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Rodowód Taczanowskich siêga pocz¹tku XV wieku,
kiedy to mo¿ny i znakomity ród Jastrzêbców (...) szeroko
siê rozrodzi³ w Sandomierskim, £êczyckim i Sieradzkim1.
Do najstarszych przedstawicieli tego rodu zaliczano ju¿
wówczas rodzinê Taczanowskich. Osiedli³a siê ona w ówczesnym województwie kaliskim, bior¹c nazwê od wsi
Taczanowa. W ci¹gu kilku wieków majêtnoci rodziny
znacznie siê powiêkszy³y i dom rozdzieli³ siê na dwie ga³êzie tzw. starsz¹, wielkopolsk¹ i m³odsz¹, wieluñsk¹ na
Rudzie. Historia tej rodziny, jak w kalejdoskopie odzwierciedla skomplikowane losy Polski. W czasach z³otej wolnoci szlacheckiej byli wród nich kasztelanowie, wojewodowie, osoby duchowne (wród nich prowincja³ zakonu
jezuitów); w okresie zaborów cz³onkowie pruskiej Izby
Panów, prezesi ko³a polskiego w parlamencie niemieckim,
ale równie¿ powstañcy Wiosny Ludów roku 1848 i uczestnicy powstania styczniowego oraz tacy, którzy walczyli
o zjednoczenie W³och u boku Garibaldiego.
Bronis³aw Taczanowski pochodzi³ z linii wieluñskiej.
Urodzi³ siê w Kowalach, kszta³ci³ w gimnazjum w pobliskim Piotrkowie, które ukoñczy³ w 1856 r., a dwa lata
póniej zapisa³ siê do Cesarsko-Królewskiej Akademii
Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. W 1861 r. wyjecha³
na dalsze studia lekarskie do Niemiec, do Würzburga. Tam
zainteresowa³ siê otiatri¹, której specjalny kurs prowadzi³
Anton Tröltsch. Po roku znalaz³ siê w Wiedniu w klinice
znakomitego laryngologa, Adama Politzera2. W Wiedniu
s³ucha³ tak¿e wyk³adów klinicznych pediatrii Hermana
Widerhofera. Jego szczególn¹ uwag¹ cieszy³y siê wyodrêbniaj¹ce siê dopiero jako samodzielne dyscypliny naukowe
i kliniczne: pediatria, otiatria, laryngologia. Wyk³ady,
których s³ucha³ za granic¹, opracowa³ i opublikowa³ w polskich czasopismach lekarskich. Po powrocie do Warszawy
zda³ obowi¹zkowe egzaminy na Wydziale Lekarskim ju¿
w Szkole G³ównej i w 1865 r. otrzyma³ dyplom lekarza.
Przez dwa kolejne lata by³ lekarzem wolno praktykuj¹cym,
* Fotografia na ok³adce: Tygodnik Ilustrowany, 1912, nr 10,
s. 203
1 Obszerny rodowód rodziny Taczanowskich herbu Jastrzêbiec
przytacza Teodor ¯ychliñski: Z³ota ksiêga szlachty polskiej. T. 10,
Poznañ 1888, s. 267279.
2 Anton Tröltsch w 1860 r. zastosowa³ po raz pierwszy wziernik do badania ucha, Adam Politzer od 1863 r. stosowa³ nowe metody leczenia nie¿ytów tr¹bki Eustachiusza i zmian zapalnych w jamie bêbenkowej.

nastêpnie otrzyma³ stanowisko lekarza miejscowego (tzw.
ordynuj¹cego asystenta) w szpitalu w. Jana Bo¿ego.
Jego dalsza kariera zawodowa zwi¹zana by³a z tym
szpitalem. W roku 1880 r. zosta³ ordynatorem, w 1905 r.
naczelnym lekarzem, po odejciu Rosjanina, Iwana M.
Sabasznikowa, przeniesionego do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Ponadto, od roku 1881, po mierci
Stanis³awa Chomêtowskiego, z którym blisko wspó³pracowa³ i z którym ³¹czy³y go wiêzi przyjani, prowadzi³, za³o¿ony przez niego, prywatny zak³ad dla chorych nerwowych
i umys³owych3. Udziela³ siê spo³ecznie: by³ cz³onkiem
Kasy wsparcia podupad³ych lekarzy oraz wdów i sierot
po lekarzach, przez szereg lat by³ cz³onkiem Komisji Szpitalnej Wydzia³u Dobroczynnoci Publicznej Magistratu.
