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oDo BUJWID (18s7 -1942)

Zdzisłtw Gajda

Treściwy zapis encyklo pedyczny, ktÓ-
ry oprÓ cz podania krarico}vych dat uro-
dzin i śmierci wyszczegllnia, choćby naj.
bardziej precyzyjnie zasługi uczonego, nie
oddaje jednak nawet w przyblizeniu jego
losu uwikłanego w trudności zewnęttzne
i wewnętrzne ludzkiej egzystencji. W Czy-
telniku, mtłaszcza młodym, moze taki za-
pis wywołać wrazenie, jakoby osiągnięcia
poprzedzone były uznanięm' a to ścieliło
drogę do dalszych sukcesÓW, W ktÓre zyctę
uczonego obfituje. Nic błędniejszego.
w. S zum o w s ki, uzasadniając potrzebę
kultywowania prac z historii medycyny,
jako jeden z jej elementÓw wysuwa argu-
ment pedago g}czny _ zblizsnie się do wybi-
tnej jednostki przez poznanie jej życiorysu,
radości i smutkÓw, sukcesÓw i niepowo.
dzen m a wybitne znacz;enie wychowawcze.
Dodać trzeba, ze nie zawszejest to możli-
we do osiągnięcia Z powodu braku źr6dęł".

Ten wstęp ma na celu zwrÓcenie uwagi Czytelnika na zyciorys niezwykle
pracowitego człowieka, rcrlagającego się od wczesnej młodości z trudnościami
materialnymi, ktÓry dzięki niezwykłej sile woli doszedł do czołowej pozycji wśrod
grona uczonych polskich. Tę ,,ludzką'' stronę zyciorysu Bujwida ujawniĘ
najpełniej dopiero wydane kilka lat temu jego pamiętniki zatytułowane ,,osamot-
nienie'' (IfuakÓw 1990). Wprawdzie Są to ,,pamiętniki Z lat |932_|942,,, ale
zawierają raniniscencje Z ptzeszłości, od smutnego dzieciristwa poczynając.

Urodzony w Wilnie w 1857 r., wkrÓtce, wtaz Z rodzicami, przeniÓsł się do
Warszawy. Wcześnie osierocoflY, mając 15 lat, skazany został na pracę za-
robkową. Zaczął' udzielać korepetycji. Wśrod uczennic zna\azła się rÓwniez
Kazimiera Kl imontowiczowfr&, Z ktÓrą podziel i  k iedyś zycie. Będzie
ona wierną towarzyszką wszystkich jego poczynan. Ale to nastąpi w przyszłości.
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Na tazię miał i trudności materialne, i trudności z nauką. Nie ręzygnował
jednak. Pruygotowywał się pilnie do matury i uzyskał ją w |877 r. Rozpoczął'
studia. Pod wpływem prof. Michaiła Szałfiejewa i w jego pracowni, wspÓlnie
z lu|iangm Kramsztykiem, dokonał szeregu bada chemicntych, Badania
uwieóczole zostają pierwszą publikacją w ,,Gazecie Lekarsktej,, o powietrzul
otaczającym tężnie ciechocinskie. Wielki wpływ wylvarł' na Bujwida Henryk
H o Y s f, profesor histologii, ktory stał się dla niego ''wzorem profesora bada-
Cza,', W tym to czasie, w pracowni prof. Duszana L am b l a (odkrywcy włzaka

Lamblia intestinalts), zajmował się badanigm plwociny w chorobach drÓg
oddechowych. WkrÓtce, nadal jako student, wydrukował w ,,Archtv fur Patho-
Iogische Anatomte und Physiologte,' R. Virchowa rozprawę o alkaloidach
występujących w ślinie ludzkie.

B uj w i d odsuwał od siebie wszelkie pokusy: zebrania towarzyskie, teatr,
koncerty. Istniała tylko praca. Na piątym roku studiÓw jego tozptawa ,,Mikro.
skopia i mikrochemia plwociny w chorobach drÓg oddechowych'' (Warszawa
1884) uzyskała z}oty medal, i _ wedtug opinii Lambla _ stała się oficjalnym
podręcznikiem dla lek aruy i studentÓw.

