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ZWIĄZKI JANA JESSEŃSKIEGO Z WROCŁAWIEM

W dwa miesiące po egzekucji na placu Starego Miasta wychowanek 
Akademii Praskiej, urzędnik stanowy, dyplomata i historyk Paweł 
Ješín z Bezdězca wydał niewielką książeczkę poświęconą pamięci stra
conych przywódców powstania antyhabsburskiego. Anonimowo wydane 
wspomnienie, popularne nawet podobno na dworze „zimowego” króla 
Fryderyka Falskiego w Hadze, pt. Zachaea Pulegia ze Zbyšin Posmrtná 
paměť... slavného Království českého i ničemnosti habsburské krátce 
dotčeno, wspomina szczególnie gorąco przyjaciela Ješina, rektora uni
wersytetu praskiego, Jana Jeseńskiego-Jesseniusa: „Jan Jessenius 
z Jesena, Węgier pochodzący z rodziny szlacheckiej, doktor medycyny 
i filozofii, znany profesor Uniwersytetu najpierw Wittenberskiego, po
tem Praskiego, w tym czasie jego rektor, sławny anatom, który mógł 
być rywalem zarówno Hipokratesa, jak i młodszego Vessaliusa, mąż 
o wielkiej bystrości, wymowie, praoowitości, wsławił się wieloma po
selstwami do Węgier z ramienia stanów. Jego popularność wzrosła, gdy 
z naruszeniem prawa międzynarodowego został aresztowany na Wę
grzech przez wiarołomnego tyrana i przewieziony do więzienia 
w Wiedniu. Sekty, która kłamliwie nadawała sobie imię Jezusa, 
wystrzegał się jak plagi zesłanej na powszechne dobro, lecz gminę 
pisarską (literacką) popierał usilnie i niósł jej pomoc” i.

Wieść o „doktorze Jesseniusie, praskim profesorze, któremu wyrwa
no język, ścięto głowę oraz poćwiartowano ciało i rozwieszono na czte
rech palach szubienicy obok wiedeńskiego gościńca”, rozeszła się daleko. 
O tej barbarzyńskiej karze dowiedziano się w Londynie z francuskiej

1 Zachaei Pulegii de Zybisin Parentatio heroibus bohemis a Ferdinando II. 
Pragae indigna passis. Qua jus causaque statuum inclyti Regni Bohemiae, & ini
quitas Habsburgicorum strictim quoque perstringuntur. Anno MDCXXI, wyd. 
F. M. Bartoš, Pragae Bohemorum 1937. Najnowszego przekładu dokonali: K. Hrdina, 
Posmrtná paměť českým hrdinům, popraveným 21. června 1621 na Staromětském 
Náměstí, Praha 1938, oraz Fr. Hermanský w antologii Duchem i mečem, Praha 
1958, s. 575.



relacji, natomiast członkowie rady miasta Lewoczy na Węgrzech i inni 
z wysłanego 24 czerwca 1621 r. niemieckiego „Ordynarii” z opisem 
śmierci znanego wysłannika stanów czeskich i króla czeskiego2. 
Jeszcze w połowie XVII w. krążyły po Europie opowiadania o mężnej 
śmierci Jana Jesseniusa, tak jak je opisywała w 74 rozdziale Historia 
persecutionum ecclesiae Bohemicae3.

Po 1648 r. jednak pamięć o rektorze Jesseniusie zanika w czeskim 
środowisku. Sławne stały się natomiast jego prace lekarskie, ponieważ 
w latach 1668 i 1674 zostały wydane w Norymberdze jego dzieła De 
sanguine i Anweisung zur Wund-Artzney 4.

O Jesseniusie jako lekarzu wolno było pisać również w okresie 
przedmaroowym i J. J. Hyrtl mógł wskrzesić pamięć Jesseniusa — 
anatoma na Uniwersytecie Praskim w swych Dziejach zawodu le
karskiego wydanych w 1841 r. Od tego czasu do dnia dzisiejszego nie 
było ani jednego historyka medycyny, którego by nie interesowała 
działalność lekarska Jesseniusa. Chodziło tu bądź o kwestie drugo
rzędne, np. domysły, czy wykonana w Pradze przez Jesseniusa sekcja 
zwłok opisana w pracy praskiego historyka medycyny, Niemca F. Pie
ką, była chronologicznie pierwsza, bądź o. próbę zgromadzenia mate
riału dotyczącego całego życia Jesseniusa5.

W październiku rewolucyjnego roku 1848 znalazło się nazwisko 
Jesseniusa w historii Uniwersytetu Praskiego, wydanej przez W. W.

2 De Prague du 24 Juin 1621, Public Record Office, London, S. P. 101/42; 
„Ordinari” z lat 1610—1621 i 1619—1625, Archiwum miejskie w Lewoczy, XVIII 
4/1—64 i 8/1—189.

3 Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae, 2 wyd. łac., 1648, przypisywana 
A. Hartmanowi i J. A. Komeńskiemu, por. wyjątek ‘z antologii Duchem i mečem, 
s. 551—553; The History of the Bohemian Persecution from the Beginning of 
their Conversion to Christianity in the Year 894 to the Year 1632, London 1640, 
Oxford, Bodleian Library, Wood 211 (3).

4 D. Johannis Jessenii a Jessen Eq. Hung. De sanguine... a Jacobo Brunone..., 
Norimbergae 1668. Universitní knihovna w Pradze — cyt. dalej UK — 48 H 3; 
Knihovna Národního Musea w Pradze — cyt. dalej KNM — 51 G. 39; Johannis 
Jessenii von Jessen Anweisung zur Wund-Artzney, Nürnberg 1674, UK 18 L 256, 
KNM 51 E 73.

