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Urodzi³ siê w Pieniakach, niewielkiej wiosce w powiecie brodzkim, w Galicji Wschodniej1. Wie, po³o¿ona
wród ogromnych lasów, przylega³a do XVII wiecznego
zespo³u pa³acowo-ogrodowego, malowniczo usytuowanego wród wzniesieñ Woroniaków. Sawicki uczêszcza³ do
gimnazjum w kilku okolicznych miastach powiatowych
w Brodach, w Brze¿anach i w Tarnopolu u ojców Jezuitów.
Wst¹pi³ do seminarium duchownego i w latach 18531857
studiowa³ teologiê na Uniwersytecie Lwowskim. Po uzyskaniu absolutorium, rozpocz¹³ studia medyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim, które ukoñczy³ w 1863 r.2
Uczestniczy³ w powstaniu styczniowym. Zachowa³y siê
informacje ród³owe o tym, ¿e w pierwszych dwu miesi¹cach po wybuchu powstania, w obozie pod Ojcowem pomaga³ Józefowi Or³owskiemu, wówczas równie¿ studentowi
medycyny, zorganizowaæ lazaret3. By³a to spontaniczna inicjatywa studentów uniwersytetu. S³u¿bê zdrowia i zwi¹zane
z ni¹ szpitalnictwo zaczêto organizowaæ oficjalnie dopiero
w kwietniu 1863 r., zgodnie z instrukcj¹ Rz¹du Narodowego
dla lekarzy polowych. Natomiast ze wspomnieñ Sawickiego4 dowiadujemy siê, ¿e by³ cz³onkiem £awy G³ównej Krakowskiej, tajnego organu kierowniczego obozu czerwonych
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2 Egzamin na stopieñ doktora medycyny odby³ siê w styczniu
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3 Tokarz W. Kraków w pocz¹tkach powstania styczniowego
i wyprawa na Miechów. T. II, Kraków 1916, s. 107108.
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w Galicji zachodniej. Z jej ramienia obje¿d¿a³ Galicjê
i przygotowywa³ powstanie (m.in. rekrutacja kadr powstañczych, gromadzenie broni, zbieranie sk³adek cz³onkowskich)5. Uczestniczy³ w rozmowach z przedstawicielami
z W³och, z Wêgrami i S³owakami, na temat dostaw broni,
pomocy w ludziach i finansowej. Jednak w marcu 1863 r.,
gdy wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej w³adz
narodowych, ograniczaj¹ce zakres niezale¿noci w³adz lokalnych i powo³ano komisarza Rz¹du Narodowego na Kraków
i Galicjê Zachodni¹, którym zosta³ Seweryn El¿anowski,
prawdopodobnie z racji ró¿nicy pogl¹dów na sprawy prowadzenia powstania, Sawicki wycofa³ siê z organizacji.
Przez ponad rok by³ asystentem w klinice chorób wewnêtrznych UJ prowadzonej przez Józefa Dietla6. W 1864 r.
rozpocz¹³ praktykê lekarsk¹ w rodzinnych stronach. Pocz¹tkowo pracowa³ jako lekarz prywatny w Tarnopolu (do
1868 r.), póniej jako lekarz powiatowy w Trembowli (do
1871 r.). W miêdzyczasie w 1870 r. otrzyma³ dyplom doktora chirurgii w Wiedniu. W po³owie 1871 r. Wydzia³ krajowy mianowa³ Sawickiego tymczasowym sekundariuszem
w Szpitalu Powszechnym we Lwowie7.
W 1872 r. odby³ na swój koszt podró¿ do klinik niemieckich (Lipsk, Drezno, Berlin, Monachium, Heidelberg, Bonn,
Würzburg, Potbus na wyspie Rügen), szwajcarskich (Zurich,
Bazylea) i francuskich (Strasburg, Pary¿). Ju¿ wówczas zwiedza³ z zami³owaniem szczególnym wiele zak³adów dla ob³¹kanych, w których uderzy³ go wysoki standard opieki8. Po
powrocie z podró¿y, zbudowany widokiem pracy postronnych s¹siadów na Zachodzie, jak¹ codziennie podejmuj¹
oko³o naprawy warunków zdrowia publicznego, zaanga¿owa³ siê w podniesienie higieny na terenie wschodniej Galicji.
Sawicki postulowa³ zaprowadzenie we Lwowie sta³ej
dezynfekcji z beczkowym wywo¿eniem treci odwonionej
5 O dzia³alnoci £awy G³ównej Krakowskiej p. Tyrowicz M.
Organizacja w³adz powstañczych w Krakowie w 1863/64 r. [w:]
Olszañski K. (red) Kraków w powstaniu styczniowym. Kraków
1968: Wydawnictwo Literackie, s. 1170.
6 wg. materia³ów policyjnych: Tokarz, op. cit.
7 Sprawy lekarskie w Wydziale Krajowym w m. kwietniu
i maju. Przegl¹d Lekarski, 1871, nr 28.
8 Sawicki E. Kilka uwag lekarza w sprawach zdrowia publicznego. Odbitka z Gazety Narodowej. Lwów 1872.
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wychodków i pomno¿eniem starañ oko³o ochêdóstwa domów prywatnych i publicznych ulic miasta. Zwraca³ uwagê, ¿e przy budowie nowych budynków publicznych i prywatnych nie pomylano ani o kanalizacji, ani o wodoci¹gach.
Poniewa¿  jak s¹dzi³  na ich przeprowadzenie potrzeba
dziesi¹tków lat i sta tysiêcy kapita³u, a niepodobieñstwem
jest czekaæ a¿ A³³ach siê nad nami zmi³uje, proponowa³
rodki zastêpcze: powo³anie sta³ej stra¿y zdrowia publicznego, czy wprowadzenie op³at za dezynfekcjê. Dla mniejszych miast i dla wsi porady Sawickiego by³y bardziej
ogólne. Twierdzi³, ¿e przy braku lekarzy i niechêci ludnoci, sprawy zdrowia publicznego powinny siê znaleæ
w gestii lekarzy powiatowych, którzy w asystacji komisarza i ¿andarmów mog¹ wiele zdzia³aæ. Z emfaz¹ pisa³, ¿e
w Galicji, by teoria higieny sta³a siê praktyk¹, trzeba naprawiæ stan spo³eczno-ekonomiczny kraju, zbudowaæ nowe
domy, wyburzyæ budy lepione z gliny i ze s³omy, zaprowadziæ rozmaitoæ zatrudnienia.
