ALEKSANDER PAWLOWICZ W L A D I M I R S K I

pisanie topografii medycznej
miasteczka K^pna
1815

Opisanie topografii medycznej
miasteczka Kępna
1815

ALEKSANDER PAWŁOWICZ WŁADIMIRSKI

Opisanie topografii medycznej
miasteczka Kępna
1815
Przekład
ANDRZEJ I LUDWIKA MALIŃSCY
Redakcja
ANDRZEJ MALIŃSKI

Wydawnictwo

RODZINIE Z JELENIEJ GŁOWY

JASNE

PRUSZCZ GDAŃSKI – POZNAŃ 2021

TYTUŁ ORYGINAŁU

Топо-медическое описанiе мѣстечка Кемпна
REDAKCJA WYDAWNICZA

Andrzej Chludziński
KOREKTA

Weronika Malik
OPRACOWANIE GRAFICZNE

Dorota Gierszewska
OKŁADKA PRZEDNIA

Spis treści

Kępno, kościół pw. św. Marcina z 1685 r.;
fragment pocztówki ze zbiorów Krzysztofa Królczyka
Od redaktora................................................................................7

WYDAWCA

Wydawnictwo JASNE
ul. Jacka Soplicy 10/14, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 301 72 57, 606 44 39 28
e-mail: biuro@wydawnictwo-jasne.pl
www.wydawnictwo-jasne.pl

Wprowadzenie do przekładu.......................................................9
Топо-медическое описанiе
мѣстечка Кемпна, 1815 /
Opisanie topografii medycznej
miasteczka Kępna, 2020............................................................15
Przypisy.....................................................................................69
Bibliografia................................................................................93
Nota końcowa............................................................................95

WYDANIE II elektroniczne

for Polish translation
by Andrzej Maliński and Ludwika Malińska, 2020
© COPYRIGHT
© COPYRIGHT

by Andrzej Maliński, 2021

© COPYRIGHT

by Wydawnictwo JASNE, 2020

ISBN 978-83-65703-37-8

Чертежъ мѣстечка Кемпна,
что въ великой Попьшѣ /
Plan miasteczka Kępna
w Wielkopolsce, 1815...............................................................96

7

Od redaktora
We wrześniu 2018 roku na portalu Stowarzyszenia Socjum
Kępno i Okolice zobowiązałem się publicznie (używając nicku
„amalina”) przełożyć niniejszą pierwszą mini-monografię
Kępna. Pierwotnie zamierzałem ją wydać jako artykuł do
piątego „Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej” i tam złożyłem
tekst, ale wszyscy pozyskani przeze mnie recenzenci i osoby
związane z Muzeum zapewniali mnie, iż przekład jest godny
osobnej publikacji. Jednak pandemia pokrzyżowała też plany
wydawnicze Muzeum, więc wydaję ją teraz z emeryckiego
portfela. Oprócz tekstu przekładu, który wykonałem z pomocą
żony, rusycystki po UAM, starałem się przybliżyć postać autora
we wprowadzeniu oraz opisywane przez niego osoby i fakty w
przypisach.
Pracę tę wykonaliśmy społecznie jako wyraz wdzięczności dla
ziemi kępińskiej, która zapewniała nam niemal corocznie
wypoczynek u rodziny żony, a nasi synowie też dzięki
poznawanym od najmłodszych lat jej walorom krajoznawczym
i bogactwom przyrody kształtowali swe zainteresowania i drogę
zawodową.
Andrzej Maliński
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Wprowadzenie do przekładu
Lekarz Aleksander Pawłowicz Władimirski, ros. Александр
Павлович Владимирский (1778–1846) 1 , autor Opisania
topografii medycznej miasteczka Kępna jest odnotowany w
historii rosyjskiej medycyny wojskowej2 jako twórca Porad dla
żołnierzy dla zachowania zdrowia na Linii Kaukaskiej3 (1806)4,
które napisał podczas służby w saratowskim pułku piechoty.
Później w cywilu został profesorem położnictwa na
uniwersytecie w Kazaniu, a w latach 1819-1822 był jego
1

2

3

4

Strona internetowa: http://anticvarium.ru/lot/show/5152 i przypis
9
na
stronie
internetowej:
http://www.nasledierus.ru/red_port/00213.php , dostęp 12 VII 2019.
O medycynie wojskowej w Rosji por. strona internetowa:
http://istoriirossii.ru/19-vek/326-rossijskaya-voennayamediczina.html, dostęp 18 II 2019.
Rosyjskie fortyfikacje obronne na północnym Kaukazie
ówcześnie przebiegające od Morza Azowskiego po Morze
Kaspijskie wzdłuż rzek Kubań i Terek.
А. П. Владимирский, СовѢты людямъ военнымъ къ
сохраненiю здоровья на Кавказской Линiи, Санктпетербургъ,
1806; strona internetowa:
https://bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/216/lot/38
036/Владимирский-А-П-Советы-людям?lang=en, dostęp 12
VII 2019.
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pierwszym dyrektorem5. Ale już z treści kępińskiej monografii
wynika, iż był poliglotą wykształconym klasycznie (łacina i
greka), z szeroką medyczną wiedzą zawodową, docenionym
odznaczeniami nie tylko wojskowymi, może jednym z
wyróżniających się uczniów Szkota Jamesa Wyliego 6 ,
nadwornego chirurga trzech carów Rosji.
Te predyspozycje ułatwiały mu wypełnienie obowiązku
zbierania danych, nie tylko o charakterze zdrowotnym, z
terenów, na których toczyły się działania armii rosyjskiej po
pogromie Francuzów w wojnie ojczyźnianej 1812 roku. W
Kępnie mieścił się szpital dla rannych i chorych żołnierzy armii
rosyjskiej i podczas jego działania autor, poza obowiązkami
głównego lekarza, dotarł do archiwów oraz opracował plan,
który jest pierwszym źródłem ikonograficznym miasta,
zamieszczanym w kolejnych kempnianach, a także zebrał
podstawowe dane o okolicy i jej historii. Opracowania takie
przyczyniły się do rozwoju topografii medycznej oraz posłużyły
do dokładniejszego określenia zapotrzebowania na leki
odpowiednie dla warunków geograficznych, klimatycznych i
sanitarnych podczas kolejnych działań armii rosyjskiej. Zanim
książeczkę wydano w połowie roku 1815, to co najmniej treść
medyczną

5

6

Obowiązujące w latach 1819-1826 stanowisko
zastępcy rektora do spraw gospodarczych uniwersytetu;
strona
internetowa:
http://www.nasledierus.ru/red_port/00213.php, dostęp 12 VII 2019.
Zob. przypis 5 do przekładu.
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autor przesłał wcześniej do Akademii Medyko-Chirurgicznej w
Petersburgu w celu publikacji w jej periodyku.
Trudny wielotematyczny tekst w języku rosyjskim sprzed dwóch
wieków staraliśmy się przełożyć również nieco archaizowaną
polszczyzną, nie zmieniając jego cech: długich zdań autora, z
niedomówieniami i skrótami, które uzupełniliśmy, zachowując
na stronach tytułowej, cenzorskiej, dedykacji i podziękowań
podobne odmiany pisma ze stopniowaniem wielkości liter.
Korzystaliśmy ze słowników rosyjskich z XIX wieku i
dwujęzycznych z początku XX wieku, pisanych ówczesną
cyrylicą, oraz późniejszych, z których wybieraliśmy słowa o
starszych znaczeniach. W odróżnieniu od współczesnego, w
alfabecie XIX-wiecznym występowały cztery litery, usunięte po
reformie ortografii w latach 1917-1918: Ѣ ѣ (jać), Ѳ ѳ (fita), Ѵ
ѵ (iżyca) oraz I i (i diesiatiericznoje).
Oryginał, z którego wykonano publikowaną przez nas kopię, jest
uszkodzony – w kartce, zawierającej stronę 3 i 4, znajduje się
otwór
pochodzenia
mechanicznego
(nie
wypalony),
uniemożliwiający odczyt kilku wyrazów na każdej ze stron i
podanie ich tłumaczenia. Skan innego egzemplarza, bez
uszkodzeń, znajduje się na stronie rosyjskiej Elektronicznej
Biblioteki Narodowej 7 – na jego podstawie uzupełniliśmy
brakujące fragmenty i dopełniliśmy przekład.
7

Strona internetowa: https://kp.rusneb.ru/item/reader/topomedicheskoe-opisanie-mestechka-kempna-chto-v-velikoy-polshegde-byl-v-1813-m-i-1814-m-godah-vremyannyy-goshpital-dlyaimperatorskoy-rossiyskoy-gvardii , dostęp 20 VI 2021.

