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JE R Z Y  SU PA D Y

Zasługi polskiego lekarza i antropologa Juliana 
Talko-Hryncewicza dla nauki rosyjskiej

Julian Talko-Hryncewiczs Contribution to the Russian Science

Zakład Historii M edycyny i Farm acji Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi

Streszczenie
Julian Talko-Hryncewicz był z wykształcenia lekarzem, 
ale oprócz terapii chorych wiele czasu poświęcał na ba
dania archeologiczne. Toteż jego zasługi dla nauki rosyj
skiej należy rozpatrywać w  obu dziedzinach. Działalność 
archeologiczną rozpoczął na Ukrainie, gdzie w  połowie 
lat 80. X IX  stulecia rozkopał kurhan w  Ryżanówce. Na 
początku lat 90. otrzymał posadę lekarza w  Troickosaw- 
sku na Zabajkalu. Na Syberii prowadził prace antropo
logiczne i wykopaliskowe. Wówczas, wraz ze światłymi 
mieszkańcami Kiachty, utworzył Oddział Cesarskiego 
Towarzystwa Geograficznego, którym  kierował przez 
wiele lat, w spółredagując „Trudy Otdieła Impierator- 
skogo Russkogo Gieograficzeskogo Obszczestwa”. Tak
że własne artykuły zamieszczał na łamach rzeczonego 
czasopism a. W  latach 1895-1908 dokonał eksploracji 
500 m ogił, wyróżniając 5 typów pochówków. W yniki 
swoich badań archeologicznych i antropologicznych re
ferował na posiedzeniach Oddziału Towarzystwa Geo
graficznego. W  1902 r. wygłosił odczyt w  Petersburgu pt. 
D riew nije pam iatniki zapadnogo Zabajkalja, który był 
podsumowaniem jego dziesięcioletniej pracy naukowej. 
Na przełomie X IX  i X X  stulecia od moskiewskiego Towa
rzystwa M iłośników Przyrody, Antropologii i Etnografii 
otrzymał J. Talko-Hryncewicz nagrodę pieniężną oraz 
złoty medal Razewietowa, a kilka lat później został człon
kiem tej organizacji. W  1904 r. Rosyjskie Towarzystwo 
Geograficzne przyznało uczonemu D uży Złoty Medal. 
Ponadto w  1902 r. władze rosyjskie mianowały go człon
kiem korespondentem Komitetu Międzynarodowego do 
Badań A zji Środkowej i W schodniej.

Zainteresowania badawcze J. Talko-Hryncewicza do
tyczyły także medycyny praktycznej. W  okresie pobytu na 
Ukrainie opublikował w  czasopismach polskich i rosyj-

Summary
Julian Talko-H ryncew icz was a physician, but apart 
from  his medical practice he conducted archeological 
research. Therefore his contribution to the Russian sci
ence should be considered in both disciplines. J. Talko- 
Hryncewicz begun his archeological activities in Ukraine 
in the middle o f the 1880s, where he explored the burial 
m ound in Ryżanówka. At the beginning o f the 1890s, 
he got the position o f a physician in Troickosawsk at 
Zabajkale. He conducted anthropological research and 
excavations in Siberia. At that time, along with the edu- 
cated inhabitants o f Kiachta he founded the Department 
o f Imperial Geographical Society. He was in charge o f the 
Society for many years and coedited the magazine Trudy 
Otdieła Impieratorskogo Russkogo Gieograficzeskogo Ob- 
szczestwa, where he published his own articles. Between 
1895 and 1908 he explored 500 graves and distinguished 
5 types o f burial. Julian Talko-Hryncewicz reported on 
the results o f his archeological and anthropological re
search at meetings o f the Geographical Society. In 1902 
in Petersburg he delivered the lecture “Driewnije pam i
atniki zapadnogo Zabajkalja” that was the sum m ary of 
a decade-long research. At the turn o f the 20th century, 
J. Talko-Hryncewicz received monetary award and Raze- 
wiet’s golden medal from the Society o f Enthusiasts for 
Nature, Anthropology and Ethnography and a few years 
later joined the Society. In 1904 the Russian Geographical 
Society awarded the scholar with Great Golden Medal. In 
1902, the Russian authorities nominated him the m em 
ber correspondent o f the International Committee for 
Research on the Middle and East Asia.