Drug¹ spraw¹, któr¹ poruszy³ by³a poprawa stanu szpitali. Za wzór stawia³ szpital w Lipsku, z wieloma pawilonami, z ogrodem, z przestrzeni¹, z nowoczesn¹ aparatur¹ etc.
Na przeciwnym biegunie by³ Szpital Powszechny we Lwowie, mieszcz¹cy siê w budynkach dawnego zak³adu wychowawczo-naukowego Pijarów. Cuchnienie towarzyszy nam
od naszego spotkania siê przy drzwiach wchodowych z portierem przez wszystkie czêci wewnêtrzne starego klasztorzyska w przerozmaitych odmianach  pisa³ Sawicki. (...)
O wentylatorach nigdy tu nie s³yszano. Klitki, nadaj¹ce
siê bardziej do prasowania serów, zaduch i czad, wywieraj¹ niepomylny wp³yw na nerwy.
Sytuacjê osób chorych psychicznie to ju¿ chyba do
psiarni dawniejszych magnatów wo³yñskich porównaæ. Kto
s³ysza³ w m³odoci parê set goñczych, ca³e swoje psie granie
przez ca³¹ dobê wykonuj¹cych w zamkniêtych budynkach,
ten mo¿e z tego chaosu braæ miar¹, co siê dzieje na oddziale ob³¹kanych w Pijarach. Stan ten dla innych chorych
przebywaj¹cych w szpitalu nie musi byæ krotochwilny:
s³yszeæ wrzawê ob³¹kanych, ich postacie w oknach itp.
Brak dostatecznej liczby lekarzy i pomocników lekarskich,
przeludnienie oddzia³ów, wszystko to wp³ywa  zdaniem
Sawickiego  tak¿e na zdrowie lekarzy, w bodaj najdelikatniejszej postaci: np. zniechêcenie do ¿ycia, do ludzi.
Odci¹¿yæ szpital mia³o wybudowanie zak³adu dla chorych psychicznie na Kulparkowie i zarazem zdjêcie z niego
odium szpitala dla ob³¹kanych. Szpital Powszechny bowiem potocznie zwano Pijarami i wród ludu stwierdzenie
miejsce dla Ciebie w Pijarach, oznacza³o odmówiæ drugiemu pe³nego rozumu.
Po powrocie z podró¿y Sawicki otrzyma³ stanowisko
prymariusza mêskiego oddzia³u psychiatrycznego w tym¿e
szpitalu lwowskim. Wyranie podkrela³, ¿e Wydzia³ Krajowy baczy³ przy obsadzaniu stanowisk na wykszta³cenie psychiatryczne lekarzy i, maj¹c zapewne siebie na myli, pisa³, i¿ przyjêto do s³u¿by lekarzy, którzy w³asnymi
kosztami nabyli za granic¹ wykszta³cenia szczegó³owego9.
9 Sawicki E. Sprawozdanie z oddzia³u mêzkiego chorób umys³owych za rok 1873. Z dodatkiem sumarycznego statystycznego
wykazu od r.1792 do 1870. [w:] Sprawozdanie lekarskie szpitala
powszechnego krajowego we Lwowie za rok 1873. Lwów 1875,
s. 270284.
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O tym, ¿e Sawicki tê wiedzê naby³, wiadczy³y wprowadzone przez niego na oddziale zmiany.
Oddzia³ mêski chorób umys³owych, stanowi³ razem z oddzia³em ¿eñskim  rozdzielenie nast¹pi³o dopiero w 1870 r.,
w ramach wprowadzanych ulepszeñ  czêæ osobnego zak³adu dla ob³¹kanych. Do jego zadañ nale¿a³o leczenie nowych
przypadków, pielêgnowanie chorych nieuleczalnych i przechowywanie osób ju¿ wyleczonych, które z powodu pope³nionych przestêpstw, pozostawa³y w szpitalu. Oddzia³ mêski
znajdowa³ siê w g³ównym gmachu szpitalnym, obejmowa³
16 sal z 132 ³ó¿kami. Do pomocy Sawicki mia³ sekundariusza, ok. 18 pos³ugaczy oraz nadzorcê, tzw. prefekta, którego
zadaniem by³o utrzymywanie ³adu i porz¹dku i czuwanie
nad wype³nianiem poleceñ lekarzy i dobrem obchodzeniem
siê z chorymi10. Oddzia³ by³ przeludniony, co negatywnie
wp³ywa³o  zadaniem Sawickiego  nie tylko na zdrowie
pacjentów, ale i na utrzymanie wewnêtrznego ³adu. Nie poprawi³o sytuacji przeniesienie ok. 40 chorych do nowo otwartego mêskiego szpitala dla kalek umys³owych w ¯ó³kwi.
Obraz sytuacji na oddziale, dany przez Sawickiego
w sprawozdaniu z roku 1873, czyli po kilku miesi¹cach od
objêcia przez niego funkcji prymariusza, jest ju¿, w porównaniu z opisem z przed roku, zupe³nie inny. Podjête przez
niego dzia³ania radykalnie poprawi³y opiekê nad chorymi.
Przede wszystkim Sawicki wymieni³ s³u¿bê  zwolni³
wszystkich nieprzydatnych, a nowe osoby otrzyma³y stosown¹ naukê, instrukcjê i karnoæ. Pokry³ pokostem pod³ogi,
co zakoñczy³o szkodliwe dla zdrowia ich mycie i oddzia³
zyska³ na schludnoci. Pociel i bieliznê utrzymywano
w nale¿ytej czystoci, powietrze by³o czyste, dziêki zamontowaniu wentylatorów, dezynfekcja i opalanie bardzo staranne, norma dietetyczna dostateczna, potrawy smaczne.
Nie uda³o siê podnieæ temperatury w salach, która niejednokrotnie wynosi³a 10 st. R. (ok. 12 st.C) oraz uzyskaæ osobnych sal jadalnych, rozrywkowych i pracowni. W jednej sali
Sawicki bada³ chorych, przyjmowa³ goci, przechowywa³
aparaturê, narzêdzia, lekarstwa, ksi¹¿ki, czasopisma psychiatryczne (g³ównie anglojêzyczne) i archiwum oddzia³u.
