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STANJSLAW SZPILCZYNSKI 

KULTURA MEDYCZNA NA DOLNYM SL!\SKU W PRZESZLOSCI 

Zr6d!a i materia!y do dziej6w kultury medycznej na Dolnym Sl11sku 
przed 1945 r. byly trudno dost<ipne ze wzgl<idu na istniej11c11 atmosfer<; 
polityczn11. Po II wojnie swiatowej sytuacja pod tym wzgl<;dem radykal
nie si<; poprawila. Zabraklo jednak z kolei wyszkolonej kadry historyk6w 
medycyny, kt6ra by mogla wykorzystac w badaniach naukowych oca
lale z poiogi wojennej zasoby archiw6w i bibliotek z unikalnymi zapiska
mi, r�kopisami 1, inkunabulami, starodrukami 2 i in. Nie teZ dziwnego, 
ii choc mija cwierc wieku od tamtych czas6w, brak nadal wielu jeszcze 
cz11stkowych opracowan, kt6re by wyczerpuj11co naswietlaly rozw6j i osi&
gni<;cia polskiej kultury medycznej na Dolnym Sl11sku w przeszlosci. 
W tej sytuacji trudno jeszcze na razie o peln11 syntez<; tejie przesz!osci, 
moina jednak myslec o pewnych pr6bach w tym kierunku, o bardzo 
og6lnych szkicach - jak to b<;dzie mialo miejsce niiej - na podstawie 
zbadanych i:r6del i opracowan. 

Slady kultury medycznej na Dolnym Sl11sku z czas6w przedhistory
cznych Sq prawie zupe!nie nie znane, nikt si<; nimi obecnie nie zajmuje, 
choc inne dziedziny majq na swym koncie jui pewne osi11gni<;cia, jak 
np. paleobotanika, kt6ra je zawdzi<icza katedrze tego przedrniotu w Uni
wersytecie Wroclawskim. Takiej instytucji historia medycyny na Dolnym 
Sl11sku jeszcze si<; nie doczeka!a, a badania naukowe na tym polu ograni
czajq si<; do indywidualnych zainteresowan. 

Historyczne pocz11tki kultury medycznej na Dolnym Sl11sku si<;gaj11 
X w. W tym czasie funkcjonowa!y jeszcze relikty instytucji dawniejszej 

1 W ramc:Lch prac zleconych Pracowni Historii Medycyny Zakladu Historii Nauki 

i Techniki PAN czc::SC r�kopis6w medycznych znajduj&cych siE:: w Bibliotece Uni

wersyteckiej we Wroclawiu zoslala przcz M. Waltera ujE::ta w formie zeszytu 

fr6del; dotychczas jednak nie ukazal si� drukiem. Opracowanie dalszych zeszyt6w 

zostalo przerwane. 

z B. K o c o w s k i, Historyczne podstawy organizacji zbioru starych druk6w 

w Bibiiotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu, Wroclaw 1955. 
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,,kaplan6w-uzdrawiaczy" odziedziczonej po kulturze wsp6lnoty tery
torialnej dawnych S!owian. Obowiqzywaly wtedy tez pewne obrz�dy ry
tualne, praktyki magiczno-empiryczne z kultem b6stw, na podobienstwo ' 
takich, jak „Dzidzilia". albo „Zizilia" - bogini malzenstwa. ,,Zlöta Baba" -
bogini p�porzestwa (dea obstetrix), ,,Loime" - opiekunka kobiet ci�
zarnych, ,,Ausschwe" - b6g chorych i posrednik z wyzszymi b6stwami 
itp. Wszystkie te relikty byly wypierane przez misje katolickiego kleru 
nadchodzqce z poludnia i zachodu Europy. Zast11piono je praktykami 
wprowadzanymi przez mnich6w (medycyna mnisza). Nie byli oni leka
rzami, ale w miar� mozliwosci i potrzeb interesowali si� medycyn'!, ko
rzystajqc z dost�pnych im r�kopis6w, najcz�sciej opartych na tradycjach 
antycznej medycyny (pseudohipokratyzm, pseudogalenizm) zmieszanych 
z elementami teistyczno-fideistycznymi narzuconymi przez kosci61. Wz6r 
takiego r�kopisu pt. Herbarius 4, pochodzqcy z IX w., znajduje si� w bi
bliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Praktykom medycznym pier
wszych mnich6w na Dolnym Slqsku trudno odm6wic empirycznego po
chodzenia, ale r6wnoczesnie byly one przesiqkni�te sceptycyzmem wyni
kajqcym z chrzescijanskiej pogardy dla zycia doczesnego. W calosci wzi,i
wszy, przejscie od praktyk „poganskich" do „chrzescijanskich" nalezy 
uznac za pierwszy etap rozwoju kultury medycznej. G!6wn11 rol� w tym 
procesie dziejowym, nie pozbawionym zreszt11 reakcji poganskich, odegra
ly zakony, klasztory, np. benedyktyn6w, potem augustian6w i in., zakla
dane coraz liczniej na Dolnym Sl11sku; dosc r\admienic, iz w XVI w. 
liczba ich doszla do kilkudziesi�ciu. W krzewieniu nowych praktyk medy
cznych w XI w. pewien udzial trzeba przypisac szkolom, jakie wtedy 
otwierano, np. szkole katedralnej we Wroclawiu, dla kt6rej utworzono 
tez bibliotek� lkatedraln,i '; musia!a ona zawierac i r�kopisy medyczne. 
Podobnie rozwijajqce si� klasztory na Dolnym S!11sku dysponowaly pewmi 
ilosci11 ksiqg medycznych pochodz,icych z ich macierzystych siedzib, gl6-
wnie we Francji. 