W 1910 r. sterany wiekiem i prac¹, zapad³szy na chorobê
oczu, przeszed³ na emeryturê4.
Praca w szpitalu w. Jana Bo¿ego odbywa³a siê w bardzo trudnych warunkach5. Brakowa³o pomieszczeñ dla
chorych, urz¹dzenia by³y przestarza³e i wadliwe. Wiêkszoæ
wysi³ków poch³ania³o przezwyciê¿anie urzêdniczych przepisów. Z trudem udawa³o siê wprowadzanie nowych, opracowanych w innych orodkach, metod leczenia. Choæ szpital pe³ni³ funkcjê kliniki chorób psychicznych i nerwowych
Szko³y G³ównej a potem Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, o pracy naukowej nie mo¿na by³o marzyæ.
Taczanowski w pierwszych latach po powrocie do Warszawy by³ jednak bardzo aktywny, du¿o publikowa³ i nawet
podj¹³ próbê samodzielnych badañ, dotycz¹cych np. podskórnego u¿ycia kurary u epileptyków6.
Jego artyku³y by³y na ogó³ sprawozdaniami z prac
zagranicznych, lecz czêsto zawiera³y w³asne krytyczne
3 Piotr Szarejko w nocie biograficznej podaje za Jerzym
Kasprzyckim informacjê, ¿e na prze³omie wieków pod zarz¹dem
Taczanowskiego by³a tak¿e lecznica dla chorych umys³owych i nerwowych K. Zieliñskiego, mieszcz¹ca siê przy obecnej ulicy Górskiej,
niedaleko Belwederskiej. Szarejko P., S³ownik lekarzy polskich
XIX wieku, t. 5, Warszawa 2000, s. 469.
4 B.S., S.p. Bronis³aw Taczanowski. Gazeta Lekarska, 1912,
nr 10, s. 279280.
5 Autorzy wspomnieñ pomiertnych podkrelaj¹, ¿e trudne warunki pracy w szpitalu w. Jana Bo¿ego decydowa³y o drogach ¿yciowych Taczanowskiego.
6 Posiedzenie Oddzia³u chorób umys³owych, nerwowych i psychiatrii s¹dowej nr 17 z 13 lutego 1868 r. (dalej: Posiedzenie).
Pamiêtnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (dalej PTLW),
1868, t. 59, s. 258.
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komentarze. Tak np. w 1867 r. referowa³ propozycje dwóch
lekarzy francuskich dotycz¹ce zastosowania oftalmoskopu
do rozpoznawania chorób systemu nerwowego (Gazeta
Lekarska, 1867, T.2, nr 31 i 32). S¹dzono wówczas, ¿e
zauwa¿ony zwi¹zek naczyñ krwiononych ga³ki ocznej
z naczyniami mózgu otwiera nowe drogi badania patologii
orodków nerwowych i ¿e na podstawie postrzeganych
zmian w g³êbi oka bêdzie mo¿na wnioskowaæ o stanie
mózgu. Taczanowski, z którym zgadza³a siê redakcja Gazety
Lekarskiej, sceptycznie zapatrywa³ siê na propozycje francuskich badaczy i uzna³ oftalmoskop za nieprzydatny w diagnostyce chorób opon mózgowych i w nowotworach mózgu.
Tak¿e próby diagnozowania za pomoc¹ oftalmoskopu chorób umys³owych skazane by³y, jego zdaniem, na niepowodzenie. W napadach szaleñstwa, w padaczce, czy w histerii
na tej podstawie nic pewnego powiedzieæ nie mo¿na.
W tym samym roczniku Gazety Lekarskiej Taczanowski
zreferowa³ z wielkim uznaniem spostrze¿enia kliniczne Jana
Mierzejewskiego dotycz¹ce manii (1867, nr 42, s. 665673).