Mimo szczup³oci miejsca Sawicki zachowa³ podzia³
i odosobnienie chorych. Sza³owych trzyma³ po kilku w jednej sali, w czasie napadów w ³ó¿ku z ok³adami na g³owie,
na stosie krêgowym lub na ca³ym ciele. Tylko w wyj¹tkowych wypadkach stosowa³ kaftan bezpieczeñstwa, nigdy,
jak pisa³, pasów, któremy stanowczo wydalili raz na
zawsze. £agodne i spokojne obchodzenie siê z sza³owymi wywiera³o na nich tak zbawienny wp³yw, ¿e w roku 1873
nie odnotowano na oddziale najmniejszego wypadku obra¿eñ lub nieporz¹dków. Zlikwidowa³ te¿ tzw. dusz wielki
w ³azience, który uzna³ za nieprzydatny do leczenia. Urz¹dzi³ pracowniê dla szewców, w której codziennie kilku chorych wyrabia³o buty na potrzeby szpitala. Zwraca³ szczególn¹ uwagê na zatrudnianie chorych: osoby wykszta³cone
zajmowa³y siê czytaniem, pisaniem, gr¹ w szachy; rzemielnicy robotami w szpitalu, rolników i wyrobników przydziela³ do mechanicznych robót, a zniedo³ê¿niali skubali p³ótna lniane na szarpie lub podszywali ko³dry. Brak
ogrodu, urz¹dzeñ do zabaw, jak krêgli, bilardu, instrumentów muzycznych, nie pozwoli³ na zorganizowanie chorym
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rozrywki. Pacjenci ograniczeni niewielk¹ przestrzeni¹ posêpnieli, szczególnie w zimie.
Sawicki w swoim sprawozdaniu przytoczy³ tak¿e dane
statystyczne, dotycz¹ce ruchu chorych. W koñcu roku 1872
na oddziale pozosta³o 156 pacjentów, w tym jeden z 1838 r.
W ci¹gu roku 1873 przyby³o 151 osób, w tym 77 przypadków sza³u, 22 przypadki zadumy, 20  zniedo³ê¿nienia, 12  pomieszania, 10  pora¿ennego zniedo³ê¿nienia,
10  padaczki po³¹czonej z chorob¹ umys³ow¹. Sawicki
zwróci³ uwagê, ¿e liczba pacjentów wzrasta³a: w okresie
18241860 by³o ich oko³o 100-u rocznie, w nastêpnym
dziesiêcioleciu ich liczba dochodzi³a do 200-u, a od 1870 r.
wynosi³a powy¿ej 300-u. Ten wzrost liczby chorych przypisa³ raczej zwiêkszeniu zaufania ludnoci do zak³adu i przekonaniu, ¿e mo¿na choroby leczyæ, ni¿ zwiêkszeniu liczby
chorób psychicznych w spo³eczeñstwie. Wród pacjentów
najwiêcej by³o rolników  59 osób, wyrobników  41, rzemielników  36, nauczycieli  13. 71% chorych nie umia³o
czytaæ ani pisaæ. rednio 4 zgony przypada³y na miesi¹c.
Za najbardziej prawdopodobne przyczyny chorób uwa¿a³
usposobienie osobnicze i dziedzicznoæ, idiotyzm, przewrotne i zaniedbane wychowanie, opilstwo, nadu¿ycie p³ciowe
(wybryki in venere et baccho), samogwa³t, nadmiern¹ pracê
fizyczn¹ lub umys³ow¹, nêdzê i troskê o codzienne warunki
bytu i na koñcu wymienia³ choroby somatyczne.
Dziêki otrzymaniu od Wydzia³u Krajowego nowych
przyrz¹dów, Sawicki móg³ podj¹æ badania kraniometryczne,
termometryczne, oftalmoskopiczne, bariometryczne oraz
mikroskopowe i rozpocz¹³ dowiadczenia lecznicze. Zgromadzony materia³ zamierza³ wyzyskaæ dla nauki.
W 1874 r. ksi¹¿ê Leon Sapieha, marsza³ek krajowy,
obieca³ Sawickiemu posadê dyrektora koñcz¹cego siê budowaæ szpitala psychiatrycznego na Kulparkowie, pod warunkiem odbycia specjalistycznej podró¿y naukowej. Tym
razem na ten cel otrzyma³ od Wydzia³u Krajowego specjaln¹, choæ skromn¹ subwencjê. Na prze³omie 1874/1875
Sawicki zwiedzi³ 40 zak³adów psychiatrycznych w AustroWêgrzech, Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Anglii,
zapozna³ siê z najnowszymi badaniami z zakresu anatomii,
fizjologii, patologii i leczenia orodków nerwowych u ówczesnych najlepszych uczonych i lekarzy, u Jeana Charcota
w Pary¿u, Carla Westphala w Berlinie, Teodora Meynerta
w Wiedniu, Bernharda von Guddena w Monachium, Henry
Maudsleya w Londynie.
Po powrocie przedstawi³ sprawozdanie z podró¿y na posiedzeniu Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich, które w rozszerzonej swej wersji znalaz³o siê w obszernej publikacji
dotycz¹cej opieki psychiatrycznej11. Przyjmuj¹c, ¿e polskie
pimiennictwo lekarskie nie posiada rozpraw o publicznej
opiece nad osobami chorymi psychicznie, w swojej pracy
sporo miejsca przeznaczy³ na przedstawienie tej opieki
na przestrzeni dziejów, jej warunków i obecnego stanu
we wszystkich pañstwach europejskich. Poda³ dok³adny
opis zak³adów, które zwiedzi³, poczynaj¹c od ich po³o¿enia, poprzez zabudowê, plany techniczne, statystykê, prowadzone zajêcia, sposoby leczenia, koñcz¹c na okreleniu
ich specyficznej atmosfery.
11 Sawicki E. O publicznej opiece nad ob³¹kanymi i zak³adach
psychiatrycznych. Sprawozdanie z podró¿y naukowej w 1875 r.
odbytej. Lwów 1875.
