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Przedstawiono pokrótce zawodowe i naukowe dokonania czterech znanych XIX-wiecznych
lekarzy: Józefa F. Babiñskiego (1857-1932),
francuskiego neurologa i klinicysty pochodzenia polskiego, Karola Benniego (1843-1916),
warszawskiego otiatry i spo³ecznika, Charlesa
Jacquesa Boucharda (1837-1915), lekarza i bakteriologa francuskiego oraz Jeana Martina
Charcota (1825-1893), neurologa i klinicysty
francuskiego. Zrelacjonowano ich powi¹zania
osobiste, zawodowe i naukowe, oparte na materiale ród³owym. Zamieszczono list Charcota do
Benniego.
The professional and scientific achievements
of four physicians: Józef F. Babiñski (18571932), French clinician, neurologist of Polish origin, Karol Benni (1843-1916), one of the first
Varsovian otiatrist and social activist, Charles
Jacques Bouchard (1837-1915), French physician and bacteriologist and Jean Martin Charcot (1825-1893), one of the best XIX-century
physicians have been presented in brief. Their
personal, professional and scientific connections
based on authority materials are presented in
more detail. The letter from Charcot to Benni
is presented.
Babiñski, Benni, Bouchard, Charcot  to nazwiska czterech lekarzy. U³o¿one alfabetycznie, nie
wed³ug zas³ug.
Babiñski  francuski neurolog wiatowej s³awy polskiego pochodzenia, Bouchard  lekarz na
terenie Francji znany szeroko, Charcot  osobowoæ wybitna, obecna we wszystkich podrêcznikach historii medycyny. A Benni? Dzisiaj zupe³nie zapomniany, w drugiej po³owie XIX i w pocz¹tkach XX wieku by³ postaci¹ na ziemiach polskich bardzo znacz¹c¹.
Karol Benni (1843-1916), syn pastora gminy
ewangelickiej i matki, pochodz¹cej ze szkockiej
rodziny z Glasgow, kszta³ci³ siê w Pary¿u i tam po
obronie pracy Recherches sur quelques points de
la gangrene spontanee (accidents inopexiques et
endarterite hypertrophique) w 1867 r. otrzyma³
stopieñ doktora medycyny i chirurgii. Przez dwa
lata przebywa³ jeszcze w tym miecie, wspó³pracuj¹c z Charcotem, obracaj¹c siê jednoczenie w
kó³ku naszej emigracji i bior¹c czynny udzia³ w jej
intelektualnym ¿yciu.
Po przybyciu do Warszawy zosta³ asystentem,
a potem ordynatorem Oddzia³u Chirurgicznego w
Szpitalu Dzieci¹tka Jezus. Po odbyciu doskonal¹cych studiów, przede wszystkim u Adama Politzera w Wiedniu, zacz¹³ zajmowaæ siê chorobami uszu.
Szybko zyska³ s³awê w tej dziedzinie. Prowadzi³ z
Ludwikiem Guranowskim (1853-1926) leczniczy
zak³ad otiatryczny. Napisa³ kilkanacie prac, przede
wszystkim o chorobach wyrostka sutkowego i jego
trepanacji. Na badania z fizjologii mowy otrzyma³
nawet zapomogê z Kasy im. Józefa Mianowskiego. By³ wydawc¹ i cz³onkiem komitetów redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych, m.in.
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Babiñski, Benni, Bouchard, Charcot. Ich
wk³ad do rozwoju stosunków XIX-wiecznej
medycyny polskiej i francuskiej
Benni, Babiñski, Bouchard, Charcot. Their
contribution to the development of XIX-century Polish
and French medical relations
presti¿owego "Revue de Laryngologie, d'Otologie
et de Rhinologie".
O du¿ym naukowym autorytecie Benniego
wiadcz¹ fakty. Wybitny, wiatowej s³awy otiatra
Adam Politzer (1835-1920), Benniemu i jeszcze
trzem innym europejskim otiatrom zadedykowa³
swój podrêcznik chorób uszu, a Bouchard zaproponowa³ mu napisanie rozdzia³u o semiotyce narz¹du s³uchu w swoim podrêczniku patologii Traite de patologie generale (1903), któr¹ to propozycjê przyj¹³. Polski lekarz znalaz³ siê tak¿e w sk³adzie kolegium sêdziowskiego europejskiego miêdzynarodowego jury (razem z takimi znakomitociami, jak m.in. Albert Burckhardt-Merian, Ernest
Gelle i Adam Politzer), opiniuj¹cego aparat do protezowania s³uchu [1]. Teodor Heiman w swoim
Rysie historyi otiatryi konstatowa³, ¿e Benni by³
prawie pierwszym otiatr¹ w Polsce [2].