12

Wprowadzenie do przekładu

Na stronach oryginału można zauważyć uchybienia w pracy
ówczesnych zecerów, ale raczej wynikające z niestarannego
rękopisu autora. Najbardziej rzucający się w oczy jest cytat
łaciński na stronie 7 z nadmiarem cudzysłowów i inną składnią
niż na pergaminie z 1689 roku. Poza tym występują nieliczne
literówki, więc cały skład z 1815 można uznać za prawidłowy.
Dokonane przez nas dopiski do przekładu oryginału
umieściliśmy w nawiasach kwadratowych.
Liczne nasze przypisy poszerzają wiedzę o przedstawionych
zdawkowo osobach i faktach do początku XIX wieku, z
wykorzystaniem literatury późniejszej, i dają o nich dzisiejszą
wiedzę (np. współczesną klasyfikację roślin leczniczych) oraz
poprawiają oczywiste błędy zecerskie (głównie w łacinie), a też
nieliczne autora. Z kolei nasze przypisy są skromne w zakresie
najszerzej przedstawionej przez autora tematyki zdrowotnej (m.in.
„leczenie” uznawanego jeszcze za chorobę kołtuna polskiego,
choroby zakaźne, a nawet próba charakterystyki psychologicznej
kępnian). Podważają też utrwalone w ostatnich kempnianach
stereotypy dotyczące nazwy pergaminu z przywilejem dla Żydów
z roku 1689 i zarazy panującej tu na początku XVIII wieku, którą
nie była cholera, lecz dżuma.
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Obszerną część medyczną tekstu konsultowaliśmy z dr. hab. n.
med. Jarosławem Bogaczewiczem z Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi oraz z Michałem Malińskim (naszym młodszym synem),
farmaceutą z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na końcową
postać przekładu miały wpływ uwagi Mariana Lorenza, prezesa
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, i genealoga
Kazimierza Cieplika, a jego poprawność potwierdził rusycysta dr
hab. Andrzej Sitarski, profesor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Ostateczny tytuł publikacji i przekład
ostatniego zdania ze strony 8 oryginału zawdzięczamy slawistce dr
hab. Marii Mocarz-Kleindienst, profesorce Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykorzystaliśmy także
doświadczenia edytorskie Piotra Malińskiego (naszego starszego
syna), etnologa z Uniwersytetu Szczecińskiego, który namówił nas
do ponownego zmierzenia się z językiem rosyjskim. Kopię
oryginału udostępnił, doradził dwujęzyczną formę publikacji oraz
przejrzał całość historyk dr hab. Krzysztof Królczyk, profesor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O stosowną
formę edycji zadbał wydawca dr Andrzej Chludziński.
Składamy im wszystkim tutaj podziękowanie.
Ludwika i Andrzej Malińscy
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OPISANIE
TOPOGRAFII MEDYCZNEJ
MIASTECZKA KĘPNA
W WIELKOPOLSCE, GDZIE
W LATACH 1813 I 1814 BYŁ
CZASOWY SZPITAL
DLA CESARSKIEJ
GWARDII ROSYJSKIEJ,
dokonane przez
GŁÓWNEGO LEKARZA TEGO SZPITALA,
Lejb-Gwardyjskiego Pułku Jegrów starszego sztabslekarza, radcę dworu i kawalera orderów: Świętej Anny
drugiej klasy1 i Św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza
czwartej klasy2

Aleksandra Władimirskiego
_________
SANKT PETERSBURG
Tłoczono w drukarni
Wojskowego Komitetu Naukowego
w 1815 roku
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Zezwala się na drukowanie
z tym, aby po wydruku przed przekazaniem do
sprzedaży zostały przedstawione do Komitetu
Cenzorskiego: jeden egzemplarz tej książki dla
Komitetu Cenzorskiego, drugi dla departamentu Ministerstwa Oświecenia3, dwa egzemplarze
dla CESARSKIEJ Biblioteki Publicznej, i jeden dla CESARSKIEJ Akademii Nauk. Sankt
Petersburg, dnia maja 1815 roku.
Podpisał radca stanu i kawaler
cenzor Timkowski4
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JAŚNIE WIELMOŻNEMU

Miłościwemu Panu
JAKUBOWI WASILIEWICZOWI
WILLIE5

MOJEMU DOBROCZYŃCY i OJCU

21
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WASZA WIELMOŻNOŚĆ
Miłościwy Panie!

Państwowe Kolegium Medyczne zobowiązało każdego rosyjskiego lekarza do
przedstawienia mu opisania topografii
medycznej kraju, w którym prowadzono
długotrwałe działania lecznicze, nierozłącznie związane z badaniami naturalnych dóbr przyrody, podając przypadki i
sposoby ich wykorzystania. Opisałem
Kępno nie tylko z tego obowiązku, ale i z
szacunku dla twórcy nauki lekarskiej, Hipokratesa, który zalecał opisy tego rodzaju.
CESARSKA
Akademia
MedykoChirurgiczna6 uznała to moje opisanie za
godne umieszczenia w swoim powszechnym czasopiśmie medycznym7

23
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przy następnym jego wydaniu; ja natomiast dedykuję moją pracę Waszej Wielmożności, jako źródłu i twórcy mojego
życia politycznego – któryś wyprowadził
mnie z ciemności i cierpień, chronił od
nieszczęść i wynosił mój nikły talent przed
oblicze MONARCHY, a JEGO hojność
jest wobec mnie nieograniczona!

WASZEJ WIELMOŻNOŚCI

wierny sługa
autor
dnia 13 kwietnia
1815 roku
Sankt Petersburg
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OPISANIE
TOPOGRAFII MEDYCZNEJ
MIASTECZKA KĘPNA,
W KTÓRYM, Z NAJWYŻSZEGO ROZKAZU, BYŁ
URZĄDZONY CZASOWY SZPITAL DLA GWARDII

JEGO CESARSKIEJ WYSOKOŚCI
W LATACH 1813 I 1814.
________
Siccitatibus non abolescit vinea8
Columella9

Kempen10 lub Kępno leży pod 52º 42´

szerokości północnej11 i pod 35º 45´ długości12 [wschodniej], w departamencie kaliskim byłego Księstwa Warszawskiego, na
granicy Śląska. Kempie13 po polsku oznacza ‘kępkę’ lub ‘wysepkę’ (nūdǔs14, Staude15) i w dawnych czasach miejsce tego
miasta przedstawiało rzeczywiście wyspę
na nieprzebytych błotach, służącą niegdyś
za długotrwałe schronienie rozbójniczej

27
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szajki Kośmidra16, znanego z historii
Wrocławia. W kilku krokach od Kępna,
w kierunku północnym, wywyższa się
po dziś bryła murowanej budowli, w postaci pagórka, otoczonego fosą i szańcami, już zaczynającego się zrównywać
z powierzchnią ziemi; na wierzchu widoczne [są] zapadliny od zawalonych
sklepień; cała powierzchnia pokryta jest
piaskiem i darnią. Obecny już właściciel
tego miasteczka Żeromski wykopał z
tych rozwalin żelazne drzwi, srebrne i
grube, znacznej wielkości ostrogi, łuk i
wielką kamienną kulę, prawdopodobnie
będącą w użyciu przy strzelaniu z katapulty. Przy dużej drodze wrocławskiej
leży miasto Wartenberg17 (góra obserwacji lub straży), należące do Śląska, w
odległości dwóch mil18 od Kępna, a w
przeciwną stronę ku Kaliszowi, w takiej
samej odległości, miasto Ostrzeszów lub
Schildberg (góra obronna), [które]
przedtem, nim stały się [znacznymi]
miastami, były niegdyś pewnymi miejscami działań Kośmidra;

29
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on oblegał Wrocław i brał z niego okup; ale
czy to niedostatek talentów nie pozwolił mu
na rozprzestrzenienie się i przemianę swojego otoczenia, czy polityka ówczesnego czasu
nie uśmiechnęła się doń, [tak], że zdechł w
swojej melinie, nie stając się ani bogdychanem19, ani [perskim] szachem, ani nawet Napoleonem, zostawiając tylko pamięć o sobie
we wspomnianych rozwalinach, pod nazwą
Kośmidrowego Pagórka znanych, i w blisko
leżącym lesie, który został nazwany Lasem
Kośmidra.
Adam z Rudnik Biskupski20 stworzył
pierwsze podstawy osadnictwa w miejscu,
gdzie jest obecnie Kępno, przyjmując
Niemców
wyznania
luter[ań]skiego,
ratujących się przed fanatycznym ogniem
[inkwizycji].
Wychodźcy owi byli w większej części
tkaczami płótna21, którzy osiedlili się
rodzinami pod opieką Biskupskiego i
utworzyli jego osadę lub wioskę, ale jak
długo Kępno było wsią, tego nie wiadomo.

31
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Jan Kazimierz, król Polski i Szwecji, w
166022 roku dekretem na sejmie (*) w Krakowie, na wniosek starosty wieluńskiego
(capitaneus23) i swojego dworzanina, wspomnianego Biskupskiego z Rudnik, podniósł
wioskę Kępno do rangi miasta Kępna, dając
mu przywileje równe z innymi polskimi miastami, zwłaszcza z miastem Rawą24, i pełne
prawa
(*) Sejm ten wyróżniony w historii Polski zakończeniem wojny ze Szwedami, blisko 60
lat trwającej z tego [powodu], że polscy królowie nie chcieli wykreślić z tytułu swego nazwy króla szwedzkiego, przywłaszczonego
przez Zygmunta25, jako byłego księcia
szwedzkiego, i przez niego utraconego na
rzecz stryja swego pobożnego Karola26, [który] pokojowo, z [powodu] nieobecności jego
[Zygmunta], na szwedzki tron wstąpił.
Szwedzka dynastia posługiwała się pretekstem przedłużania wojny, początkowo wobec
Zygmunta ujawnionym, aby utorować drogę
do oderwania od Polski prowincji niemieckich. W ostatnich pięciu latach cała Polska
była zajęta przez wojska szwedzkie i król
Jan Kazimierz, w rozpaczy