Obserwacje Mierzejewskiego umieci³ w szerokim kontekcie historii psychiatrii. Powo³uj¹c siê na retrospektywny artyku³ Jean-Pierre Falreta przypomnia³, ¿e w pierwszym
okresie rozwoju psychiatrii zwracano uwagê przede wszystkim na umiejscowione zmiany anatomiczne w mózgu, które
mia³y wyjaniæ objawy chorobowe. Nie uwzglêdniano przy
tym wp³ywu innych organów na powstawanie chorób umys³owych. W drugim etapie dominowa³a psychologia, która
s³u¿y³a za podstawê diagnostyki zaburzeñ psychicznych.
Szukano ich w badaniu pamiêci, kojarzeniu myli itp.
W praktyce lekarskiej podejcie to okaza³o siê nieprzydatne,
nie mo¿na by³o bowiem na tej podstawie odpowiedzieæ na
pytanie jaki jest odcieñ, jaki stopieñ w zboczeniu inteligencji lub uczuæ, gdzie jest ogniwo ³¹cz¹ce ze sob¹ rozmaite
te zaburzenia. Taczanowski zdecydowanie opowiada³ siê
za nowym wówczas kierunkiem, który zwraca³ uwagê na
ogólny stan chorego, na wszystkie objawy kliniczne i etiologiczne. Badania te wymaga³y kliniki dobrze zaopatrzonej
we wszystkie dostêpne pomoce naukowe i troskliwego
zbierania informacji o chorym. Taczanowski sygnalizowa³,
¿e w warunkach polskich stosowanie metody badania klinicznego jest praktycznie niemo¿liwe.
Badanie nad zwiêkszon¹ aktywnoci¹ miêni w manii
Mierzejewski prowadzi³ w warunkach znacznie korzystniejszych, w klinice petersburskiej Jana Baliñskiego.
Taczanowski szczegó³owo przedstawi³ dokonan¹ przez
Mierzejewskiego analizê danych fizjologicznych: zmiany
temperatury cia³a, wagi, sk³ad moczu, opart¹ na 2 przypadkach (!), obserwowanych przez 85 dni. Wnosi³ za
Mierzejewskim, by ze wzglêdu na zmniejszanie siê wagi
cia³a nie podawaæ choremu rodków os³abiaj¹cych oraz
wobec zwiêkszonego zapotrzebowania pacjenta na tlen
umieszczaæ go na wolnym powietrzu. Zdaniem Taczanowskiego obecnie jednym z najbardziej aktualnych problemów, stoj¹cych przed psychiatri¹ jest oznaczenie iloci
tlenu potrzebnego choremu oraz iloci wydychanego przez
niego dwutlenku wêgla.
Taczanowski niejednokrotnie próbowa³ wyjaniaæ choroby, z którymi spotyka³ siê w szpitalu w. Jana Bo¿ego.
Opisuje pobudzenie maniakalne zakoñczone zgonem wskutek ostrego obrzêku mózgu (PTLW, 1869, t. 61, s. 178183),
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os³abienie w³adz umys³owych po³¹czone z parali¿em, wyleczone dziêki zastosowaniu rodków przeciw-przymiotowych (Gazeta Lekarska, 1871, nr 26, s. 401405), przypadek w którym jad³owstrêt u chorego z zaburzeniami
psychicznymi zwi¹zany by³ z obecnoci¹ glist (Posiedzenie 21, z 20 sierpnia 1868, PTLW, 1869, t. 61, s. 67), przypadki nowotworów mózgu. Do opisanych przez KrafftEbinga przypadków chorób umys³owych spowodowanych
urazami czaszki doda³ dwa, potwierdzaj¹ce obserwacje
i wnioski wiedeñskiego uczonego (Gazeta Lekarska, 1870,
nr 36, s. 593598). Rozpatrywa³ mo¿liwoci stosowania
wyci¹gu miêsnego Liebiga, wskazuj¹c na w³asnoci od¿ywcze poszczególnych sk³adników chemicznych miêsa, a zarazem stwierdza³, ¿e nie jest to uniwersalny rodek wzmacniaj¹cy i ¿e nie nale¿y go stosowaæ w terapii melancholii
po³¹czonej z jad³owstrêtem, natomiast korzystnie dzia³a