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Najwy¿ej Sawicki oceni³ prawodawstwo i opiekê nad
osobami chorymi psychicznie prowadzon¹ w Anglii. Zasada
no-restraint nigdzie nie jest tak cile wykonan¹ i tak
rozumnie przeprowadzon¹, jak tam  pisa³. Zachwyci³a go
wiedza spo³eczeñstwa angielskiego na temat chorób psychicznych i jego kultura oparta na poszanowaniu cz³owieka, ustaw i praw. Podkrela³ znacz¹ce ró¿nice miêdzy urz¹dzeniem zak³adów angielskich i francuskich, wynikaj¹ce
przede wszystkim z innego temperamentu narodowego,
zarówno chorych, jak i lekarzy. Skrytykowa³ k¹piele francuskie, z osobliw¹ iloci¹ przyrz¹dów do tzw. ch³osty cielesnej, zadawanej pacjentom. W organizacji, w pielêgnowaniu
i postêpowaniu z chorymi w niemieckich zak³adach dostrzega³ wiele braków. Przede wszystkim chorzy s³u¿¹ tam  jego
zdaniem  bardziej za przedmiot ciekawoci naukowej ni¿
obywatelskiej troskliwoci, jak ma to miejsce w Anglii. Psychiatra w Niemczech musi walczyæ ze spekulacj¹ filozoficzn¹, z zabobonami i z opini¹, jak¹ wniós³ z ¿ycia narodowego do swojego zawodu. Uwa¿a³, ¿e w Niemczech nie
mo¿na szukaæ wzoru, pod wzglêdem urz¹dzenia zak³adów.
Za pierwszy warunek skutecznej opieki Sawicki uwa¿a³
pielêgnowanie nauk psychiatrycznych w ka¿dym kraju.
Prowadziæ je powinny kliniki, towarzystwa, pisma psychiatryczne, a lekarze odbywaæ podró¿e naukowe. Psychiatra
musi byæ nie tylko bieg³ym lekarzem i znawc¹ chorób umys³owych, lecz tak¿e posiadaæ gruntown¹ wiedzê na temat
wszystkich objawów strony umys³owej ¿ycia ludzkiego.
Na realizacjê tak szerokiego zadania powinny siê znaleæ
fundusze publiczne.
Drugim warunkiem skutecznej opieki s¹ zak³ady urz¹dzone wed³ug najnowszej wiedzy psychiatrycznej i w takiej liczbie, by mog³y przyj¹æ wszystkich potrzebuj¹cych.
Szkodliwoæ chorób umys³owych z jednej strony, i mo¿liwoæ zatrudniania pacjentów, stanowczo jego zdaniem
przemawia³y za organizowaniem publicznej opieki. Opieka w rêkach osób lub stowarzyszeñ prywatnych nie ma
znaczenia psychiatrycznego i wymaga sta³ego nadzoru.
Uchwalenie szczegó³owych ustaw, normuj¹cych stosunki
miêdzy chorymi i zdrowymi, okrelaj¹ce prawa i obowi¹zki
instytucji psychiatrycznych oraz ustanowienie niezale¿nej
w³adzy nadzorczej i wykonawczej, to trzeci warunek opieki
o wysokim standardzie.
Ubolewa³, i¿ w Galicji zainteresowanie lekarzy dla psychiatrii jest niewielkie. Napawa³o optymizmem jedynie to,
¿e wed³ug ustawy lekarze, którzy starali siê o posady lekarzy powiatowych, mieli obowi¹zek z³o¿enia egzaminów
z psychiatrii. Stwarza³o to równie¿ nadziejê na prowadzenie wiarygodnych statystyk. Oprócz danych o liczbie chorych psychicznie, Sawicki uwa¿a³ za konieczne zbieranie
informacji o liczbie pijaków, nierz¹dnic, samobójstw
i zbrodni, poniewa¿ s¹ to wa¿ne actiologiczne momenta dla
psychiatrii. Nale¿a³o tak¿e do statystyk do³¹czyæ liczbê
osób niewykszta³conych i obyczajowo zdzicza³ych,
poniewa¿ rzuca to niema³e wiat³o na pozornie pomylny
stosunek zdrowia umys³owego ludnoci.
Zak³ad dla umys³owo chorych, by mia³ wartoæ psychiatryczn¹ powinien, zdaniem Sawickiego, byæ samoistny tak co do budynków i swojej zagrody, jako te¿ kierownictwa, s³u¿by, gospodarstwa i zarz¹du. Kierownictwo
powinno mieæ zupe³n¹ wolnoæ w urz¹dzeniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ca³ego ruchu chorych. Nie zalicza³ wiêc
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do zak³adów psychiatrycznych oddzia³ów szpitali ogólnych,
przytulisk, domów pracy czy klasztorów, jeli nawet przyjmowa³y one osoby chore psychicznie. W sprawozdaniu
przedstawi³ propozycje urz¹dzenia zak³adów, podaj¹c obszar,
na jakim nale¿y je lokowaæ, styl i system budowy, technikê
ogrzewania, wietrzenia, owietlenia, zaopatrzenia w wodê,
urz¹dzenie wychodków, pralni, kuchni. Zdecydowanie
odrzuca³ zak³adanie krat w oknach. £agodnoæ, poszanowanie i towarzyskie obchodzenie siê bezpieczniejsze s¹ ni¿
kraty i okowy. (...) Wolnoæ mog¹ mieæ i ob³¹kani. Kraty
i kaftany potrzebne s¹ tylko tam, gdzie chorzy s¹ zaniedbani,
gdzie opieka jest powierzchowna, a zak³ad przeprowadza
ci¹g³e eksperymenty, w wyniku czego chorzy i s³u¿ba dziczej¹. Za oczywiste uwa¿a³ zorganizowanie w zak³adzie
szko³y, sali popisów i zabaw, bibliotekê, pokoje do rêcznych
robót dla kobiet, pracowni. Zak³ad ozdobiony kwiatami,
obrazami, posiadaj¹cy akwaria i klatki z ptakami uwa¿a³ za
naturalny. Sawicki zaproponowa³ zorganizowanie zak³adu,
wykorzystuj¹cego najnowsze zdobycze i dowiadczenia
opieki nad chorymi w Zachodniej Europie.