Lecznictwo w XI i XII w. spoczywalo gl6wnie w r�kach duchownych, 
jako jedynych w og6le przedstawicieli wiedzy, ale ma charakter jak gdy
by anonimowy; nie wybija si� w tym czasie postac jakiegos duchownego 
bardziej uzdolnionego czy slawnego z praktyk leczniczych. Bylo to zwü,
zane z ograniczonym zakresem wiedzy lekarskiej podporz11dkowanej filo
zofii scholastycznej. Mys! o jakims rozwoju medycyny w takich warun
kach byla mozliwa, ale jedynie w odejsciu, w oderwaniu od narzuconego 

3 L. G q s i o r o w s k i, Zbi6r wiadomoSci do historii sztuki lekarskiej w Pol

see, t. I, Poznall. 1839, s. 6 i n. 

4 Bibi. Uniw. we Wroclawiu, sygn. III. F. 19. 

s A. W. E. Th. He n s c h e 1, Zur Geschichte der Medizin in Schlesien. Die 

vorliterärischen Anfänge, Wroclaw 1837, s. 5. 



Kultura medyczna na Dolnym Sl�sku 375 

dogmatyzmu, a zmierzajqca ku jej Jaicyzacji. W pelni ujawnila si� ona 
dopiero w XVI w. W XIII w. jedna'k dajq si� zauwazyc na Dolnym Slqsku 
zwiastuny takiej laicyzacji. Wiqze si� to z wplywami, jakie wywarla juz 
wczesniej nieco nowa szkola medyczna zalozona w Salerno • (civitas hip" 
pocratica), swiecka, lecz tolerowana przez kosci61, w XII w. przezywa
jqca okres swej swietnosci. Oparla si� ona w wi�kszym stopniu na empirii, 
jak to bylo dopuszczalne w warunkach zasad narzuconych przez kosci6! 
medycynie. Rozwin�la r6wnoczesnie zyw,i dzialalnosc dydaktycznq, dopu
szczajqc zarazem kobiety do udzialu w wykladach, specjalnie poloznictwa 
(Trotula). R�kopisy salernitanskie byly rozchwytywane w calej Europie 
i wielokrotnie przepisywane. Odegraly dlatego przelomowq rol� w roz
woju kultury medycznej w swiecie, nie w pelni jeszcze doceniomi. Sa
lernitanskie r�kopisy dotarly talkze na Dolny Slqsk; stqd zachowala si� 
spora ich liczba w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Za najcen
niejszy uchodzil ten r�kopis, kt6ry obejmowa! caloksztalt wiedzy medycz
nej z licznymi traktatami - Compendmm Sa!ernitanum 1. W jednym 
z nich, pi6ra Archimateusza (1140), pt. De adventu medici ad aegrotum, 