w melancholii biernej, blednicy i w krzywicy u dzieci (Gazeta Lekarska, 1870, nr 2, s. 1721). Kwestionowa³ u¿ywanie
terminu folie histérique, poniewa¿ uprawomocnia to nazwê
folie cancércuse i prowadzi do sytuacji, w której liczba
przyczyn chorób umys³owych, równa siê liczbie wyró¿nionych chorób (Posiedzenie z 27 grudnia 1869, PTLW, 1870,
t. 63, s. 183). Do niebezpiecznych chorych psychicznie zalicza³ melancholików i epileptyków. Podziela³ pogl¹dy psychiatrów, którzy s¹dzili, ¿e opieka domowa nad chorymi
psychicznie nie jest wskazana ze wzglêdu na mo¿liwoæ
podra¿nienia, co stwarza niebezpieczeñstwo zarówno dla
pacjenta, jak i dla otoczenia. Tym niemniej z powodu przepe³nienia szpitali dopuszcza³ ich pobyt w rodzinie przy
rozs¹dnym postêpowaniu. W dyskusji nad stosowaniem
fa³szywych pozorów przy badaniu osób z zaburzeniami
psychicznymi, opowiada³ siê za ich dopuszczalnoci¹ (Posiedzenie 33, z 27 kwietnia 1870, PTLW, 1870, t. 64, s. 6364).
W medycynie, jak siê zdaje, najwiêksz¹ jego mi³oci¹
pozosta³a otiatria. Przekonany o mo¿liwoci skutecznego
leczenia chorób s³uchu  a nie by³o to wówczas oczywiste7
 jako jeden z pierwszych w Warszawie takie leczenie
prowadzi³. Przeszczepia³ na grunt polski nowe odkrycia
i udoskonalone metody badania, pilnie ledzi³ i opisywa³
w prasie lekarskiej ukazuj¹ce siê na ten temat artyku³y
w zagranicznych czasopismach. By³ autorem bardzo cenionych wówczas podrêczników otiatrii, otorynolaryngologii,
które publikowa³ w ramach Biblioteki Umiejêtnoci Lekarskich. Podrêcznik Rys praktycznej otiatryi (1868)
opar³ na wyk³adach Tröltscha i Politzera, podrêcznik laryngoskopii i rynoskopii (1871) opracowany zosta³ wed³ug
Adelberta Tobolda z Berlina i Ludwika Türcka z Wiednia.
Nie by³y to podrêczniki oryginalne, niemniej s³u¿y³y polskim studentom i lekarzom przez co najmniej 10 lat8. Wiktor
Szokalski recenzuj¹c pierwszy polski podrêcznik otiatrii
wytkn¹³ autorowi, ¿e wzoruj¹c siê na niemieckim podejciu g³ówny nacisk po³o¿y³ na omówienie chorób ucha
7 W jednym ze swoich pierwszych artyku³ów na ten temat udowadnia koniecznoæ leczenia chorób s³uchu, pos³uguj¹c siê dostêpnymi wówczas statystykami. Taczanowski B., O u¿yciu pota¿u gryz¹cego w otiatryi. Gazeta Lekarska, t. 1, 1866, nr 15, s. 229234.
8 Dopiero w 1879 r. opublikowano pierwsze oryginalne podrêczniki. Sêdziak J., Rozwój laryngologii i rynologii u poszczególnych narodowoci 18581908. Medycyna i Kronika Lekarska, 1908,
nr 17, s. 409.
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rodkowego, nie przedstawi³ problemu w sposób ca³ociowy. Zbyt niewolniczo trzyma³ siê wyk³adów Tröltscha i nie
uwzglêdni³ lokalnych potrzeb, zupe³nego na polu otiatryi
ubóstwa na ziemiach polskich9. Jednak, niezale¿nie od
krytyki, publikacje Taczanowskiego przybli¿a³y nieznane
wówczas zagadnienia diagnostyki i terapii chorób uszu
i przyczyni³y siê do zapocz¹tkowania badañ w tej dziedzinie10. Taczanowski zyska³ swoimi pracami na tym polu
takie powa¿anie, ¿e senat Uniwersytetu Lwowskiego rozwa¿aj¹c w roku 1880 powo³anie wydzia³u lekarskiego proponowa³ go na profesora i wyk³adowcê chorób uszu11.