w tym czasie zaczęĘ nadchodzic pierwsze doniesienia o odkryciu Roberta
Kocha bakterii gruź|icy. Hoyer był pierwszym badaczem w Polsce, ktÓry
barwił prątki gruz)icze; początkowo stosował metodę Kocha, plźniej Erhlicha.
U jego boku robił to takze Bujwid. W tym okresie Bujwid chciał wyjechać
do Kocha do Berlina. Posłał mu swoją rozprawę i otrzymał zaproszenje na
sześciotygodniowy kurs bakteriologii. Wyjazd nastąpił w 1885 r. Udział w kursie
umozliwiał mu osobiste poznanie wybitnego odkrywcy, jego Instytut Higieny,
asystentÓw i wspÓłkolegÓw o głośnych plźniej nazwiskach. Po powrocie zor-
ganizował w Warszawie pracownię bakteriologiczną - pierwszą w Polsce.

Rok 1886 przyniÓsł wiadomości o odkryciu przez Pasteura szczepionki
przeciw wściekliźnie. Wiadomość tę świat przyjął' zraru sceptycznie (nowa
homeopatia?). Tak jak przedtem do Berlina, tak teraz do Patyza pojechał
z pomocą Chatubinsk iego.  Pastęur zrobił na Bujwidz ie n iezwykle
mocne wrazenie. Zauwazył' takze rÓżnicę w reakcji społecze stwa na odkrycia
Kocha i na odkrycia Pasteura' Niestety, porÓwnanie nie wypadło na
korzyść Francuz6w.

Po powrocie do Warszawy zajął, się otganizacją Zakładu Szczepieri metodą
Pasteura, pierwszego w Polsce i pierwszego w świecie poza Paryzem. I tak jak
P a s t e u r, przymuszony okolicznościami, zastosował pierwsze szczepienie na
człowieku, tak i B u j w i d, przynaglony sytuacją, zaszczepił. po raz pierwszy
w Warszawie 8-letniego chłopca o nazwisku T r as Z c zak. Wynik był pomyślny.

B uj w i d rozbudował pracownię bakteriologiczną, popularyzowaŁ takze
nową dziędzinę medycyny wśrÓd lekarzy na kursach. Wykłady te następnie opu.
blikował. Ksi ązeczka ,,Pięć odczytÓw o bakteryjach'.' (Warszawa 1887) stała się
pierwszym polskim podręcznikiem bakteriologii lekarskiej.

432



Na wiadomość o odkryciu przez K o c h a szczepionki przeciw gruz}icy zna-
|azł' się ponownie w Berlinie. K o c h przyjął, go z rezerwą. Uzyskał wprawdne
nieco ,,płynu Kocha'', ale bez b|izszych informacji o jego produkcji. Bujwid
ptzygotował więc własny preparat, nazvtał go ,,tuberkuliną'' i posłał do K o ch a.
Koch przyjął' tę nazwę takze dla swojego preparatu.

Bujwid bywał w zachodniej Europie dość często. Widywał się z P ast,eu-
rem. Po latach napisał o Pasteu tze,  Kochu i  L is te rze i

,,Znałert osobiście ich wszystkich. Najmniej Listera... Ale z Pasteurem
i Kochem było się tak blisko przez lat dziesiątek. Czuło się wtedy, ze żyjemy
w epoce tworzenia się podstaw nowej gałęzi medycyny, ktÓtazalzęła się z pierw.
szymi pracami Pasteura w roku mego urodzenia 1857". Po jednej z takich po-
d:r6zy, w oparciu o wzory zachodnie, załozył w Warszawie Stację Miejską do
Badania Zywności i ArtykułÓw Codziennego Uzytku (1891 r.).

otrzymał propozycję objęcia kierownictwa Stacji Bakteriologicznej w odes-
sie. PomÓgł wÓwczas w pracach stacji, ale nie związał się z nią na stałe. Jego
miejscem była Polska, choć niekoniecznie Warszawa. oto w l892 r. Uniwersytet
Jagiellonski zaprosił Bujwida do objęcia nowo powstałej Katedry Higieny.
Pismem z dnia 13 IV l893 r' został mianowany profusorem' a w następnym roku
akademickim podjąt swe obowiązki nauczycielskie. Motywem niebagatelnym
jego działan był fakt, ze w zakres tych profesorskich obowiązkÓw weszła nie
tylko higiena, ale i baktęriologia - głÓwna domena jego zainteresowa . Ujawnił
to już w następnym roku w programie wykladÓw z ,,higieny i bakteriologii''
i w takiej formie katedra przetrwała az do całkowitego usźImodzielnienia się tego
przedmiotu w mornencie powstania Katedry Bakteriologii w 1918 r.