zostal uj�ty pierwszy raz w dziejach zakres obowü1zk6w i przymiot6w, 
jaki winien cechowac lekarza. Da! on zarazem podstaw� do wprowadzenia 
dyplom6w dojrzalosci w swiadczeniu uslug lekarskich. Mys! t� ze Szkoly 
salernitanskiej skwapliwie przejql naprzöd kr61 Sycylii, stwarzajqc pre
cedens do potwierdzania przez wladze swieckie dyplom6w lekarzy, a na
st�pnie - inne lkraje w Europie. W slad za tym i na Dolnym Slqsku w 
XIII w. zacz�li si� pojawiac utytulowani lekarze, najcz�sciej magistrzy. 
Wiadomo• np., iz w 1226 r. przebywal na dworze Henryka I niejaki Kon
rad, duchowny, a zarazem fizyk, podobnie w 1254 r. magister Mikolaj na 
dworze Henryka III; byl on autorem traktatu medycznego, kt6ry jednak 
nie dochowal si� do naszych czas6w. W 1261 r. zyl na Dolnym Slqsku 
lekarz Andrzej, o kt6rym wzmianka . znaj duj e si� w slqskim kodeksie 
dyplomatycznym •. W 1290 r. niejaki Günzel albo Günzlein byl archiatrem 
Henryka IV i wslawil si� uzdrowieniem ksi�cia, lkt6ry zostal zatruty. 

Wplywy salernitanskiej szkoly na Dolnym Slqsku w XIII w. stanowily 
tylko jeden z przejaw6w odradzania si� mysli naukowej na polu medy
cyny. O wiele silniej jeszcze dalo ono o sobie znac osiqgni�ciami rodzimej 

6 Zob. W. S zum o w s k i, Historia medycyny, Wa7szawa 1961, s. 148 i n.; 

M. Bar i et y i C. Cou r y, Histoire de La medecine, Paris 1963, s. 337 i n.; 

He n s c h e 1, Zur Geschichte ... , s. 21 i n. 

1 Bibl. Uniw. we Wroclawiu, sygn. M. 1302. 
s He n s c h el, Zur Geschichte ... , s. 86; t e n Z e, Iatrologiae Silesiae specimen 

primum, exhibens brevissimum medicorum Silesiorum saeculi XII ad XVI ... , Vrati
slaviae 1847. 

s Codex dipZomaticus Silesiae, t. XXVIII, Wroclaw 1915, s. 11. 
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kultury naukowej dzi�ki wyjiitkowej postawie i uzdolnieniom uczonego 
na miar� swi,-tow,i W i t e l  o n a „Thuringo-Polonus" (ur. ok. 1225-1230, 
zm. ok. 1290-1315) 10. Studiowal on w Italii, potem podr6zowal po wielu 
krajach, na koniec osiadl w Legnicy. Lata wyt�zonej pracy poswi�cil 
przygotowaniu wspanialego dziela z pogranicza fizyki, astronomii i cz�
sciowo medycyny pt. Perioptikes. Oparl si� w nim na osi,igni�ciach Al
hazena, Ptolemeusza i Euklidesa, wprowadzaj,ic zarazem swoje wlasne 
oryginalne mysli. W ksi�dze III, V i X poswi�cil nieco miejsca „fizjologii"' 
dka, opisal bowiem warunki widzenia. Dzielo Witelona wyprzedzilo epok� 
i stalo si� wiedz,i podr�cznikow,i dla wielu nast�pnych pokolen w ci,igu 
kilku wiek6w. Korzystal z niego m. in. i sam Leonardo _da Vinci, Mikolaj 
Kopernik, Regiomontanus, Kepler i in. Zaslugi naukowe Witelona Sq ogro
mne; wprowadzil on bowiem polsk,i mysl naukow,i na aren� swiatow,i. 
Witelo zalozyl pierwsze w dziejach naszej kultury naukowej „k&o" uczo
nych w Legnicy. Rozbudowal program tamtejszej szkoly sredniej, mysl,ic 
o podniesieniu j ej do rangi szkoly wyzszej. W tych zamierzeniach na
trafi!, niestety, na powazne opory. Zyskal natomiast prawo wykladania 
i komentowania logiki i filozofii Arystotelesa, eo w jego czasach uchodzilo 
za szczeg6lne uprzywilejowanie. Witelo nie byl lelkarzem, ale w swej pa
sji naukowej si�gal do zagadnien zwiqzanych z medycyn,i. W traktacie 
De natura daemonum stworzyl pierwsze zr�by wiedzy psychologiczno
-psychiatrycznej; okreslal bowiem stosunek duszy do pewnych stan6w 
ciala, klasyfikowal wladze umyslu w zdrowiu i w chorobie itp. 