Publikacja Sawickiego uzyska³a skrajnie ró¿ne recenzje. Sta³y korespondent lwowski K³osów, warszawskiego
czasopisma powiêconego literaturze, nauce i sztuce, W³adys³aw Zawadzki oceni³, pracê jako zajmuj¹c¹, przekazuj¹c¹ bogaty materia³ zarówno dla laików jak i lekarzy, przekraczaj¹c¹ granice zwyk³ego sprawozdania, napisan¹ przez
dowiadczonego praktyka. W ksi¹¿ce znalaz³ siê dok³adny
obraz dzisiejszego postêpu psychiatrii i tego wszystkiego,
co w praktyce zrobiono dla zadoæuczynienia wymogom
teorii na dowiadczeniu opartej12. Praca natomiast nie
uzyska³a pochlebnej recenzji Leona Blumenstoka, profesora UJ, znawcy zagadnieñ psychiatrycznych13. Zarzuci³ on
Sawickiemu wielki popiech przy pisaniu, co odbi³o siê na
jakoci pracy, przedstawieniu tematyki, poprawnoci jêzyka i pisowni. Dzie³ko to przedstawia siê raczej podobnem
do dyaryusza spisanego przezeñ na prêdce z wra¿eñ podró¿y odbytej szybkoci¹ pary, ani¿eli do gruntownej pracy
naukowej. Wypomnia³ autorowi, ¿e polskie pimiennictwo lekarskie ma ju¿ w swoim dorobku rozprawy, a nawet
podrêczniki z psychiatrii. Za niebezpieczny uzna³ pogl¹d
Sawickiego, ¿e stan umys³owy osób chorych psychicznie
nie tylko wyrz¹dza szkody wród zabobonnej ludnoci, ale
tak¿e za pomoc¹ uczonych pism mo¿e wywo³aæ w m³odzie¿y czytaj¹cej itd. wypaczenie pojêæ, d¹¿noci i obyczajów. Tym bardziej niebezpieczny, ¿e do owych uczonych
z zaburzeniami psychicznymi, Sawicki zaliczy³ zarazem
Jana Jakuba Rousseau, jak i Marcina Lutra. Tak¿e prowadzenie tak szerokiej statystyki, jak¹ zaproponowa³ autor, nie
uzyska³o aprobaty Blumenstoka. Uwa¿a³, i¿ podwy¿szy to
tylko sztucznie liczbê chorych psychicznie, i nie przyniesienie ¿adnych naukowych korzyci.
Dowiadczenia zdobyte w czasie podró¿y Sawicki spo¿ytkowa³ przy organizacji szpitala na Kulparkowie. W maju
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1875 r. dyrekcja Szpitala Powszechnego we Lwowie przenios³a jego oddzia³y psychiatryczne do nowo wybudowanego gmachu i zorganizowa³a tam filiê szpitala. Nie by³o to
równoznaczne z otwarciem zak³adu, brakowa³o bowiem
parku, folwarku, murów opasuj¹cych tego typu zak³ady,
studni, budynku mieszkalnego dla lekarzy i urzêdników,
prowadzone by³y nadal roboty techniczne. Korespondent
K³osów pisa³, ¿e pomimo prowizorycznych warunków,
opieka lekarska prowadzona przez Sawickiego i Wiktora
Opolskiego by³a znakomita. System postêpowania z chorymi oparto na jak najwiêkszej ³agodnoci i roztropnym
a umiejêtnym moralnym [wp³ywie] na umys³ chorego.
G³ówn¹ rolê w terapii odgrywa³o zatrudnienie chorych
i zapewnienie im rozrywki. Osoby wykszta³cone mog³y
korzystaæ z biblioteki, rzemielnicy z warsztatów, inni pracowali w polu lub w ogrodzie. W tym czasie zak³ad opiekowa³ siê 500 chorymi14.
Umiejêtnoci Sawickiego nie wszyscy oceniali pozytywnie. W warszawskiej Medycynie ukaza³a siê korespondencja ze Lwowa, w której autor imiennie zaatakowa³
Sawickiego jako osobê niekompetentn¹ na oczekuj¹ce stanowisko dyrektora szpitala na Kulparkowie. G³ówny zarzut
dotyczy³ zbyt krótkiego sta¿u pracy z chorymi psychicznie
i podjêcia siê tego zadania przez przypadek, z braku wolnych etatów na innych oddzia³ach. Startuj¹cy w konkursie
na dyrektora: Maksymilian Maresch, docent psychiatrii na
Uniwersytecie Wiedeñskim i lekarz tamtejszego zak³adu dla
chorych psychicznie, Gustaw Neusser, od roku docent psychiatrii Uniwersytetu Jagielloñskiego, prymariusz szpitala
psychiatrycznego w. Ducha w Krakowie i Wiktor Opolski,
prymariusz oddzia³u ¿eñskiego szpitala lwowskiego zostali
uznani przez korespondenta za w³aciwszych do kierowania szpitalem psychiatrycznym dla ca³ej Galicji15.
W grudniu 1875 r. Wydzia³ Krajowy, na którego czele
sta³ ju¿ Alfred Potocki, pomimo zaanga¿owania Sawickiego w organizacjê zak³adu, mianowa³ jego dyrektorem
Marescha, a na lekarzy W³odzimierza Dobiñskiego oraz
Oresta Litwinowicza16. Ta decyzja mocno zawa¿y³a na
dalszych losach Sawickiego. On i Opolski wrócili do Szpitala Powszechnego we Lwowie na stanowiska prymariuszy.
Sawicki, do specjalnie dla niego utworzonego III oddzia³u
chorób wewnêtrznych, którym kierowa³ a¿ do przejcia
na emeryturê w 1908 r. Pocz¹tkowo oddzia³ ten po³¹czony
by³ ze stacj¹ psychiatryczno-obserwacyjn¹ dla kobiet i oddzia³em ginekologicznym, a od 1894 r. sta³ siê mêsko-¿eñskim oddzia³em neurologiczno-psychiatrycznym. Ponadto,
powierzono mu nadzór nad stacj¹ obserwacyjn¹ dla mê¿czyzn. Rozpocz¹³ te¿ wyk³ady z psychiatrii na Uniwersytecie Lwowskim.
