zasadowa), które żywo interesują

literaturę medyczną pracą pierwszorzędnego znaczenia:

klin icystów i praktyków ze w zględu na ich znaczenie

„Autor, nadzwyczaj treściwie, podaje nam obraz ana

dla rokowania i leczenia — autor bow iem postaw ił so

tom iczny nosa i jam y nosowo-gardłow ej, zilustrowany

bie ściśle określone zadanie i dążył przede wszystkim

w spaniałym i rysunkam i, w ziętym i z najlepszych dzieł

w k ierun ku w yjaśn ien ia patogenezy zapaleń płuc na

i atlasów, oraz własnym i. Rów nież fizjologia i patologia

drodze bakteriologii i anatom ii patologicznej. Zadanie

bardzo dokładnie jest oddana. Dział, traktujący badanie

pow yższe sp ełn ił autor nader sum iennie, dokładnie

nosa daje nam jak najdokładniejsze pojęcie o sposobach

i ze znajom ością rzeczy” [29]. Stankiewicz przygotował

i narzędziach, używanych w tym celu. Symptomatologia

także rozprawę Zgorzel płuc u dzieci [30]. Rów nież ona

zaś, i diagnostyka uwzględnia wszystkie objawy podm io

uzyskała w ysokie oceny [31]. O m ówione w niej zostały

towe ogólne i m iejscowe, jako też objaw y podm iotowe

takie zagadnienia, ja k zgorzel głęboka płucna, zgorzel

w sferze węchowej” [21]. Lubliner postulował przetłum a

pow ierzchow na (opłucnow a), zatorowa i zgorzel płuc

czenie rozprawy Choroby nosa i ja m y nosowo-gardłowej

w przebiegu cukrzycy [32].

na języki zachodnioeuropejskie [22].
Jan Szm u rło u d z iela ł się także jak o recenzent.

Przew lekłą chorobą zakaźną, atakującą drogi od
dechowe jest gruźlica. Specjalizujący się w leczeniu tej

W 1938 roku ukazała się nakładem Polskiej A kadem ii

choroby szerzyli sukcesywnie wiedzę [33], wykazując, jak

U m iejętności praca A dolfa Schwarzbarta pt. Badania

ważną rolę w walce z gruźlicą m ogą odegrać poradnie

anatomo-histologiczne n ad trąbką Eustachiusza okresu

lekarskie [34], a także szpitale [35]. Recenzenci oceniali

płodowego ipozapłodowego [23]. Szm urło dawał w „P ol

rozprawy najlepszych polskich znawców tej niebezpiecz
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nej choroby [36], traktujące o rozwoju zarazka gruźlicze

i ciągle jeszcze wzrastającego piśm iennictw a specjali

go [37], leczeniu gruźlicy płuc odm ą sztuczną [38], bada

stycznego w zakresie gruźlicy” [48]. Praca Paszkiewicza

niu m orfologicznym krw i w gruźlicy [39], zapobieganiu

stanow iła interesujące kom pendium w iedzy nie tylko

i leczeniu gruźlicy u dzieci [40]. Autorzy recenzji zw ra

0 gruźlicy, ale także o patologii ogólnej.

cali uwagę, czy oceniane przez nich książki pogłębiają

Recenzje książek z zakresu pulm onologii, laryn golo

wiedzę, przedstawiają etiologię, patologiczną anatomię,

gii i ftyzjatrii uwidaczniały wiele spraw związanych z ów

sym ptom atologię, przebieg kliniczny, rozpoznawanie,

czesnym lecznictwem tych chorób. Recenzenci uważnie

rokowanie i leczenie gruźlicy [41]. U recenzentów za

oceniali nowe pozycje wydawnicze, podkreślając znacze

strzeżenia budziło nieopanowanie przez autorów po l

nie przekazywania nowoczesnej wiedzy, uwzględniającej

skiej term inologii lekarskiej dotyczącej gruźlicy [42].

dorobek naukow y zagranicznych i polskich badaczy.

W śród specjalistów zajm ujących się leczeniem gruź
licy panowało przekonanie o potrzebie wydaw ania ksią

Choroby serca i układu nerwowego

żek uwzględniających najnowsze osiągnięcia w leczeniu

Ważną część polskiego piśm iennictw a m edycznego sta

tej choroby. Stanisław W szelaki stw ierdzał w recenzji

n ow iły książki poświęcone chorobom kardiologicznym

książki M ieczysław a Fejgin a i B en ed ykta G lassa pt.

1 neurologicznym . Autorzy podejm ow ali pionierskie za

Gruźlica płuc — klinika, leczenie i współczesna organi

gadnienia dotyczące leczenia chorób serca, niedom agań

zacja walki z gruźlicą, ogłoszonej w 1933 roku [43]: „W

układu krążenia, w ylew ów śródczaszkow ych, zapale

ostatnich piętnastu latach w nauce o gruźlicy zaszła po

nia opon m ózgowych, padaczki, pląsawicy. N ieobca im

prostu rewolucja. Czysto opisowe potraktowanie tematu,

była również problem atyka psychiatryczna. Neurolodzy

aktualne jeszcze w podręcznikach z lat wojny, byłoby

w skazyw ali w swych pracach na związek pom iędzy cho

obecnie takim sam ym anachronizm em , jakim się dziś

robam i psychicznym i i układu nerwowego. W yczerpują

w ydaje np. ogrom ny traktat o cukrzycy z I tomu ency

ce i twórcze prace b yły polecane przez recenzentów jako

klopedycznego dzieła Krausa i Brugscha, pochodzący

lektura [49]. W ierzyli oni, że studenci m edycyny mogą

z r. 1922 z doby przedinsulinow ej” [44]. K rytycy now o

z takich opracowań korzystać, pogłębiać znajom ość n o 

ści wydaw niczych radzili zapoznawać się z pracam i za

woczesnej w iedzy medycznej [50].

w ierającym i dane statystyczne, a ukazującym i rezultaty

W okresie m ięd zyw o jen n ym p o lscy k ard io lo d zy

akcji przeciwgruźliczych na terenie państwa [45]. Dane

p o czyn ili w sw ych bad an iach znaczne postępy [51].

liczbowe zamieszczane w książkach inform ow ały o skali

Recenzentów in teresow ały ro zpraw y pedagogizujące

zagruźliczenia polskiego społeczeństwa. W ydawnictwa

czytelników, ja k należy np. odżyw iać się i zachowyw ać

m edyczne utw ierdzały czytelników w przekonaniu, że

w przypadku chorób serca [52]. W 1933 roku ukazała się

w alka z gruźlicą w ym aga wielu poświęceń [46].

m onografia W itolda O rłowskiego pt. Patologia i terapia

Uwaga recenzentów skupiała się na nowatorskiej roz

szczegółowa chorób wewnętrznych, t. 1. Choroby serca

prawie profesora Ludwika Paszkiew icza pt. Powstanie

i naczyń krwionośnych [53]. Szczęsny Bronow ski podn o

i rozwój gruźlicy płuc ze stanowiska anatomopatologicz-

sił w swej recenzji zamieszczonej na łamach „M edycyny”,

nego [47]. Autor om ów ił problem atykę zakażenia płuc

że książka O rłowskiego posiada wiele w alorów dydak

prątkam i gruźliczym i, a następnie podał inform acje na

tycznych, zwłaszcza dla czytelnika polskiego. Recenzent

temat odczynów gruźliczych, obrazów histologicznych

zw racał uw agę na rzecz, jego zdaniem , znam ienną,

tych odczynów, wtórnych postaci gruźlicy płuc pocho

a m ianowicie zbyt silną recepcję obcej myśli medycznej:

dzenia oskrzelowego. Rozprawa Paszkiewicza uchodziła

„Jedną z w ad bow iem um ysłow ości polskiej lekarskiej

za w zorcow ą w literaturze m edycznej. Stanisław C ie 

jest mała umiejętność samodzielnego myślenia lekarskie

chanowski stwierdzał w „Polskiej Gazecie Lekarskiej” :