J. Talko-H ryncew icz scientific interests also con- 
cerned practical medicine. D uring his stay in Ukraine 
he published articles on gynecological-natural issues,
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skich prace na temat problematyki ginekologiczno-przy- 
rodniczej, na temat błonicy, choroby Bearda, dusznicy 
bolesnej, kołtuna i innych chorób. Jego szczytowym osiąg
nięciem w  tym okresie była książka pt. Zarysy lecznictwa 
ludowego na Rusi południow ej oraz wydane w  języku 
rosyjskim dwie publikacje: Położnictwo ludowe na Rusi 
południowej („Ziemskij Wracz” 1889) oraz O medycynie 
ludowej na Rusi południowej („Wiestnik Jewropy” 1893). 
Podczas pobytu na Syberii napisał pracę pt. Kilka słów  
o medycynie tybetańskiej i je j stosunku do folkloru  („Wisła” 
1898) oraz Przyczynek do spostrzeżeń fizjologicznych życia 
płciowego u kobiet na Zabajkalu, który ogłosił w  „Trudach 
Troickosawskogo Kiachtinskogo Otdieła Impieratorsko- 
go Russkogo Gieograficzeskogo Obszczestwa” W  okresie 
pracy na Syberii J. Talko-Hryncewicz publikował prze
ważnie w  języku rosyjskim, czego przykład stanowić może 
jego elaborat O czumnych zabolewaniach w Mongolii, w y
drukowany w  M oskwie na początku X X  wieku.

Słowa kluczowe: Julian Talko-Hryncewicz, lekarze na 
Syberii, antropologia, lekarze polscy w  Rosji

diphtheria, Beard disease, angina pectoris, plica and 
other diseases both in Polish and Russian magazines. At 
that time his top achievement was the book ^ e  Outline 
o f  Folk M edicine in South Ruthenia  and two publica- 
tions in Russian: “Folk M idw ifery in South Ruthenia” 
(Ziem skij Wracz 1889) and “A bout Folk M edicine in 
South Ruthenia” (Wiestnik Jewropy  1893). D uring his 
stay in Siberia he wrote a w ork entitled “A  Few Words 
on Tibetan M edicine and Its Reference to Folklore” 
( Wisła 1898) and “Contribution to Physiological Ob- 
servation o f Sexual Life o f W omen in Zbajkale” which 
was published in Trudy Troickosawskogo Kiachtinskogo 
Otdieła Impieratorskogo Russkogo Gieograficzeskogo Ob
szczestwa. D uring his stay in Siberia J. Talko-H rynce
wicz published m ainly in Russian and a good example 
o f that is his w ork titled “O czumnych zabolewaniach 
w  M ongolii”, printed in M oscow  at the beginning o f 
the 20th century.

Keywords: Julian Talko-Hryncewicz, physicians in Sibe
ria, anthropology, polish physicians in Russia

Julian Talko-Hryncewicz urodził się 12 sierpnia 1850 r. 
w  Rukszanach. B ył synem  Dom inika i Leokadii z F i
scherów, której ojciec pracował jako lekarz w  Kownie. 
Związek małżeński rodziców Juliana przetrwał zaledwie 
cztery lata. W  rezultacie rozwodu ciężar wychowania 
trójki małych dzieci, które zdążyły przyjść na świat, spo
czął na barkach starszych państwa Fischerów. Przyszłe 
życie Juliana w  dużej mierze ukształtowała osobowość 
dziadka Adama Fischera [1], człowieka wielkiej zacności, 
wziętego lekarza, który — jak J. Talko-Hryncewicz wspo
minał po latach — „ .o p r ó c z  chorych i książek, nie miał 
żadnych innych zajęć i nałogów” [2, 3]. M łody Julian sta
rał się iść w  jego ślady, toteż po ukończeniu gim nazjum 
w  Petersburgu podjął decyzję o studiach medycznych. 
Początkowo brał udział w  zajęciach naukowo-dydaktycz
nych w  Akademii Medyko-Chirurgicznej w  Petersburgu, 
później (w 1873 r.) przeniósł się na Uniwersytet Kijowski. 
W  tejże uczelni otrzymał dyplom lekarza. Wiedza nabyta 
w  szkołach w  głębi carskiego im perium  wprowadziła 
młodego Juliana w  świat kultury i nauki rosyjskiej.