W 1879 r. odby³ trzeci¹ podró¿ naukow¹ do uzdrowisk
w Austrii, Francji i W³och17. W Wiedniu prowadzi³ rozmowy z Meynertem i Maximillianem Leidesdorfem, zwiedzi³
klinikê Adolfa Kussmaula w Strasburgu i uczestniczy³
w wyk³adach tego znakomitego klinicysty, nie omin¹³ Pa-
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W³. Z (Zawadzki W], Kronika lwowska. K³osy, 1875, t. XXI,
nr 541, s. 312. Zawadzki, Lwowianin, by³ literatem i t³umaczem
literatury angielsko-jêzycznej.
13 L.B. [Blumenstok L.] Dr E. Sawicki: O publicznej opiece
nad ob³¹kanymi i zak³adach psychiatrycznych. Przegl¹d Krytyczny,
1875, nr 14, s. 437440. Biogram Leona Halbana (Blumenstoka):
Post Psych Neurol, 2000, 9, supl. 4.
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W³. Z (Zawadzki W], Kronika lwowska. op.cit
Korespondencja. Lwów, 20.X.1875 r., Medycyna, nr 48,
s.763764.
16 Wiadomoci osobowe. Przegl¹d Lekarski, 1875, nr 52, s. 499.
17 Sawicki E. Listy z podró¿y i praktyki. Odbitka z Przegl¹du
Lekarskiego. Lwów 1880.
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183
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ry¿a z klinikami Charcota i Jules Bernard Luysa (znanego
badacza budowy mózgu). Obserwowa³ prowadzone przez
Charcota eksperymenty upienia chorych i powtarza³ dowiadczenia prowadz¹ce do skurczu poszczególnych miêni.
Wobec tych dowiadczeñ zachowywa³ lojaln¹ rezerwê,
w tem przekonaniu, ¿e w stanach hypnotycznych sztucznych
byæ musi co rzeczywistego, opieraj¹cego siê na mechanizmie fizyjologicznym, którego jeszcze nie znamy. Sawicki
kwestionowa³ jedynie prawo wywo³ywania napadów chorobowych w sposób sztuczny, poniewa¿ nie s¹ one obojêtne
dla stanu chorobowego pacjenta i sprzeciwiaj¹ siê podstawowym zadaniom lekarza. Uwa¿a³, ¿e dowiadczenia dla
poznania naukowego s¹ dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy
jest nadzieja zbadania dok³adniejszego choroby samej,
a same eksperymenty prowadzi siê w klinice z ca³¹ powag¹
i krytyk¹ naukow¹, i to wy³¹cznie w otoczeniu lekarskim.
Zdecydowanie przestrzega³ swoich kolegów lekarzy przed
samodzielnym podejmowaniem tego typu badañ w praktyce prywatnej. Listy z kolejnej podró¿y Sawickiego by³y
fascynuj¹cym opisem stanu wiedzy medycznej i historii
opieki szpitalnej.
W 1880 r. Maresch, któremu zarzucano nieudolnoæ
w prowadzeniu szpitala na Kulparkowie, zrezygnowa³
z funkcji dyrektora. Sawickiemu zaproponowano ponoæ
objêcie tego stanowiska, ale odmówi³, argumentuj¹c swoj¹
negatywn¹ odpowied zbyt wielkimi szkodami wyrz¹dzonymi przez poprzednika. W tym samym roku zosta³ krajowym inspektorem szpitali psychiatrycznych, przy czym
ta funkcja obejmowa³a ju¿ tylko Kraków i Lwów, po zlikwidowaniu oddzia³ów w Przemylu i ¯ó³kwi. Leczy³ te¿
w szpitalu dzieciêcym w. Zofii we Lwowie. W latach
18811882 opiekowa³ siê Adamem Chmielowskim (Bratem Albertem), cierpi¹cym  co ustali³ Zdzis³aw Ryn  na
depresjê18. Zapuszcza³ siê tak¿e w trudne do wyobra¿enia
obszary nêdzy i opisywa³ zastan¹ sytuacjê w swoich doniesieniach. Sporo eksperymentowa³:19 obmyli³em w tym
celu sznurówkê ze wstawkami sprê¿ystymi  donosi³
w sprawie leczenia rozedmy p³ucnej, poczyni³em w swoim oddziale dowiadczenia w leczeniu goæca stawowego
ostrego  pisa³ w 1876 r. Uwa¿a³, ¿e lekarz musi wychodziæ z pojêæ umiejêtnie sprawdzonych, a mo¿e rozszerzaæ
zakres empirycznego lekowania, gdy mu wyrozumowane
z nauki niewystarczaj¹ prawdy20.
Lata 70. i pocz¹tek lat 80. to najbardziej aktywny okres
dzia³alnoci naukowej Sawickiego. Miejscem w którym
przedstawia³ swoje eksperymenty, przypadki chorób neurologicznych, psychiatrycznych i innych oraz stosowane
leczenie by³o Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich we Lwowie. Opublikowane w Przegl¹dzie Lekarskim sprawozdania z posiedzeñ, na których wystêpowa³, dochodz¹ do liczby 30. Przez rok 1873 piastowa³ stanowisko sekretarza
Towarzystwa. W tym samym roku zosta³ wybrany z ramienia Towarzystwa do Komitetu Redakcyjnego Przegl¹du
Lekarskiego w Krakowie.
18 Ryn Z. Brat Albert Chmielowski. Refleksje psychiatryczne.
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1987, 50, 4, s. 536557.
19 Przegl¹d Lekarski, 1876, nr 12, s. 119, nr 17, s. 179
20 Sawicki E. Towarzystwo lekarzy galicyjskich we Lwowie.
Posiedzenie naukowe z dn. 1.II.1873 r. Przegl¹d Lekarski, 1873,
nr 17, s. 133

Aktywnie uczestniczy³ w II Zjedzie lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie, w lipcu 1875 r.21 Zjazd ten,
który odbywa³ siê po d³u¿szej przerwie, by³ wa¿nym forum
spotkania lekarzy i badaczy przyrody z trzech zaborów Polski. Sawicki zg³osi³ dwa referaty O zachowaniu siê naczyñ krwiononych w chorobach umys³owych, którego nie
wyg³osi³, oraz O fizyjologicznych czynnociach pó³kul
mózgowych. Bra³ udzia³ w obradach sekcji medycyny
lekarsko-klinicznej oraz medycyny publicznej, wyg³asza³
okolicznociowe przemówienia w imieniu lekarzy na spotkaniach towarzyskich i bankietach. Apelowa³, aby lekarze
z innych dzielnic Polski przesy³ali mu dane statystyczne ze
szpitali psychiatrycznych.
