
Słowa kluczowe: historia okulistyki, Bolesław Wienia-
wa-Długoszowski, historia polskiej okulistyki, historia 
medycyny

Streszczenie:
W pracy przedstawiono fragment biografii generała 
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (1881-1942), 
dotyczący jego zawodowych zainteresowań okulistyką. 
Prostuje ona nieścisłości związane ze specjalizacją w tej 
dziedzinie wielokrotnie powielane przez dawnych zna-
jomych i korzystających z nich bezkrytycznie współ-
czesnych biografów lekarza.
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Abstract: 
In the article the part of biography of general Bo-
lesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) related 
to ophthalmology was presented. It verifies some ina-
ccuracies delivered by his acquaintances, present in the 
literature and often repeated by his biographers.
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Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszow-
ski (1881-1942) (Ryc. 1) przeszedł do polskiej historii 
i legendy jako dzielny żołnierz – pierwszy kawalerzysta 
II Rzeczypospolitej, poeta, adiutant i jeden z najbliż-
szych współpracowników Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, dyplomata, wreszcie jako kilkudniowy kandydat 
na prezydenta RP we wrześniu 1939 r. Był on jednak 
z wykształcenia lekarzem i choć wcześnie odszedł od 

czynnego wykonywania swojego zawodu, to medycyna 
odegrała pewną rolę w jego biografii [1].

W najbliższej rodzinie Bolesława Długoszowskie-
go brak było tradycji lekarskich, a on sam był pierw-
szym przedstawicielem rodu – który pod wpływem 
ojca – wybrał studia medyczne. Studiował od seme-
stru zimowego 1900 r. (wpis nosi datę 15 grudnia) do 
17 marca 1906 r. (data protokołu uchwały o nadaniu 
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mu stopnia doktora medycyny) na wydziale lekarskim 
Uniwersytetu we Lwowie. Studia ukończył z wyróżnie-
niem, a po otrzymaniu dyplomu doktora wszech nauk 
lekarskich zamierzał specjalizować się w okulistyce. 
Różni biografowie Długoszowskiego bezkrytycznie 
powtarzali informację o jego specjalizacji u „profeso-
ra Burzyńskiego” [2]. Jest to nieporozumienie – dok-
tor Alfred Emanuel Burzyński (ok. 1873-1914) nie był 
profesorem; od listopada 1902 r. pełnił on obowiązki 
drugiego asystenta Kliniki Okulistycznej Uniwersyte-
tu we Lwowie, kierowanej przez profesora Emanuela 
Macheka (1852-1930) (Ryc.2) [3]. Po rezygnacji z pra-
cy w tej Klinice Burzyński wraz z doktorem Augustem 
Jaworskim (1874-1932) otworzyli w dniu 1 września 
1906 r. prywatny Zakład Okulistyczny we Lwowie przy 
ul. Teatralnej 17 [4]. Jest prawdopodobne, że właśnie 
tam Długoszowski mógł zdobywać okulistyczną wie-
dzę i doskonalić praktyczne umiejętności. Musiało to 
jednak trwać krótko, gdyż w dniu 20 września tegoż 
roku Długoszowski ożenił się ze Stefanią Calvas, czego 
następstwem było opuszczenie Lwowa.

Lata 1907-1914 Długoszowscy spędzili w Paryżu. 
Jacek M. Majchrowski podał informację, że Długo-
szowski specjalizował się tam w okulistyce u doktora 
Gałęzowskiego [5]. Ta kwestia wymaga uściślenia: dok-
tor Ksawery Gałęzowski (1832-1907) (Ryc.3) był jed-
nym z najbardziej znanych polskich okulistów pracu-
jących we Francji. Zmarł on jednak w dniu 22 marca 
1907 r. Jest zatem bardzo mało prawdopodobne, aby 
Długoszowski, który przyjechał do Paryża w tymże 
miesiącu mógł rozpocząć specjalizację pod jego kie-
runkiem i w jego prywatnej klinice. Okulistą był także 
syn Ksawerego, Jean; był on jednak znacznie mniej zna-
ny. Przejął on po sławnym ojcu praktykę okulistyczną 
w Paryżu. Najpewniej zatem to u Jeana Gałęzowskiego, 
a nie u jego ojca odbywała się specjalizacja Długoszow-
skiego [6]. Niewykluczone jest, iż znający osobiście 
Ksawerego Gałęzowskiego profesor Machek, dowie-
dziawszy się o wyjeździe Długoszowskiego do Francji, 
mógł zasugerować mu nawiązanie kontaktów zawodo-
wych z paryską sławą okulistyczną [7]. Należy dodać, 
iż w 1895 r. Ksaweremu Gałęzowskiemu proponowano 
objęcie Katedry Okulistyki w Krakowie, jednak oferta 
nie została przezeń przyjęta, bowiem był on zaintereso-
wany połączeniem kierowania Katedrą z jednoczesnym 
prowadzeniem bardzo dochodowej prywatnej kliniki 
w Paryżu, co ze względów czasowych i formalnych nie 
okazało się możliwe [8]. Długoszowskiemu ten fakt za-
pewne nie był obcy.

W tym okresie lekarską profesję Długoszowskie-
go dostrzegł m.in. artysta-malarz Zygmut Kamiński, 
wspominając: „(…) Przybyła ze Lwowa efektowna 

para: dr med. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, oku-
lista, z żoną (…) [9]. W sposób odmienny – i błędny – 
przedstawił później tę sprawę żołnierz 4 Pułku Piechoty 
Legionów Stefan Jellenta, pisząc o Długoszowskim, że 
„(…) studiował w paryskiej Sorbonie (!) medycynę, 
którą zresztą ukończył i nawet zrobił specjalizację leka-
rza-okulisty” [10]. Poeta Kazimierz Wierzyński, który 
pracował jako wychowawca w internacie Macierzy Pol-
skiej dla chłopców w Kijowie, zetknął się tam w 1918 r. 
z Długoszowskim. Ten po przybyciu do internatu na 
nocleg przedstawił się następująco: „Jestem doktór (!) 
Marjański, okulista z Paryża” [11]. Wypada dodać, iż 
poeta z udawanym niedowierzaniem przyjął słowa 
Długoszowskiego i co do nazwiska, i co do profesji.

Dostępne źródła i opracowania nie zawierają nieste-
ty żadnych informacji o zawodowym wykorzystywaniu 
przez Długoszowskiego posiadanej specjalizacji ani 
o leczonych przezeń pacjentach. Niemniej jednak przez 
świadome jego lekarskiej profesji otoczenie – przynaj-
mniej w okresie zawodowej aktywności – postrzegany 
był jako okulista.

Ryciny
Ryc. 1 Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-

1942)

Ryc. 1  Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942)
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