33
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miejskie teutońskie [niemieckie] lub
magdeburskie27, nie odsuwając przy tym
Biskupskiego od władania Kępnem;
decyzje w sprawach karnych i trudnych
pozostawiono magistratowi, złożonemu z
wybieranych obywateli; dozwolony był
handel bydłem każdego rodzaju i
wyrobami; ustanowione były dni targowe,
do dziś
chcąc utrzymać koronę swą, ogłosił Najświętszą Pannę Maryję Królową Polski.
Śmierć Karola Gustawa28, króla szwedzkiego, uciszyła spór, i pokój, ratyfikowany na
oznaczonym sejmie29, zapewnił obu stronom pożądane, czyli: król polski postawił
na swoim, bo pozwolili mu nazywać się

królem szwedzkim i nie umniejszać herbu swego, chociaż bez tronu i królestwa; a Szwedzi doprowadzili do tego, że
za utracenie przez nich na rzecz polskiego
króla wspaniałego tytułu, którego dożywotnia ważność za jakiś czas zaniknie, oddzie-

lili od niego [Królestwa Polskiego] Liflandię30 i, co istotne, z dodaniem niektórych miast pruskich.
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niezmienione; przyznano herb miastu Kępnu, przedstawiający łabędzia, siedzącego
na zielonej kępce, w lazurowym polu.
Pierwszym kościołem w Kępnie był luterański, którego fanatyczny ksiądz z sąsiedniego miasteczka Baranowa – Kosicki31, intrygami swoimi i nastawaniem na
życie pastora w 1706 roku, doprowadził do
opuszczenia, zmuszając nieszczęsnego pastora do poszukania innego stada.
– W procesach Kosickiego, między innymi,
znajduje się [jego] dziwna myśl, jakoby
pieśni ewangelików, wznoszone z dźwiękami organów, są [za] daleko słyszalne i
dla prawdziwie wierzących uwodzicielskie. – Władza w tamtym czasie Szwedów
w Polsce i ich poparcie dla polskich dysydentów przeciągały proces Kosickiego
przez blisko 12 lat. W 1718 roku proces ten
zakończył zgubny wpływ opuszczonego luterańskiego kościoła w Kępnie, który sądowym wyrokiem rozkazano zburzyć do
fundamentów. W tym czasie August32
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[II Mocny] był już jedynym władcą Polski i w
tym właśnie roku Karol XII33 trafił do grobu
ze swoją upadłą sławą. Obecnie istniejący zbór
ewangelicki został wybudowany w 1779
roku34.
Żydzi w Kępnie założyli swoją gminę w
1674 roku, znamiennym wyniesieniem na tron
Polski mądrego i wspaniałomyślnego [Jana
III] Sobieskiego. Na potwierdzenie swobodnej
przez nich służby Bożej, Kazimierz Patrocki35,
prałat i dziekan okręgu, w którym leży Kępno,
w 168936 roku pobłogosławił synów
izraelickich przywilejem, kończąc go tymi
słowami:
„Quem nimirum non possumus, inquit
Tacitus, toliere, toleremus. Quin
tolerat eosdem supremum coelorum
Numen, maximum lumen. Judicia
quippe diuina plura latent, quam
cuique patent!”37
Tutaj odkrywa się przeciwieństwo myśli
łacińskich duchownych i przeciwstawne
skrajności
[ich
postaw].
Jeden,
jak
widzieliśmy, przegania z fanatyczną
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złością i bredzeniem, takiego jak on,
chrześcijańskiego duchownego, na pochwałę
także trynitarskiego38, [w którego misji] nie
po łacinie, a w języku niemieckim, chociaż
nie w dźwiękach, ale w duchu i istocie,
dominuje najwyższy kult chrześcijański. –
Tenże [drugi] wznosi żydowskiego rabina na
piedestał39 i głosi nie o już przybyłym, ale
jeszcze o przyszłym Zbawicielu?
Nie bacząc na to, ile racji ma Tacyt, w ustach
chrześcijańskiego
kapłana
nakłanianie
poganina do okazywania tolerancji wobec
innowierców oznacza niewiedzę lub brak
szacunku dla własnego nauczania, aby dla
Judejczyka stać się jak Judejczyk, dla
Hellena – jak Hellen, aby stać się wszystkim
dla wszystkich40, i nie należy, moim zdaniem,
przyzywać mędrców tego świata, lecz
jedynie mówić o miłości i z miłości (*) lub
milczeć, nie spodobawszy się tobie41 – ne
sutor ultra crepidam42?
(*) Głosimy to w nieuczonych słowach
ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których
naucza Duch, przykładając do duchowych
rzeczy duchową miarę (1 Kor 2,13)43.
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Kościół łaciński został postawiony w
Kępnie najpóźniej. Przywilej na jego
budowę wystawił w 1684 roku właściciel
ziemski Marcin Olszowski44, do którego
Kępno przeszło we władanie od
Biskupskiego. Za panowania tych
magnatów i potomków ostatniego Kępno
było dostępne tylko od północnej strony;
lasy i błota otaczały jego okolice; mgły i
nieznośne
opary
były
udziałem
osadników kępińskich przez blisko 120
lat od początku tego miasta. Obecne
przepiękne położenie Kępno zawdzięcza
swojej lokacji i dalszym działaniom
Adama Kromno - Piotrowskiego45,
generalnego adiutanta ostatniego króla
polskiego
Stanisława
[Augusta
Poniatowskiego], który osuszył kanałami
błota, co od źródeł zmieniły się w małe
rzeczki z czystą wodą; gdzie stała zielenią
pokryta woda, tam obecnie są tłuste łąki i
bogate pastwiska; gdzie ptactwo wodne
wiło gniazda, tam rataj uprawia pole, a
błogosławione
żniwo
szczodrze
wynagradza trudy jego. KromnoPiotrowski
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usypał
drogi,
prowadzące
do
Wrocławia,
do
Warszawy,
do
Częstochowy i [do] Brzegu; wyrąbał
lasy i uczynił Kępno otwartym ze
wszystkich stron. Od 1779 roku można
było uznać istnienie Kępna jako
prawdziwego
miasta;
zagospodarowanie i upiększenie trzeba
zawdzięczać rządowi pruskiemu, który
50% [podatku] darował temu, kto
budował dom murowany, według
zatwierdzonego
planu.
Obecny
właściciel Żeromski wyłożył ulice
kamieniem około czterech lat temu.
Został uznany dobrym budowniczym,
lecz zarazem w sposobach i przy
sprzyjających okolicznościach zbyt
skromnym [fundatorem].
Obecnie w Kępnie jest 365 domów,
w tej liczbie 28 murowanych;
mieszkańców rodzaju męskiego łącznie
1889 Polaków, Niemców i Żydów – i
można uznać Kępno, po [jego]
zewnętrznych i wewnętrznych zaletach,
uporządkowanym i pięknym miastem
prowincji polskich.
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Najwyższym miejscem w Kępnie jest
kwartał (*) zajęty przez szpital, choć całe
miasto tworzy wzniesienie, względem
płaskiego otoczenia, i przypomina dawne
istnienie wyspy na tym miejscu.
Powietrze wszędzie jest wystarczająco
czyste
i
w
słoneczną
pogodę
przezroczyste. Klimatu nie wyróżnia nic
szczególnego i różniącego się od pasa
wrocławskiego. Zima 1812 i zeszła były
nadzwyczaj srogie, o ile pamiętać mogą
mieszkańcy; w ostatnich dniach kwietnia
obecnego 1814 roku były niektóre
poranki poniżej zera, co rzadko się zdarza
w tym kraju.
Tutaj brak chorób charakterystycznych
dla
okręgu
kępińskiego
(morbi
endemici46) wyłączając kołtun (рliсa
polonica47), ale i ta dolegliwość jest
rzadziej spotykana przy granicy Śląska,
niż w głębi Polski.
(*) Na załączonym do tego [opisania] planie
cyframi 4 oznaczono budynki, w których był
umieszczony szpital.
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Tutejszy lekarz powiatowy H. Enoch48 w
swojej wiedzy (De dubio plicae Polonicae
inter morbos loco) w żaden sposób nie chce
uznać tej dolegliwości za chorobę,
przypisując pochodzenie jej niechlujstwu i
uporowi przesądów ludzkich, że po małym
splątaniu włosów uważają za nieszczęście ich
rozczesywanie i zostawiają je aż do
utworzenia prawdziwego
kołtuna, w
iluzorycznej wierze, jakoby obecność kołtuna
jest tarczą przeciw licznym chorobom, a
wręcz przeciwnie – nieposzanowanie kołtuna
i wyrażanie niechęci wobec niego sprowadza
wszelkie możliwe fizyczne zła na człowieka.
Wniosek H. Enocha o pochodzeniu kołtuna
jest bardzo uczciwy, niemniej, co i on sam
przyznaje, że idealne wystrzyżenie go bywa
przyczyną uporczywego bólu głowy, róży49,
padaczki, także udaru, [podobnie] jak nagłe
ukrycie świerzbu, mającego wspólny
początek z kołtunem, jest związane z bardziej
niebezpiecznymi przypadkami. Świerzb jest
jednak uznawany za chorobę, a kołtun jest
prawdziwą chorobą;
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jednak ani jednego nie zauważyłem, kto
mając tę dolegliwość posiadał świeżą
twarz, zdrowy wygląd i chwaliłby się
krzepkością budowy; wszyscy tacy ludzie
są bladzi, apatyczni lub chudzi, i
sprawiedliwie po tych cechach kołtun
należy zaliczyć do chorób cachexiae50 –
tak uważają Carthevserus, Lafontaine51 i
Brera52 – H. Enoch podkreśla swoje
doświadczenia skutecznego pozbycia się
kołtuna, przeprowadzone przez stopniowe
i powolne wykonywanie strzyżenia i
rozczesywania go, a potem długotrwałe
noszenie na głowie wojłokowej jarmułki;
przytacza także przykłady udzielonej
przez niego pomocy tym, którzy mieli
nieszczęście ostrzyc dawny kołtun,
przykładaniem opatrunku na głowie, na
potylicy, z zastosowaniem ligni quaiaci53,
stipidum dulcamarae54 – a potem także
długotrwałe
noszenie
wojłokowej
jarmułki. Wszystko to zasługuje na wiarę;
ale same wnioski i doświadczenia własne
H. Enocha utwierdzają go w tym, że
niepotrzebnie wyklucza kołtun
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z listy chorób. Nie ma żadnej wątpliwości, że
są sposoby zapobiegania kołtunowi, ale dopóki
one nie staną się powszechnymi i trichoma55
lub, jak [ją] Niemcy nazywają Weichselzoph56,
nie zaniknie, do tego czasu poczekać potrzeba,
[by] chorobę tę uznawać nie za chorobę;
ponieważ liczne choroby posiadają pewniejsze
sposoby [im] zapobiegania, a szczególnie
najbardziej śmiertelna z nich dżuma (pestis57);
ale z tego nie wynika, że dżuma nie jest
chorobą.
Powszechne choroby zakaźne, [które]
srożyły się w Kępnie i okolicznych wioskach
w roku 1812 i na początku 1813, były
przywleczone przez przemykające resztki sił
francuskich. Właściwości tych chorób były
jednakowe
z
ówczesnymi
chorobami
wileńskimi (*),
(*) Można z największą pewnością oczekiwać
najbardziej współczesnego opisania tych
chorób przez F. Heurotha59, znanego z wyróżniającej go uczoności w nauce lekarskiej
i będącego celowo w [tym] czasie głównym
lekarzem wileńskich szpitali, właśnie podczas rozprzestrzeniania się tej zarazy, do
końca.
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i wywoływały powszechną zarazę na
głównych drogach od Moskwy do Paryża. W
Esmondzie59, w północnej Holandii,
tworzyły się kiedyś zakaźne wrzody od
gnijącego na mieliźnie wieloryba, zdechłego
blisko brzegu; francuskie zastępy wlokące
się od Moskwy można porównać do takiego
największego wieloryba, który ogonem leżał
przy Moskwie, a pyskiem sięgał Paryża, gnił
we wszystkich miejscach i smrodem swoim
zarażał i zabijał mieszkających wokół.
Na cmentarzu luterańskim po dziś
wykopuje się szwedzkie mundury i guziki,
które od dawnych czasów, leżąc w
piaszczystym gruncie, nie rozpadły się.
Powinno się je odnieść do wojny Karola XII,
ale nie można wykluczyć, że wskutek tego,
iż żołnierze chowani byli z całym
ekwipunkiem, panowała jakaś zaraźliwa
choroba, od której umarli byli chowani w
ziemi, w czym kto umarł i z rzeczami do
nich należącymi; przy czym byłoby to
[opisane] w historii – chociaż obozowe
choroby były i częste,
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i zwyczajne, a pisarze, wyjaśniający we
wszystkich szczegółach bitwy mechanicznie, nie uwzględniają fizycznych
[cech]
pobojowiska.
Mniej
prawdopodobne [od] tego [było] istnienie
w Kępnie lazaretu, i to z niewygody
miejsca i pomieszczeń, i dlatego, że
kwaterowanie w Kępnie i w jego okolicach w owym czasie powinno być
najbardziej potrzebne, do czego Karol XII
nie był zmuszony. – Wiadomo, że książę
Mienszykow60 w 1704 roku rozbił pod
Kaliszem61
szwedzkiego
generała
62
Mardefelta ; mogło [też] być, że lekkie
wojska
prześladując
rozpierzchłych
Gotów, dopadły ich w Kępnie;
mieszkańcy, jak wiadomo, trzymający
stronę [Stanisława] Leszczyńskiego i
uznający Szwedów protektorami swego
wyznania, zebrali ciała, i zgodnie z
obrzędem
swoim
pochowali,
nie
obnażając ciał bohaterskich [żołnierzy], w
końcu tu jest mój domysł, też nie można
zaprzeczyć, iż okolica Kępna w ciągu 40
[ostatnich] lat nie była miejscem
otwartego lub większego starcia.
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Przyroda nie ma tu zbyt bogatego królestwa
minerałów. W niektórych niskich miejscach
dawnych bagien znajduje się ruda żelaza; ale jej
ubóstwo nie jest warte wykorzystania.
W królestwie roślin rosną dziko następujące
lecznicze byliny [i grzyby63]:
krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), tatarak zwyczajny
(Acorus calamus L.), muchomor czerwony (Amanita muscaria64 (L.)
Lam.), rumian psi (Anthemis cotula L.), mącznica lekarska
(Arctostaphylos uva-ursi65 (L.) Spreng.), bylica piołun (Artemisia
absinthium L.), chaber bławatek (Centaurea cyanus L. 1753),
glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.), szczwół plamisty
(Conium maculatum L.), jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare
Lam.), szalej jadowity (Cicuta virosa L.), dymnica pospolita
(Fumaria officinalis L.), bluszczyk kurdybanek (Glechoma
hederacea L.), bodziszek cuchnący (Geranium robertianum L.),
centuria zwyczajna, tysiącznik (Centaurium erythraea66 Rafn), lulek
czarny (Hyoscyamus niger L.) i l. biały (Hyoscyamus albus L.),
dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), jałowiec
pospolity (Juniperus communis L.), kurzawka ołowiana (Bovista
plumbea67 Pers.), widłak goździsty (Lycopodium clavatum L.), mięta
pieprzowa odm. węgierska (Mentha×piperita L. var. silvestris),
(ogrodowa) mięta zielona (Mentha spicata68 L.), ślaz okrągłolistny
(Malva rotundifolia L.), szanta zwyczajna (Marrubium vulgare L.);
wrotycz maruna (Matricaria parthenium L.), rumianek pospolity
(Matricaria chamomilla L.), bobrek trójlistkowy (Menyanthes
trifoliata L.), kocimiętka właściwa (Nepeta cataria L.), storczyk
samczy (Anacamptis morio69 (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W.
Chase), podkolan biały (Platanthera bifolia70 (L.) L. C. Rich.),
paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare L.), nerecznica samcza
(Dryopteris filix-mas71 (L.) Schott), płonnik pospolity (Polytrichum
commune Hedw.), rozchodnik72 (Sedum L.),
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podbiał pospolity (Tussilago farfara L.), ożanka czosnkowa (Teucrium
scordium L.), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum L.), fiołek
trójbarwny (Viola tricolor L.), dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum
thapsus L.), d. pospolita (Verbascum nigrum L.), przetacznik leśny
(Veronica officinalis L.), werbena pospolita (Verbena officinalis L.).

