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Główną bohaterką książki jest Franciszka – zaczynamy towarzyszyć jej życiu w chwilach 

pierwszego porodu, kiedy miała  18 lat (1885 r.) i trwamy aż do1950 r. Franciszka jest 

przybraną córką cenionej wiejskiej akuszerki Reginy. Pomaga ona córce w trudnym porodzie 

– udaje jej się uratować życie młodej matce, ale noworodek umiera. Za to w miejscowym 

dworze panienka rodzi nieślubne dziecko i potrzebuje zarówno akuszerki, jak i mamki. 

Regina zabiera ze sobą córkę, rekomenduje ją na mamkę oraz zaczyna przyuczać do zawodu, 

który sama wykonuje. Franciszka powoli zyskuje uznanie kobiet, których porody prowadzi, a 

na skutek działań podjętych przez przybraną matkę zostaje wysłana przez zarządcę dóbr 

jadownickich do Cesarsko-Królewskiej Szkoły Położnych w Krakowie. Po skończonej nauce i 

zdanych egzaminach składając przed dyrektorem szkoły ślubowanie, zobowiązuje się do 

niesienia pomocy rodzącym bez względu na ich stanowisko, wyznanie i majątek. Wierna tej 

przysiędze przemierza drogi Jadownik i okolicznych wsi niosąc pomoc potrzebującym 

kobietom.  

Jadowniki koło Brzeska są tłem wydarzeń rozgrywających się w powieści. Tu toczy się życie 

Franciszki i całej jej rodziny. Życie naznaczone ciężką pracą na roli, zabawą i modlitwą. 

Szczególną opiekę nad Jadowniczanami sprawuje św. Anna, która ma swój kościółek i 

cudowne źródełko na Bocheńcu. Towarzyszymy mieszkańcom tej wsi i pobliskiego Brzeska 

podczas wojen światowych, zarazy tyfusu i dzielimy ich ból po stracie najbliższych. W 

powieści nie brakuje też przykładów wielkich namiętności oraz miłości. Miłości, której 

wyrazem jest wspólna praca, wspieranie żony w porodzie, czy wyręczenie jej w obowiązkach 

gospodyni, gdy jest w połogu. 

„Akuszerki”, jak tytuł wskazuje, w dużej mierze są poświęcone położnictwu. Poznajemy 

specyfikę pracy akuszerek na wsi i w mieście, ich pozycję w środowisku lokalnym, etykę 

zawodową. I to nie tylko w warstwie fabularnej powieści. Autorka obficie cytuje notatki 

swojej prababki – akuszerki z Jadownik, z czasów gdy ta była Panią Uczennicą Cesarsko-

Królewskiej Szkoły Położnych. Sama autorka – Sabina Jakubowska, będąc archeologiem i dr. 

nauk humanistycznych od kilu lat towarzyszy kobietom w porodach w charakterze douli. I jak 

sama mówi w jednym z wywiadów, „Akuszerki” to przede wszystkim opowieść o sile 

wsparcia i nieoceniającemu towarzyszeniu drugiemu człowiekowi….  

Zachęcam do lektury tej świetnej książki!  

 

            