go. Nieraz, pom ijając nawet w yniki swojej polskiej pracy

„P rzed staw ien ie początków i rozw oju gru ź licy płuc

i myśli naukowej lekarskiej, łatwo i skrzętnie przysw a

z anatom opatologicznego punktu widzenia w zwięzłej

jam y bezkrytycznie niezbyt w artościow y obcy materiał

m on ografii było rzeczą trudną. Zadan ie to rozw inął

naukowy, staram y się go podkreślać i rozpowszechniać,

autor bardzo szczęśliwie, nadając swej pracy charakter

posługując się w rozważaniu lekarskim i w leczeniu sza

raczej dogmatyczny, niż dyskusyjny, to jest ograniczając

blonam i zgoła nie naukowym i, ubieram y się w szaty ob

ją przeważnie do zapatrywań ustalonych i uznanych za

cej nauki itp. Dzieje się tak przeważnie skutkiem tego, że

niewątpliwe fakta [...]. Równocześnie bardzo jasny w y 

jeszcze mało posiadam y swego m ateriału umysłowego,

kład sprawia, że praca prof. Paszkiewicza niezm iernie

z którego myśl twórcza powstaje” [54]. Bronowskiem u

ułatw ić może zapoznanie się ze współczesnym stanem

im ponował warsztat badawczy Orłowskiego, trafne opisy

nauki o omawianym przedmiocie jak najszerszym kołom

różnych metod leczniczych, poprawne posługiwanie się

lekarzy, także tym , które nie m ogą śledzić olbrzymiego

polską term inologią lekarską.
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S p o ry zasób w ied zy lekarskiej przekazyw ała książ

rozdziały, które, jako najtrudniejsze, często szwankują

ka Tadeusza B oka pt. Stan narządów krążenia u m ło

w podręcznikach, a w których sym ptom atologia w ią 

dzieży szkolnej [55]. M ściw ój Sem erau-Siem ianow ski

że się b ezpośred n io z dan ym i anatom icznym i. Tutaj

zaliczał tą rozprawę do prac, które zajm ują się „przede

autor okazuje się po prostu m istrzem w opanow aniu

w sz y stk im lo sem sam ego chorego człow ieka a nie

i przedstaw ianiu zaw iłych stosunków anatom icznych

jego chorobą”. B o k przeprow adził czasochłonne b ad a

i lokalizacyjnych oraz w w ysn uw an iu z nich w sposób

nia w zakresie schorzeń narządu krążenia, analizując

jasn y i plastyczny poszczególnych objawów, zespołów

wiele zagadnień z dziedziny statystyki kardiologicznej

i postaci klinicznych” [64].

i profilaktyki lekarskiej u m łodych ludzi. Sem erau-Sie

N eurolodzy recenzowali prace z zakresu psychiatrii

m ian ow ski tw ierd ził, że praca B oka poru sza zag ad 

[65]. Liczba w artościow ych prac z tej dziedziny była

n ienia bardzo doniosłe nie tylko z punktu w idzen ia

jed n ak niewielka [66]. W 1933 roku W ydaw nictw o Z a 

m edycyny, ale rów nież „h igien y społecznej i m ożliw o

kładu Im ienia O ssolińskich opublikow ało dwutom owe

ści rozw ojow ych państw a w narzuconym obecnie tak

dzieło Jakuba Frostiga pt. Psychiatria [67]. Stefan K a

pow szechnie w yścigu p racy” [56]. Rów nież w p erio dy

zim ierz Pieńkow ski napisał wów czas z zadowoleniem

ku „W arszawskie Czasopism o Lekarskie” podkreślano,

w „N eu rologii Polskiej” : „U kazanie się w polskim p i

że rozpraw a Boka porusza w ażne kwestie profilaktyki

śmiennictwie lekarskim podręcznika psychiatrii szeroko

leczniczej [57].

zakrojonego i w ydanego w pięknej szacie zewnętrznej,

W latach trzydziestych ubiegłego stulecia w ydano

przedstaw ia zjawisko tak niecodzienne i ważkie w roz

książkę Zygm unta M essinga Zarys anatom ii i fizjologii

woju psychiatrii polskiej, że należy mu poświęcić baczną

ośrodkowego układu nerwowego [58] i Antoniego K o ło 

uwagę i zapew nić troskliw ą opiekę na przyszłość. D o 

dziejczyka M ózg i nerw y obwodowe. Zarys anatomicz

tychczasow e p iśm ien n ictw o polskie o celach dyd ak

ny [59]. Studium K ołodziejczyka nisko oceniał A dam
Opalski. Do jego zasadniczych w ad zaliczał brak ilustra

tycznych w zakresie psychiatrii jest więcej niż ubogie.

cji: „Wydanie samego tekstu dla celów dydaktycznych

mają się z czego uczyć, lekarze nie specjaliści, pragnący

Słuchacze m edycyn y nie zn ający języków obcych nie

chybia celu, gdyż czytelnik, dla którego przeznaczona

odśw ieżyć i uzupełnić swe w iadom ości psychiatryczne

jest książka, nawet z dokładnych opisów nie potrafiłby

w yniesione z ław y uniwersyteckiej, muszą posługiw ać

zrekonstruować w m yśli modelu mózgu, jego przekro

się podręcznikam i zagranicznym i, w tym sam ym p oło 

jów, przebiegu torów itp.” [60]. Recenzent dostrzegał

żeniu są badacze naukow i i innych gałęzi, poszukujący

błędy m erytoryczne w pracy Kołodziejczyka, ganił go

w iedzy psychiatrycznej pisanej” [68]. Pieńkow ski doce

za nieużywanie term inów polskich.

niał trud Frostiga w łożony w przygotowanie podręcz

Podstaw ow ą pracą traktującą o neurologii ogólnej

nika psychiatrii, w ym agający zaznajom ienia się z p o 

b ył Podręcznik chorób nerw ow ych W ładysław a D zier

krew nym i dziedzinam i wiedzy, jak: anatomia, fizjologia

żyńskiego [61]. Jego om ów ienia pod jął się W ładysław

układu nerwowego, psychologia, socjologia. Recenzent

Sterling. W swej recen zji p rzekazyw ał, że autor nie

w ierzył, że dzieło Frostiga zaw aży na dalszym rozw o

z ach o w ał należytej p ro p o rc ji p rz y o p raco w yw an iu

ju polskiego piśm iennictw a psychiatrycznego, będzie

poszczególnych działów, jedne opracow ał szczegóło

stanow ić w zorzec go d n y naśladow an ia dla m łodych

wo, a drugie pow ierzchow nie. Sterling do najlepszych

autorów, a także głębokie źródło w iedzy dla uczącej się

rozdziałów zaliczał o te budow ie układu nerwowego,

młodzieży. Rów nież Stefan Borow iecki w skazyw ał na

o dziedziczności, o narządach zmysłów. W ytykał auto

zalety dzieła Frostiga, uznając, że może ono stanowić

row i słabe opracow anie rozdziałów o hiperkinezie, za

pouczającą lekturę dla lekarzy praktyków , studentów

burzeniach mowy, płynie m ózgow o-rdzeniow ym [62].

m edycyny, prawników, a także wychowawców, psycho

W 1927 roku ukazał się drugi tom podręcznika chorób

logów, ludzi pracujących społecznie [69].

nerw ow ych autorstw a W. D zierżyńskiego, ob ejm u ją

Recenzje książek kardiologicznych i neu rologicz

cy neurologię szczegółow ą [63]. Rów n ież to studium

nych dają szczegółowy obraz polskiej literatury z tego

zostało ocenione przez Sterlinga. R ecenzentow i im 

zakresu opublikowanej w latach 19 18 -19 39 . Recenzen

po n ow ały rozdziały o ośrodkach ruchow ych, o k rw o 

ci podkreślali, że niektóre książki polskich uczonych

tokach m ó zgow ych , o zatorach tętn ic m ózgow ych,

są pionierskie, oparte na badaniach dośw iadczalnych

o krw otokach podp ajęczyn ów kow atych, o starczych

i anatom icznych, a także na wyczerpującej analizie li

schorzeniach m ózgu, o zapaleniu m ózgu, o gruźliczym

teratury przedmiotu. O ceniających nowości w ydaw ni

zapaleniu opon m ózgow ych, o drżączce porażennej,

cze interesowało to, czy autorzy kończą swoje rozprawy

o anatom ii i klinice chorób m óżdżku. „D o najbardziej

oryginalnym i wnioskam i, dołączają do prac bibliografię

udanych — dow odził recenzent — zwłaszcza należą te

w ykorzystanej literatury [70].