Jednak nie dzia³alnoæ medyczna zyska³a mu
s³awê, i to niepospolit¹. By³ wielkiego formatu spo³ecznikiem, filantropem, mecenasem sztuki. Zajmowa³ siê m.in. uczestnikami powstania styczniowego wracaj¹cymi z zes³ania na Wschodzie, by³
cz³onkiem Towarzystwa Przeciw¿ebraczego, Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoci, prezesem Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych, stworzy³ instytucjê Towarzystwa Popierania Przemys³u
Ludowego.
Przez ponad czterdzieci lat, w latach 18731914, organizowa³ w swoim mieszkaniu zebrania
skupiaj¹ce prawie wszystkich znaczniejszych ludzi z trzech zaborów. Zwane one by³y pi¹tkami
benniowskimi, parlamentem warszawskim lub
sejmem polskim w Warszawie. Trudno policzyæ,
ilu ludziom i w ilu sprawach udzieli³ pomocy [3].
W Pary¿u Karol Benni przyjacielskimi wiêzami zwi¹zany by³ m.in. z Charlesem Josephem Bouchardem (1837-1915), lekarzem i bakteriologiem
francuskim, prezesem francuskiej Akademii Lekarskiej, autorem m.in. Etude sur quelques points de
la pathogenie des hemorrhagies cerebrales (1866),
Les auto-intoxications» (1866) oraz wspomnianego wczeniej podrêcznika patologii ogólnej, t³umaczem na j.francuski m.in. dzie³ Michaela Josepha
Rossbacha i Hermana Nothnagela. W 1896 r. Bouchard zapocz¹tkowa³ badania diagnostyczne grulicy p³uc aparatur¹ rentgenowsk¹. Benni regularnie z nim póniej korespondowa³ i spotyka³ siê na
corocznych wycieczkach w Cannes oraz na licznych naukowych kongresach. W Cannes z Bouchardem umawia³ siê tak¿e Zdzis³aw Dmochowski (1864-1924), warszawski anatomopatolog i
rynolaryngolog, potem profesor anatomii patologicznej w Uniwersytecie Jana Kazimierza. W sierpniu 1895 r. Benni przebywa³ na kongresie medycznym w Bordeaux, któremu przewodniczy³ Bouchard. Przy okazji, po zwiedzeniu Hiszpanii, warszawski lekarz zamierza³ odwiedziæ go w jego wiejskiej posiad³oci, w wygodnym domu, usytuowanym w piêknym parku z widokiem na dolinê Sekwany. Benni nawi¹za³ tak¿e bliskie kontakty z
Charcotem [4].
Jean Martin Charcot (1825-1893), bez w¹tpienia jeden z najwybitniejszych dziewiêtnastowiecznych lekarzy, by³ klinicyst¹ z prawdziwego zdarzenia. Najpierw kierowa³ katedr¹ anatomii patologicznej w paryskim uniwersytecie, a w 1882 r.