Z roślin mocno73 trujących są tu:
blekot pospolity (Aethusa cynapium L.), zawilec gajowy (Anemone
nemorosa L.), sasanka zwyczajna (Anemone pulsatilla L.), s. łąkowa
(Anemone pratensis L.), zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.),
przestęp biały (Bryonia alba L.), czermień błotna (Calla palustris L.),
knieć błotna, kaczeniec (Caltha palustris L.), komosa wielkolistna
(Chenopodium hybridum L.), świerząbek bulwiasty (Chaerophyllum
bulbosum L.), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium
L.), bie-luń dziędzierzawa (Datura stramonium L.), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias L.), w. lancetowaty (Euphorbia esula L.), w.
obrotny (Euphorbia helioscopia L.), w. ogrodowy (Euphorbia peplus
L.), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris L.), życica roczna
(Lolium temulentum L.), kropidło piszczałkowate (Oenanthe fistulosa
L.), gnidosz błotny (Pedicularis palustris L.), kropidło wodne
(Phellandrium aquaticum L.), jaskier wodny (Ranunculus aquatilis L.),
j. ostry (Ranunculus acris L.), j. różnolistny (Ranunculus auricomus L.),
j. bulwkowy (Ranunculus bulbosus L.), j. wiosenny (Ranunculus ficaria
L.), j. płomiennik (Ranunculus flammula L.), j. kosmaty (Ranunculus
lanuginosus L.), j. wielki (Ranunculus lingua L.), j. jadowity
(Ranunculus sceleratus L.), rzodkiew świrzepa (Raphanus
raphanistrum L.), sporysz74 (Secale cornutum), psianka czarna
(Solanum nigrum L.), marek szerokolistny (Sium latifolium L.).