JAN W NĘK, RECEN ZJE POLSKICH KSIĄŻEK Z ZA KRESU M EDYCYNY W LATACH 1918-1939
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z zadowoleniem. Zn am y w szyscy obiektywność autora,

Pro b lem atyka chorób sk ó ry b yła często poru szan a

znam y jego czysty i piękny, prawdziwie polski język na

w polskiej literaturze m edycznej okresu m iędzywojnia.

ukowy, toteż czytając jego m onografię — zgadzam y się

Prace niektórych derm atologów budziły podziw i uzna

z jego poglądam i i w nioskam i, stwierdzając z przyjem 

nie recenzentów. Zachęcali oni autorów do ponownego

nością, że w olna jest od usterek. Nawet prąd ku tw orze

w ydania swych dzieł, w zbogacenia ich o nowe treści,

niu w yrazów o charakterze m ęskim (przestrój, namok),

w pełni oddające współczesną wiedzę derm atologiczną

spotykany dziś coraz częściej w piśm iennictw ie nauko

i wenerologiczną. Specjaliści z tej dziedziny m edycyny

w ym , świadczyć może również o uwzględnianiu ducha

doskonale zdawali sobie sprawę, że tylko fachowa i za

czasu” [77]. Z kolei Jan Lenartowicz podnosił w „Polskiej

krojona na szeroką skalę popularyzacja w iedzy lekarskiej

G azecie Lekarskiej”, że rozprawa o łu szczycy stanowi

może przyczynić się do ograniczenia występowania ta

w yczerpujące studium , napisane barw n ym językiem ,

kich schorzeń, ja k np. kiła, rzeżączka.

zawierające trafne w nioski. „W ocenie — analizował re

Podręczniki i m onografie z zakresu derm atologii na

cenzent — w artości leków lub sposobów leczenia zacho

leżały do jednych z najczęściej recenzowanych. Znaw cy

wuje Bernhardt należyty umiar, nie zapalając się zbytnio

problem atyki dowodzili, że polska literatura medyczna

do żadnego kierunku lecznictwa, a choć podaje dzie

w ym aga stałego uzupełniania now ym i treściam i popu

siątki w zorów leków i sposobów leczenia, żadnem u ze

laryzującym i wiedzę derm atologiczną. O szerokiej skali

środków czy sposobów leczniczych nie przyznaje palm y

zainteresowań autorów św iadczy podejm ow anie mało

pierwszeństwa, przeciwnie przestrzega przed szablonem

znanej tem atyki, ja k np. leczenie trądu [71]. Znaw cą

i wyraźnie zaznacza, że winno się pamiętać nie o leczeniu

chorób skóry b ył Robert Bernhardt, ordynator Szpitala

łuszczycy, ale o leczeniu »łuszczycowego«, a w ięc brać

świętego Łazarza w Warszawie [72]. W 1930 roku ukazało

p o d uwagę cały zaw iły splot przyczyn w yw ołu jących

się jego dzieło Lecznictwo dermatologiczne [73], w yczer

mniej lub więcej częste, łagodne lub uporczywe nawroty

pująco i wszechstronnie przedstawiające całokształt lecz

łuszczycy” [78].

nictwa dermatologicznego. Edward Bruner przekonywał

K rytycy nowości w ydaw niczych z zakresu m edycyny

w recenzji ogłoszonej w „M edycynie W arszawskiej”, że

zaliczali do najlepszych prac derm atologicznych stu

„Lecznictwo derm atologiczne Bernhardta pow inno się

dium Franciszka K rzyształow icza Choroby skóry [79].

znaleźć nie tylko w rękach każdego derm atologa, ale

W 1932 roku wyszło z druku trzecie, uzupełnione w y 

również musi trafić do tych licznych praktyków ogólnych

danie tego podręcznika. Składał się on z kilku działów,

na prow incji, którzy stykają się wciąż z leczeniem scho

w których om ówione zostały takie zagadnienia, ja k np.

rzeń skóry. I derm atolog i lekarz praktyk znajdą w tej

zm iany urazowe skóry, wywołane działaniem czynników

książce ja k najcenniejsze w skazów ki lecznicze, oparte

fizycznych i chem icznych; choroby pasożytnicze skóry,

na długoletnim spostrzeganiu klinicznym przez autora

w yw o łan e pasożytam i zw ierzęcym i, pierw otniakam i,

chorych derm atologicznych — oraz nauczą się trzeźwo

grzybam i i bakteriam i; now otw ory skóry. W czasopi

oceniać m ożliwości terapeutyczne bez zbytniej przesa

śm ie „M ed ycyn a” akcentow ano now atorskie poglądy

dy, ale i bez poddaw ania się zupełnie niew łaściw em u

Krzyształow icza na etiologię niektórych jednostek cho

pesym izm ow i leczniczem u” [74]. Rów nież Franciszek

robowych. Jego dzieło o chorobach skóry uznawano za

Krzyształow icz zachwalał m onografię Bernhardta, w y 

studium „o nieprzem ijającej w artości naukowej i d y 

rażając przekonanie, że będzie ona pożyteczną lekturą

daktycznej” [80].

nie tylko dla początkujących lekarzy, ale i także dla do
świadczonych derm atologów [75].

Z derm atologicznych prac podręcznikowych recen
zenci om ówili także pracę Jana Lenartowicza pt. Zarys

Robert Bernhardt był także autorem dzieła poświęco

chorób skóry. Podręcznik do użytku studentów i lekarzy

nego najczęściej spotykanemu cierpieniu skóry, łuszczy

z 3-m a tablicam i [81]. Edw ard B run er oceniał, że ten

cy [76]. Franciszek Walter oceniał na łam ach „Przeglądu

podręcznik derm atologii spełni ważkie zadanie dydak

D erm atologicznego”, że rozpraw a B ernhardta o łusz

tyczne. A utor ujął całość nauki o chorobach skórnych

czycy uwzględnia wszystkie w iadom ości z zakresu k li

(anatom ia i fizjologia skóry, sym ptom atologia ogólna

niki tej choroby, traktuje o zachowaniu się i odm ianach

i diagnostyka ogólna chorób skóry, lecznictwo derm ato

w ykw itów łuszczycowych, zm ianach łuszczycowych na

logiczne), kładąc nacisk na szczegółowe opisy kliniczne

błonach śluzowych, zawiera opisy rzadko spotykanych

poszczególnych jednostek chorobowych. Bruner zw ra

postaci łuszczycy, jak wysiękowa i pęcherzykowa. Recen

cał uwagę na ciekawy przekaz treści przez autora: „Kto

zent pisał o m onografii Bernhardta: „Niezm ordowanej

choć raz b ył pod urokiem przem ów ień Lenartowicza,

p racy twórczej polskiego derm atologa należy w yrazić

ten od razu zrozum ie, dlaczego suchy zazwyczaj styl

uznanie i powitać ukazanie się m onografii o łuszczycy

podręcznikow y nabiera tutaj tyle b arw n ości i św ieżo
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ści. N iepospolity kunszt językow y Lenartowicza łączy

z całą pew nością w najbliższej przyszłości” [95]. Recen

się ściśle z w ybitnym i zdolnościam i spostrzegania der

zent uważał, że polska literatura medyczna nie posiadała

matologicznego. C ałkow ity brak nazw isk autorów oraz

do czasu ukazania się rozpraw y Grzybow skiego dzieła

zaledwie kilkuwierszowe opisy zm ian histologicznych są

w tak szerokim zakresie traktującego o kile.

również celow ym i udatnym posunięciem ” [82]. Zarys

K rytycy nowości wydaw niczych z zakresu wenero-

chorób skóry przeznaczony b ył przede w szystkim dla

logii w ystaw iali w ysokie oceny tym rozprawom , które

studentów medycyny. M iał im służyć jako podstawowa

ukazyw ały, że rozwiązłe życie seksualne i prostytucja

pom oc dydaktyczna w opanowaniu w iedzy derm atolo

przyczyn iają się do szerzenia chorób w en eryczn ych

gicznej [83].
W spółpracow nicy redakcji czasopism m edycznych
recenzowali książki poświęcone chorobom w enerycz

[96]. Dla wielu lekarzy było rzeczą oczywistą, że tylko
odpow iednia profilaktyka może ograniczyć liczbę za
chorowań.

nym [84]. Te schorzenia b yły w okresie m iędzywojnia
określane m ianem jednych z najdonioślejszych klęsk

Choroby oczu

społecznych. W enerolodzy dowodzili potrzeby kształce

Przedm iotem zainteresowań recenzentów była literatura

nia lekarzy w dziedzinie w enerologii, upowszechniania

dotycząca chorób oczu. Recenzje polskich prac z tego

w yn ików badań, uśw iadam iania społeczeństwu, czym

zakresu ukazyw ały się przede wszystkim w czasopiśmie

grożą nieleczone choroby weneryczne [85]. Recenzenci

„K lin ika Oczna”. Analizowano treść podręczników, w y 

zwracali uwagę na szybki rozwój w iedzy wenerologicz-

chodząc ze słusznego założenia, że takie kom pendia sta

nej, konieczność ogłaszania publikacji uwzględniających

nowią najznakomitsze źródło inform acji dla studentów

najnowsze ustalenia w tej gałęzi m edycyny [86].
Jedną z prac wszechstronnie traktujących o tej pro
blem atyce było dzieło Franciszka Waltera N auka o cho

m edycyny [97]. Piszący recenzje zwracali uwagę na m a
teriał ilustracyjny zamieszczany w książkach, wykazując,
że może on pełnić ważną funkcję dydaktyczną.