Pracę zawodową lekarza-praktyka podjął w  m iej
scowości Zw inogródka, w  guberni kijowskiej. Przede 
wszystkim  zajm ował się położnictwem  i ginekologią. 
Leczył także choroby zakaźne, m .in. tyfus plam isty 
i brzuszny, błonicę, czerwonkę, zimnicę i różnego ro
dzaju biegunki. W ykonywał również drobne zabiegi 
chirurgiczne. Trudne warunki egzystencjalne, kłopoty

finansowe oraz grożący odpowiedzialnością karną incy
dent niepomyślnej terapii ginekologicznej skłoniły czter
dziestoletniego J. Talko-H ryncewicza do opuszczenia 
Ukrainy. W  1891 r. wraz z m ałżonką wyjechał na Syberię 
[4], gdzie w  miejscowości Troickosawsk, tuż przy granicy 
z Mongolią, otrzymał posadę lekarza okręgowego. Z  racji 
stanowiska oprócz obowiązków diagnostyczno-terapeu
tycznych uczestniczył w  różnych komisjach sanitarnych, 
wykonyw ał sekcje zwłok, spełniał czynności sądowo- 
lekarskie oraz raz do roku kwalifikował młodych ludzi 
do służby wojskowej. W  1899 r. zasłużył się w  zwalczaniu 
epidemii dżumy szalejącej na terenie Mongolii. Oddele
gowany do tego kraju przez generał gubernatora odkrył, 
iż przenosicielami szerzącej się zarazy były gryzonie — 
tarbagany. Z  jego inicjatywy powstał w  Troickosawsku 
instytut bakteriologiczny, zajm ujący się preparowaniem 
surowic dla ludzi i bydła; instytutem kierował Polak dr 
W yżnikiewicz [5, 6].

W  1908 r. J. Talko-Hryncewicz opuścił Syberię i prze
niósł się do Krakowa, obejmując kierownictwo katedry 
antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podczas pracy zawodowej w  carskim imperium J. Tal
ko-Hryncewicz publikował zarówno w  języku polskim, 
jak i rosyjskim, toteż część jego ukraińskich, a gros sy
beryjskich spostrzeżeń, uwag, obserwacji i opisów stała 
się integralnym składnikiem dorobku nauki rosyjskiej.
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Prace z zakresu pobytu na Ukrainie dotyczyły głównie 
problem atyki ginekologiczno-położniczej (8), a także 
błonicy (2), choroby Bearda (1), dusznicy bolesnej (1) 
i metod oraz środków terapeutycznych (5). Opisy chorób, 
przypadków kazuistycznych, spraw sądowo-lekarskich 
i korespondencja drukowane były w  polskich perio
dykach medycznych, takich jak  „M edycyna”, „Gazeta 
Lekarska” i „Przegląd Lekarski” [7]. Natomiast w  rosyj
skim czasopiśmie ukazał się artykuł na temat kołtuna 
(1890 r.) [8, 9]. Niewątpliwą zasługą dla nauki polskiej 
oraz rosyjskiej było opublikowanie w  Krakowie w  1893 r. 
Zarysu lecznictwa ludowego na Rusi południow ej oraz 
na łamach ukazującego się w  Czernichowie rosyjskie
go czasopisma „Ziem skij Wracz” Położnictwa ludowego 
na Rusi południowej (1889) [10], a w  innym rosyjskim 
periodyku „Wiestnik Jewropy” O medycynie ludowej na 
Rusi południowej [11].

Jak  już w spom niałem , podczas pobytu na Syberii 
J. Talko-Hryncewicz publikował przeważnie w  języku 
rosyjskim. Część prac dotyczyła relacji pom iędzy kli
matem a zdrowiem ludności w  okolicach Troickosawska 
i Kiachty, kilka miało charakter kazuistyczny, na pozosta
łe składały się korespondencja i artykuły popularnonau
kowe. W  1903 r. „Trudy Troickosawskogo Kiachtinskogo 
Otdieła Impieratorskogo Russkogo Gieograficzeskogo 
Obszczestwa” zam ieściły Przyczynek do spostrzeżeń f i 
zjologicznych życia płciowego u kobiet w Zabajkalu  [12], 
a w  Moskwie na początku X X  wieku ukazała się publika
cja pt. O czumnych zabolewaniach w Mongolii, powstała 
z obserwacji szerzącej się w  M ongolii epidemii dżumy.

Dla m edycyny rosyjskiej J. Talko-Hryncewicz zasłu
żył się również podczas I wojny światowej, organizując 
i prowadząc przez ponad dwa lata (1915-1917) Lazaret 
Buriacki nr 245 w  Petersburgu.