Z królestwa zwierząt aptekarze zbierają:
oleicę krówkę (Meloe proscarabaeus L.), pryszczel lekarski,
kantarydę (Meloe vesicatoria L.= Lytta vesicatoria L.), mrówkę rudnicę
(Formica rufa L.), stonogę murową (Oniscus asellus L.), dżdżownicę
ziemną, d. zwykłą, rosówkę (Lumbricus terrestris L.).
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Przemyślność75 kępińskich obywateli
ogranicza się do handlu wełną i końmi;
handel świniami przewożonymi na Śląsk
jest także znaczny. Oprócz tego fabryka
tytoniu w Kępnie wytwarza go [rocznie] do
3000 pudów76, a zakłady przygotowujące
korzeń cykorii na kawę wytwarzają rocznie
palonej cykorii do 4000 pudów. Niektórzy
z kępińskich mieszkańców zajmują się
równocześnie uprawą roli.
Charakter kępnian stanowi mieszaninę
niemieckich i polskich usposobień,
ponieważ Polacy i Niemcy są tutaj
przemieszani, między innymi ci ostatni są
pierwotnymi obywatelami. Polacy nauczyli
się od Niemców budowy domów i
oszczędności, a ci przejęli od pierwszych
człowieczeństwo
i
częściowo
lekkomyślność; przy czym należy oddać
obywatelom Kępna sprawiedliwość ich
prawości, uczciwości i szlachetnych uczuć.
Żydzi, jak i wszędzie Żydzi; ale są między
nimi rodziny najszlachetniejsze.
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– W Kępnie brakuje szkoły o wyższym
poziomie; dzieci, bez różnicy wyznań, uczą się
tego samego i dalej poza arytmetykę nie
wychodzą. W czasie rządów Księstwa
[Warszawskiego] konskrypcja77 i nadmierne
podatki były jedynymi objawami żelaznej
władzy; szkoła cierpliwości dla wielkich i
małych stanowiła całą oświatę narodową;
Kępno oczekuje teraz, skąd wzniesie się nad
nim i oświeci polityczne słońce.
Kępno, dnia 6 maja 1814 roku

__________
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OBJAŚNIENIE ZNAKÓW NA
PLANIE
a. rynek miejski78
b. dziedziniec zamkowy79
c. kościół katolików80
d. kościół luteran
e. synagoga żydowska81
f. dziedziniec solny82
g. Kośmidrowy Las83
h. Pagórek Kośmidra84
i. droga do Kalisza85
k. droga do Warszawy86
l. droga do Wrocławia87
m. droga do Brzegu88
n. droga do Częstochowy
o. bezimienne rzeczki
p. wieś Osiny89
4. zarysy domów, które były zajęte na
szpital
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( * ) cztery przypisy dolne autora, z których pierwszy podzielony jest
na stronach 4 i 5 oryginału.
1. Order Świętej Anny; strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_%C5%9Awi%C4%99tej_Anny,
dostęp 22 IV 2020.
2. Order Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza; strona
internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_%C5%9Awi%C4%99tego_W
%C5%82odzimierza, dostęp 22 IV 2020.
3. Działało w latach 1802-1817 jako Министeрство нарoдного
просвещeния (pisownia dzisiejsza).
4. Iwan Osipowicz Timkowski (1768-1837), rzeczywisty radca stanu,
doktor medycyny i petersburski cenzor w latach 1804-1821.
Dopuścił do druku 17 wierszy oraz poemat Rusłan i Ludmiła
Aleksandra Puszkina, który wymienia go w dwóch satyrycznych
epigramatach; strona internetowa:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимковский,_Иван_Осипович,
dostęp 2 XII 2019.
5. Sir James Wylie (1768-1854), szkocki lekarz i chirurg, od 1790 w
Rosji jako Jakow (Jakub) Wasiliewicz Willie. Kariera od lekarza
pułkowego aż po głównodowodzącego wojskowej służby
medycznej. Chirurg nadworny w latach 1799-1854, rzeczywisty
tajny radca w 1841. Uznał zabójstwo cara Pawła I jako atak
apopleksji i nadal pozostał na tym stanowisku za Aleksandra I oraz
Mikołaja I. Podczas kampanii 1812 dowodził wojskową służbą
medyczną
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oraz przeprowadził ok. 80 operacji podczas bitwy pod Borodino.
Prezes Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu (18081838). Uważany jest za jednego z organizatorów medycyny
wojskowej w Rosji; strony internetowe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_James_Wylie,_1st_Baronet,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виллие,_Яков_Васильевич, dostęp
29 XI 2018.
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6. Wojskowa Akademia Medyczna w Petersburgu założona w 1786,
a od 1808 działała pod nazwą Императорская медикохирургическая академия (pisownia dzisiejsza); strony
internetowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Akademia_Medyczna_
im._S.M._Kirowa,
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rmedizinische_Aka
demie_S._M._Kirow, dostęp 29 IX 2018.

BUDYNEK GŁÓWNY AKADEMII W 1914 ROKU Z POMNIKIEM
JAKOWA WASILIEWICZA WILLIEGO

JAKOW WASILIEWICZ WILLIE (1768-1854)

7. Czasopismo wydawane przez Cesarską Akademię MedykoChirurgiczną w Petersburgu w latach 1811-1816 pod nazwą
„Всеобщий журнал врачебной науки” (pisownia dzisiejsza).
8. Łac. Siccitatibus non abolescit vinea = franc. La sécheresse ne
fait point mourir les vignes = pol. Susza nie zabija winorośli.
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(słownik: Le Brun, s. 790).
9. Lucius Iunius Moderatus Columella (4-70) – rzymski autor dzieł
poświęconych agrotechnice; strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Columella, dostęp 17 X 2018.
10. Autor zamiennie używa dwóch nazw niemieckiej i polskiej, w
przekładzie dalej będzie używane Kępno.
11. Szerokość geograficzna Kępna podana przez autora różni się o 1º25´
od określonej na mapach dzisiejszych i przykładowych dwóch z
XVIII i XIX wieku, wymienionych w następnym przypisie, która
jest dla tych map jednakowa i wynosi 51º17.́
12. Długość geograficzna Kępna podana przez autora odniesiona jest do
ówcześnie stosowanego południka zerowego Ferro, leżącego na
hiszpańskiej wyspie El Hierro, wysuniętej najbardziej na zachód
Europy. Taką długość użyto na mapie Górnego Śląska z roku 1746 z
Kępnem poza mapą, ale z pokazanym Bralinem, odległym o 6´na
zachód, oraz na mapie Daniela Gottlieba Reymanna, ark. Oleśnica.
Długość dla Kępna z tych map to odpowiednio 35º 55´oraz 35º40,́
czyli różni się od podanej przez autora najwyżej o 10,́ a od
dokładniejszej drugiej o 5´; strony internetowe:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Superiorem_
Silesiam_AD1746.jpg oraz
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_Reymanns_
Special-Karte/Reymanns_Special-Karte_133_Oels_600dpi.jpg,
dostęp do obu map 17 X 2018.
13. Prawdopodobnie błąd zecerski.
14. Z łac. nūdǔs ‘nagi, goły, nieuzbrojony’. Oddaje postać kępy przed
powstaniem grodziska na tzw. Kopcu w IX-X w., w: S. Kowalski,
Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r., Kępno, 2018, s. 16.
15. Z niem. Staude ‘krzak, krzew, roślina krzewiasta’.
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16. Szlachcic Kośmider Gruszczyński, w: W. Kokociński, J. Kurzawa,
Z dziejów Kępna, Poznań 1960, s. 7. Od jego imienia nazwano
Kopiec, który Aleksander P. Władimirski w opisie swego planu
Kępna nazwał Pagórkiem Kośmidra (por. przypis 84). Jednak
autorzy powyższego cytowanego dzieła na s. 180, nazwą Kośmider
określają łąki przylegające do Kopca.
17. Syców, do 1888 roku Polnisch Wartenberg, później Gro
Wartenberg.
18. Pasuje tutaj średnia mila pocztowa lub policyjna, stosowana w
Saksonii do 1722 roku (9062 m) lub dawna mila lądowa,
stosowana w Hanowerze do 1836 (ok. 9300 m); strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mila_(jednostka_d%C5%82ugo%C5
%9Bci), dostęp 17 X 2018. Milę rosyjską, licząca 7 wiorst =
7467,6 m, wprowadzono dopiero w połowie XIX wieku.
19. W języku kazachskim i mongolskim dawna nazwa cesarza
chińskiego; strona internetowa:
https://translate.google.pl/?hl=pl&sl=ru&tl=kk&text=%D0%B1%
D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%B
D&op=translate, dostęp 17 X 2018.
20. Adam Franciszek z Rudnik Biskupski (†1667), starosta wieluński
w 1664 roku, nadał Kępnu przywilej lokacyjny 2 XII 1661 po
zatwierdzeniu go przez Sejm 1 V 1661, w: J. Kurzawa, S.
Nawrocki, Dzieje Kępna, Kalisz, 1982, s. 22; podstoli w Krakowie,
ekonom w Samborze 1665; strony internetowe:
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=3&single=&filen
o=1&page=92&expr=&highlight=0,
http://www.barbarafamily.eu/webtrees/individual.php?pid=I7930
&ged=2018, http://www.historiawielunia.uni.lodz.pl/urzedy.html,
dostęp 27 IX 2018.
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21. Przybysze ci pochodzili z Milicza, Oleśnicy, Ostrowiny i innych
przygranicznych okolic Śląska, w: W. Kokociński, J. Kurzawa, Z
dziejów Kępna…, s. 17; J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje Kępna…, s.
22.
22. 20 grudnia 1660 roku; strona internetowa:
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka//jednostka/35514614, dostęp 6 VI 2021.
23. Z łac. ‘starosta’.
24. Błąd autora: nie Rawa (Mazowiecka) a Rawicz. Poprawne miasto
wskazał Marian Lorenz w przywileju lokacyjnym Jana Kazimierza z
1660 roku: Dajemy temuż miastu i jego mieszkańcom możliwość i
wolność wytwarzania towarów różnego rodzaju, mianowicie sukna i
płótna, jak też innych produktów oraz wywożenia ich z Królestwa
[…], na wzór i wedle przywilejów innych miast nowo lokowanych,
szczególnie zaś miasta Rawicza, położonego w Wielkopolsce, za J.
Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje Kępna…, s. 264.
25. Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i wielki książę litewski
od 1587 roku oraz król Szwecji jako Zygmunt Waza 1592-1599
(podczas unii polsko-szwedzkiej) z tytułem zachowanym do śmierci.
26. Karol, książę Sudermanii (1550-1611), regent 1599-1604, a później
król Szwecji jako Karol IX Waza 1604-1611.
27. Prawo magdeburskie, w: W. Kokociński, J. Kurzawa, Z dziejów
Kępna…, s. 19-20.
28. Karol X Gustaw Wittelsbach (1622–1660), król Szwecji od 1654
roku.
29. Pokój w Oliwie zatwierdził Sejm w 1661 roku.
30. Inflanty (słownik: Szmidt), dziś Estonia i Łotwa.
31. Wojciech Walenty Kosicki; dokładny opis konfliktu katolików i
luteran w latach 1684-1718 podano w: W. Kokociński, J. Kurzawa,
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Z dziejów Kępna…, s. 49-52; J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje
Kępna…, s. 36-38.
32. August II Mocny (1670-1733), elekcyjny król Polski w latach
1697-1706 i od 1709 roku.
33. Karol XII Wittelsbach (1682-1718), król Szwecji od 1697 roku,
wybitny dowódca wojskowy.
34. Drugi drewniany zbór spalił się w wielkim pożarze miasta 15 lipca
1854 roku. Obecny został zbudowany w stylu neogotyckim w
1863; M. Łapa, Historia gminy żydowskiej w Kępnie – od drugiej
połowy XVII wieku do września 1939 r., w: Kępińscy Żydzi, red.
M. Łapa, Kępno, 2008, s. 30; W. Kokociński, J. Kurzawa, Z
dziejów Kępna…, s. 33.
35. Kazimierz Patrocki z Patronowa, protonotariusz apostolski,
dziekan ostrzeszowski, proboszcz kępiński, oznajmia, że w wyniku
polecenia ks. Jana Brunettiego, doktora obojga praw, kanonika
katedralnego wrocławskiego, konsyliarza i wiceoficjała biskupa
wrocławskiego, wzywa duchowieństwo dekanatu swego i
dystryktu ostrzeszowskiego, aby nie czyniła Żydom kępińskim
jakichkolwiek przeszkód w ich praktykach religijnych, co zostało
zagwarantowane postanowieniami konstytucyjnymi, pergamin z
20 XI 1682 roku. Por. rok z przypisem 36; strona internetowa:
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka//jednostka/35514628, dostęp 6 VI 2021.
Ekspaulin ks. Patrocki był sekretarzem króla Jana III Sobieskiego,
pierwszym proboszczem kępińskim w latach 1684-1689, zwanym
„przyjacielem Żydów”, w: W. Kokociński, J. Kurzawa, Z dziejów
Kępna…, s. 191; J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje Kępna…, s. 34.
Jego przywilej dla Żydów został pokazany na fotografii i
nazwany Nihil demandavit w: M. Łapa, Historia gminy
żydowskiej…,
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s. 17 (za nieznanym mi maszynopisem Feliksa Gruszki „Żydzi
kępińscy”, Kępno, 1999), lecz na pergaminie występuje tylko słowo
demandavit. Taka dwuwyrazowa nazwa jest cytowana w kolejnych
publikacjach poświęconych historii Kępna, m.in. w: S. Kowalski,
Dzieje Kępna…, s. 28, ale z błędem jako Nihil demondovit.
Natomiast na portalu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, na
podstawie drukowanego wydania I tego przekładu, poprawiono już
datę i nazwę pergaminu; strona internetowa:
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/226-kepno/99-historiaspolecznosci/137456-historia-spolecznosci#footnote1_flcxge9,
dostęp 15 IV 2021.
36. Rok podany przez autora jest poprawny. Natomiast w cytowanym w
przypisie 35 opisie archiwalnym pergaminu z Archiwum
Państwowego w Poznaniu (AP w Poznaniu) nie został jeszcze
poprawiony rok na właściwy, odczytany przeze mnie z fotografii
rękopisu w: M. Łapa, Historia gminy żydowskiej…, s. 17. Pismem z
14 I 2019 roku zwróciłem się do AP w Poznaniu o weryfikację
opisów dwóch jednostek z zespołu 53/4329/0 Akta miasta Kępno, na
który 21 I 2019 odpowiedziała Zofia Wojciechowska, starszy
kustosz AP w Poznaniu, przyznając, iż datą wystawienia dokumentu
jest 20 listopada 1689 roku.
37. Poprawny łaciński tekst pergaminu odczytany z fotografii rękopisu w:
M. Łapa, Historia gminy żydowskiej…, s. 17. W tłumaczeniu
Michała Malińskiego znaczy: Kogo niewątpliwie nie możemy znosić,
powiada Tacyt, znosimy. Dlaczego nie miałaby znosić tych samych
najwyższa niebiańska Wola Boża, największa światłość. Zaprawdę
osądy boskie wiele skrywają, jakże wiele każdemu odkrywają!
38. Uznający Trójcę Świętą.
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FOTOGRAFIA PERGAMINU KS. PATROCKIEGO OMAWIANEGO W
PRZYPISACH 35-37; M. ŁAPA, HISTORIA GMINY ŻYDOWSKIEJ…, S . 17