robach w enerycznych [87]. Ta praca p odręcznikow a

W dw udziestoleciu m iędzyw ojenn ym poczytność

przeznaczona była dla studentów medycyny, podaw a

zyskiw ały m onografie charakteryzujące w sposób ogól

ła w yczerpująco w iadom ości teoretyczne i praktyczne

ny choroby oczu [98]. O dbiorców tego typu literatury

z zakresu chorób w enerycznych [88]. Jej recenzenci

zaznajam iano z najważniejszym i czynnościam i narządu

tw ierdzili, że stanow i ona cenny w kład do polskiego

wzroku, uczono, jak należy dbać o higienę i ochronę oczu

piśm iennictw a lekarskiego [89]. M arian G rzybow ski

[99], rozpoznawać i leczyć choroby powiek, spojówek,

podaw ał w „Warszawskim Czasopiśm ie Lekarskim ”, że

rogów ki i tęczówki [100]. Publikowane prace oddaw ały

dzieło Waltera zasługuje na „najszczersze uznanie”, za

ówczesny poziom wiedzy, podaw ały wyczerpujące wska

wiera wszystkie najważniejsze dane z dziedziny w enero

zów ki lecznicze [101].

logii: „Piśm iennictw o polskie przytoczone jest z najdalej

Taką pracą było kom pendium Ignacego A bram ow i

idącą (czy nawet nie przesadną) skrupulatnością. W ten

cza pt. Okulistyka w nagłej potrzebie [102]. W ładysław

sposób czytelnik ma całość obszernego działu, pospolicie

M elanow ski podkreślał w recenzji, że podręcznik A bra

zwanego wenerologią, ujętą w form ę jasną i zrozumiałą,

m owicza jest studium oryginalnym , um iejętnie przeka

a pozwalającą w yciągnąć praktyczne w nioski w postę

zującym wiedzę z anatomii, fizjologii i lecznictwa oczu.

powaniu lekarskim ” [90]. Twórczą pracą Waltera było

Recenzent dostrzegał w artości kształcące podręcznika

również studium Rzeżączka. Rozpoznanie i leczenie [91].

w jego m ateriale ilu stracyjn ym , pozw alającym lepiej

Autor przedstawił w nim „całość przedm iotu w yczerpu

zro zu m ieć słow o pisane. D o u jem nych stron ksąż-

jąco tak pod w zględem naukowym , ja k i praktycznym ”

ki zaliczał nieuw zględnienie w opisie poszczególnych

[92].
K ilka prac poświęcono kile. W 1930 roku ukazała się

schorzeń w szaw icy kraw ędzi powiek. „ [ ...] podobnie

cenna praca Jana Lenartowicza Z zagadnień nauki o kile

pow iedzieć o objaw ach ocznych w łośnicy, o leczeniu

— konstatował M elanow ski — należałoby może więcej

[93]. Sześć lat później M arian G rzybow ski ogłosił dzieło

tuberkulin ow ym w gruźliczych cierpieniach narządu

Leczenie kiły [94]. Edward Bruner pisał o nim na kartach

wzroku, dodać krótkie objaśnienie, że dziedziczny za

„M edycyny” : „Wiele żmudnych trudów włożono w opra

n ik nerw ów w zrokow ych, to tzw. choroba Lebera, by

cowanie tego podręcznika! Zapoznanie się z jego treścią

początkującem u ułatw ić bliższe zainteresowanie się tą,

uwidacznia ogrom zestawionego krytycznie materiału na

bądź co bądź ważną, jednostką chorobową. Tak samo

zasadzie piśm iennictwa europejskiego i amerykańskiego

w ym agałby pewnych uzupełnień rozdział o oczopląsie”

przy troskliwym uwzględnieniu piśmiennictwa rodzim e

[103]. M elanowski zrecenzował również Podręcznik pery-

go [...]. Syfilidologia polska zdobyła dzieło niezmiernie

metrii klinicznej Karola Brudzewskiego [104], wykazując,

wartościowe, którego w p ływ y dydaktyczne ujaw nią się

że stanowi on dobre ujęcie problem atyki z działu sym p

JAN W NĘK, RECEN ZJE POLSKICH KSIĄŻEK Z ZA KRESU M EDYCYNY W LATACH 1918-1939

63

tom atologii ocznej i diagnostyki schorzeń percepcyjnej

rozpoznawania przyczyn i istoty niepłodności u kobiet,

części narządu wzrokowego [105].

radziła, jakie stosow ać należy środki lecznicze [119].

W polskich czasopism ach naukowych zamieszczano

Szenwic uw zględnił najnow szą literaturę zagraniczną

recenzje książek traktujących o ja g licy [106]. Z n ak o 

i polską, dał jasny i przejrzysty w ykład swej w iedzy [120].

m itym znawcą ten niebezpiecznej choroby był M arian

W tym sam ym roku, co studium Szenwica u kaza

Zachert, autor kilku prac przedstawiających skalę ów 

ła się rozprawa Stanisława H igiera pt. Niem oc płciow a

czesnego występowania jaglicy w Polsce. Jedną z nich

i bezpłodność u mężczyzn [121]. Zadow olenie z p ow o

była książka Zwalczanie jaglicy. Sprawozdanie za rok 1927

du w ydania tego dzieła w yraził na łam ach „M ed ycyn y”

[107], podająca dane statyczne m.in. dotyczące leczenia

Franciszek Walter, uznając je za w artościow ą lekturę,

jaglicy w szpitalach i przychodniach [108]. W 1935 roku

uwzględniającą najnowsze osiągnięci badawcze. „K siąż

Z ach ert o gło sił książkę Podstaw y zw alczania jaglicy.

ka — dowodził recenzent — była bardzo potrzebną i do

Z b ió r rozporządzeń, okólników i zarządzeń [109], m o

bre odda u słu gi lekarzom , prow adząc ich pew nie po

gącą stanow ić pom oc „dla każdego lekarza i pracow 

bezdrożach m ało znanych zagadnień z zakresu nauki

nika społecznego, biorącego udział w walce z jaglicą”

o czynnościach i zaburzeniach płciow ych” [122]. O ce

[110]. Zachert był także współautorem broszury N iew i

niający publikację H igiera przekonywali, że „dzięki tej

dom i w Polsce, przygotowanej w języku angielskim na

prawdziwie cennej pracy podniesie się wydatnie poziom

m iędzynarodową konferencję w sprawie niewidom ych

naszej seksuologii — z pożytkiem dla chorych” [123].

w N ow ym Jorku [111]. A utorzy om ów ili w niej instytu

Najnowsze kierun ki panujące w położnictw ie i g i

cje zajm ujące się pracą wychowawczą w śród niew ido

nekologii okresu m iędzyw ojnia uwzględniała zbiorowa

mych (szkoły dla niew idom ych w W arszawie, Lwowie

praca Położnictwo i choroby kobiece [124] oraz studium

i Bydgoszczy) a także działalność instytucji rządowych

K azim ierza Bocheńskiego pt. Położnictwo operacyjne

w zakresie zapobiegania ślepocie [112]. Liczono, że ta bro

[125]. Po ukazaniu się ostatniej z w ym ien ion ych prac

szura „przyczyni się do sprostowania wielu fałszywych

H en ryk G rom adzki napisał w „M edycyn ie” : „N aresz

poglądów o Polsce w śród obcych” [113].

cie piśm iennictw o polskie wzbogaciło się o podręcznik
położnictw a operacyjnego, którego brak tak dotkliwie

Ginekologia i andrologia

dawał się odczuwać. Słuchacze m edycyny nie mieli się

Polską wiedzę medyczną wzbogacali również specjaliści

z czego uczyć, w ykład ow cy i prow adzący kurs operacyj

publikujący prace z zakresu ginekologii i andrologii. Nie

położniczych nie m ieli się na czym oprzeć, a lekarze,

b yły one tak liczne, ja k na przykład rozpraw y traktują

zwłaszcza m łodzi, których los zagnał na prowincję i rzu

cego o chorobach układu oddechowego czy nerw ow e

cił w otchłań, że tak powiem , potrzeby akuszeryjnej, nie

go. Zaznajam iały jednak z tym i gałęziam i wiedzy, które

m ieli książki podręcznej, z której w razie konieczności

w dawnej literaturze medycznej były albo pomijane, albo

byliby w stanie przypom nieć sobie niejedno zasłyszane

omawiane tylko sporadycznie. W okresie m iędzywojnia

podczas w ykładów w uniwersytecie, lub w szpitalu p o d 

zagadnienia seksualne, ich klinika i leczenie rozrasta

czas stageu położniczego, a zapom niane w tym ogrom ie

ły się w nową naukę, zwaną seksuologią. N a polskich

w iadom ości, jakich doba dzisiejsza w ym aga od każde

uczelniach studenci nie zawsze mieli m ożność pełnego

go lekarza” [126]. H. G rom adzki zachwalał przejrzystą

zapoznania się z wiadom ościam i z dziedziny ginekologii

strukturę recenzowanej przez siebie książki, pozwalającą

i andrologii. Dlatego też podnoszono potrzebę pisania

na szybkie zorientowanie się w treści. Podobne zalety,

prac na ten temat, popularyzow ania w iedzy [114]. Edu

co Grom adzki, w idział w pracy Bocheńskiego W ilhelm

kacja w tym kierunku m iała nie tylko pogłębiać wiedzę

Szenwic [127]. W okresie m iędzyw ojennym uważano za

w śród m łodych ludzi, ale i także chronić ich przed za

obow iązek zaznajam ianie się z literaturą z zakresu p o 

każeniem chorobam i w enerycznym i [115].