W latach 187273 by³ sprawozdawc¹ w zakresie chorób krtani i tchawicy, otiatrii oraz psychiatrii w Przegl¹dzie
nauk lekarskich we wszystkich ga³êziach i we wszystkich
krajach. W przegl¹dzie literatury z dziedziny psychiatrii
Taczanowski ogranicza³ siê tylko do spraw zwi¹zanych
z patologi¹ i terapi¹ chorób umys³owych oraz z kazuistyk¹
s¹dow¹, wiedzia³ bowiem, ¿e tylko ta problematyka interesuje ogó³ lekarzy. Niektóre jego prace dotycz¹ tak¿e
higieny (np. sposobów dezynfekcji w nadmiernie zanieczyszczonych miastach) i balneologii.
Na cz³onka czynnego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego zosta³ wybrany w 1869 r. na podstawie wspomnianego podrêcznika otiatrii. Jednak¿e ju¿ na pocz¹tku
1868 r. w³¹czy³ siê w prace oddzia³u chorób umys³owych,
nerwowych i psychiatrii s¹dowej Towarzystwa. W roku

1871 zosta³ sekretarzem tej sekcji. By³ zwolennikiem utrzymania osobnych sekcji w ramach Towarzystwa, stoj¹c na
stanowisku, podobnie jak piêciu jego kolegów, ¿e omawianie problemów psychiatrii i chorób nerwowych w gronie
specjalistów przynosi lepsze efekty, ni¿ dyskutowanie ich
w szerszym gronie. W zwi¹zku z tym sygnowa³ list protestuj¹cy przeciw rozwi¹zaniu sekcji psychiatrii w 1871 r. By³
wspó³redaktorem Pamiêtnika, naukowego organu Towarzystwa. Z³amany czêstymi przejciami ¿yciowymi ¿y³ ostatnie lat 20 w odosobnieniu, z dala od ruchu naukowego (...)
Towarzystwa, w którym przedtem bra³ czynny udzia³12.
Taczanowski nale¿a³ do pokolenia rozpoczynaj¹cego
swoje doros³e ¿ycie w okresie nocy postyczniowej. Przez
wiele lat stara³ siê przezwyciê¿yæ panuj¹c¹ ciê¿k¹ atmosferê,
próbowa³ przenieæ zdobyt¹ wiedzê na grunt polski. W niesprzyjaj¹cych warunkach chwyta³ siê za pracê naukow¹.
W tej walce o godne warunki pracy, niesienie odpowiedniej pomocy chorym nie móg³ okazaæ siê zwyciêzc¹ i, podobnie jak inni psychiatrzy tej generacji  by wspomnieæ
Tadeusza ¯³obikowskiego i Alberta Rosentala  nie uda³o
mu siê w pe³ni wykorzystaæ swoich intelektualnych mo¿liwoci. Posiada³ gruntowne wykszta³cenie ogólne  pisa³
w nekrologu Rosental  i postêpami wiedzy stale siê interesowa³. To te¿ by³ to lekarz praktyk w najlepszym znaczeniu
tego s³owa, poza specjalnoci¹ licz¹cy siê z ustrojem danego osobnika13.
Gra¿yna Herczyñska

9 Posiedzenie ogólne Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z 20 lipca 1869 r. PTLW, 1869, T. 62, s. 461463.
10 Omówienie i ocenê prac Taczanowskiego dotycz¹cych otiatrii
i laryngologii p. Kierzek A., Bronis³aw Taczanowski  otiatra, psychiatra, autor pierwszych podrêczników otolaryngologii. Wiadomoci
Lekarskie, 1988, T. 41, nr 14, s. 966971.
11 Projektowany wydzia³ lekarski w uniwersytecie lwowskim.
Medycyna, 1880, nr 22, s. 350351.
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Soko³owski A., Nekrologia, Bronis³aw Taczanowski. PTLW,
1912, T. 108, z. 3, s. 297298.
13 A.R. [A. Rosental], .p. d-r Bronis³aw Taczanowski. Medycyna i Kronika Lekarska, 1912, nr 10, s. 208209.