39. Odpowiednik nie znalezionego idiomu возводиmь на Оронь o
przypuszczalnym znaczeniu: ‘wznosić na piedestał, wynosić pod
niebiosa’; Spirydowicz, s. 28.
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40. Odwołanie się autora do Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian (1
Kor 9, 20-22): I stałem się dla Judejczyków jako Judejczyk, […] dla
wszystkich stałem się wszystkim…, z dołączeniem tu jeszcze
Hellenów; strona internetowa:
http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/20,
dostęp 27 III 2020.
41. Zdanie powyższe przełożyła Maria Mocarz- Kleindienst, slawistka z
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
42. Pierwotne Sutor, ne ultra crepidam użyte zostało przez Pliniusza
Starszego (23-79) w Naturalis Historia w znaczeniu: ‘Szewc [nie
powinien krytykować] niczego poza sandałem’; strona internetowa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sutor,_ne_ultra_crepidam, dostęp 27
XII 2018.
43. Biblia Warszawska, strona internetowa: http://bibliaonline.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/2/13, dostęp 23
XII 2018.
44. Drewniany kościół pw. św. Marcina ufundował Marcin Konstanty na
Olszowie Olszowski, starosta wieluński, jako wotum za szczęśliwy
powrót z wyprawy wiedeńskiej w 1683 roku, wystawiając przywilej
8 VII 1684 roku w Wieluniu, w: J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje
Kępna…, s. 34; S. Kowalski Dzieje Kępna…, s. 26.
45. Adam Kromno Piotrowski (junior *1720), adiutant KJM i dziedzic
miasta Kępna, potwierdza prawa i wolności Żydów, synagogi w
Kępnie, określone i zatwierdzone przez poprzednich dziedziców
tegoż miasta. Sam zaś określa szczegółowo uprawnienia handlowe
tychże Żydów wełną surową, aby nie przynosiły szkody tamtejszym
sukiennikom oraz zezwala na wystawienie wagi dla ważenia wełny i
innych towarów, 15 V 1780 roku w Kępnie;
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strona internetowa:
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka//jednostka/35514649, dostęp 6 VI 2021. Powyższa, dziś
obowiązująca pisownia nazwiska wystawcy pergaminu, Adama
Piotrowskiego herbu Kromno, została potwierdzona przez Zofię
Wojciechowską, starszego kustosza AP w Poznaniu, w
odpowiedzi na moje pismo wymienione w przypisie 36.

PIERWSZY KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARCINA Z 1685 ROKU; POCZTÓWKA
ZE ZBIORÓW STOWARZYSZENIA SOCJUM KĘPNO I OKOLICE,
STRONA INTERNETOWA: KEPNOSOCJUM .PL
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46. Choroby endemiczne, utrzymujące się długotrwale na danym
obszarze przy stałym poziomie zachorowań.
47. Kołtun polski (łac. plica polonica) zwany także gwoźdźcem,
goźdźcem lub pliką – sklejony łojem i wydzieliną wysiękową (np.

MARCIN KONSTANTY* LUB JÓZEF WIKTORYN** OLSZOWSKI NA
BLASZANYM PORTRECIE TRUMIENNYM, DZIŚ OPRAWIONYM W
RAMĘ W KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA; ZE ZBIORÓW
STOWARZYSZENIA SOCJUM KĘPNO I OKOLICE, STRONA
INTERNETOWA: KEPNOSOCJUM .PL

* W. Kokociński, J. Kurzawa, Z dziejów Kępna…, s. 189; M. Łapa,
Historia gminy żydowskiej…, s. 10; S. Kowalski, Dzieje Kępna…,
s. 27.
** J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje Kępna…, s. 51; S. Kowalski,
Dzieje Kępna…, s. 65.