łożnictwa. W tamtych czasach b rak w iedzy położniczej

R ecenzenci ocen iali książki traktujące o budow ie
narządów rodnych [116 ], przyczynach niepłodn ości,

przyczyniał się do śm ierci lub utraty zdrow ia dziecka
[128].

podstaw ach fizjologii i patologii narządów rodnych,
sposobach rozpozn aw ania ciąży [117]. W 1934 roku

Antropologia

W ilhelm Szenw ic opu b likow ał studium N iepłodność

Badania antropologiczne prow adzone w okresie m ię

i niemoc płciow a u kobiet [118]. Pojawienie się tej pozy

dzyw ojen n ym p rzysp arzały w ied zy naukow ej innym

cji książkowej na rynku w ydaw niczym z zadowoleniem

d yscyp lin o m . Jan C zekan o w ski, z n ak o m ity znaw ca

przyjął H enryk Grom adzki, twierdząc, że jest to książka,

problem atyki, stw ierdził w połow ie lat dw udziestych

z którą powinni zapoznać się zwłaszcza lekarze ginekolo

ubiegłego stulecia, że głów ne znaczenie antropologii

dzy. Rozprawa Szenwica zawierała wskazów ki na temat

polega „na jej oddziaływ aniu pośrednim na pedagogi
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kę, m edycynę, nauki społeczne i nawet wojskowe przez

-bio-socjologiczne [135]; M ateriały do antropologii górali

stwierdzenie i badanie faktu zróżniczkowania rasowego

polskich [136].

człowieka. Pozwala to na wprowadzenie odpowiadającej

W 1930 roku, jako 11. tom Lwowskiej Biblioteki Sla

współczesnem u stanowi w iedzy popraw ki do przesta

wistycznej, ukazała się praca Jana Czekanowskiego pt.

rzałego poglądu, że w szyscy ludzie są jednakow i” [129].

Zarys antropologii Polski [137]. W łodzim ierz Koskowski

A ntropolodzy badali zagadnienia związane z różnicą ras

podkreślał w „Polskiej Gazecie Lekarskiej”, że studium

oraz rozrostem ciała, określali barw ę skóry, dokonywali

Czekanowskiego porusza szereg zagadnień z dziedziny

pom iarów głów, twarzy, nosów, a także ciepłoty ciała.

antropologii, które pow inny zainteresować również le

W czasopism ach naukowych okresu m iędzywojennego

karzy. D o takich zagadnień zaliczał recenzent kwestie

ukazyw ały się recenzje w ydaw nictw antropologicznych.

terytoriów antropologicznych Polski i krajów sąsied

Autorzy recenzji uważali, że te rozprawy mają pierw szo

nich, wzrostu i oddziaływ ania środowiska społecznego,

rzędne znaczenie dla polskiej nauki.

badania struktury populacji, zróżnicowania fizycznego

Takim i b yły prace Juliana Talko-H ryncewicza, jed 

i psychicznego. Zdaniem Koskowskiego, wielką zasłu

nego z najznakomitszych polskich antropologów [130].

gą autora jest „zw rócenie uw agi na człowieka żywego

Interesującą i twórczą książką była rozprawa M uślimowie

jako obiektu badań antropologicznych”. K siążka Cze-

czyli tak zwani Tatarzy Litewscy [131], a także Przyczynek

kanowskiego — w ykazyw ał recenzent — „napisana zo

do antropologii B iałorusinów [132]. W 1925 roku ukaza

stała bardzo w porę. Nadaje nauce antropologii polskiej

ła się m onografia Talko-H ryncewicza pt. Kaszubi jako

w alo r specjalny tym bardziej, że m axim a pars badań

grupa antropologiczna [133]. O m ów ił ją w „Przeglądzie

i syntetycznego ujęcia w yników b ył właśnie autor i jego

Antropologicznym” Adam Wrzosek, wskazując na nowa

lwowska szkoła. I jeżeli, ja k sam autor podkreśla, Polska

torstwo podjętej przez autora problematyki. Talko-Hryn-

jest krajem najlepiej pod w zględem antropologicznym

cewicz badania na Kaszubach prowadził latem 1921 roku.

zbadanym i w zorem służyć może krajom innym , to jest

Uzyskane w y n ik i u zu pełn ił in form acjam i zdobytym i

to przede w szystkim zasługą C zekanow skiego i jego

po dczas b ad ań żo łn ie rzy K aszu b ów stacjon u jących

uczniów ” [138]. Recenzent radził zapoznać się z książką

w jednostce wojskowej w Toruniu. U czony przebadał

Czekanowskiego antropologom , lekarzom wojskowym ,

ponad 600 osób, skupiając swą uwagę na takich cechach

diagnostykom i terapeutom.

opisowych, ja k budowa ogólna ciała, asym etria twarzy

Polscy antropolodzy prowadzili owocne badania nad

i innych części ciała, rozwój m ięśni, kształtu: czaszki,

rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży [139]. Rezultatem

czoła, potylicy, twarzy, łuków nadoczodołowych, szpary

takich prac i studiów była książka M ichała Ć w irko-G o-

ocznej, fałdy m ongolskiej, nosa, brwi, żuchwy, bródki,

dyckiego zatytułowana Rozwój fizyczny dziecka w wieku

uszu. Książka Kaszubi jako grupa antropologiczna zawie

szkolnym [140]. Rozprawa została napisana na podstawie

rała dane dotyczące w ystępow ania w zgórka D arw ina,

polskiej i zagranicznej literatury traktującej o rozwo

b arw y skóry, w łosów i oczu. Następnie autor przedstawił

ju fizycznym dzieci, a także danych G łów nego Urzędu

w yn iki badań nad cecham i pom iarow ym i. A. W rzosek

Statystycznego i m ateriałach zebranych przez W ydział

w yso ko o cen iał sposób w yk ład u autora, dokonanie

H igieny Szkolnej w M inisterstwie Oświaty. A dam W rzo

przez niego zestawień tabelarycznych, krzywych wzrostu

sek podawał w recenzji ogłoszonej w „Przeglądzie A ntro

i wskaźników, sporządzenie tablic współzależności cech

pologicznym ”, że praca Ć w irko-G odyckiego przekazuje

męskich i żeńskich oraz szczegółowych tablic pom iarów

wiedzę o typach rasowych, w zroście i wadze dzieci, ich

antropologicznych. „Jeżeli zgodzim y się ze zdaniem —

zachorow alności i śm iertelności w Polsce. Recenzent

pisał recenzent — że, niezależnie od zm iennych metod

ograniczył się do krótkiego podania inform acji o treści

opracow ania i w yciągniętych wniosków, dokładnie ze

recenzowanego studium , nie dokonując szczegółowej

brane m ateriały antropologiczne mają trw ałą wartość,

jego oceny [141]. W rzosek napisał również zwięzłą re

bo m ogą i w przyszłości służyć do opracow yw ania ich

cenzję pracy Ludw ika Bykow skiego pt. Przyczynki do

coraz doskonalszym i m etodam i, to zgodzić się również

znajomości ras wśród naszej m łodzieży szkolnej , zazna

musimy, że praca Talko-H ryncew icza, podająca, obok

czając, że stanowi ona oryginalne studium [142].

licznych zestawień cech antropologicznych Kaszubów

Recenzenci oceniali także takie książki antropologicz

i porównania ich z cechami antropologicznymi »najbliż-

ne, jak: O typach Żydów jasnowłosych w Polsce H enryka

szych grup polskich i słow iańskich«, także sum iennie

Szpidbaum a [143], Problem ludów pigm ejskich Edwarda

zebrane m ateriały antropologiczne, ma nieprzem ijającą

Kosibowicza [144]. Autorzy tych studiów podjęli rzadko

w artość” [134]. Talko-H ryncew icz poszrzył polską w ie

poruszaną problem atykę w polskiej literaturze antro

dzę antropologiczną, publikując także takie prace, jak

pologicznej. Recenzji rozpraw antropologicznych byli

M ieszkańcy Krakowa z X -X X wieku. Studium Antiopo-

świadom i faktu, że szybki rozwój tej dziedziny w iedzy
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przeniesie nowe ustalenia, da im puls do gruntownych
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1. Ciechanowski S., Nauki lekarskie, [w:] Dziesięciolecie

wojennego posiadały spore znaczenie dla nauki. W yniki

Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa. 1918-1928, Kra-

dokonanych wówczas pom iarów antropom etrycznych,

ków-W arszawa 1928, 601-614; Sieńkowski E., Medycyna

a także badań nad typam i m orfologicznym i i cechami

polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Nowiny

barw nikow ym i stanowią współcześnie znakomite źródło

Lekarskie 1991, 3, 60-65; Gutt R.W., Rozwój nauk medycz

w iedzy do dziejów nauki polskiej.

nych w Polsce w latach 1919-1951, Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki 1991, 1, 87-126.