Po przyjeździe do Krakowa uruchomił od razu stację produkcji szczepionki
przeciw wściekliźnię. WkrÓtce po odkryciach Behringa rozpocząt produkcję
pierwszej w Polsce surowi cy przeciwbtoniczej, ratując tym samym setki polskich
dzieci. Początkowo stacja działał'a w skromnym budynku przy ulicy Strzeleckiej.
WkrÓtce jednak (w 1905 t.) zna|azł' dogodne warunki i do pracy i mieszkaniowe
we własnym domu przy ul. Lubicz 34. Nadal pracował intensywnie, śpiąc po
5 godzin na dobę, jakby czuł' cięzar swego priorytetu wśrÓd bakteriologÓw
polskich. Po latach wspominał: ,,Byłem ptzeciez towarzyszern pracy tak wielkich
odkrywcÓw, jak Koch i Pasteur. Nie dostąpił tego zaszczytu zaden Polak.
To ja ptzecież ich naukę w Polsce spopularyzowałem i wprowadziłem na prak-
tyczne tory".

obrazdziała|ności Bujwida, aruczej BujwidÓw, nie byłby pełny gdyby
nie wspomnieć przynajrnniej o ich działalności społecznej. Dązenie do eman-
cypacji zna|azł'o swÓj wyraz w rozpoczęciu studiÓw wyzszych przez kobiety, co
miało swÓj początek dokładnie przed stu laty - w 1894 r: Studentkami mogĘ
zostać jedynie absolwentki gimnazjÓw zagranicznych. Ptzy wspÓłudziale
B.'jwidÓw powstało pierwsze w Krakowie gimnazjum.żeriskie w 1896 r' Wizy.
ta Marii Skłodowskiej, ktÓra ze względu na płeć nie uzyskała asystentury
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w katedrue ftzyki prof. witkowskiC8o, w domu BujwidÓw, nie była tu bez
zrraczenia.

Innyn przedsięwzięciem była budowa wodociągÓw miejskich, w ktÓrą
B u j w i d włączył się już w Warszawie. Kiedy zaś powstał nowy międzynarodowy
język esperanto, został jego gorliwylrr krzewicielem.

Naukowo pracował nieustannie, stając się autorem blisko 400 pozycji. Wie.
dzą swoją dzielił się z innymi _ nie załował czasu na popu|aryzację nauki zarÓw-
no wśrÓd lekatZY,jak i ogÓtu społecze stwa.

W czasie I wojny światowej dost arczał' szczepionkę przeciw cholerze wojsku
austriackiemu , a pilźniej legionistom. Dla tych ostatnich zorganizował mały szpi-
tal we własnym domu.

Cieniem na zyciu B.,j w i d a poł,ozyła się niechęc ludzi zawistnYch, wśrÓd
nich rÓwniez członkÓw Wydziału Lekarskiego UJ. Wyniknęła stąd przedwczesna
emerytura i przejście w stan spoczynku z własnej woli w 1920 r. Zerwanie stosun-
kÓw z Uniwersytetem nie o7l|aczało jednak korlca czynne go zycia, takze zawodo.-
wego. Trwało ono nieprzerwanie az do pierwszych lat II wojny światowej.
A i wtedy nie zaniechał trudu intelektualnego - kontynuował swoje pamiętniki.
ostatnie zdania napisał na kilka godzin ptzed śmiercią. Jego ostatnie lata osnute
melancholią wspomnieó i zalem za utraconą przesz)ością i nie spełniony|ni zamie-
rzenia:ni. Towarzyszy ona nam wszystkim. Prze,ciez mało kto moze napisać
o sobie, tak jak on: ,,Jednak zycia nie unarnowałem, udało mi się lepiej niz
niejednemu z mego otoczenia. Przeiyłem wiele i dożyłan tak pilźnego wieku,
i mogę patrzeo jeszcze na to, co inni po mnie robią i jak się rozwrjają sprawy'
ktÓre ukochalem. Tylko za|, że nie wszystko idzie tak, jak by się chciało''.

Uniwersytet Jagielloóski, Collegium Medicum,
Katedra Historii Medycyny i Farmacji

ul. Kopernika 7, 3|-034 KrakÓw


