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Cholera w Kałuszynie 1867 r.
- karta z dziejów epidemii w Królestwie Polskim1

K ałuszyn w północno-wschodniej stronie pow iatu m ińskiego położony,
według spisu ludności z 1865 r. liczył mieszkańców 5844 głów, z których chrze
ścijan 890, żydów 4954, a mianowicie: chrześcijan mężczyzn 400, kobiet 400,
dzieci 90; żydów mężczyzn 2237, kobiet 2239, dzieci 478.
M iasto przez środek przecięte szosą, id ącą od W arszawy do Brześcia Li
tewskiego, bardziej ku południowi i n a wschód wzniesione, m a zupełnie fizjo
nomię m iasteczek przew ażnie przez ludność żydowską zamieszkałych. Na pół
nocno-zachodniej stronie przebiega m ała łączna rzeczka W itów ką zwana, k tóra
przez cały bieg swój pod m iastem już jest zanieczyszczoną przez ciągłe pranie
w niej najobrzydliwszych szm at i bielizny, stając się n iezd atn ą do kąpieli i in 
nych użytków domowych. Z astępują j ą więc studnie, których ilość zbyt jest m a
łą w stosunku do liczby mieszkańców. D la zachowania przepisów religijnych, co
do utrzym ania czystości ciała, żydzi m ają urządzone kąpiele i łaźnie, w których
co piątek n u rz a ją się! zdawałoby się n a pozór, że kąpiele takow e s ą dobrodziej
stwem dla mieszkańców, lecz w rzeczywistości jest inaczej.
Przedstaw cie sobie brudne, ciasne, ciemne izby, w których setki myje się
m ieszkańców przez tydzień lub więcej zanieczyszczonych, dodajcie do tego krew
w ylew aną na podłogę przez cyrulików, staw iających bańki n a karkach swych
współwyznawców, wszystko to m iesza się z brudem i błotem n a ścianach i ła 
wach, z robactwem i innem i nieczystościami, a będziecie mieli dopiero niejakie
pojęcie o łaźniach i kąpielach żydowskich w Kałuszynie. Miejsca te s ą to gniaz
da, z których choroby roznoszą się po mieście; już to przez łatwość zaziębienia
się, pojaw iają się rozm aitego rodzaju zapalenia: gardła, krtani, dróg oddecho
wych, opłucnej, reum atyzm , dalej św ierzba (scabies), udzielająca się od jednego
do drugiego, przenosi się niekiedy n a dzieci przy piersi będące, sprowadzając
u tych ostatnich nieznośne swędzenie, bezsenność, gorączkę itp.
M iasto całe składa się z domków ciasno ustaw ionych, drew nianych, po
większej części nowych: wiele jednak znajduje się jeszcze budek i lepianek cza
sowo po wynikłym w 1865 r. pożarze zbudowanych. Przew ażająca ilość Żydów
w ogóle biednych, w nędzy i niedostatku życie pędzących, m iasto n a szossy tyl
1 „Tygodnik L ekarski”, n r 49 (1867), s. 385-387. W yszukała Alicja G ontarek

219

Leon Dudrewicz
ko brukow ane, w jesieni kałuże błota (stąd nazw a K ałużyn lub Kałuszyn),
w niektórych miejscach, naw et w najw iększe skw ary letnie nigdy nie wysycha
jące, nieczystość n a ulicach wszelkiego gatunku: taki jest ogólny obraz handlo
wego m iasta Kałuszyna. W ew nątrz domów ten sam brud i nieczystość; kilk an a
ście rodzin w jednej ciasnej, ciemnej izdebce, tu drób i kozy pospołu! dzieci
mnóstwo. Największa jednak nieczystość nagrom adza się pomiędzy wąskimi,
niebrukow anym i przesm ykam i pomiędzy domami. O ośw ietleniu m iasta po
nocy, kiedy nie raz wypadnie do kolan brnąć w błocie, ani mowy być może. Po
dwórzy przy domach i ogrodów brak zupełny. Z najdują się tylko dwa rezerwoary pow ietrza —dwa place rynkam i zwane —również jak całe m iasto nie b ru 
kowane, błotniste.