5 P. J. H y r t l ,  Geschichte der Anatomie an der Carl-Ferdinands Universität 
in Prag, Prag 1841; J. S p o t t  (Časopis lékařů českých, 1883, s. 340); F. P i c k ,  
Denkschrift des Rektors Johannes Jessenius von Gross Jessen über die Erneuerung 
der Prager Universität, Praha 1920; t e n ż e ,  Joh. Jessenius de Magna Jessen, 
Arzt und Rektor in Wittenberg und Prag, Leipzig 1926; E. Š e d i v ý ,  M. Joh. 
Jessenius de Magna Jessen (Cas. čes. lékárníků, 1921); E. V o n d r a k ,  O jedné 
patologicko-anatomické pitvě snad první v Čechách (Cas. čes. lékařů, 1954, 
s. 1274 n.); K. W e i g n e r ,  Z osudů anatomie na Karlové učení, Praha, 1926 
(Zbiór Tomayera); B. M a t o u š k o v á ,  První pathologicko-anatomická pitva 
u nás (Cas. čes. lékařů, 1955); B. K. R i p p a, K historii medicíny na Slovensku, 
Bratislava 1956.



Tomka z okazji 500-lecia uczelni. Wprawdzie Tomek w przedmowie do 
swej pracy podkreślił, że jeszcze przed wypadkami marcowymi miał 
gotową w rękopisie pracę, to jednak wydaje się kwestią sporną, czy ta 
pośrednia obrona antyhabsburskiej działalności członków Uniwersytetu 
Praskiego w okresie powstania stanowego 1618—1620 r. mogła powstać 
za rządów Metternicha i Sedlnitzkiego. Jest zresztą charakterystyczne, 
że Tomek po rewolucji 1848—1849 r. nie dostarczył już czeskiego opra
cowania historii uniwersytetu6. O ile jednak Tomek, przynajmniej 
w 1848 r., dążył do szerszego ujęcia tematu, to jego następca, Z. Winter, 
ograniczył się, niestety, do opracowania dziejów praskiej uczelni tylko 
na podstawie źródeł z uniwersyteckiego archiwum7.

W okresie początków faszyzmu profesor niemieckiego uniwersytetu 
w Pradze, Wilhelm Wostry, cytował pracę Z. Wintera jako przykład 
nieznajomości czeskiego, natomiast jego młodszy kolega, Rudolf 
Schreiber, wytłumaczył wielkość Jesseniusa jako wyraz przewagi kul
tury dworskiej nad kulturą reprezentowaną przez uniwersytet, jego zaś 
tragiczny koniec wyjaśnił w ramach jednego tylko aspektu zaangażo
wania się Czech w habsburskim lub antyhabśburskim bloku sił we
wnątrz Rzeszy8. Pogląd ten jeszcze teraz panuje powszechnie w NRF. 
P. Sládek z tych samych powodów widzi w Jesseniusie anachronicz
nego przedstawiciela niemczyzny, a E. Bachmann zgoła reprezentanta 

‘niemczyzny „karpackiej” 9.
Podobne pobudki nacjonalistyczne kierowały też autorem oficjal

nej faszystowsko-klerykalnej Historii słowackiej, F. Hrušowskim, gdy 
domagał się, by profesora uniwersytetu, sławnego anatoma Jana 
Jesseniusa z Jesena zaliczyć do narodowości słowackiej 10. Nacjonalizm 
burżuazyjny starszych historyków węgierskich doprowadził logicznie 
do tego, że kładli oni nacisk na węgierskie pochodzenie Jesseniusa n.

6 W. W. T o m e k ,  Geschichte der Prager Universität, Prag 1848, s. 193,
200— 201, 207.

7 Z. W i n t e r ,  Děje vysokých škol pražských od secese cizích národů po dobu 
bitvy bělohorské (1404—1622), Praha 1897; t e n ż e ,  O životě na vysokých školách 
pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. v., Praha 1899.

8 W. W o s t r y ,  Das Deutschtum Böhmens zwischen Hussitenzeit und 
dreissigjährigen Kriege. Das Sudetendeutschtum, wyd. 1, Brno—Praha b.d. (1938), 
s. 346; R. S c h r e i b e r ,  Böhmisches Leid in der Verfallszeit des Reiches. Böhmen 
und Mähren im Werden des Reiches, Praha 1943, s. 83.

9 Obydwie prace znajdują się w zbiorze Die Deutschen in Böhmen und Mäh
ren. Ein historischer Rückblick, wyd. H. Preidel, Gräfelfing bei München 1952, 
s. 165—166, 210.

10 F. H r u š o v s k ý ,  Slovenské dějiny, Martin 1939, s. 191.
11 K. D e m k o, A magyar-cseh konfoderáció és a besztercebányai országgulés, 

1620, Szátadok 1886; patrz bibliografia w pracy D. K o s  ár y ,  Bevezetes a magyar 
törtenetem..., t. I, Budapest 1951, s. 338—339.



Tylko iw historiografii austriackiej nie przejawiało się zaintereso
wanie narodowością Jesseniusa, chociaż działał on także w Wiedniu.

Prohabsbursko ujęte prace współczesnych historyków austriackich, 
zwłaszcza A. Wandruszki i H. Hantschego, dają mimo to lepszą podstawę 
do zrozumienia działalności Jana Jesseniusa niż spory o jego przyna
leżność etniczną. Nie istnieje bowiem żadna wątpliwość co do tego, że 
na placu Starego Miasta zginął Jessenius jako niebezpieczny wróg ka
tolickiej polityki Habsburgów, a nie jako bezbożny anatom, który we
dług kroniki Keteliusa ćwiartował ludzi i ostatecznie sam został po
ćwiartowany 12. Działalności politycznej Jesseniusa nie da się oddzielić 
od jego praktyki zawodowej i naukowej. W związku z nimi pozostają 
też poglądy filozoficzne, o których nasi specjaliści niezbyt wiele do tej 
pory wiedzieli 13.

Mimo że zbadanie politycznej działalności Jesseniusa da nam okazję 
do naświetlenia z bądź co bądź odmiennego stanowiska problematyki 
czeskiego powstania z lat 1618—1620, nie wolno nam zamykać oczu na 
trudności związane z wykonaniem tego zadania. Starsza literatura nie 
stanowi zbyt dużej pomocy przy rozwiązywaniu kwestii stojących dziś 
przed historykiem. Przedbiałogórskie społeczeństwo czeskie dopiero 
zaczynamy poznawać, a konieczne jest przede wszystkim wyświetlenie 
podstawowych przeciwieństw istniejących w jego obrębie. To, czego 
już w tej mierze dokonaliśmy, zyskało również uznanie międzynarodo-* 
w e 14. Dużo gorzej przedstawia się natomiast nasza znajomość sprzecz
ności między feudalną a mieszczańską warstwą społeczeństwa stano
wego, szczególnie w zakresie jego ideologii.