W sekcji medycyny publicznej przedstawi³ dwa wnioski. Pierwszy, o potrzebie utworzenia towarzystwa ochrony
zwierz¹t domowych, w szczególnoci zwierz¹t roboczych,
zosta³ przez Zjazd pozytywnie przyjêty. Drugi, dotyczy³
wprowadzenia do ustaw punktu o objêciu nadzorem i ubezw³asnowolnieniu na³ogowych opilców, a¿ do czasu ich
wyzdrowienia. Sawicki zg³oszenie tego wniosku motywowa³ tym, ¿e nadu¿ywanie napojów alkoholowych wród
ludu przyczynia siê do powstawania wielu chorób, zw³aszcza chorób psychicznych, oraz, ¿e ozdrowienie z na³ogu
i jego nastêpstw chorobowych jest mo¿liwe. Zjazd wyrazi³
przekonanie, ¿e zaostrzenie ustaw ograniczaj¹cych prawa
osób stale nadu¿ywaj¹cych alkoholu jest rzecz¹ po¿¹dan¹.
Sawicki oprócz sprawozdañ z podró¿y, opublikowa³ jeden obszerny artyku³ naukowy dotycz¹cy epidemii zapalenia
b³on mózgowo-rdzeniowych (meningitis cerebrospinalis),
która mia³a miejsce we Lwowie w 1880 r.22 Artyku³y o treci higienicznej umieszcza³ w Dzienniku Polskim i w Gazecie Narodowej.
Od koñca lat 60. pracowa³ nad teori¹ o czynnociach
pó³kul mózgowych, ale zapowiadana monografia nigdy nie
ujrza³a wiat³a dziennego23. Natomiast na wspomnianym
II zjedzie lekarzy i przyrodników polskich zakwestionowa³
teoriê psychologiczn¹, wed³ug której wyobra¿enia i dzia³ania dowolne maj¹ swoje ogniska w korze mózgowej 24.
Zwróci³ uwagê, ¿e dowiadczenia Davida Ferriera i Eduarda
Hitziga oraz Johna Burdona-Sandersona przeprowadzone
na mózgu ma³p i kotów oraz zmiany patologiczne mózgu
w afazji nie potwierdzaj¹ pogl¹dów zwolenników kierunku
idealistycznego.
Wed³ug jego teorii czucie wra¿eñ zmys³owych ma
swoje siedlisko w tej czêci szarej istoty, z której odnone
nerwy zmys³owe wystêpuj¹, czyli w masie zwojowej, poni¿ej pó³kul mózgowych. Argumentowa³, ¿e wyobra¿enia
i dzia³ania dowolne s¹ zjawiskami wtórnymi ognisk zmys³owych i ruchowych, zatem wra¿enia zmys³owe wywo³uj¹
21

Pamiêtnik II zjazdu lekarzy i przyrodników polskich we
Lwowie (1924 lipca 1875 r.). Lwów 1876, s. 42, 6364, 254, 326,
405, 411, 431432, 444, 461.
22 Sawicki E., Przypadki Meningitis cerebrospinalis epidemica
we Lwowie obserwowane w r. 1879 i 1880. Przegl¹d Lekarski, 1880,
nr 43, s. 547548, nr 44, s. 560562, nr 46, s. 583586.
23 Sawicki E., Dr Burdon Sanderson. Przyczynek dowiadczenny do teoryi czynnoci pó³kul mózgowych. Przegl¹d Lekarski, 1875,
nr 47, s. 448449.
24 Sawicki E. O fizyjologicznych czynnociach pó³kul mózgowych. Pamiêtnik II zjazdu lekarzy i przyrodników polskich we
Lwowie (1924 lipca 1875 r.). Lwów 1876, s. 265276.
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w ogniskach zarówno zjawiska czucia przemijaj¹ce, jak
i utrwalone, które s¹ podstaw¹ wyobra¿eñ. Pó³kule mózgowe natomiast stanowi¹ ród³o si³y ¿ywej, która to si³a
powoduje wywo³anie odpowiednich czynnoci. Pó³kule
przyjmuj¹c zadra¿nienia od ognisk nerwów zmys³owych
i czuciowych, rozwijaj¹ w sobie si³ê ¿yw¹ w znaczeniu
fizycznym i rozdzielaj¹ takow¹ na ogniska zmys³owe i ruchowe poprzez w³ókna nerwowe. Koncepcja ta spotka³a
siê z krytyk¹ Alfreda Biesiadeckiego, anatomo-patologa
z UJ, który uzna³ za w¹tpliwe czy ka¿da czynnoæ umys³owa ma odrêbne ognisko, a pytanie badawcze uzna³ za
le postawione.
Sawicki podejmowa³ próby wyjanienia etiologii chorób umys³owych. Wszystkie postacie chorób umys³owych,
jak np. zaduma, ob³êd, pomieszanie umys³owe, zniedo³ê¿nienie umys³u odnosi³ do chorób pó³kul mózgowych. Za
Meynertem przyjmowa³, ¿e zmiany w naczyniach mózgowych s¹ przyczyn¹ tych chorób i w 95 na 100 przypadków
choroba naczyñ poprzedza chorobê umys³ow¹25.
Zainteresowania Sawickiego nie ogranicza³y siê do
medycyny. Interesowa³y go nauki cis³e i zwi¹zane z nimi
badania dowiadczalne. W 1873 r. w wyk³adzie na 400 rocznicê urodzin Miko³aja Kopernika, podkrela³, ¿e duchowny
ten jako wyzwolony chrzecijanin odrzuca³ wszelkie redniowieczne zabobony w przyrodzie, zna³ tylko akt stworzenia dla ca³ej przyrody, a akt odkupienia dla spo³ecznoci
ludzkiej. W pracach Kopernika widzia³ ród³o rzetelnych
badañ naukowych, które wskazuj¹ rodki do uprawy w³adz
umys³owych i godz¹ cz³owieka ze stanowiska przyrodniczego z prawami sumienia moralnego26. Zdecydowanie
zwalcza³ pogl¹dy g³osz¹ce, ¿e fizjologia powinna opieraæ siê
na pojêciach wiary chrzecijañskiej, a metod¹ jej badania
powinno byæ natchnienie albo intuicja mistyczno-duchowa.