KOBIETA ZAATAKOWANA PRZEZ ZŁO ZWANE KOŁTUNEM…; STRONA
INTERNETOWA:
HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:SARTORI_PLICA_P
OLONICA.JPG, DOSTĘP 1 X 2018

z powodu wszawicy) pęk włosów na głowie, powstały na skutek
braku higieny lub niekorzystania ze szczotki bądź grzebienia.
Ilustracja na miedziorycie z XVIII wieku; strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82tun, dostęp 1 X 2018.
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48. Hirsz później Herman Enoch (niem. Hirsch Enoch, ros. Гирш
Енох), urodził się w rodzinie żydowskiej w Stargardzie
(Szczecińskim) w połowie XVIII wieku jako Hirsch Henoch. Rok
urodzenia nie jest pewny, a wynikający z dostępnych źródeł to
1746, 1756 lub 1760. Studiował medycynę na uniwersytecie we
Frankfurcie nad Odrą i tam w 1801 roku (w wieku 55 lat) uzyskał
doktorat rozprawą De dubio plicae Polonicae inter morbos loco, w:
N. Koren, Jewish Physicians: A Biographical Index, Jerusalem
1973, s. 46; strona internetowa:
https://books.google.pl/books?id=yqXuA930hrgC&printsec=frontc
over&dq=Jewish+Physicians:+A+Biographical+Index#v=onepage
&q=Hirsch%20Enoch&f=false, dostęp 1 XII 2019.
Jego promotorem był Johann Bernhard Jacob Berends (1769-1823),
autor Dissertatio de dubio plicae polonicae inter morbos loco,
Frankfurt 1801. Prace obu lekarzy w: Bibliografia Polska XIX w.,
red. K. Estreicher, Kraków 1959, t. 6, s. 124 oraz t. 2, s. 193: strony
internetowe:
https://www.estreicher.uj.edu.pl/xixwieku/indeks/wpis/?id=58640
&offset=0&index=2,
https://www.estreicher.uj.edu.pl/xixwieku/indeks/wpis/?id=77917
&offset=0&index=2, dostęp 1 XII 2019.
Przed II rozbiorem Polski Enoch był już uznanym lekarzem w
Kaliskiem, m.in. w Wieruszowie: w 1792 r. Enoch liczył około 36
lat i słynął już jako znakomity lekarz, w: J. Goldberg, Społeczność
żydowska w szlacheckim miasteczku. Żydzi w dawnym Wieruszowie,
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1966, nr 59, s.
19; strona internetowa:
https://cbj.jhi.pl/documents/755572/20/, dostęp 1 XII 2019.
Przyjmował pacjentów w kamienicy przy Rynku 36, a także
przyczynił się do budowy tamtejszej synagogi, w: J. Maciejewski,
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W dawnym Wieruszowie – słowem i kreską malowane, Wieruszów,
2018, s. 76.
Był ojcem doktora medycyny Jakuba Kazimierza Enocha (17851847). Biogramy obu lekarzy w Słownik lekarzów…, s. 111 oraz w
P. Szarejko, Słownik lekarzy..., s. 168-169, jednak tutaj ojciec
Jakuba Kazimierza ma już imię Herman. To imię Enocha podaje
też Wielka Genealogia Minakowskiego za Polskim Słownikiem
Biograficznym,
strona
internetowa:
http://www.sejmwielki.pl/b/psb.5301.1, dostęp 1 XII 2019.
Ale historyk Adam Skałkowski, w biografii wnuka Hirsza, Juliusza
Enocha (1822-1880), prawnika i polityka, jako wprowadzenia do:
Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich 1861–
1864, Kórnik, 1947, s. 181-182, pisze: Dziad Juliusza Hirsch,
urodzony w Starogardzie pod Szczecinem, przybył do Polski po
drugim rozbiorze i osiedlił się w Wieruszowie nad Prosną jako
lekarz. W rozprawie doktorskiej, złożonej na uniwersytecie
frankfurckim (nad Odrą), określony jest jako „Vierusoviae
Polonus”, a traktował w niej o kołtunie (plica polonica), który
wtedy zaczęto zwalczać, strona internetowa:
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/4653/edition/8282/c
ontent, dostęp 1 XII 2019.
Pobyt Enocha w Wieruszowie w latach 1797-1826 podaje N. Koren,
Jewish Physicians…, s. 46. Wszystkie źródła są zgodne, że Hirsz
Enoch zmarł w Wieruszowie w 1828 roku i został pochowany tam
na cmentarzu żydowskim.
49. Zakaźna choroba skóry; strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa_(choroba),
dostęp 1 X 2018.
50. Choroby wyniszczeniowe o różnym podłożu; strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyniszczenie, dostęp 1 X 2018.
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51. Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812), doktor medycyny,
nadworny chirurg i konsyliarz medyczny króla Stanisława Augusta
(1787), główny chirurg (1807) i naczelny lekarz (1811) wojsk
Księstwa
Warszawskiego.
strona
internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/franciszek_leopold_lafontaine, dostęp
12 II 2020

FRANCISZEK LEOPOLD LAFONTAINE
(1756-1812)

52. Valerian Ludwig Brera (1772-1840), włoski lekarz w Mediolanie,
doktor medycyny w Bolonii, Padwie i Wenecji; strona internetowa:
https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Br%C3%A9ra,_Vale
rian_Ludwig, dostęp 31 I 2019.
53. Prawdopodobnie ekstrakt z drewna gwajakowców (Guaiacum L.) z
receptami podawanymi już od XVII wieku.
54. Prawdopodobnie wywar z pędów psianki słodkogórz (Solanum
dulcamara L.) z receptami podawanymi od XVIII wieku; strona
internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psianka_s%C5%82odkog%C3%B3r
z, dostęp 31 I 2019.
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55. Z gr. ‘kołtun’.
56. ‘Warkocz znad Wisły’.
57. Dżuma w Kępnie: R. 1708 i 1710 panowało tu morowe powietrze, w:
J. Janiszewski, Powiat kępiński z mapką powiatu na podstawie różnych
źródeł, Kępno 1928, s. 10; W 1710 roku dżuma objęła swym
zasięgiem Kępno i okolice, przemieszczając się następnie w kierunku
Śląska Opolskiego. W następnych latach zaraza pozostawała nadal
groźna, występując dwu- lub trzykrotnie na danym terenie.
Przykładem tego było miasto Kępno, gdzie w latach 1710–1713
zaraza wystąpiła trzykrotnie. Pojedyncze zachorowania na terenie
Wielkopolski występowały włącznie aż do końca 1713 roku, po czym
zaraza wygasła, J. Burchardt i in., Oddech śmierci – zaraza dżumy w
Wielkopolsce i Poznaniu w pierwszej połowie XVIII wieku, „Nowiny
lekarskie”, 2009, 78, 1, s. 80; strona internetowa:
https://docplayer.pl/23615096-Oddech-smierci-zaraza-dzumy-wwielkopolsce-i-w-poznaniu-w-pierwszej-polowie-xviii-wieku.html,
dostęp 2 II 2020.
Ale S. Kowalski, Dzieje Kępna…, s. 30, za W. Kokociński, J.
Kurzawa, Z dziejów Kępna, s. 60, pisze nie o dżumie lecz o cholerze:
1708 r. – w Kępnie miała miejsce epidemia cholery […] Podobna
epidemia cholery miała miejsce w 1710 r. i w 1713 roku. Autorzy Z
dziejów Kępna,… oparli swój przypis 65 na s. 211 na
nieznalezionym przeze mnie źródle: L. Neugebauer Geschichte eines
deutschen Bürgergeschlechts in Polen, Breslau 1844, s. 36, w
przekładzie polskim pisząc jednak o zarazie, czyli cholerze. W tym
samym czasie natomiast ukazała się książka tegoż Ludwika
Neugebauera (1821-1890) o tytule Geschichte des Geschlechts
Neugebauer aus Ostrowine in Schlesien [Historia rodziny Neugebauer z Ostrowiny na Śląsku], Breslau 1844, wówczas studenta
medycyny i chirurgii, późniejszego profesora ginekologii i położnic-
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twa w Warszawie; strona internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Adolf_Neugebauer, dostęp.
30 I 2020.
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W oparciu o kronikę Jana Neugebauera wydarzenia opisali:
nauczyciel z Kępna P. Pietsch, Die Familie Neugebauer und die Pest
vom Jahre 1713, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die
Provinz Posen”, 1895, Jg. 10, s. 313-322 oraz J. Janiszewski, Powiat
kępiński…, s. 26 jako morowe powietrze w 1713 roku.
58. Friedrich August Wilhelm Heuroth (1776-1828). Błąd autora, lekarz
nazywał
się
Федор
Гейрот;
strona
internetowa:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гейрот,_Фёдор_Фёдорович, dostęp
25 XII 2018.
59. Prawdopodobnie Egmond aan Zee.
60. Aleksandr Daniłowicz Mienszykow (1673-1729), rosyjski książę

LUDWIK ADOLF NEUGEBAUER (1821-1890)

Autor w opisie wydarzeń, w których ofiarami zarazy zostali jego
krewni, użył niemieckiej nazwy dżumy die Pest (łac. pestis),
pisząc na s. 10: Ponadto kępiński magistrat w pewnym swoim
piśmie opisał wszystkie sposoby, jakie należy podejmować, aby
zapobiec dżumie, która dwukrotnie nawiedziła miasto (1708 i 1710)
w ciągu ostatnich kilku lat *. I dlatego Jan także miał powód, by
ukryć swój związek z chorymi.
* Według wspomnianego wyżej polskiego rękopisu, dżuma w
Kępnie trwała cztery lata (1707-10), ale wydaje się, jak mogę
wnioskować z kroniki śląskiej, która wkrótce zostanie wydana
przez Jana Neugebauera, że wystąpiła najsilniej w 1708 i 1710
roku; strona internetowa:
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/104243/22/0/,
dostęp 30 I 2020.