Praca nasza stawia sobie za zadanie przede wszystkim:
1. Stwierdzenie klasowej i społecznej przynależności Jesseniusa, 

a szczególnie wyświetlenie sprzeczności między faktem, że dumnie 
ogłaszał swoje „urodzone” pochodzenie, a tym, że został stracony jako 
jeden z mieszczańskich przeciwników Habsburgów.

2. Wyjaśnienie poglądów Jesseniusa na społeczeństwo i określenie 
ich pochodzenia.

3. Ocenę jego znaczenia w walce przeciwko Habsburgom.
12 Por. np. F. P i c k ,  Die Prager Exekution i. J. 1621. Flugblätter und Abbildun

gen, Prag 1922 (Pragensia V).
13 V. N o v o t n ý ,  Za dvěma rektory pražské university, 1919; K. S v o b o d a ,  

Jana Jesenského „Zoroaster" (Filologické listy, 1922, s. 208—212); J. Kr á l ,  
Jessenius filosof (Česká mysl, XIX, 1923); t e n ż e ,  Československá filosofie, Praha 
1937, s. 10; A. P r a ž a k ,  Dějiny slovenské literatury, t. I, Praha 1950, s. 138—139; 
J. P o p e l o v á ,  Jana Amosa Komenského cesta k všenápravě, Praha 1958, 
s. 55 n.; Dějiny české literatury, t. I, Praha 1959, s. 342.

14 A. K l í m a ,  J. M a c ů r e k, La question de la transition du féodalisme au 
capitalisme en Europe centrale (16e—18e siěcles) (Xle Congrěs International des 
Sciences Historiques, Rapports IV, Stockholm 1960, s. 84—105).



Odpowiedź na pierwsze pytanie powinna być jak najbardziej do
kładna. Trudność jednak polega na tym, że nie możemy jej udzielić bez 
przyjrzenia się dalszym kwestiom. Fakt, że Jessenius, zwłaszcza od 
czasu ukończenia (po osiągnięciu podwójnego doktoratu) studiów, stale 
powołuje się na to, że jest rycerzem węgierskim, jest na pierwszy rzut 
Oka odpowiedzią wyraźną. Jednak tylko na pierwszy rzut oka.

Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że jego przodkowie pochodzili 
z Górnego Jesena w środkowej Słowacji. Ale dopiero 15 maja 1562 r. 
otrzymali Jeseńscy przywilej szlachecki od Ferdynanda I z jesionem 
w herbie15. Na podstawie analogii można by sądzić, że chodziło tu 
o nadanie szlachectwa rodzinie, która jeszcze nie utraciła swojego 
duchowego kontaktu z siedzibą wiejską, ale prawdopodobnie już tam 
nie mieszkała.

Baltazar Jeseński (Balezer Jeschinczky), ojciec Jana, żył jeszcze 
we Wrocławiu w końcu stulecia, w drugiej połowie łat dziewięćdzie
siątych zachorował i około 1600 r. zmarł. Charakterystyczne jest, że 
nigdy nie używał on przydomku szlacheckiego. Pod koniec życia pro
cesował się jeszcze o dom i gospodę, która miała stanowić odszkodo
wanie za nie zapłacony dług. Ten proces po śmierci ojca przejął dr Jan 
Jessenius wraz z rodzeństwem mieszkającym we Wrocławiu i prowa
dził go, naturalnie bez skutku, do 1615 r. Z Wrocławia prawdopodobnie 
pochodziła matka Jesseniusa, Marta Schüller, tam też mieszkał jego 
stryj Wawrzyniec i wielu bratanków. Z braci jego znany jest Daniel, 
który w 1618 r. przyjechał z „okolicy” do Bratysławy, gdzie Jessenius 
przebywał z dyplomatycznym poselstwem. Tam został wraz z Janem 
aresztowany. Daniela wypuszczono, Janowi nie pomogło powoływanie 
się na swą przynależność do szlacheckiego stanu węgierskiego i został 
wywieziony do Wiednia. Wydaje się jednak, że urzędy habsburskie nie 
uznawały tej przynależności, jak również że przyjaciele Jesseniusa 
spośród węgierskiej szlachty nie używali tego jako argumentu, by go 
zwolniono, a sam Jessenius także nic na tym nie wygrał, jakkolwiek 
w danej sytuacji było to dla niego bardzo1 ważne16.

Możemy stwierdzić, że krewni Jesseniusa mieszkali we Wrocławiu, 
gdzie należeli do cechowego mieszczaństwa, i że do stolicy Śląska przy
wiodło ich poszukiwanie zatrudnienia lub inne przyczyny natury 
gospodarczej. Wiemy, że od czasu biśkupa Jana Turzo było we Wrocła
wiu wielu ludzi przybyłych z Węgier. Między innymi znajdował się * 10

15 P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 1, powołuje się na dokumenty z lat 1600—1615 
w Statním Ústředním Archivu, S. M., Slezsko, Fase. 46.

10 Denkschrift des Rektors Johannes Jessenius von Gross-Jessen an den Ge
nerallandtag von 1619 über Erneuerung der Prager Universität, wyd. F. Pick, 
Praha 1920, s. 52—53 (Pragensia II).



tu słynny orędownik umiarkowanej reformy religijnej, zwolennik 
Erazma z Rotterdamu i Filipa Melanchtona, kanonik dr Jan Henckel, 
rodem z Lewoczy, wpływowy radca królowej Marii Węgierskiej 17.

Z Węgier przez Kraków przybył do Wrocławia inny entuzjasta 
Erazma, Andrzej Dudithius (Dudycz), który z katolika stał się kalwi
nem, działał w Polsce jako agent Habsburgów, a od 1579 r. mieszkał 
w tym mieście. Gospodarczy „mecenat” miasta ogarniał znaczną część 
Śląska, Moraw, Austrii, Węgier i Polski wraz z Krakowem oraz Wie
deń 18 19. Dudycz studiował w Padwie i zajmował się filozofią, astronomią 
i medycyną. Te zainteresowania związały go z gronem wrocławskich 
humanistów, pochodzących z szeregów patrycjatu i kręgów intelektual
nych wrocławskiego mieszczaństwa.