Podsumowanie

2. Konopka S., Prasa lekarska, Warszawskie Czasopismo Le

W II Rzeczypospolitej postępował rozwój nauk medycz

karskie 1932, 24; Bibliografia zawartości poznańskich wydaw

nych. Ó wczesne środow iska lekarskie dbały o publiko

nictw medycznych okresu międzywojennego 1918-1939, cz.

w anie prac książkowych, popularyzujących najnowsze

1-2 , kom. red. O. Szczepski, oprac. A. Fliegerowa, Poznań

osiągnięcia naukowe. B udziły on żywe zainteresowanie

1970-1972; Dzieje naukowego czasopiśmiennictwa medycznego

w śród medyków, o czym św iadczy spora liczba recen

ifarmaceutycznego. Materiały XVKrajowego Zjazdu Polskiego

zji zam ieszczanych w specjalistycznych czasopism ach.

Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Warszawa 1988;

Now ości w ydaw nicze oceniali najwybitniejsi ówcześnie

Ostrowska T., Historia czasopiśmiennictwa medycznego i jego

badacze schorzeń ludzkich, dostrzegając w recenzowa

udział w rozwoju towarzystw naukowych i nauk medycznych

nych rozprawach nie tylko w artości twórcze, ale i spo

w Polsce, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989, 4; Wrona G.,

re n iedo ciągn ięcia, błędne u jm ow anie problem atyki

Naukowe czasopisma medyczne ifarmaceutyczne w Polsce w la

leczniczej.
Recenzenci byli św iadom i faktu szybkiego rozwoju

tach 1918-1939, Rocznik Historii Prasy Polskiej, 4, 2001, 1, 29-62.
3. Giędosz B., Na jubileusz 100-lecia założenia „Przeglądu

nauk teoretycznych m edycyny i coraz doskonalszego

Lekarskiego”, Przegląd Lekarski 1964, 4-5.

zastosow ania praktycznych ich zdobyczy. Szczegóło

4. Jaroszewicz W., Historia czasopisma „Gruźlica”, Polski

w o analizow ali, czy autorzy uw zględniają najnow sze

Tygodnik Lekarski 1966, 35.

sukcesy nauki, znają zarów no zagraniczną, ja k i polską

5. Orłowski W.J., W50-lecie „Kliniki Ocznej”, Klinika Oczna

literaturę m edyczną. Zw racano także uwagę na m ate

1972 , 6.

ria ł ilu stracyjn y zam ieszczan y w w yd aw an ych k o m 

6. Baumritter P., Odrębności kliniczne i terapeutyczne cu

pendiach, p ozw alający czytelnikom lepiej zrozum ieć

krzycy wieku dziecięcego, Warszawa 1929; H.W., recenzja,

słowo pisane.

Medycyna Warszawska 1930, 1, 30.

W latach 1918-1939 recenzowano nie tylko książki na

7. Rutkowski J., Chirurgia, t. 1-2 , Warszawa 1935-1936; Kessel

ukowe, ale i popularnonaukowe. Z prac recenzyjnych bije

K., recenzja, Medycyna 1936, 12, 388-389.

troska o należytą edukację przyszłych lekarzy, populary

8. Sterling-Okuniewski E., Grodzieński E., Choroby pęche

zację w iedzy medycznej wśród polskiego społeczeństwa.

rzyka żółciowego w świetle kliniki, Warszawa 1935; Butkie

Szczególny nacisk kładziono na zaznajom ienie czytelni

wicz T., recenzja, Medycyna 1936, 2, 63.

ków z literaturą dotyczącą chorób układu oddechowego,

9. Od Redakcji, Tętno Medycyny 1933, 1, 1-2.

chorób skóry, serca i oczu. Te schorzenia najdotkliwiej

10. Bogdanowicz J., Szenajch W., Badania nad płonicą, War

nękały polską ludność.

szawa 1928; Brokman H., recenzja, Warszawskie Czasopismo

Liczne recenzje książek z zakresu m edycyn y ogło

Lekarskie 1928, 14, 364.

szone w okresie II Rzeczypospolitej stanowią ciekawe

11. Paciorek M., Higiena dzieci i młodzieży w polskim czaso

źródło in fo rm acji nie tylko o ów czesnym poziom ie

piśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, War

w ied zy lekarskiej, ale i o krytyce naukowej dw udzie

szawa 2010; Wnęk J., Dziecko w polskiej literaturze naukowej

stolecia m iędzywojennego. Przeważająca część recenzji

1918-1939, Warszawa 2012.

m iała charakter analityczny. Ich autorzy szczegółowo

12. Mikułowski W., Klinika i leczenie krztuśca, Warszawa

przybliżali treść rozpraw, w skazyw ali na nieścisłości

1934; Kruszewska W., recenzja, Gruźlica, 10, 1935, 97; Fe-

w ujm ow aniu poszczególnych zagadnień medycznych.

stensztat A., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie

To wszystko pozwalało w kolejnych wydaniach usunąć

1934 , 23-24, 431.

błędy, rozbudować i bardziej problem owo ująć porusza

13. Szczepański Z., O sztucznej odmie piersiowej, Warsza-

ną problematykę leczniczą. Wydaje się, że część polskich

w a-Lw ów 1925; M.G., recenzja, Warszawskie Czasopismo

rozpraw wydanych w dwudziestoleciu międzywojennym

Lekarskie 1926, 2, 77-78.

było oryginalnych i stało na w ysokim poziom ie m ery

14. Zawadowski W., O radiodiagnostyce i radioterapii raka

torycznym . Potwierdzają to ówczesne recenzje napisane

pierwotnego płuc, Warszawa 1932; Grabowski W., recenzja,

przez wytraw nych znaw ców medycyny.

Polska Gazeta Lekarska 1933, 11, 214.

66

PRACE ORYGINALNE

15. Szmurło J., Choroby krtani i tchawicy, podręcznik dla

2, 78; Kruszewska W., recenzja, Gruźlica, 10, 1935, 638-639;

lekarzy i studentów, Wilno 1931.

Legeżyński S., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1934, 19, 359.

16. Pieniążek J., recenzja, Medycyna 1931, 19, 684; Lubliner

38. Martyszewski P., Stankiewicz-Trybowska W., Leczenie

L., recenzja, Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny 1931, 1-2,

gruźlicy płuc odmą sztuczną piersiową, Warszawa 1934;

129-131.
17. Szmurło J., Choroby ucha, Wilno 1933.

Dąbrowski K., recenzja, Medycyna 1934, 4, 133; Gantz M.,
recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1934, 6, 95.

18. Pieniążek J., recenzja, Medycyna 1933, 16, 516.

39. Biernacki A., Badanie morfologiczne krwi w gruźlicy,

19. Srebrny Z., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie

Warszawa 1937; Hornung S., recenzja, Polska Gazeta Le

1934, 12, 223.
20. Szmurło J., Choroby nosa i jam y nosowo-gardłowej,

40. Zeyland J., Gruźlica płuc u dzieci, Warszawa-Poznań

karska 1937, 50, 971.