Podczas pracy lekarskiej w  Zw inogródce J. Tal- 
ko-H ryncew icz utwierdził się w  przekonaniu o m ar
notrawieniu swoich predyspozycji naukowych, głównie 
odkrywczych. Na kartach napisanych pod koniec życia 
wspom nień wyznał, iż „ogłaszanie suchych przypadków 
kazuistycznych lub korespondencje nie zadowalały mnie, 
bo nie pozostawiały żadnych śladów” [13]. Równocześnie 
dały o sobie znać zainteresowania archeologiczne [14]. 
Jeżdżąc po okolicach miejscowości, w  której praktykował 
jako lekarz, spotykał liczne kurhany; obok traktu prowa
dzącego z Ryżonówki do wsi Zaleskie naliczył przeszło 
dwadzieścia kurhanów leżących w  granicach majątku 
ziem skiego kuzyna Jędrzeja H ryncew icza. W  1884 r. 
w  jednym  z grobow ców  J. Talko-H ryncew icz podjął 
pierwsze wykopy, a o swoich badaniach i przedmiotach 
znalezionych w  kurhanie powiadom ił Akadem ię Um ie
jętności w  Krakowie. W  sukurs archeologowi amatorowi 
Akademia Umiejętności delegowała do Ryżonówki Got

fryda Ossowskiego. Obydwaj panowie dokładnie prze
badali kurhan, natrafiając na komorę grobowca, w  której 
pochowana była m łoda kobieta scytyjska, wyposażoną 
w  złote ozdoby, naczynia ze szkła, gliny, brązu i srebra 
oraz inne przedmioty. Pośród odnalezionych zabytków 
szczególne zainteresowanie wzbudził srebrny, bogato 
ornamentowany kubek. W ykorzystując brak przepisów 
regulujących wydawanie pozwoleń na prowadzenie i or
ganizację w ykopalisk na terenie carskiego imperium, 
O ssowski wszystkie odkryte w  kurhanie przedm ioty 
w yw iózł do Krakowa.

Eksp loracja  grobu w  Ryżanów ce zyskała w ielki 
rozgłos, co przyśpieszyło w  Rosji opracowanie ustawy
0 ochronie zabytków (11.03.1889) oraz przyznanie Cesar
skiej Kom isji Archeologicznej w  Petersburgu prawa do 
wydawania zezwoleń na podejmowanie i prowadzenie 
prac wykopaliskowych. Tak więc pośrednio inauguracja 
działalności archeologicznej J. Talko-Hryncewicza w  Ry- 
żanówce zaowocowała dla nauki rosyjskiej przepisami 
prawnym i chroniącymi kraj przed utratą dóbr kultury, 
znajdujących się na terenie Rosji [15].

W  1888 r. krakowska Akademia Umiejętności wydała 
album, którego fotografie prezentowały odkryte w  Ryża
nówce przedmioty. J. Talko-Hryncewicz jeden egzem
plarz albumu podarował prezesowi Cesarskiej Kom isji 
Archeologicznej w  Petersburgu Aleksiejowi Bobrińskie- 
mu, kolejny zaś przekazał do Biblioteki Moskiewskiego 
Towarzystwa Archeologicznego.

Sprawa badań w  Ryżanów ce m iała dla J. Talko- 
Hryncewicza przykre następstwa, gdyż Polakowi w yto
czono trwający wiele lat proces o zagarnięcie skarbu zna
lezionego na gruntach nieletniego kuzyna. Jednocześnie 
w  prasie rosyjskiej ukazywały się artykuły oskarżające 
polskich archeologów o nielegalny w yw óz zabytków 
[16].