Dużą rolę w tworzeniu się tego kręgu protestanckich humanistów 
pochodzenia mieszczańskiego odegrała miejska szkoła Św. Elżbiety 
(Elisabethanum), której program nauczania (Leges scholasticae, 1563) 
pozostawał pod wpływem samego MelanchtonaJ9. Rektor szkoły, Piotr 
Vincentius, działający na jej terenie od 1569 r., był entuzjastą Me- 
lanohtona i kierowana przez niego szkoła stała się stadium przygo
towawczym dla protestanckich uniwersytetów w Wittenberdze i w Lip
sku, gdzie studenci wrocławscy mieli swoją bursę. Do tej szkoły 
uczęszczał i Jessenius.

Spośród żaków Elisabethanum wyszło wielu ludzi, których dalsza 
droga była bardzo podobna do drogi życia Jesseniusa. Miał on przed 
oczyma Wawrzyńca Scholza, który zrobił w Padwie doktorat medycyny 
i wrócił po 1580 r. do rodzinnego miasta, gdzie zasłynął jako lekarz 
i poeta humanistyczny. Jego Epistologium z 1588 r. świadczy o zainte
resowaniu chemią, filozofią i medycyną. W sławnych zaś floraliach 
znalazły wyraz humanistyczne upodobania patrycjuszowskich rodzin 
Rehdigerów i Monauów20. Około 1581 r., kiedy Jan Jessenius chodził 
ciągle jeszcze do szkoły przy potężnym kościele Św. Elżbiety, wrócił 
do Wrocławia dr Jan Crato, pochodzący z biednej plebejskiej rodziny, 
który w Wittenberdze był uczniem Melanchtona, a w Padwie studio
wał medycynę pod okiem J. B. Montana. Oczywiście wiedział Jessenius.

17 O Hencklu patrz J. P o l i š e n s k ý ,  Nizozemská politika a Bílá hora, 
Praha 1958, s. 84; S. T y n c, Z życia patrycjatu wrocławskiego w dobie renesansu 
(Sobótka, VIII, 1953, s. 78—123).

18 O Dudyczu por. T y n c, op. cit., s. 112—114, i K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje 
Wrocławia do roku 1618, Warszawa 1958, s. 324.

19 T y n c, op. cit., s. 84—85; G. B a u c h ,  Geschichte des Breslauer Schulwesens 
in der Zeit der Reformation (Cod. dipl. Sil., XXVI, s. 205 n.).

20 T y n c, op. cit., s. 104—108, 109—112.



że Crato słynął w mieście i okolicy jako lekarz, że się bogato ożenił 
i wreszcie został osobistym lekarzem Ferdynanda I, Maksymiliana II 
i Rudolfa II. Crato zajmował się również literaturą, filozofią i religią 
oraz utrzymywał kontakty z profesorami z Lipska i przedstawicielami 
innowierców polskich, Janem Łaskim i Janem Sturmem. Zmarł w peł
nej sławie w 1585 r .21

Z Elisabethanum wyszedł też Jakub Monau, syn patrycjuszowskiej 
rodziny, studiujący potem w Wittenberdze, Padwie, a także w kalwiń
skiej Genewie. Również w Genewie zdobył sławę specjalista w dzie
dzinie nauki o państwie, Franęois Hotman, jeden z wybitnych monar- 
chomachów, zwolennik teorii, że lud może i musi powstać przeciwko 
tyranowi. Członkowie rodziny Rehdigerów korespondowali z Justýnem 
Lipsiusem, Józefem Scaligerem, D. Pare’em, Sz. Grynaeusem, studio
wali też w Wittenberdze i Padwie, czasem robili kariery urzędnicze na 
dworze króla czeskiego22. Obok Jana Rehdigera, który zmarł w Pradze 
jako urzędnik kamery dworskiej, był to przede wszystkim Jan Ma
teusz Wacker, podniesiony potem do godności szlacheckiej z tytułem 
von Wackenfels. On to napisał dedykowaną przyjaciołom parafrazę ód 
homerowych, studiował jako ostatni z tej grupy w Niemczech i we 
Włoszech, ożenił się bogato we Wrocławiu, a na dworze Rudolfa II 
w Pradze doszedł do znacznych godności — ostatnio jako członek na
dwornej rady Rzeszy 23.

Było więc zupełnie naturalne, że Jan Jeseński (Johannes Jesseński 
Vratislaviensis), syn wrocławskiego mieszczanina Baltazara (Balczera 
Jeschenszky’ego), zapisał się 16 listopada 1593 r. do metryki uniwersy
tetu w Wittenberdze24. Ani wtedy, ani potem, gdy był już tam pro
fesorem, a nawet rektorem, nie spotykamy w uniwersyteckich pismach 
niczego, co by wskazywało na inne niż mieszczańskie jego pochodzenie. 
W Wittenberdze Jessenius widocznie nie przebywał długo. Okres Me- 
lanchtona już dawno minął, a jego zięciowie jako tajemni kąlwini 
musieli odejść z uniwersytetu. Uczelnia wittenberska stawała się straż
nicą luterańskiej prawowierności.

21 J. F. A. G i 11 e t, Crato von Crafftheim und seine Freunde, t. I—II, Frank
furt a. M. 1860; T y n c, op. cit., s. 101—104.

22 T y n c, op. cit., s. 109.
23 T a m ż e, s. 114, i T. L i n d n e r ,  Johann Mathäus Wacker von Wackenfels 

(Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, t. VIII, 1867, 
s. 319). Za zwrócenie mi uwagi na osobę Wackera dziękuję Ivo Kořánowi.

24 450 Jahre Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, t. I: Wittenberg 
1502—1817, red. L. Stern, Halle/S. 1952; por. też L. S t e r n ,  Philipp Melanchthon. 
Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae, Halle/S. 1960. Por. P i c k ,  Joh. 
Jessenius..., s. 4.



