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ZAINTERESOWANIA NAUKOWE JELENIOGÓRSKICH LEKARZY 

W XVIII W. 

W Jeleniej Górze w XVIII w. na stosunkowo wysokim poziomie stała 
medycyna. Świadczy o tym zachowany w Archiwum Państwowym w Je
leniej Górze katalog fizyków miejskich, prowadzony przez Da�ida Zel
lera. Otwiera go życiorys i opis działalności medycznej Kacpra Schwenck
feld.a, fizyka miejskiego w latach 1591-1605, znakomitości w ówczesnej 
kulturze śląskiej, postaci jeszcze dotąd niedostatecznie opracowanej, 
�.utora Thesaurus pharmaceuticis (Bazylea 1587), Stirpium et fossilium,

Silesia catalogus (Lipsk 1608), opisu dwóch uzdrowisk - Cieplic i Szczaw
na Zdroju i wielu innych dzieł. 

Na początku XVIII w. żyją dwaj ludzie należący jeszcze do ubiegłego 
stulecia. Pierwszy z nich, Melchior Sussebach, urodzony w Lesznie, po 
stu<liach we Wrocławiu, Jenie i Bazylei, gdzie uzyskał stopień naukowy 
doktora (1674), po, dłuższej pracy pod kierunkiem znakomitego anatoma 
prof. Bachina osiedlił się początkowo w Kowarach koło Jeleniej Góry, 
a w latach 1684-1693 był fizykiem miejskim w Jeleniej Górze. ówcze
sne zapiski kronikarskie wysoko oceniają reprezentowany przez niego 
poziom opieki lekarskiej, zaznaczając, że miał do pomocy 4 chirurgów. 
Po rezygnacji ze stanowiska fizyka miejskiego pracował nadal jako le
karz aż do śmierci w 1721 r. Drugim fizykiem był August Joseph Victor 
Wendlerus, urodzony w 1663 r. w Jeleniej Górze. Naukę rozpoczął w ro
dzinnym mieście. pod kierunkiem jezuitów, a studia medyczne odbył 
w Pradze. Po ich ukończeniu udał się do Rzymu, gdzie został ordynato
rem słynnego wówczas szpftala świętego Ducha. W ciągu 3 lat pracy 
miał udzielić 20 tys. porad lekarskich chorym. Tam też uzyskał stopień 
doktora. W 1693 r. powrócił do Jeleniej Góry i objął stanowisko fizyka 
miejskiego, które sprawował do 1712 r. Jednocześnie był lekarzem 
konsultantem w klasztorach w Cieplicach i Krzeszowie. W 1712 r. wy
jechał do Halle, gdzie objął także stanowisko fizyka miejskiego, które 
pełnił do śmierci w 1 723 r. 

Klasycznym przedstawicielem lekarza praktyka i naukowca był Adam 
Christian Thebezjusz, urodzony 12 I 1686 r. we wsi Sądowej koło Jeleniej 
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Góry. Był on synem paS'tor.a. Naukę pisania i czytania posiadł w Legnicy, 
dokąd przenieśli się jego rodzice. Gdy miał 14 lat, ojciec w·fSłał go do 
Wrocławia na dalszą naukę w Gimnazjum św. Elżbiety. Stąd udał się 
na studia lekarskie do Lipska. Miał wówczas 18 lat. Po 2 h tach, przy
puszczalnie z powodu najazdu wojsk szwedzkich pod wodzą Karola XII, 
przeniósł się na dalsze studia do Halle. Był to okres rozkwitu hallskiej 
uczelni. Na jego umysłowość wywarli wpływ uczeni tej miary, co Jerzy 
Ernest Stahl i Fryderyk Hoffman. Pierwszy z nich był tw1>rcą nowego 
kierunku w biologii i medycynie i twórcą teorii flogistonu który miał 
być składnikiem wszys1tkich ciał palnych, a drugi był wy1,itnym klini
cystą. Studia medyczne zakończył Thebezjusz w Leydzie i tam obronił 
rozprawę doktorską o krążeniu krwi w sercu. Pracę swoją zadedykował 
hr. Schaffgotschowi. Bibliografie medyczne, a w tym przede wszystkim 
Garrisona i Mortona, podkreślają, że jest to pierwszy opis Valvula sinus 
coron.arii Thebessi i Foramina venarum Thebessi. Praca była wydana 
drukiem w Leydzie w 1708 r., wznowiono ją tamże w 1716 i 1740 r. oraz 
w Lipsku w 1739 r. Świadczy ona o zdolnościach młodego badacza 
i o jego wielkich na owe czasy umiejętnościach mechanicznych w pre
parowaniu narządów, jak i o świetnym zmyśle spostrzegawczym. Zano
siło się na wielką karierę naukową, gdyż młody Thebezjusz miał już 
zlecone w Leydzie zastępstwo wykładów z anatomii. Niestety, tę drogę 
uniemożliwiła śmierć ojca, co zmusiło go do powrotu na_Śląsk i zajęci.a 
się praktyką lekarską. Na miejsce swego pobytu wybrał Jelenią Górę. 

