


Od Redakcji 

Nie pojmie się żadnej nauki w oderwaniu od jej własnej hi-
storii, związanej nieodłącznie z ogólną historią ludzkości". 

Cytat ten, wzięty z A. Comte'a „Système de politique positive", 
rozpoczyna pracę francuskiego historyka J. Leonarda1, poświę-
coną związkom między ewolucją myśli medycznej a polityką so-
cjalną w dziejach francuskiej medycyny XIX wieku. Ten sam 
cytat mógłby posłużyć jako dewiza „Medycyny Nowożytnej", a 
przywołana praca jako jeden z przykładów naszych zamierzeń -
ścisłego wiązania historii ogólnej z historią myśli biomedycznej. 

Nie było dotychczas w Polsce czasopisma, na którego łamach 
łączyłyby się zgodnie te dwie dyscypliny w próbach dwustronnego 
oświetlania tych samych problemów. Niewielu zresztą polskich 
histoiyków poświęca się badaniom związków między zjawiskami 
występującymi w historii politycznej, gospodarczej czy społecznej 
a zjawiskami towarzyszącymi walce o zdrowie i walce z chorobą 
jednostek czy społeczeństw. Niewielu jest także lekarzy - badaczy 
dziejów nauk medycznych, którzy odnosiliby zaistniałe w ich 
dziedzinie fakty do zjawisk z innych dziedzin. Nie ma w ogóle 
prac podobnych do badań francuskiego historyka i filozofa Mi-
chela Foucault. Jego epistemologiczne spojrzenie na dzieje me-
dycyny, któremu dał wyraz w swej „Historii szaleństwa w dobie 
klasycyzmu"2, czy w nie wydanych u nas „Narodzinach kliniki"1' 
mogłoby być kolejnym przykładem kierunku, w jakim „Medycyna 
Nowożytna" chciałaby dążyć. Mamy nadzieję, że nasze pismo bę-
dzie zachęcać, inspirować, namawiać do nowego spojrzenia na 
miejsce problemów zdrowia i choroby w nowożytnym świecie. 
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Wybraliśmy nowożytność, ponieważ według naszego rozezna-
nia, wśród naszych potencjalnych autorów przeważa zaintereso-
wanie tym okresem. Autorami artykułów - jak się spodziewamy 
- będą chyba w przyszłości po prostu historycy medycyny. W 
tym i historycy, i lekarze, którym najłatwiej uchwycić istotę zja-
wisk życia, zdrowia, choroby w historii ludzkości. Jednak ponie-
waż uważamy, że historia nauk medycznych powinna przede 
wszystkim włączyć się w nurt prądów istniejących w metodologii 
historii, artykuły z tej dziedziny będą miały na razie pierwszeń-
stwo. Równie chętnie będziemy drukować artykuły ukazujące no-
we, związane z medycyną, aspekty historii kultury. Nie oznacza 
to, że chcemy rezygnować z prac ujmujących historię medycyny 
tradycyjnie, jeśli rzucą one nowe światło na wybrany problem. 
Ogólnym bowiem celem „Medycyny Nowożytnej" jest poszerzanie 
wiedzy o tle, na jakim rozwijały się nauki medyczne, o fenome-
nach towarzyszących temu rozwojowi i o jego skutkach. Chcie-
libyśmy, aby ta wiedza była budowana w zgodzie z zasadami 
metodologii historii, ale także przez przedstawicieli innych poza 
historią i historią medycyny dyscyplin. Specjalne zaproszenie do 
współpracy kierujemy do młodych adeptów studiów historycz-
nych i medycznych. Pisaliśmy już o tym na wstępie do zeszytu 
sygnalnego. 

Mamy nadzieję, że celom pisma będzie też służył dobór za-
mieszczanych recenzji i informacje o zbioraclr archiwalnych i bib-
liotecznych. 

Zgodnie z opiniami Czytelników zeszytu sygnalnego odstępu-
jemy od pierwotnego zamiaru poświęcania pojedynczych zeszytów 
węższym okresom historycznym, mieszczącym się w pojęciu me-
dycyny nowożytnej, natomiast dodajemy dział, w którym będzie-
my zamieszczać artykuły anachroniczne w stosunku do kryteriów 
czasowych przyjętych w piśmie. 

Oczekujemy, podobnie jak po ukazaniu się zeszytu sygnalne-
go, na opinie i współpracę P.T. Czytelników. 

Zojia Podgórska-Klawe 
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