W  wyniku zaistniałej sytuacji nasz bohater zmuszony 
został do poszukiwania intratnej pracy, pozwalającej mu 
pokryć koszty procesu i spłacić rosnące długi. W  1892 r. 
zdecydował się wyjechać na Syberię. Odwiedzając po 
drodze Moskwę, zawarł znajomość z członkami rosyj
skiego Towarzystwa M iłośników Przyrody, Antropologii
1 Etnografii. Z łożył także wizytę Praskowii Uwarowej, 
pełniącej wówczas obowiązki prezesa M oskiewskiego 
Towarzystwa Archeologicznego. Poparcie, jakie uzyskał 
podczas pobytu w  M oskwie, zaowocowało późniejszą 
pom ocą ze strony uczonych rosyjskich w  jego pracy ar
cheologicznej na terenie Syberii. W  czasie wolnym od za
jęć lekarskich J. Talko-Hryncewicz prowadził intensyw
ne badania wykopaliskowe na obszarze Zabajkalskim. 
W  latach 1896— 1908 jego wycieczki terenowe i prace 
archeologiczne obejmowały okolice Troickosawska oraz 
całą przestrzeń pogranicza z Mongolią. Był to pas ziemi
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o szerokości 35-50 km  i długości 70 km  [17]. Polak roz
kopał setki mogił. Badania każdego roku trw ały jedynie 
od czterech do sześciu tygodni letnich ze względu na 
klimat i miejscową gospodarkę rolną. Relacje z poczy
nionych prac i odkryć publikował w  wydawnictwach 
miejscowego oddziału Towarzystwa Geograficznego, 
a streszczenie wszystkich jego sprawozdań wydrukowa
no w  1902 r. w  „Pracach X II Zjazdu Archeologów Rosyj
skich” w  Charkowie. Wybuch w ojny w  1914 r. oraz póź
niejsze wydarzenia rewolucyjne przerwały publikowanie 
kompletnego opracowania dokonań archeologiczno-an- 
tropologicznych J. Talko-Hryncewicza zatytułowanego 
M ateriały do antropologii Mongolii i Zabajkala, którego 
wydawaniem  trudnił się Wydział M atematyczno-Przy
rodniczy A kadem ii Nauk w  Petersburgu [18].

W  prowadzonych badaniach towarzyszyła uczone
mu żona Krystyna oraz rosyjski kupiec Jakub Smolow. 
W  teren ekipa wyjeżdżała z całym taborem i sprzętem. 
M ieszkano i spano w  namiotach. W  jednym  m iejscu 
kopano kilka dni, a potem przenoszono się dalej. J. Tal- 
ko-Hryncewicz prowadził dokładną dokumentację prac 
wykopaliskowych, nierzadko wykonując zdjęcia. Mapę 
z m ogiłam i poddanym i eksploracji prezentował na po
siedzeniach Oddziału Syberyjskiego Towarzystwa G eo
graficznego w  Kiachcie oraz przedstawił na zebraniach 
naukowych w  M oskwie i Petersburgu podczas podróży 
do Europy w  1902 r.

J. Talko-Hryncewicz, z racji zainteresowań antropo
logicznych ograniczał się do poszukiwania m ogił za
wierających pochówki szkieletowe. Obserwując liczne 
cmentarzyska, zauważył, iż na badanym  obszarze Sy
berii występuje pięć rodzajów grobów: m ogiły kam ien
ne usytuow ane na planie koła, m ogiły  niewidoczne 
na powierzchni ziemi zbudowane z płyt kamiennych, 
ustawionych w  czworobok, groby zrębowe niezazna- 
czone na powierzchni ziemi, groby płaskie, w  których 
zm arli pochowani zostali w  kłodach modrzewiowych 
oraz pojedyncze groby z trum nam i sosnowym i i cia
łam i owiniętymi w  korę brzozową. Czaszki znalezione 
w  m ogiłach podzielił uczony na kilka typów: czaszki 
z wąskim, spłaszczonym czołem, krótkogłowe dużych 
rozmiarów oraz długogłowe przypominające typy cza
szek występujących w  europejskich kurhanach. Rodzaj 
grobowca, jego wyposażenie i kości zmarłych stanowiły 
podstawę do stawiania określonych hipotez i snucia na
ukowych teorii.

Zasługi J. Talko-H ryncewicza dla nauki rosyjskiej 
były wysoko oceniane przez tamtejsze środowiska na
ukowe. W  1898 r. Polaka uhonorowano nagrodą M iłoś
ników Przyrody, Antropologii i Etnografii w  Moskwie, 
a w  1904 r. Cesarskie Towarzystwo Geograficzne w  Pe
tersburgu przyznało uczonem u W ielki Z łoty Medal.

Powoływano go również do specjalistycznych gremiów 
rosyjskich towarzystw naukowych, a Oddział Troicko- 
sawsko-Kiachtyńskiego Towarzystwa Geograficznego 
nadał mu tytuł członka honorowego. J. Talko-Hryncewicz 
wszedł również w  skład Komitetu Rosyjskiego do Badań 
Azji Środkowej i W schodniej w  Petersburgu.
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