zosta³ profesorem kliniki chorób uk³adu nerwowego w specjalnie utworzonym dla niego oddziale w
Szpitalu Salpetriere, do którego zje¿d¿ali lekarze z
ca³ego wiata. Bywa³o, ¿e oko³o 500-600 lekarzy

jednoczenie s³ucha³o jego wyk³adów. Analizowa³
zaburzenia czynnoci mózgu w ró¿nych chorobach
uk³adu nerwowego. Olbrzymi¹ wartoæ naukow¹ i
praktyczn¹ mia³y jego prace na temat stwardnienia rozsianego, stwardnienia zanikowego bocznego rdzenia, choroby Parkinsona, pl¹sawicy, padaczki, zanikowej marskoci w¹troby, chromania przestankowego, nadczynnoci tarczycy. Szczególny
obszar jego zainteresowañ stanowi³a histeria, w leczeniu której próbowa³ stosowaæ sugestiê i hipnozê. Dopatrywa³ siê zwi¹zku histerii z zaburzeniami jajników. Autorytet jego by³ tak wielki, ¿e Jules
Emile Pean (1830-1898) usun¹³ operacyjnie jajnik
w celu wyleczenia chorej z histerii. Charcot by³
tak¿e zwolennikiem wodolecznictwa. Najwybitniejsze jego dzie³o Lecons cliniques sur les maladies du systeme nerveux faites a la Salpetriere
ukaza³o siê w 1874 r. Zami³owanie do malarstwa
sprawi³o, ¿e z jego szko³y wysz³o wiele dzie³ z pogranicza medycyny i sztuk plastycznych. Ten wybitny klinicysta gratulowa³ w sierpniu 1880 r. udanego dyplomu doktorskiego Alfredowi Marcinowi
Soko³owskiemu (1849-1924), wybitnemu polskiemu lekarzowi, pionierowi polskiej ftyzjatrii i laryngologii. Winszuj¹c naszemu lekarzowi po obronie pracy pt. Quelques remarques sur les complications laryngees de la phtisie pulmonaire, Charcot zapyta³: Vous avez probablement etudie en
Allemagne? Spotka³ siê jednak z energiczn¹ odpowiedzi¹ Soko³owskiego: En Pologne, a Varsovie, monsieur le professeur ! Charcot wykszta³ci³
wielu wybitnych neurologów, m.in. Juliusa Wagnera von Jauregga, Josepha Julesa Dejerine'a, Pierre'a Marie i Józefa Babiñskiego [5].
A propos wybitnego polskiego pochodzenia
neurologa. Józef Feliks Franciszek Babiñski (18571932), wychowanek m.in. Andre-Victora Cornila,
Edme Feliksa Vulpiana, Louisa Antoine Ranviera,
by³ ordynatorem w Szpitalu Salpetriere w Pary¿u
w oddziale samego Charcota a w latach 1893 - 1922
ordynatorem w Szpitalu la Pitie, tak¿e w Pary¿u.
Tu kontynuowa³ zainicjowan¹ przez Charcota tradycjê dni otwartych, maj¹cych charakter tzw. consultations externes, które gromadzi³y wielu lekarzy, tak¿e z zagranicy.
W 1892 r. przyst¹pi³ do egzaminu na professeur aggregee, któr¹ porównaæ mo¿na z polsk¹ i
niemieck¹ habilitacj¹. Egzamin nie zakoñczy³ siê
dla Babiñskiego pomylnie. By³ to wynik antagonizmu miêdzy Bouchardem, n.b. uczniem Charcota a samym Charcotem. Bouchard, m³odszy od
Charcota o 12 lat, koniecznie pragn¹³ dogoniæ i
przegoniæ mistrza, uzyskuj¹c habilitacjê w 8 lat
po Charcocie. Egzaminuj¹cy Bouchard z zaciêtoci¹ têpi³ asystentów Charcota, nagminnie ich
oblewaj¹c. Czêæ asystentów przyst¹pi³a ponownie do egzaminu, koñcz¹c go otrzymaniem wy¿szego naukowego stopnia. Zdesperowany Babiñski odczuwaj¹c to niepowodzenie jako totaln¹ klêskê, nie
uczyni³ tego, rezygnuj¹c z funkcji profesora w
Salpetriere. Dictum acerbum!
W 1896 r. opisa³ odruch paluchowy w uszkodzeniu dróg piramidowych. Wyró¿ni³ dwa rodzaje
pora¿eñ koñczyn dolnych, które nazwa³ kurczowymi: wyprostne i zgiêciowe. Opisa³ zwyrodnienie
t³uszczowo-p³ciowe (dystrophia adiposo-genitalis),
znane pod nazw¹ choroby Babiñskiego-Froehlicha.
Zajmowa³ siê m.in. histeri¹, chorobami nerwów
obwodowych, chorobami miêni, pl¹sawic¹, pora¿eniem postêpuj¹cym. Wyró¿ni³ zespó³ naczyniowy z pnia mózgu, nazwany póniej zespo³em Ba183

Rycina 1
Józef Babiñski (1857-1932). Historia medycyny, pod red.
T.Brzeziñskiego. Warszawa 1995, s.336.