Oceniaj¹c pracê Tadeusza ¯uliñskiego przypomnia³27, ¿e
filozoficzn¹ zasad¹ nauk przyrodniczych jest umiejêtna
fenomenologia zjawisk dowiadczalnych, ¿e wiarê nale¿y
oddzieliæ od badañ fizjologicznych, ¿e fizjologia nie mo¿e
uwzglêdniaæ natchnienia, które nie zgadza siê z dowiadczennymi faktami, z umiejêtn¹ indukcj¹ i dedukcj¹.
Po przejciu na emeryturê w 1908 r. praktykowa³ prywatnie we Lwowie. By³ te¿ lekarzem s¹du okrêgowego.
W czasie pierwszej wojny wiatowej popad³ w nêdzê,
a obustronna zaæma uczyni³a go niewidomym. W 1920 r.
zaopiekowa³o siê nim Lwowskie Towarzystwo Lekarskie.
Zmar³ we Lwowie.
Pomiertnie, w roku 1930, ukaza³a siê wydana przez
ojców Bernardynów w Tarnowie Psychofizjologia Sawickiego28. By³a to czêæ pierwsza, wstêpna pracy. Ca³oæ manuskryptu pt. Psychofizjologia d¹¿eñ, pasyj i afektów cz³owieka obejmowa³a 3 tomy. Zawar³ w nim Sawicki aktual-

25 Sawicki E. Towarzystwo lekarzy galicyjskich we Lwowie.
Posiedzenie IX, naukowe z dn. 6.XII.1873 r. Przegl¹d Lekarski,
1873, nr 51, s. 417. tak¿e Feigel L. Towarzystwo lekarzy galicyjskich we Lwowie. Posiedzenie naukowe XIV z dn. 16.X.1875 r.
Przegl¹d Lekarski, 1876, nr 2, s. 17.
26 Sawicki E. Towarzystwo lekarzy galicyjskich we Lwowie.
Posiedzenie nadzwyczajne z dn. 19.II.1873 r. Przegl¹d Lekarski,
1873, nr 10, s. 7677.
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n¹ wiedzê przyrodnicz¹ i swoje przemylenia na temat natury duszy cz³owieka. Prawdopodobnie praca by³a pisana
oko³o roku 1908.
W myl jego pogl¹dów nowo¿ytnej fizyce, chemii, biologii, pomimo wielu odkryæ, nie uda³o siê ustaliæ genezy
ani uzyskaæ pe³nej wiedzy na temat wszechwiata i istoty
¿ycia. Przyczyn¹ pora¿ki by³o odrzucenie metody mylenia
propedeutycznego Arystotelesa, wskazuj¹cego na jeden,
wspólny substrat dla wszystkich cia³ i ich cz¹stek chemicznych i fizycznych. Podobnie w filozofii: tylko Arystoteles,
który szuka³ przyczyny egzystencji cz³owieka w jego w³asnej naturze i znalaz³ j¹ w duszy rozumnej, wskazuje drogê
dziêki której mo¿na dojæ do wiedzy. Sawicki podda³ krytyce nowo¿ytn¹ filozofiê angielsk¹ (T. Hobbes, J. Locke)
francusk¹ (Kartezjusz) i niemieck¹ (G.W. Leibnitz, E. Kant,
G. Hegel, A. Schopenhauer, F. Nietzsche). Podjêta przez
Sawickiego próba przedstawienia spójnej teorii na temat procesów poznawczych i natury cz³owieka przy zastosowaniu
metody Arystotelesa, nie mog³a siê powieæ. Tekst pisany
hermetycznym jêzykiem, skomplikowany w swoim wywodzie, przeszed³ bez echa. Ostatnia próba Sawickiego wyjcia
poza ustalone schematy mylenia, oczyszczenia badañ od
bezowocnych spekulacji, zakoñczy³a siê niepowodzeniem.
Widuj¹c do niedawna jeszcze na ulicach Lwowa  wspomina³ Sawickiego, jego wspó³pracownik Wito³d Ziembicki29
 na pó³ lepego dziadka o kiju, odzianego zim¹ i latem
w tabaczkowy p³aszcz z peleryn¹, owiniêtego po uszy starowieckim buraczkowym szalem  nie jeden z m³odszych
Kolegów nie wiedzia³ z pewnoci¹, ¿e ma przed sob¹ seniora stanu lekarskiego, nie tylko w miecie, ale i w ca³ym
pañstwie naszem, ¿e ma przed sob¹ postaæ, zwi¹zan¹ przez
d³ugie dziesi¹tki lat z histori¹ i rozwojem naszego szpitala
[Powszechnego], ¿e ma przed sob¹ niezwyk³y typ cz³owieka, którego burzliwy temperament i niebezpieczna energia
nios³y przez ¿ycie nie zawsze szczêliwie  ale go nios³y
i przez liczne szko³y pocz¹tkowe i rednie: jako ucznia;
i przez ksiêgi wiête, kocio³y i klasztory: jako adepta teologii; i przez tajemne kadry agitacji rewolucyjnej: jako powstañca; i przez prosektoria, kliniki, szpitale wszystkich
prawie stolic europejskich: jako lekarza.
By³ ostatnim medykiem starej daty o swoistym wygl¹dzie, swoistych manierach, swoistych dziwactwach. Jowialny i dowcipny w stosunkach z m³odszymi, (...) stawa³ siê
szorstki, k³ótliwy i apodyktyczny w zetkniêciu z rówienikami i starszymi od siebie, mo¿e dlatego, ¿e przypominali
mu oni wiele ciê¿kich, osobistych zawodów i rozczarowañ,
jako wiadkowie jego lat m³odych, pe³nych porywu i nadziei, nigdy nie ziszczonych.
Gra¿yna Herczyñska
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