Również w Lipsku nie zapisał się inaczej, lecz jako Jan Jessenski, 
Ślązak „nacji polskiej”. Przebywał tam pełne trzy lata (1585—1588), 
przede wszystkim jako student filozofii i medycyny pod kierunkiem 
anatoma Jerzego Walthera, oraz rozpoczął pierwsze próby robienia 
wiwisekcji i sekcji25. W czerwcu 1587 r. obronił Jesseński swoją dy
sertację o nieśmiertelności duszy, w której często powoływał się na 
Arystotelesa, Epikura i innych filozofów starożytnych oraz na Biblią. 
W sumie owa dysertacja, opublikowana dopiero w 30 lat później, nie 
stanowi odchylenia od potocznych poglądów arystotelesowsko-schola- 
stycznyoh26. Również zupełnie powierzchowne są utwory poetyckie, 
którymi młodego kandydata medycyny i filozofii odprowadzili z Lipska 
do Padwy jesienią 1588 r. jego przyjaciele, m. in. znacznie młodszy 
druh Adam Fels junior, syn cesarskiego rejestratora śląskiej • kamery 
we Wrocławiu, noszącego to samo imię 27.

22-letni student, urodzony w tym samym roku, w którym stany 
niderlandzkie podniosły broń przeciwko hiszpańskim Habsburgom, po
jechał do Włoch akurat wtedy, gdy na Zachodzie podczas wyprawy 
„nieśmiertelnej armady” hiszpańskiej wyodrębnił się konflikt między 
hiszpańską monarchią absolutną a angielską i niderlandzką burżuazją. 
Odszedł do Włoch, jak wielu innych mieszczańskich synów odeszło 
z rodzinnego Wrocławia wydeptaną drogą przez wittenberski i lipski 
ośrodek konserwatywnej reformacji opartej na solidnej gospodarce 
saskich feudałów i na rozsądnej polityce kompromisu saskiego kościoła 
państwowego.

7 grudnia 1588 r. „Johannes Jessensky von Jessen” z Wrocławia, 
„studiosus naturae”, wpisał się do gminy studentów niemieckich 
(communitas Germanorum), studiujących na uniwersytecie w Padwie. 
Jak wspomnieliśmy wyżej, studiował tam niejeden wrocławianin, obok 
humanisty Zygmunta Hrubego z Jelenia uczył się tam niejeden Czech, 
ale przede wszystkim było wielu Polaków. Słynne Gymnasium Pa
tavinum dzieliło się na studium prawnicze i filozoficzno-lekarskie. Ze 
znanych lekarzy działał tu do 1546 r. sławny Niderlandczyk Vessalius. 
W 1562 r. zmarł tam G. Fallopi. W okresie studiów Jesseniusa był tam 
profesorem Girolamo Fabrizio de Aquapendente, którego dziełem była 
w 1594 r. nowa, stojąca do dnia dzisiejszego budowla w miejsce starego 
Teatro Anatomico. Dominus Johannes Jessenins, jak się teraz nazywał

25 Karl-Marx Universität Leipzig 1409—1959. Beiträge zur Universitäts
geschichte, t. I, Leipzig 1959. Por. P i c k ,  Joh. Jessenins..., s. 4.

28 Dysertacja Jesseniusa Quod animae humanae immortales sint ukazała się 
w 1618 r. w Pradze pt. De animae humanae immortalitate dissertatio. Por. K r á l ,  
Československá filosofie, s. 10.

27 Vota pro felici ingressu Italiae nobili et doctissimi viri D. Joan. Jessensky 
a Jessen ... Lipsiae, A. D. 1588 Norimbergae: por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 3.



Jan, odznaczał się nadzwyczajnym pragnieniem wiedzy, szczególnie 
w zakresie anatomii, i prof. Fabrizio miał z nim wiele kłopotów, gdy 
wraz z innymi domagał się zwiększenia liczby anatomicznych ćwiczeń, 
sekcji dtp. Jessenius miewał też spory o długi oraz powaśnił się z całą 
„nacją niemiecką”, której chciał wyjaśnić, że jako węgierski szlachcic 
zasługuje na lepsze traktowanie 26.

Skąd się wzięło to spóźnione uświadomienie szlacheckiej odrębności, 
ta „pycha urodzenia” u syna poczciwego wrocławskiego mieszczanina 
i szynkarza? Jeżeli Jessenius poróżnił się całkiem ze swoimi miesz
czańskimi kolegami, dążył widocznie do pozyskania względów swych 
kolegów szlacheckich. W 1590 r. wydał w Padwie swoje pierwsze dru
kowane dziełko, całkowicie zgodne z tradycją wrocławskiej poezji 
humanistycznej. Jest to elegia na odjazd czeskiego pana Zdenka Woj
ciecha Popela z Lobkowic, młodszego od Jesseniusa o 2 lata, zawiera
jąca zgrabne wiersze sławiące ród Lobkowiców. Druga część wiersza, 
napisana heksametrem i opiewająca chwałę Czech i Śląska, kończąca 
się zaś hołdem złożonym Rudolfowi II, poświęcona została przewodni
kowi Lobkowica, szlachcicowi austriackiemu Maksymilianowi Breune- 
rowi, synowi Rudolfa, najwyższego nadwornego marszałka28 29. Obraz 
Czech, Pragi, siedziby cesarskiego dworu oraz żądza sławy u padew
skiego studenta medycyny widoczne są i w późniejszym dziełku Jesse
niusa, w rozprawie o boskiej i ludzkiej filozofii, o podziale między 
fizyką i metafizyką. W pracy tej Jessenius'opiera się na Arystotelesie, 
ale składa hołd przyjacielowi Teodorowi Collado jako zwycięzcy 
Arystotelesa i pewne teorie formułuje zupełnie samodzielnie. Obydwa 
te dziełka poświęca Jessenius, za radą Zdenka Wojciecha Lobkowica, 
który prawdopodobnie ofiarował cesarzowi podobną kompozycję, sa
memu Rudolfowi II 30.

8 sierpnia 1591 r. bronił Jessenius ostatecznie na publicznej dyskusji 
swojej pracy lekarskiej pt. De putrescendis bilis in febre tertiana..., 
poświęconej senatowi wrocławskiemu i wydanej w Padwie31. Tego

28 A. F a v a r o ,  Atti della naziom Germanica nello studio di Padova, t. I—II, 
Venezia 1911—1912; J. Z a h r a d n í k ,  Záznamy o českých katolících v Italii (VCA 
XIII/1904, s. 227 n.); A. C r o n i a, La conoscenza del mondo slávo in Italia, Pado
va 1958; D. R o n c h i ,  Guida storico-artistica Padova e dintomi, Padova 1923.