Głownem zatrudnieniem mieszkańców żydów jest handel wszelkiego ro
dzaju i kuśnierstw o, pomiędzy chrześcijanam i zaś spotykam y najwięcej garnca
rzy, szewców i kołodziejów.
Pożywienie żydów w szystkim jest znane: jest ono nędzniejsze aniżeli n aj
biedniejszego chłopka naszego; w lecie brukiew, rzepa surowa, kartofle, rzadko
ciepłe pożywienie, stąd więc nic dziwnego, że cholera na słaby napadając orga
nizm , takie w nim czyni spustoszenia. Dlatego daleko może byłoby racyonalniej
i korzystniej kom itety zakładać w m iastach, zanim jeszcze epidem ia się pojawi,
któreby rozdawały zdrowe, ciepłe, pożywne pokarm y dla biednej klassy ludno
ści, a w takim razie, jestem przekonany, że epidemie nigdy nie byłyby ta k zło
śliwe i nie tyle zabierałyby ofiar.
Ju ż w lipcu roku bieżącego pomiędzy m ieszkańcam i zaczęły licznie wy
stępować cierpienia dróg pokarmowych pod postacią katarów kiszkowych
u dorosłych i u dzieci; lecz takow e przy należytem zachowaniu się dyetetycznem
w krótkim czasie pomyślnie się kończyły. W tymże sam ym czasie pojedyncze
przypadki cholery azjatyckiej zjawiały się daleko od K ałuszyna, we wsi Góry,
w gm inie Łaziska! lecz pierwszy dopiero przypadek tej strasznej choroby zjawia
się w mieście w dniu 12 sierpnia, w którym to dniu początek epidem ii zazna
czyć musimy. Z początku co dzień pojedyncze zjaw iają się przypadki, potem po
kilka dziennie, nareszcie w ostatnich dniach sierpnia i początku w rześnia przy
pada najsilniejsze natężenie epidemii. W tym samym czasie zauw ażaliśm y ta k 
że pomór na drób i ptactwo drobne. N astępnie, epidem ia od 6 w rześnia stop
niowo zmniejszać się zaczęła, w końcu w dniu 23 tego m iesiąca ostatni gwał
towny zjawia się przypadek u sta rc a lat 60 liczącego, kończy się śm iercią i cho
lera ustaje. Trw ała więc epidem ia dni 42, w której zachorowało razem osób 172,
z tych chrześcijan 7, żydów 165! wyzdrowiało chrześcijan 5, żydów 106! zmarło
chrześcijan 2, żydów 59.
W wielu bardzo przypadkach przed pojawieniem się pierwszych sym pto
mów cholery azjatyckiej sprawdzić mogliśmy istnienie biegunki zapowiedniej,
trw ającej w ogóle od kilku godzin do dni trzech! poczem występowały wymioty
i cholera w całej swej sile zjaw iała się. Jed en tylko przypadek cholery, tak zwa
nej suchej (cholera sicca), k tó rą właściwiej należałoby nazywać cholera siderans) miał miejsce u kobiety la t 38 liczącej! trw ał godzin trzy. W bieżącej epi
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demii dwa głównie zanotować m usim y zjawiska: szybkie znikanie tę tn a
i w peryodzie odczynu (reactio) uporczywa czkawka (singultus). Oprócz tego,
bardzo często, ta k przy pomyślnym, jak i niepom yślnym przebiegu cholery,
bardzo często występowała obfita swędząca różyczka, szczególniej n a piersiach,
tw arzy i kończynach górnych.
Badanie ciepłoty w peryodzie zziębnienia i znikania tę tn a przez n as do
konane w 9 razach, nie wykazało znacznego obniżenia tem peratury ciała. T er
m om etr w staw iliśm y pod pachą! najwyższy stopień u jednego 36.8 stopni Celcjusza, najniższy 32.4 (przypadek śm iercią zakończony); średnia ciepłota z 9
obserwowanych chorych wynosi 35.9 stopni Celcjusza.