1
W 3 la ta po osiedleniu się ·(r. 1711) ożenił się. Był ojcem pięciorga dzieci. 
Syn jego Jan poszedł śladami ojca, ukończył medycynę i także został 
fizykiem miejskim w Jeleniej Górze. 

A. Chr. Thebezjusz okazał się człowiekiem skromnym, pracowitym
i wytrwałym. Jednakowe traktowanie pacjentów, zarówno bogatych, jak 
i biednych, zdobyło mu uznanie wśród miesz'kańców miasta, a w ślad 
za tym i władz miejs-tkich, �tóre w 1714 r. obdarzyły go godnością fizyka 
.miejskiego. Miał wówczas 28 lat. Była to raczej rzecz bez precedensu. 
Zwykle było to ukoronowanie długiej kariery zawodowej. Nie można się 
temu jednak dzi,wić, skoro współczesny biograf Thebezjusza w jego ży
ciorycie podnosi, że w porównaniu z poprzednimi siedmioma fizykami 
był on obdarzony najwyŻSzymi walorami umysłu, cnotami moralnymi 
i posiadał najwyższy poziom wiedzy fachowej. Nawet biorąc pod uwagę 
fakt, że na tej opinii mógł zaciążyć pewien subiektywfam piszącego. 

Thebezjusz nie poprzestał na pracy zawodowej, o czym świadczą jego 
dalsze publikacje: Ophthalmografia i De succesione morborum. Niestety, 
egzemplarzy tych prac nie udało się datąd odszukać. W 1713 r. został 
członkiem Leopoldyńsko-Karolińskiej Akademii badaczy przyrody we 
Wrocławiu i w wydawanym czasopiśmie pod pseudonimem Euryphom 
publikował liczne doniesienia z zakresu anatomii. Interesował się też 
zagadnieniem 1dziedziczenia chorób. Podkreślić w tym miejscu należy, 
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że zainteresowania jego nie ograniczały się do medycyny. Nieobca mu 
była astronomia i poezja. Pisał np. okolicznościowe wiersze, które jed� 
nak przypuszczalnie do naszych czasów nie zachowały się. Interesował 
się też problemem odpływu i przypływu• morza (w pracy Nowa teoria

c.estis moris). Po długiej chorobie (zapalenie płuc) zmarł w wieku 47 lat
11!11732 r.

Cały zapis w kronice świadczy, jakim szacunkiem cieszył się The
bezjusz. Na nim w zasadzie kończy się ten przekaz źródłowy. Figuruje 
w nim jeszcze nazwisko Johanna Ernesta Kriuschiusa, ale bez bliższych 
danych o jego działalności. Z innych źródeł wiemy, że w drugiej połowie 
XVIII w. działał w Jeleniej Górze syn Thebezjusza Johann Ehrenfried, 
doktor medycyny, autor dzieła Hebammekunst. W tym czasie nastąpił pe
\Vien spadek zainteresowań działalnością naukową wśród jeleniogórskich 
leikarzy, pod panowaniem pruskim stali się oni właściwie urzędnikami 
państwowymi 1. 

1 Materiał opracowany został na podstawie Katalogu iizyków miejskich w Je

leniej Górze (AP Jelenia Góra, nr 2390). Niektóre informacje na ten temat można 

też zaczerpnąć z K. Herbst, Chronik der Hirschberg in Schlesien bis zum Jahre 

1847, Jelenia Góra 1849. O A. Chr. Thebezjuszu pisali też: Z. Domasław ski, 

Adam Chrystian Thebezjusz, sławny anatom fizykiem miejskim w Jeieniej Górze 

(Rocznik Jeleniogórski, 1,967, t. V s. 71-76), oraz E. St o ck, Adam Chrystian The

beziusz byi Siqzakiem (Wiadomości Le·karskie, 1,963, t. XVI, s. 141-144). 