29 Johan J e s s e n i i  a J e s s e n ,  Ad Illustrem ac Generosum D. Sdenconem 
Adalbertům Popelium, Baronem Lobcovitium Boemum, qua avita ... Cum post 
diuturnam peregrinationem Patriam repeteret, elegia ... Eiusdem in Laudem Regni 
Boemiae ... Ad Illustrem ac Generosum D. D. Maximilianum Breinerum ... hexa- 
metra, Patavii 1590; por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 12/294.

30 Johan J e s s e n i i  a J e s s e n ,  De divina humanaque philosophia ... Ad 
Divum Rudolf um II..., Veiietiis 1591; por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 15/294.

31 De putrescendis bilis in febre tertiana..., Patavii 1591; por. P i c k ,  Joh. 
Jessenius..., s. 16/294.



samego dnia bronił też swojej pracy filozoficznej pt. Pro vindiciis 
contra tyrannos, tj. o prawie (ludu) do oporu przeciwko tyranom32. 
Jeżeli tytuł lipski dysertacji o nieśmiertelności przypomina nazwę 
dziełka Piotra Pomponazziego (De immortalitate animae, 1516), padew
skiego humanisty, to ostatnia praca przywodzi na pamięć anoni
mowe dzieło wydane w Padwie pt. Vindicia contra tyrannos, pracę 
albo hugonoty du Plessis-Momaya, albo Herberta Langueta, posła 
kurfirsta saskiego, albo obu równocześnie. Dziełko Jesseniusa jest 
zaprzeczeniem Machiavellego broniącego tyranów, napisanym w duchu 
kalwińskich teologów i teoretyków państwa, Johna Knoxe ze Szkocji, 
Teodora de Beze z Genewy i znanego nam już Franęois Hotmana 
(Franco-Gallia). Co teoretycy protestanccy podkreślają, że poddani 
mają nie tylko obowiązki wobec swojej zwierzchności, ale i przysłu
gują im prawa. Wszystko to wykazuje Jessenius za pomocą szeregu 
cytatów z Biblii i Tomasza z Akwinu, na przykładzie Marii Stuart, 
której koniec mieli jeszcze wszyscy przed oczyma, atakując stale 
florenckiego twórcę makiawelizmu. Machiavelli jest, według niego, 
obrońcą despotyzmu, w jego sformułowaniach istnieje zwodnicze pod
kreślenie idei „demokratycznych” o udzielnej władzy ludu, ale z dru
giej strony widać wyraźną obronę stanowej republiki oligarchicznej33.

O ile możemy uznać rozprawę Jesseniusa za ćwiczenie stylistyczne, 
a o ile chodzi w niej o poglądy, do których doszedł w padewskim 
ośrodku nauki i wreszcie w uniwersytecie państwowym oligarchicznej 
republiki weneckiej? Nie należy zapominać, że w Padwie i w Wenecji 
znaleźli azyl rebelianci przeciwko władzy kościoła rzymskiego i innym 
potęgom XVI w. Dożywał tam straszny „bicz książąt”, Pietro Aretino, 
i zaprzysiężony wróg Rzymu, Paolo Sarpi. Wprawdzie Jessenius od
szedł z Uniwersytetu Padewskiego przed powstaniem „nowej nauki”, 
obalającej filozofię arystotelesowsko-scholastyczną, jaką tam wprowa
dził Galileo Galilei (Padwa 1592—1610) 34, ale mógł znać dzieło Paola 
Paruty O udoskonaleniu życia politycznego, wydane w 1579 r. w We
necji, przeciwstawiające królestwu (monarchiae regni) republikę mie
szaną (republica mista). W dyskusji o „ragione di stato”, która odbyła

32 Johan J e s s e n i i  a J e s s e n  Pro vindiciis contra tyrannos oratio. 
Patavii Venetorum, die VIII Augustu... (1591), Francofurti 1614; por. P i c k ,  Joh. 
Jessenius..., s. 13—15/294.

33 J. K v a č a 1 a, Thomas Campanella, ein , Reformator der ausgehenden Re
naissance, Berlin 1909; F. M e i n e c k e ,  Die idee der Staatsräson in der neueren 
Geschichte, München—Berlin 1925; L. 0 1 s c h i, Galilei und seine Zeit, Halle/S. 
1927; P. T r e  v e s ,  La filosofia politica di Tomaso Campanella, Paris 1930.

34 H. K r e t s c h m a y e r ,  Geschichte von Venedig, t. III, Stuttgart 1934, 
s. 216 n., bibliografia, s. 604; L. S a l v a t o r e i l  i, Somario della storia d’Italia, 
Torino 1942, s. 433, 458—459.



się w Padwie i w Wenecji, spotkał się prawdopodobnie z oporem 
przeciwko makiawelilzmowi, głoszonym przez Traiano' Boccaliniego, 
i z umiarkowaniem, „dolce armonia”, równowagą sił, którą miał na 
myśli G. Botero. Tylko najwięksi radykałowie widzieli w walce toczo
nej przez Zjednoczone Niderlandy z Hiszpanią wybawienie Włoch 35.

Przy rozpatrywaniu poglądów Jesseniusa na naturę czujemy pew
niejszy grunt pod nogami. Jedną z ostatnich książek, którą dostał do 
rąk na włoskiej ziemi, była najwidoczniej książka Francesco Patritiusa 
(Patrizziego bądź Franjo Petricé, 1529—1597), przyjaciela Bernarda 
Telesiusa, gromadząca argumenty przeciwko, filozofii Arystotelesa, pt. 
Nova de universis philosophia (1591) 36. Po przeczytaniu tej książki 
oraz całego szeregu innych, rozproszonych obecnie we fragmentach po 
praskich bibliotekach, wprawdzie nie otrzymał Jessenius doktoratu, ale 
dokument', w którym jednak jego profesorowie padewscy ogłaszali, że 
w swoich dziełach i dysputach wykazał taką wiedzę, iż każda akademia 
mogłaby go ogłosić doktorem filozofii i medycyny. Z tym dokumentem 
w ręku zjawił się Jessenius w Pradze, dokąd przedtem posłał Rudolfo
wi II poświęcone mu prace, napisane w Padwie.