Nie potrzebuję dodawać z jakiem i trudnościam i i przesądam i walczyć
m uszą lekarze n a prowincyi zam ieszkali, w czasie panow ania epidemii, szcze
gólnie między ludnością żydowską. Każdy zna to dobrze, kto praktykow ał
w żydowskich m iasteczkach; gwałt, wrzawa, przeróżne przesądy i zabobony
religijne, wszystko staje n a zawadzie, a pomimo nadm iernej pracy w owym
czasie, o najm niejszym wypoczynku lekarzom myśleć nie wolno.
W czasie najwyższego szczytu epidemii, będąc dzień i noc pomiędzy chorem i, z trudnością udało się nam przezwyciężyć w stręt do racyonalniejszego
leczenia. Rozeszła się bowiem pogłoska, przywieziona z W arszawy i przez ra b i
nów potwierdzona, że lekarze m ają rozkaz każdego chorego natychm iast prze
nosić do szpitala, i żeby się chory nie męczył, zadać mu lek na śm ierć spokoj
niejszą. T ak więc szpital, lekarz i lekarstw o z początku był to postrach pomię
dzy żydami, szczególniej biedniejszymi n a cholerę zapadłymi, pomiędzy którym i
właśnie epidem ia z całą gwałtownością szerzyć się zaczęła. Lecz przywieziono
z pobliskiej wioski żydówkę in stadio algido znajdującą się, a rozkazaw szy ją
natychm iast um ieścić w szpitalu, po dwóch dniach chora do zdrowia wróciła.
Postrach więc cokolwiek minął: potrafiliśm y wówczas biedniejszych do szpitala
poprzenosić i stokroć większe wygody i pewniejszy ratu n e k aniżeli po domach
im zapewnić. Skoro epidem ia 30 sierpnia ta k silnie się wzmogła, dla jej prze
rw ania z porady rabinów odprawiono sm utny, płaczliwy obrząd nabożny n a
kirkucie, lecz kiedy n a drugi dzień ilość chorych jeszcze w iększą się pokazała,
w iara w rabina cokolwiek chwiać się poczęła; a wtedy inny, bardziej uczony
rabin po długiem nam yślaniu się wyrzekł, że skoro tylko wszystkie sta re księgi
hebrajskie na kirkucie przy pogrzebie zakopać k a ż ą epidem ia natychm iast
ustanie, a razem z księgam i i cholera pochowaną będzie. Lecz i tu zawód
w wyroczni rab in a nastąpił, epidem ia po owym pogrzebie bynajm niej nie
zmniejszyła się.
Rozsiewane przytem najfałszywe wieści o profilaktyce, leczeniu cholery,
jeszcze bardziej tam owały recyonalniejsze działanie lekarzy, tak, że jednego
z chorych, in stadio algido znajdującego się, dla rozgrzania włożono w piec go
rący, lecz stam tąd niestety nieżywego wydobyto. W końcu (zawsze z porady
m ądrych rabinów), w kładano n a palce rą k a naw et i nóg jakieś pierścienia
z roślin, które n a pewno od cholery m iały zabezpieczać; ufność w ten pierścio
nek tak się rozpowszechniła, że nie spotkałem ani jedngo żyda, któryby n a r ę 
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kach nie miał owego talizm anu. Lecz i tu znów sm utne rozczarowanie; iluż to
z nich widzieliśmy um ierających z utkw ionym i oczami w ów talizm an, z zupeł
n ą w ielką w ia rą że go niechybnie uzdrowi! Lecz wróćmy do epidemii.
Najwyższy szczyt epidem ii m iał miejsce w czasie prześlicznych letnich
dni i takich nocy, potem z 6 na 7 w rześnia pojaw iają się zim na, jesienna noc,
a z n ią widoczne zmniejszenie się epidemii; już przypadki nie ta k gwałtowne,
częstsze wyzdrowienie, rzadsze zupełne zniknięcie tętna, reakcja um iarkow ana.