ALEKSANDR DANIŁOWICZ MIENSZYKOW (1673-1729)

(1707), feldmarszałek (1727), bliski współpracownik cara Piotra I
Wielkiego. W oryginale błędnie Меньщиков, por. strony internetowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Mienszykow,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меншиков,_Александр_Данилович,
dostęp 29 IX 2018.
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61. Bitwa pod Kaliszem – starcie zbrojne stoczone 29 X 1706 roku w
czasie wojny domowej w Polsce pomiędzy wojskami szwedzkimi
ze wspierającymi je oddziałami konfederatów warszawskich,
popierającymi Stanisława Leszczyńskiego, a oddziałami saskimi,
rosyjskimi
i
sprzymierzonymi
z
nimi
konfederatami
sandomierskimi, popierającymi Augusta II Mocnego; strona
internetowa:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kaliszem_(1706), dostęp
27 IX 2018.
62. Arvid Axel Mardefelt (1655-1708), szwedzki generał piechoty.
Podczas III wojny północnej wzięty do niewoli w bitwie pod
Kaliszem (1706). W oryginale błędnie Мардефельд, por. strony
internetowe: https://en.wikipedia.org/wiki/Arvid_Axel_Mardefelt,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мардефельт,_Арвид_Аксель, dostęp
27 IX 2018.
63. Dzisiaj grzyby nie wchodzą już do królestwa roślin, jak to było w
systematyce Karola Linneusza.
64. Współczesny synonim dla Agaricus muscarius L.
65. Współczesny synonim dla Arbutus uva-ursi L.
66. Współczesny synonim dla Gentiana centaurium L.
67. Współczesny synonim dla Lycoperdon bovista Sowerby 1803.
68. Współczesny synonim dla Mentha crispa L.
69. Współczesny synonim dla Orchis morio L.
70. Współczesny synonim dla Orchis bifolia L.
71. Współczesny synonim dla Polipodium filix-mas L.
72. Nieokreślony rozchodnik podany jako Sedum palustre.
73. Są to gatunki silnie trujące według ówczesnego stanu wiedzy, bo
obecnie niektóre z nich uznaje za niekoniecznie silnie trujące, inne
pomimo trujących właściwości są stosowane leczniczo w
mniejszych dawkach.
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74. Przetrwalnik pasożytniczego grzyba buławinki czerwonej
(Claviceps purpurea), tutaj w ziarnie żyta.
75. Przemyślność – tłumacze odnoszą pierwsze słowo do całego
akapitu, w którym autor przedstawił formy aktywności
gospodarczej kępnian (wówczas w przeważającej części Żydów),
od handlu zwierzętami przez przemysł przetwórczy do rolnictwa.
We współczesnym przekładzie tłumacze użyliby rzeczownika
przedsiębiorczość.
76. 1 pud = 40 funtów = 16,38 kg.

ARVID AXEL MARDEFELT (1655-1708)

77. System uzupełniania wojska na zasadzie poboru, z zezwoleniem na
zastępstwo lub wykupienie się; wprowadzony we Francji w 1798
roku; w XIX wieku zastąpiony powszechnym obowiązkiem
wojskowym; strona internetowa:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konskrypcja;3925191.html,
dostęp 19 XII 2018.
78. Rynek z browarem miejskim, budynkami aresztu i sikawki pożarowej – rozszerzenie opisu według poprawnie ukierunkowanego

90

Przypisy

PLAN KĘPNA Z 1814 ROKU, OPRACOWANY PRZEZ SŁAWOMIRA
WIECZORKA (TU BEZ LEGENDY) NA PODSTAWIE PLANU
ALEKSANDRA P. WŁADIMIRSKIEGO
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„Planu Kępna 1814” autorstwa Sławomira Wieczorka,
zamieszczonego przez autora 8 czerwca 2012 roku na portalu
Stowarzyszenia Socjum Kępno i Okolice, strona internetowa:
http://www.kepnosocjum.pl/photogallery.php?photo_id=29721,
dostęp 2 II 2019.
W czwartym „Roczniku Muzeum Ziemi Kępińskiej” na s. 44 plan
ten został zamieszczony bez podania nazwiska autora i miejsca
pierwszej publikacji.
79. Dziedziniec podworski ze spichrzem, browarem dworskim i
karczmą, rozszerzenie opisu wg poprawnie ukierunkowanego
„Planu Kępna 1814” autorstwa Sławomira Wieczorka, jw.
80. Kościół katolików z probostwem, szpitalikiem, ogrodem, domem
organisty i szkołą; tamże.
81. Synagoga żydowska z łaźnią i domem kantora; tamże.
82. Dziedziniec solny z komorą celną, urzędem akcyzy i magazynem
soli; tamże.
83. Kośmidrowy Las = Las Osiński; tamże.
84. Pagórek Kośmidra = kopiec z groblą; tamże. Aleksander P.
Władimirski opracowując plan Kępna w 1814 roku, naniósł tam
widziany kopiec, na pewno okazalszy niż z 1960 roku; pokazany
na następnej stronie; zdjęcie ze zbiorów Stowarzyszenia Socjum
Kępno i Okolice; strona internetowa: Kepnosocjum.pl.
85. Droga do Kalisza przez Ostrzeszów; „Plan Kępna 1814” autorstwa
Sławomira Wieczorka …
86. Droga do Warszawy przez Wieruszów; tamże.
87. Droga do Wrocławia = Trakt Królewski; tamże.
88. Droga do Brzegu = Trakt Brzeski przez Namysłów; tamże.
Aleksander P. Władimirski opracowując plan Kępna w 1814 roku,
umieścił na nim przy tej drodze Górkę Wiatrakową z dwoma
wiatrakami, zachowanymi do początku XX wieku, a pokazanymi
na poniższej
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Dalʹ V. I., Tolkovyj slovarʹ živogo velikorusskogo âzyka, Moskva,
1955, t. 1-4, reprint z wyd. 1880-1882.
Dubrowski P., Dokładny słownik języka ruskiego i polskiego. Cz.
rusko-polska, Warszawa, 1912.
pocztówce z kolekcji Krzysztofa Królczyka.

Le Brun G., Dictionnaire universel François et Latin…
[Uniwersalny słownik francuski i łaciński…], Rouen – Paris,
1770.
Mirowicz A. i in., Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa –
Moskwa, 1970, t. 1-2.
Ožegov S. I., Slovarʹ russkogo âzyka, red. N. Û. Švedova,
Moskva, 1973.
Ožegov S. I., Slovarʹ russkogo âzyka, red. L. I. Skvorcov,
Moskva, 2007.

89. Wieś Osiny z folwarkiem i młynem; tamże.

Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich
życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce
osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów
najdawniejszych aż do 1885 r., ułoż. S. Kośmiński, Warszawa,
1977, reprint z wyd. 1888.
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Słownik łacińsko-polski. Według słownika Hermana Mengego i
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Nota końcowa
Proszę językoznawców rusycystów o krytyczne uwagi do
przekładu, zwłaszcza do strony 8 oryginału, natomiast od
znawców ówczesnego Kępna i okolic oczekuję artykułów
poszerzających problematykę, którą rosyjski lekarz zaledwie
zasygnalizował w swej mini-monografii miasta.
Andrzej Maliński
andrzej_malinski@wp.pl

Opisanie topografii medycznej miasteczka K^na, ktöre Czytelnicy otrzymuj^
wlasnie do r^k, to publikacja ze wszech miar niezwykla. Jest pierwszym
znanym nam monograficznym opracowaniem poswi^conym K^pnu, a opublikowanym w j^zyku rosyjskim przez Aleksandra P. Wladimirskiego
w 1815 roku w Petersburgu. Autor opisal miasto, ktöre poznal z autopsji
w latach 1813-1814, gdy przebywal w poludniowej Wielkopolsce jako
glöwny lekarz szpitala wojskowego, zalozonego w K^pnie przez Rosjan
w czasie wojen napoleonskich. St^d tez jego spostrzezenia maj^ dla nas
wartosc szczegölnq, i s^ bez w^tpienia bezcennym materialem zrödlowym
dla swojej epoki, szczegölnie jesli uwzgl^dnimy fakt, ze z tamtego K^pna,
ktöre Rosjanin widziai na wlasne oczy, niewiele si^ do dzis zachowalo
w postaci materialnej.
Po ponad 200 latach praca rosyjskiego lekarza ukazuje si^ drukiem
röwniez w j^zyku polskim. Zawdzi^czamy to trudowi Ludwiki i Andrzeja
Malihskich, ktörzy podj^li si^ nielatwego zadania przekladu ksi^zki z j^zyka ros5^skiego, dose odmiennego od wspölczesnie uzywanej jego formy
literackiej, na nasz j^zyk ojczysty. Z zadania tego wywi^zali si^ znakomicie.
Andrzej Malihski zaopatrzyl ponadto tekst w szczegölowe przypisy, ktöre
nie tylko ulatwiaj^ lektur^, ale i uzupebiiaj^ a niekiedy wr^cz prostuj^ informacje, podane przez Wladimirskiego i w dotychczasowych publikaqach
oK^pnie.
Otrzymujemy zatem do r^k polskie thimaczenie pracy, ktörej autor
omawia rozmaite kwestie z historii K^pna i jego topografii oraz miejscowych stosunköw religijnych i etnicznych, dalej charakteryzuje stan zabudowy miejskiej, opisuje choroby, na ktöre cierpieli öwczesni k^pnianie,
a takze wymienia spotykane w okolicy rosliny o charakterze leczniczym.
To wszystko - co trzeba z naciskiem podkreslic - jest widziane oczyma goscia z odleglego Petersburga.
prof. U A M dr hab. Krzysztof Krölczyk
Wydzial Historii U A M w Poznaniu
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