Na podstawie tego świadectwa i pracy weneckiej o boskiej i ludzkiej 
filozofii wielki jałmużnik Rudolfa, Jacobus Chimarrhaeus, Niderland- 
czyk z Roermondu, ogłosił Jessemusa doktorem filozofii i medycyny 
w swoim domu niedaleko Hradu. Za pomocą przekupstwa uzyskał przy 
tym prawo, które cesarz dawał niektórym uczonym, noszącym tytuł 
„falckrabata” (comes palatinus). Takich „doctores bullati” było wtedy 
bardzo wielu, toteż Jessenius nie zaspokoił się jakimkolwiek dekretem, 
lecz kazał w nim poświadczyć, że do obu tytułów ma prawo. Potwier
dzili mu to przede wszystkim lekarze: osobiści doktorzy cesarza 
Krzysztof i Bartłomiej Guarinoni i lekarze nadworni Paweł Zygmunt 
i Augustyn Lucius37. Osiągnięcie tego celu ułatwiał fakt, że na dworze 
działali jego rodacy, Ślązacy i Węgrzy, jak notariusz cesarski w kance
larii węgierskiej Grzegorz Deomeolkius, który występował przy wyda
waniu dyplomu doktorskiego, może też J. M. Wacker, może poeta 
laureatus Salomon Francelius z Friedenthalu.

Za przykładem doktorów Cratona i Scholzego w zimie 1581—1592 r. 
wrócił Jessenius do domu do Wrocławia. W przeciwieństwie do swoich

35 M. S e i d l m e y e r ,  Geschichte des italienischen Volkes und Staates, Leipzig 
1940, s. 342—345; C r o n i a ,  op. cit., s. 226; E. R o t a ,  Genesi storica dell'idea ita- 
liana, t. II, Milano 1948, s. 154—156.

36 F. P a t r i t i u s ,  Nova de universis philosophia, Ferrara 1591, wydanie we
neckie z 1593 r. znajduje się w UK 12 A 179. Dalsze prace Patrizziego patrz UK 
15 H 75, 5 L 63.

37 Dekret o doktoracie przedrukował P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 25—27 i przy
pisy.



poprzedników nie miał jednak zamiaru zadowolić się spokojną karierą 
w głównym mieście śląskim. Zwrócił jednak uwagę nie na cesarski 
dwór w Pradze, gdzie dla młodego człowieka była zbyt wielka konku
rencja, lecz na dwór kurfirsta saskiego, na którym najbardziej wpły
wową osobistością był wychowawca nieletnich dzieci zmarłego w 1591 r. 
kurfirsta, Krystiana I, wojewoda sasko-weimarski Fryderyk Wilhelm. 
Rządzącemu tam Fryderykowi Wilhelmowi poświęcił Jessenius z Wro
cławia wydrukowaną w Wittenberdze pracę Zoroaster. Nova brevis 
veraque de universo philosophia (1593) 38. Nie jest to nic innego, jak 
tylko wyciąg z dzieła Patrizziego Nova de universis philosophia. Nowa 
i prawdziwa filozofia Jesseniusa jest więc naturalną filozofią Patrizzie
go, opartą na heliocentrycznym poglądzie Kopernika, połączonym 
z chrześcijańskimi i neoplatońskimi pierwiastkami. Jest rzeczą godną 
uwagi, że ta antyarystotelesowska, neoplatońska książka dostała się 
wcześniej na Index prohibitorum librorum niż dzieła Giordana Bruna. 
Nasuwa się pytanie, jak to dzieło Patrizziego i reprodukcja Jesseniusa 
zgodziły się z prawowiernością dworu saskiego. Ale przecież Patrizziego 
czytał i korzystał z niego Komeński. Wreszcie wiemy, że dawniejsze 
prace Patrizziego, jego Discussionum peripateticarum tomi IV (Bazyleja 
1581) znane były i na dworze Rudolfa, a nawet że ten zbiór ataków 
na Arystotelesa, pisany na wzór Telesiusa, ofiarował bibliotece kole
gium jezuickiego w Pradze sam wysłannik najbardziej katolickiego 
króla hiszpańskiego, Don Guillén de San Clemente39.

Wojewoda Fryderyk Wilhelm ocenił dedykację Jesseniusa i dla 
Jana Jesseńskiego otworzyła się droga do tytułu nadwornego lekarza 
kurfirstów saskich oraz — co było nawet ważniejsze — na katedrę 
uniwersytetu w Wittenberdze, który zaledwie przed dziesięcioma laty 
Jessenius opuścił. Ofiarowanie dalszych publikacji dwu mniej znanych 
prac Arystotelesa pozyskało mu względy wpływowego członka grona 
profesorskiego, teologa Polikarpa Leysera40. Nie wydaje się jednak, 
żeby wittenberscy profesorowie byli zachwyceni pozyskaniem nowego 
kolegi, prawdopodobnie dlatego, że jego pensję trzeba było wygospoda
rować. Ostatecznie mimo oporu grona profesorskiego Jessenius został 
mianowany w początkach 1594 r. profesorem nadzwyczajnym chirurgii 
i tego samego roku profesorem zwyczajnym anatomii41.

38 Zoroaster. Nova brevis veraque de universo philosophia, Wittebergae 1593. 
Patrz wydanie z 1613 r. u F. P i e k ą ,  Joh. Jęssenius..., s. 25/295. Por. artykuły 
K. Svobody i J. Krala cytowane w przypisie 13.

39 ÜK 3 A 8.
40 Artistotelis Srtagiritae [sic!] Duo de ortu et interitu libri..., Wittebergae 

1593; por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 27/295.
41 Por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 28 n.



Od tego czasu związki Jesseniusa z Wrocławiem się rozluźniają. 
W 1595 r. zawarł tam jeszcze ślub z siostrą swego przyjaciela z Lipska, 
Marią Fels, której brat studiował prawdopodobnie wtedy w Witten- 
berdze. Odtąd młodszy Fels posyłał często do Wrocławia swym znajo
mym i krewnym nowe publikacje z dziedziny medycyny wydane przez 
jego bardzo pracowitego szwagra4-.