W końcu dodać musimy, że cholera pojawiła się w roku bieżącym w tych punk
tach m iasta, w których w roku zeszłym ani jednego nie widzieliśmy przypadku,
a te ulice, które w bieżącej epidem ii były wolne od cholery, w roku ubiegłym
epidem ii uległy.
Z początku przypadki cholery były gwałtowane, szybko śm iercią kończące
się w peryodzie zziębnięcia lub niezupełnej reakcji (40 razy); w końcu zaś czę
ściej w tyfusie cholerycznym (cholera typhoid) (21 razy). Przebieg więc w po
czątkach epidem ii szybki, zziębnięcie i znikanie tętn a bystro następowały; póź
niej częściej występował tyfus choleryczny. N ajkrótszy czas trw an ia choroby,
wyjąwszy przypadek cholery suchej 3 godzin trwającej, był godzin 18, najdłuż
szy, licząc w to biegunkę i tyfus choleryczny, 15 dni.
Co się tyczy leczenia rozdzielam y takowe na profilaktyczne i lecznicze
samej cholery.
Skoro epidem ia pojawiać się zaczęła, zaprowadzony został kom itet
z członków m ag istratu złożony, dwóch lekarzy i zamożniejszych obywateli m ia
sta; obrano dwa n a oboczu obszerne domy dla szpitali cholerycznych, rozdzielo
no m iasto n a 9 działów z 36 dozorcami, których zobowiązano dopilnowywać
czystości, ta k wew nątrz, jak zew nątrz domów, przestrzegać ściśle o wszystkiem, co zdrowiu szkodliwe, przeszkadzać zbytniem u nagrom adzaniu się
mieszkańców w jedno miejsce, a w razie pojawienia się choroby, natychm iast
zawiadam iać lekarzy dla szybkiego dania ra tu n k u itp. Oprócz tego, pośrodku
m iasta wybrano obszerny dom, w którym urządzono ciągły i nieustanny dozór,
rozdawnictwo pierwszych środków! tu rozdawano kleik, m iętę, gotowano ziółka,
przyrządzano gorczyczniki, kataplazm y2; stąd rozsyłano posługaczy, rozdawano
lekarstw a dla chorych itd. Tu znajdował się dniem i nocą felczer, naznaczony do
w ykonywania zleceń lekarzy, tu w dnie sobotnie przy użyciu zimnych potraw,
żydzi rozgrzewali się h e rb a tą i m iętą. W końcu, przy najm niejszej biegunce
zadaw ano krople prof. Inoziemceow’a3. Przyznać musimy, że żydzi w ratow aniu
chorych w czasie epidemii, jakkolw iek zbyt wiele robią h ałasu , s ą nieporów na
ni, a urządzenie podobnego domu ratu n k u , przeszło nasze oczekiwania
w rezultatach. Tym sposobem biegunki, które w czasie panującej epidemii ta k
s ą niepokojące, zaraz w sam ym początku zatrzym yw ane zostały, w jeżeli u nie
których rozwijała się cholera, to przebieg jej już nie był ta k gwałtowny! zupełny
2 Rodzaj gorącego i wilgotnego okładu z woreczka wypełnionego otrębam i, owsem, piaskiem , sie
mieniem lnianym , solą, k a szą lub rozgniecionymi ziem niakam i.
3 P rep arat stosowany w bólach żołądka i jelit, wprowadzony przez rosyjskiego lekarza Foodora I.
Inoziemcowa.
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upadek tę tn a praw ie nigdy nie miał miejsca! pomyślne zejście u tych chorych
wypadło w daleko większej liczbie. Największy kontyngent z chorych dostarcza
ła nam noc z niedzieli n a poniedziałek, a to przypisać należy tem u, że żydzi
w dzień szabasu, w którym im ognia rozpalać nie wolno, używając za pokarm
zimnych, nieraz skwaśniałych, trudno straw nych pokarmów, na pojaw iającą się
w niedzielę biegunkę, zajęci handlem , mało zwracali uwagi, w nocy dopiero
cholera z całą sw ą siłą objawiała się. Dwoje z chorych, którzy wyzdrowieli we
czw artek, zachorowawszy w poniedziałek, przy nie zachowaniu należytej dyety
w sobotę, powtórnie cholerze w niedziele ulegli i obydwa życiem przypłacili.