Rycina 4
Jean Martin Charcot (1825-1893). J. Pagel: op.cit.,s.317318.
biñskiego-Nageotte'a, prowadzi³ badania b³êdnika
za pomoc¹ pr¹du galwnicznego, opisa³ wraz z Tierry de Martelem pierwsze udane usuniêcie guza k¹ta
mostowo-mó¿d¿kowego, jako pierwszy we Francji stosowa³ nawietlania rentgenowskie w sprawach uciskowych rdzenia. Najcenniejsze, poza
odruchem paluchowym, s¹ jego prace nad symptomatologi¹ mó¿d¿ku. Nie by³o chyba dzia³u neurologii, w którym Babiñski nie zaznaczy³by swojej
obecnoci. wiadczy o tym ok. 300 jego publikacji. By³ jednym z za³o¿ycieli, a potem prezesem
Paryskiego Towarzystwa Neurologicznego, w którego organie Revue Neurologique zawarty jest
rozwój jego naukowej dzia³alnoci [6].
Dywagacje na temat narodowej przynale¿noci Babiñskiego chyba s¹ ju¿ zakoñczone. Ojciec
Józefa i jego brata Henryka zmuszony by³ po klêsce powstania Wiosny Ludów emigrowaæ najpierw
do Peru, a potem do Francji. Józef Babiñski, podobnie jak jego brat, w³adaj¹c jêzykiem polskim,
publikowa³ tak¿e w polskich czasopismach lekarskich. W 1925 r. zaproponowano mu katedrê neurologii w Uniwersytecie Warszawskim; nie obj¹³
jej jednak. Zosta³ profesorem honorowym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, cz³onkiem honorowym wielu polskich towarzystw lekarskich.
Zupe³n¹ racjê nale¿y przyznaæ Tadeuszowi Brzeziñskiemu, ¿e nie nale¿y toczyæ walki o narodow¹
przynale¿noæ Babiñskiego, Roberta Remaka, Jana
Mikulicza-Radeckiego i innych. "Prawo do przyznawania siê do ich dorobku maj¹ oba narody"; w
przypadku Babiñskiego Francja i Polska. Czy¿ nie
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Karol Benni (1843-1916). Tyg.Illustr.1916, R.LVII, Nr 9,
s.101.
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Jahrhunderts. Berlin, Wien 1901, s.218
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znamienne by³y s³owa Babiñskiego: "Dumny jestem, ¿e posiadam ich (ojczyzny) dwie: jednej zawdziêczam sw¹ wiedzê, tej drugiej - a zarazem tej
przodków moich - zawdziêczam pierwiastki swej
duszy polskiej; jak oba te uczucia zespoli³y siê we
mnie w jedn¹ ca³oæ, tak niech siê zgodnie skojarz¹ duchowo oba narody dla dobra i postêpu ludzkoci" [7].
Czas powróciæ do Benniego. W latach 18671869, jak wspomniano, by³ internem w Szpitalu
Salpetriere w oddziale Charcota. W póniejszych
latach obaj ci lekarze nie zrywali tak¿e kontaktów.
Charcot odwiedzi³ kiedy Benniego w Warszawie,
W jednym z listów dziêkowa³ polskiemu lekarzowi za gocinê [8].
Autor owej publikacji zastanawia³ siê, czy znaleziony w zbiorach Biblioteki Jagielloñskiej list
wybitnego francuskiego klinicysty do polskiego
lekarza wart jest szerszego zaprezentowania. Zastanawia³ siê krótko. Czyni to dlatego, aby udowodniæ, i¿ polscy lekarze sprzed lat ponad stu znani byli nie tylko w swoim krêgu i nie tylko w rodowisku swoich pacjentów. Ale ¿eby tak¿e udowodniæ, ¿e w czasach zaborów, kiedy Polskê wymazano brutalnie z map Europy, cieszyli siê autorytetem niekwestionowanym wród swoich wybitnych europejskich kolegów.
Przedstawione wy¿ej zwi¹zki miêdzy czterema znanymi XIX-wiecznymi lekarzami s³u¿¹ tak¿e temu celowi.
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Panu Profesorowi Józefowi Oparze z Tarnowskich Gór autor dziêkuje za udostêpnienie ciekawej monografii o Józefie F. F. Babiñskim.
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