Z całego szeregu tych drobnych prac lekarskich wyodrębniają się 
prace o Dialogu Carla Sigone, niegdyś profesora retoryki w Padwie 42 43, 
i publikacja wykładów Girolama Savonaroli z logiki, fizyki i etyki. 
Praca Savonaroli Universae philosophiae epitome wydana w roku 1512 
(ponownie w 1934) dała Jesseniusowi okazję do porównania filozofii 
arystotelesowskiej i platońskiej oraz zgłoszenia się do „włoskiego 
Lutra”, Savonaroli, za pośrednictwem padewskiego profesora Fran
ciszka Picolhominiego. Nawet i ten późny rezultat studiów w Padwie 
umożliwił Jesseniusowi zobowiązanie sobie znowu wojewody Fryderyka 
Wilhelma przy pomocy majowej dedykacji44. W. 1597 r. Jessenius 
został rektorem uniwersytetu i ofiarował Fryderykowi Wilhelmowi 
mowę do studentów o prawach i obyczajach. Ciekawa jest wstępna 
część mowy, w której Jessenius mówi, że człowiek jest stworzeniem 
przeznaczonym do życia w społeczeństwie i dlatego wytworzył urzędy 
i rozkazy, których wszyscy muszą słuchać45. Różne były odtąd koleje 
jego losu i drogi kariery. Na długie lata związał się ostatecznie z utra- 
kwistyczną uczelnią praską.

Mimo wszystkich powoływań się na pochodzenie szlacheckie był 
Jessenius mieszczańskim synem z Wrocławia, zdolnym i ambitnym. 
Nie możemy zapomnieć, że jego ostatni obrońca, wicekanclerz Boguslav 
z Michalovic, był znanym niderlandzkim i angielskim korespondentem 
wraz z Frueweinem i niektórymi innymi urzędnikami władzy stano
wej i że był zwolennikiem przymierza z Niderlandami, Szwajcarią 
i Wenecją. Nie było bez znaczenia, iż w tym okresie Jessenius znaj
dował się przy jego boku. Nie znaczy to, że Jessenius był zwolenni
kiem „szwajcarskich” wolności, którymi by się podzielił cały lud. Od 
tego był daleki, ale przeniknięcie do klasy wyższej uniemożliwił mu 
ostry konflikt z J. O. Slikiem, defensorem, również zwolennikiem pra

42 Nuptiis... Joannis Jessenii ... et Mariae Felsiae... 24 Juni Vratislaviae, 
Helmestadii 1595; por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 30/295 i 32/295.

43 Caroli Sigonii De dialogo libri..., Lipsiae 1596; por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., 
s. 47.

44 Hieronymi Savonarolae Ferrariensis... Universae philosophiae epitome..., 
Wittebergae 1596; por. P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 45/296.

45 Rectoris pro tempore Academiae Wittebergensis Joh. Jessenii a Jessen ... 
De moribus et legibus... sermo, Wittebergae 1597; P i c k ,  Joh. Jessenius..., s. 45/297.



wa poddanych do oporu przeciwko tyranom, a przy tym przede wszyst
kim wielkim feudalem.

Postawa Jesseniusa zachęca do tego, aby uważniej prześledzić rolę 
mieszczańskiej inteligencji w latach 1618—1620. Nie jest przypadkiem, 
że są to ci, którzy przeciągają miasta na stronę powstańców, którzy 
głoszą w poruszonych Czechach tradycje husyckie, którzy pertraktują 
z potęgami obcymi i tworzą szkielet aparatu dyplomatycznego władzy 
praskiej, jak drobna szlachta tworzyła jej rdzeń wojskowy.

Poglądy Jesseniusa na społeczeństwo są poglądami protestanckich 
humanistów pochodzenia mieszczańskiego. Poglądy Jesseniusa na przy
rodę wytworzyły się w zetknięciu z renesansową „nową filozofią” 
w Padwie. Tam też umocniła się wiara Jesseniusa w stanową monar
chię feudalną lub republikę oligarchiczną, jaką była Wenecja. Czy 
jest przypadkiem, że aż do czasu Oceanów Harringtona utopią XVI 
i XVII w. było miasto na wyspach, jakim była republika św. Marka? 
Jessenius byłby się może bronił przed posądzeniem, że broni suweren
ności ludu, ale w jego tezach o uprawnieniach do oporu przeciwko 
tyranowi i ta myśl była wysunięta. Ponieważ Jessenius nie wątpił
0 tym prawie poddanych, tak jak je znał z dzieł hugonockich monar- 
chomachów, było dla niego zrozumiałe,' że czeskie i węgierskie stany 
mają prawo do detronizacji Ferdynanda II.

Jessenius, który wyszedł z wykształconego humanistycznie mie
szczaństwa we Wrocławiu, przeszedł przez Wittenbergę i Lipsk, który 
w Padwie czerpał podnietę do swej praktyki lekarskiej i do swych 
zainteresowań przyrodą i społeczeństwem, dostał się przez luterańską 
Wittenbergę do rudolfińskiej Pragi, gdzie został przyjęty jako równy 
TychonoWi Brahe, Keplerowi, Typotiusowi, Sadelerowi i Bachačkowi. 
Celem jego był dwór Rudolfa, ale jego drugim domem stał się uniwer
sytet. Nie ma bardziej rzetelnego przekazu o tym, że między dworem 
Rudolfa i akademią nie było bariery, o której mówili wielbiciele ba
roku, niż historia działalności Brahego, Keplera, Jesseniusa i Sadelera. 
Nurt Jesseniusowej działalności historycznej płynął obok głównych 
prądów rozwoju czeskiej historiografii. Ale było w nim wiele rzeczy 
bliskich działalności zwłaszcza młodszej generacji, Pawła Ješina, V. Kle
mensa Żebrackiego, Skály i Strańskiego. Jessenius tak blisko związał 
się ze środowiskiem czeskim, że stał się cennym działaczem powsta
nia antyhabsburśkiego w latach 1618—1620. Porażka tego powstania 
nie dała się odwrócić, jak nie dał się odwrócić tragiczny koniec Jesse
niusa. W jego osobowości znajdziemy ten sam konflikt między starym
1 nowym, znamienny dla całego rudolfińskiego kręgu intelektuali
stów i artystów, charakterystyczny zresztą nie tylko dla siedemnasto
wiecznej Pragi.