Co do właściwego leczenia cholery, to takow e było czysto sym ptom atycz
ne, nie znając bowiem istotny tej strasznej choroby, inne być naw et nie mogło.
Główną więc zasadę widzieliśmy zawsze w leczeniu biegunki cholerycznej, któ
ra jeżeli tylko od użycia niestosownych, trudno straw nych, surowych pokarmów
zależała, przy której jeżeli chory skarżył się n a pragnienie, u tra tę apetytu,
gorzki sm ak w ustach, język obłożony i burczenie w brzuchu, środek wymiotny
do w ew nątrz zadany (pulv. ipecacuanhae ser. 1, dr. lA , ser. 2) nieraz pomyślny
sprowadził skutek. Jeżeli biegunka trw ała dłuższy przeciąg czasu i połączona
z przem ijającym i bolam i w brzuchu, a niekiedy połączona z wym iotami z po
czątku pokarm am i, a następnie żółciowemi, z korzyścią zadaw aliśm y opium
z nux vomica i tlenkiem z bizm utu, i w bardzo wielu razach, być może, rozwi
nięcie się cholery tym sposobem u wielu w strzym ane zostało. Skoro choroba już
się rozw inęła, jeżeli wypróżnienia od razu były białkowate, do odw aru ryżu
podobne, i takie wymioty, staraliśm y się zbyt mocne wypróżnienia cokolwiek
zatrzym ać, a szczególnie wymioty, przez zadanie saturacyi, napojów z kwasem
węglowym, lodu w kawałkach! zew nątrz ogrzewanie ciała, gorczyczniki w dołku
podsercowym, suche bańki. Silne bole kurczowe, szczególniej w kończynach
łagodziliśmy w cieraniem olei hyoseyami cam phorati, lub jeżeli możność i czas
pozwalał, okręcaniem szm atam i w ciepłej wodzie zmaczanemi. Jeżeli upadek
tę tn a coraz widoczniejszym się staw ał, wcześnie zadaw aliśm y środki pobudza
jące, spomiędzy których oddaliśmy pierwszeństwo dla dorosłych środkom amo
niakalnym , a mianowicie^ am m on carmonico pyrooleoso, a szczególniej ammonio valerianico. Leczenie dzieci niewiele różniło się od podobnego leczenia doro
słych. U dzieci ipekakuana na wymioty zadana, często sprow adzała ciepło nale
żyte i podwyższenie tętn a, a w przeciwnym razie - kam fora - jako środek
wzbudzający, najwięcej w n as wzbudziła zaufania. W peryodzie odczynu stoso
w aliśm y środki chłodzące i przeciwzapalne.
Inne sposoby leczenia, jak to: zadaw anie hininy p e r os e t anum , oleju
rącznikowego (ol. ricini), kilkakrotnie zastosowane przeze m nie nie przyniosły
spodziewanego skutku. Jed en tylko chory wyzdrowiał, lecz ten w zbraniał się
używać więcej (ol. ricini). To samo powiedzieć muszę o wyciągu z konopi indyj
skich (tinct. C annabis indicae). Być może, że niedaleki te n czas, w którym istotę
cholery poznamy dokładniej, a wtedy, bez w ątpienia znajdzie się i odpowiedni
środek leczniczy, z którym przeciw tej strasznej chorobie z w iększą pewnością
walczyć będziemy mogli. W szelkie środki dziś jeszcze wychwalane jako nieza-

223

Leon Dudrewicz
wodne przeciw cholerze, uw ażam y za grubo empiryczne i również skuteczne,
jak zim na woda za napój, przy użyciu której bardzo wielu chorych, bez żadnego
farm aceutycznego lub naw et domowego środka, do zdrowia powraca.
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