Wilno 1934.
21. Lubliner L., recenzja, Polski Przegląd Oto-Laryngologicz-

1937; M .G., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie

ny 1934, 4 , 342-346.
22. Zob. także: Schwarzbart A., recenzja, Polska Gazeta Le

ska 1938, 23, 484; zob. także: Michałowicz M., Gruźlica wieku

1938, 4, 75; Krzyżanowski M., recenzja, Polska Gazeta Lekar
dziecięcego i młodzieńczego w świetle teorii energetycznej,
Warszawa 1931; M .G., recenzja, Warszawskie Czasopismo

karska 1935, 32-33, 592.
23. Schwarzbart A., Badania anatomo-histologiczne nad

Lekarskie 1931, 40, 923.

trąbką Eustachiusza okresu płodowego i pozapłodowego,

41. Sokołowski S., Wykłady kliniczne chorób dróg oddecho

Kraków 1938.

wych. 1. Nauka o suchotach płucnych, Warszawa 1921; Or

24. Szmurło J., recenzja, Polski Przegląd Oto-Laryngologicz-

łowski W., recenzja, Przegląd Lekarski 1921, 8, 80.

ny 1939, 3-4, 660-663.
25. Gum iński W., Gruźlicze zapalenie ucha środkowego

42. Jedwabnik D., Klinika i terapia gruźlicy płuc, Wilno 1938;

w wieku dziecięcym, Warszawa 1933; Pieniążek J., recenzja,

43. Fejgin M., Glass B., Gruźlica płuc — klinika, leczenie

Pediatria Polska, 14, 1934, 44-47; Kruszewska W., recenzja,
Gruźlica 1936, 2, 229; zob. także: Gumiński W., Ostre zapa

44. Wszelaki S., recenzja, Medycyna 1933, 21, 682-683; por.

lenie ucha środkowego w wieku dziecięcym, Warszawa 1933;

Gantz M., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1933,

Lubliner L., recenzja, Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny

22, 509.

1933 , 3 - 4 , 301-303.
26. Stankiewicz R., Zapalenia płuc u dzieci. Zagadnienia

45. Działalność poradni przeciwgruźliczych w Polsce r. 1929,

patogenezy, bakteriologii i anatomii patologicznej, Warszawa

Medycyna 1932, 3, 93.

1933 ,

46. Sokołowska-Rudolf M., Rudzki S., Grodecki M., Walka

27. Kamler A., recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 28, 1933,

z gruźlicą w Polsce, Warszawa 1934; M.G., recenzja, War

555 - 556 .

szawskie Czasopismo Lekarskie 1934, 43, 738.

28. Mogilnicki T., recenzja, Medycyna 1933, 22, 712-713.

47. Paszkiewicz L., Powstanie i rozwój gruźlicy płuc ze sta

29. Jasiński W., recenzja, Pediatria Polska, 13, 1933, 333.

nowiska anatomopatologicznego, Warszawa 1932.

30. Stankiewicz R., Zgorzel płuc u dzieci, Warszawa 1937.

48. Ciechanowski S., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1932,

31. Mogilnicki T., recenzja, Pediatria Polska, 18, 1938, 32-33;
Festensztat A., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie

29-30, 560-561.
49. Zylberlast-Zandowa N., Nagminne zapalenie opon mó

1937, 38, 710.

zgowo-rdzeniowych, Warszawa 1925; Flatau E., recenzja,

Michalski Z., recenzja, Medycyna 1939, 5, 238.
i współczesna organizacja walki z gruźlicą, Warszawa 1933.

oprac. S. Sielicki, Warszawa 1931; Grycewicz M., recenzja,

32. Krzyżanowski M., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1937,

Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1926, 1, 47.

46, 892.

50. Kołodziejczyk A., Mózg i nerwy obwodowe. Zarys ana

33. Wąsowski T., Gruźlica górnych dróg oddechowych i ucha,

tomiczny, Lwów 1938; Higier H., recenzja, Warszawskie

Wilno 1934; Srebrny Z., recenzja, Warszawskie Czasopismo

Czasopismo Lekarskie 1938, 33, 560.

Lekarskie 1934, 47, 817.

Śródka A ., Kardiologia w okresie międzywojennym, [w:]

34. Zier D., Rola poradni w walce z gruźlicą, Ruch Przeciw

Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej, red.

gruźliczy 1938, 10, 193.

J. Kucha, A. Śródka, Warszawa 1994, 142-159.

35. Reiterowski H., Rola szpitali w walce z gruźlicą, Ruch

52. Girszowicz M., Jak należy odżywiać się i zachowywać

Przeciwgruźliczy 1938, 2-3, 33.

w chorobach serca, Wilno 1931; A.B., recenzja, Medycyna

36. Sterling S., Gruźlica. Zbiór prac 1894-1932, Łódź 1934;
Gantz M., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie

1931, 19, 684.
53. Orłowski W., Patologia i terapia szczegółowa chorób

1934 , 3 9 , 655.

wewnętrznych, t. 1. Choroby serca i naczyń krwionośnych,

37. Karwacki L., O postaciach rozwojowych zarazka gruźlicy,

Kraków 1933.

Warszawa 1933; Ławrynowicz A., recenzja, Medycyna 1934,

54. Bronowski S., recenzja, Medycyna 1933, 16, 620-622.

JAN W NĘK, RECEN ZJE POLSKICH KSIĄŻEK Z ZA KRESU M EDYCYNY W LATACH 1918-1939

67

55. Bok T., Stan narządów krążenia u młodzieży szkolnej,

81. Lenartowicz J., Zarys chorób skóry. Podręcznik do użytku

Warszawa 1938.

studentów i lekarzy z3-m a tablicami, Kraków 1936.

56. Semerau-Siemianowski M., recenzja, Medycyna 1939,

82. Bruner E., recenzja, Medycyna 1936, 22, 703-704.

1, 4 6 - 47 .
57. Festensztat A., recenzja, Warszawskie Czasopismo Le

452- 4 54.

karskie 1938, 15, 294.

84. Syfilis wrodzony, Warszawa 1932; Higier H., recenzja,

58. Messing Z., Zarys anatomii i fizjologii ośrodkowego ukła

Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1933, 3, 62.

du nerwowego, Warszawa 1930; Melanowski W.H., recenzja,

85. Lenartowicz J.T., Czym są i czym grożą choroby wene

83. Pawlas T., recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 31, 1936,

Klinika Oczna 1930, 3-4, 214.

ryczne, Warszawa 1927; Krzyształowicz F., recenzja, Przegląd

59. Kołodziejczyk A., Mózg i nerwy obwodowe. Zarys ana

Dermatologiczny, 22, 1927, 559.

tomiczny, wyd. 2, Lwów 1938.

86. Malinowski F., Choroby weneryczne, wyd. 3, Warszawa

60. Opalski A., recenzja, Medycyna 1938, 21, 810.

1932; Bruner E., recenzja, Medycyna 1932, 5, 158.

61. Dzierżyński W., Podręcznik chorób nerwowych, cz. 1.

87. Walter F., Nauka o chorobach wenerycznych. Podręcznik

Neurologia ogólna, Lwów-Warszawa 1925.

dla lekarzy i studentów, Kraków 1934.

62. Sterling W., recenzja, Neurologia Polska 1925, 2, 169-173.

88. Bruner E., recenzja, Medycyna 1934, 8, 278-289.

63. Dzierżyński W., Podręcznik chorób nerwowych, cz. 2.

89. Bernhardt R., recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 29,

Neurologia szczegółowa, Warszawa-Lwów 1927.

1934 , 225 - 227 .

64. Sterling W., recenzja, Neurologia Polska 1927, 3-4, 350

90. Grzybowski M., recenzja, Warszawskie Czasopismo Le

357.

karskie 1934, 10, 187-188.

65. Brunow a M., Dziedziczność konstytucji psychicznej

91. Walter F., Rzeżączka. Rozpoznanie i leczenie, Warszawa

i psychoz konstytucjonalnych, Warszawa 1927; Higier S.,

1936; Bruner E., recenzja, Medycyna 1937, 9, 334-335.

recenzja, Neurologia Polska 1928, 1, 150; zob. także: G al

92. Lenartowicz J., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1936,

lus J., Przewodnik neurologiczno-psychiatryczny po Polsce,

50, 976.

Warszawa 1936; Higier H., recenzja, Neurologia Polska

93. Lenartowicz J., Z zagadnień nauki o kile, Kraków 1930;

1937, 1, 163-164.
66. Łuniewski W., Wiadomości początkowe z psychopatolo

Krzyształowicz F., recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 25,
1930, 261.

gii ogólnej, Warszawa 1925; Higier H., recenzja, Neurologia

94. Grzybowski M., Leczenie kiły, Warszawa 1936.

Polska 1925, 1, 68-69.

95. Bruner E., recenzja, Medycyna 1937, 4, 147-149.

67. Frostig J., Psychiatria, Lwów 1933.

96. Macko J., Nierząd jako choroba społeczna, Warszawa

68. Pieńkowski S.K., recenzja, Neurologia Polska 1935, 1,

1938; W.G., recenzja, Medycyna 1938, 13, 546; H.S., recenzja,

113-127.

Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1938, 15, 294.

69. Borowiecki S., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1934,

97. Lauber J., Diagnostyka i terapia chorób oczu. Podręcznik

4 , 73 - 74 .

dla lekarzy i studentów, Warszawa 1934; Szymański J., re

70. Zandowa N., Splot naczyniasty, Warszawa 1928; Koeli-

cenzja, Medycyna 1934, 24, 471-472; Endelman L., recenzja,

chen J., recenzja, Neurologia Polska 1928, 3-4, 354.

Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1934, 36, 595-596; J. Grze-

71. Biehler R., Trąd (lepra), Warszawa 1929; Krzyształowicz

dzielski, recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1934, 39, 722.

F., recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 25, 1930, 262.

98. Ziemiński B., Zarys okulistyki, wyd. 2, Warszawa 1930;

72. Bernhardt R., Zarys chorób wenerycznych i skórnych

Melanowski W.H., recenzja, Medycyna Warszawska 1930,

wieku dziecięcego, Warszawa 1923; Lenartowicz J., recenzja,
Przegląd Dermatologiczny, 19, 1924, 68-70.

11, 367.
99. Melanowski W. H., Higiena i ochrona narządu wzroku,

73. Bernhardt R., Lecznictwo dermatologiczne, Warszawa

Warszawa 1936; Endelman L., recenzja, Warszawskie Cza

1930 .

sopismo Lekarskie 1937, 6, 112.

74. Bruner E., recenzja, Medycyna Warszawska 1930, 16, 529.

100. Noiszewski K., Choroby oczne, z którymi najczęściej

75. Krzyształowicz F., recenzja, Przegląd Dermatologiczny,

spotyka się lekarz-praktyk, Kraków 1931; Melanowski W.H.,

25, 1930, 260-261.

recenzja, Medycyna 1931, 3, 91.

76. Bernhardt R., Łuszczyca, Warszawa 1937.

101. Melanowski W.H., Zasady badania i leczenia chorób

77. Walter F., recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 32, 1937,

narządu wzroku, Warszawa 1938; Lauber J., recenzja, M e

355 - 356 .

78. Lenartowicz J., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1937,

dycyna 1939, 1, 47.
102. Abramowicz I., Okulistyka w nagłej potrzebie, Wilno 1932.

25 , 4 7 5 .

103. Melanowski W.H., recenzja, Klinika Oczna 1932, 2, 204

79. Krzyształowicz F., Choroby skóry, Warszawa 1932.

205; por. Zam enhof A., recenzja, Warszawskie Czasopismo

80. Kapuściński H., recenzja, Medycyna 1932, 6, 184-185.

Lekarskie 1933, 29-30, 647.

68

PRACE ORYGINALNE

104. Brudzewski K., Podręcznik perym etrii klinicznej,

127. Szenwic W., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekar

Lwów-Warszawa 1925.

skie 1937, 29-30, 571.

105. Majewski K.W., recenzja, Klinika Oczna 1925, 3, 141-142.

128. Kowalski B., Nauka położnictwa dla położnych, Poznań

106. Jaglica i je j zwalczanie, Warszawa 1928; Endelman

1930; Sochacki A., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1930,

L., recenzja, Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1928, 43,

9, 165-168.

942- 943.

129. Czekanowski J., Co Polska traci skutkiem niedostatecz

107. Zachert M., Zwalczanie jaglicy. Sprawozdanie za rok

nego uprawiania nauki: antropologia, Nauka Polska, t. 5,

1927, Warszawa 1929.

1925, 146; zob. także: Wrzosek A., Zadania współczesnej

108. Melanowski W.H., recenzja, Medycyna Warszawska

antropologii, Przegląd Antropologiczny, t. 1, 1926, 7.

1930, 16, 529.

130. Wrzosek A., Julian Talko-Hryncewicz, Przegląd Antro

109. Zachert M., Podstawy zwalczania jaglicy. Zbiór rozpo

pologiczny, 1, 1926, 59-79.

rządzeń, okólników i zarządzeń, Warszawa 1935.

131. Talko-Hryncewicz J., Muślimowie czyli tak zwani Tata-

110. Melanowski W.H., recenzja, Klinika Oczna 1935, 3, 694.

rzy Litewscy, Kraków 1924; Wrzosek A., recenzja, Przegląd

111. N iewidom i w Polsce (The blind in Poland), oprac.

Antropologiczny,1, 1926, 99-100.

T. Grunwald, M. Wawrzynowski, M. Zachert, Warszawa

132. Talko-Hryncewicz J., Przyczynek do antropologii B ia

1931.

łorusinów, Wilno 1926; Wrzosek A., recenzja, Przegląd A n 

112. Reis W., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1932, 8,147.

tropologiczny, 2, 1927, 27-28.

113. Melanowski W.H., recenzja, Klinika Oczna 1931, 1-2 ,

133. Talko-Hryncewicz J., Kaszubi jako grupa antropolo

111-112 .

giczna, Kraków 1925.

114. Liebhart S., Klinika żeńskich hormonów płciowych, War

134. Wrzosek A., recenzja, Przegląd Antropologiczny, 1, 1926, 36.

szawa 1934; Gromadzki H., recenzja, Medycyna 1935, 7, 253.

135. Talko-Hryncewicz J., Mieszkańcy Krakowa z X - X X

115. Podkomorski L., M iłość a zdrowie. Podręcznik higieny

wieku. Studium Antiopo-bio-socjologiczne, Kraków 1926;

seksualnej dla obojga płci, Poznań 1931; Krzyształowicz F.,

Ćwirko-Godycki M., recenzja, Przegląd Antropologiczny,

recenzja, Przegląd Dermatologiczny, 26, 1931, 344.

3, 1928, 138.

116. Rosner A., Studia nad konstytucją narządów płciowych

136. Talko-Hryncewicz J., Materiały do antropologii góra

kobiecych, Kraków 1918; K. Orzechowski, T. Wiczyński, re

li polskich, Kraków 1934; Czekanowski J., recenzja, Nowa

cenzja, Przegląd Lekarski 1919, 25, 10 7-112; 26, 112-113.

Książka, 1935, 6, 293.

117. Stępowski B., Rozpoznawanie ciąży w świetle najnow

137. Czekanowski J., Zarys antropologii Polski, Lwów 1930.

szych badań, Warszawa 1934; Fryszberg A., recenzja, War

138. Koskowski W., recenzja, Polska Gazeta Lekarska 1931,

szawskie Czasopismo Lekarskie 1934, 40, 677.

1, 12-13.

118. Szenwic W., Niepłodność i niemoc płciow a u kobiet,

139. Kuncewicz Z., Borowski A., Wartość biologiczna młodzie

Warszawa 1934.

ży szkolnej w dobie obecnej, cz. 1, Wilno 1928; Madziarska-

119. Gromadzki H., recenzja, Medycyna 1934, 19, 687.

-Langer G., recenzja, Przegląd Antropologiczny, 4, 1929, 48-50.

120. Endelman Z., recenzja, Warszawskie Czasopismo Le

140. Ćwirko-Godycki M., Rozwój fizyczny dziecka w wieku

karskie 1934, 29-30, 486.

szkolnym, Poznań 1935.

121. Higier S., Niemoc płciowa i bezpłodność u mężczyzn,

141. Wrzosek A., recenzja, Przegląd Antropologiczny, 11, 1937,

Warszawa 1934.

173 - 174 .

122. Walter F., recenzja, Medycyna 1934, 15, 504-505.

142. Bykowski L., Przyczynki do znajomości ras wśród na

123. Bychowski G., recenzja, Warszawskie Czasopismo Le

szej młodzieży szkolnej, Lwów 1927; Wrzosek A., recenzja,

karskie 1934 , 36, 595.

Przegląd Antropologiczny, 2, 1927, 34.

124. Beck H., Gromadzki H., Lorentowicz L., Miller M.,

143. Szpidbaum H., O typach Żydów jasnowłosych w Polsce,

Położnictwo i choroby kobiece, Warszawa 1933; Zubrzycki

Warszawa 1930; Sedlaczek-Komorowski L., recenzja, Prze

J., recenzja, Medycyna 1934, 3, 106; Jakowicki W., recenzja,

gląd Antropologiczny, 5, 1930, 106.

Ginekologia Polska 1933, 10 -12 , 779-880.

144. Kosibowicz E., Problem ludów pigmejskich, Kraków

125. Bocheński K., Położnictwo operacyjne, Warszawa 1937.

1927; Wrzosek A., recenzja, Przegląd Antropologiczny, 4,

126. Gromadzki H., recenzja, Medycyna 1937, 13, 487.

1929 .