Witelo byl przedstawicielem ruchu aweroistycznego na Dolnym Sl,isku, 
wywodz,icego si� z heterodoksalnego obozu, przeciwnego prawowiernemu 
augustiansko-tomistycznemu. Aweroisci, odchodz,ic w teorii poznania od 
scholastycznego sposobu myslenia, wprowadzili spos6b podw6jnego dowo
dzenia (regressus), czym wywolali kilkakrotne pot�pienie przez kosci6!. 
Aweroistyczny spos6b myslenia naukowego (logik-lekarz) stal si� zapo
wiedzi,i przejscia na drog� d,iznosci poznawczej rozwini�tej p6:i:niej w na
ukach przyrodniczych. Witelona na tle dzialalnosci najwybitniejszych 
uczonych jego czas6w, Rogera Bacona i Arnolda de Villanova, nalezy r6w
niez zaliczyi: do prekursor6w Ödrodzenia, w kulturze zas polskiej odegral 
rol� ,,ojca" nauk przyrodniczych. 

W XIII w. na Dolnym S1'1sku pojawily si� pierwsze szpitale�przytul
ki "· kt6re niew,itpliwie byly wyrazem rozwoju mysli lekarskiej, chociaz 

10 A. Birkenmajer, Studia nad Witelonem (Arch. Korn. do Bad. Hist. Fil. 

w Polsee , PAU, 1921, II, cz. l); ,,Sprawozdania PAU", t. 23, nr 9 (1918), s. 7-8; t. 25, 

nr 7 (1920), s. 11-14; t. 26 nr 7 (1921), s. 14-15; t. 27, nr 3 (1922), s. 4-6; t. 31, 

nr 3 (1926), s. 17-18; S. S z pi 1 c z y l'l s k i, WiteZo - pierwszy Swiatowej slawy 

uczony polski (Kalendarz Wroclawski, 1970, s. 310-313). 
11 H. Ma rkgr af, Die städtischen Medizinaleinrichtungen, Wroclaw 1884; 
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nie wy!&cznie. NajwiE:kszq zaslug,: na tym polu po!oiyli augustianie, ktö
rzy w 1214 r. zaloiyli pierwszy szpital-przytulek we Wroc!awiu przy 
Wyspie Piaskowej, pod wezwaniem Sw. Ducha. W nast,:pnych latach 
rozwin,:li w innych miastach Dolnego Siqska analogiczne szpitale pod 
tym samym wezwarnem. Do tego celu korzystali z pot,:inej fundacji ksiq
i,:co-biskupiej Piotra Wlasta. Drugim zakonem „szpitalniczym" byli bracia 
sw. Antoniego z regul& sw. Augustyna. Dzielili si,: jak zakony rycerskie 
na komturie, czyli komendy, z opatem generalnym w Vienne. Opiekowali 
si,: zas szczegölnie tr,:dowatymi, jak np. w Srodzie Si&skiej, gdzie z()ßtalo 
zaloione leprozorium. W Brzegu mieli usad,: z klasztorem, kosciolem 
i szpitalem. Jeszcze innym zakonem zajmujqcym si,: na Dolnym Si&sku 
,,szpitalnictwem" byli boiogrobcy (miechowici), röwniei naleiqcy do za
konöw rycerskich, jak joannici. Z ier\skich klasztoröw o regule sw. Augu
styna kanoniczki, osiad!e na Wyspie Piaskowej we Wroclawiu w klaszto
rze Sw. Jakuba, trudni!y si,: nauczaniem i piel,:gnowaniem chorych, 
ponadto zas magdalenki z Nowogrodzca nad Kwisq, sprowadzone tarn 
przez Henryka I w 1217 r. W polowie XIII w. pojawi! si,: na Dolnym 
Si&sku nowy zakon � krzyiowcy z czerworn\ gwiazdq, ktörzy przybyli 
z Pragi w 1233 r. Ks. Agnieszka, siostra kr6la Waclawa, za!oiyla szpital 
oraz przytulek w Pradze oddajqc go krzyiowcom. Siostra Agnieszki, iona 

.Henryka Poboinego, spelniajqc wo!,: zmarlego m,:ia, wraz z synami Hen

rykiem i Wladyslawem sprowadzila do Wroclawia krzyzowc6w i oddala 
im szpital Sw. Elibiety. Ta bogata fundacja doszla da skutku w 1253 r. 
Z biegiem lat zakon rozwinql si<: tak dalece, ie zdolal ur2qdzic wiele 
innych szpitali-przytulk6w, w Boleslawcu, Swidnicy, Zi,:bicach, Legnicy 
i Kluczborku. Zwiqzek organizacyjny zakonu z Pragq zosta! zachowany, 
ale nigdy nie byl sci'S!y. Dzi,:ki zatem ksiqi,:cej dynastii Piast6w slqskich, 
dzi,:ki klasztorom, Dolny S!&sk zostal w XIII w. zaopatrzony w tak liczne 
i dobre, jak na owe czasy, szpitale-przytulki, jak iadna wsp6lczesnie 
z dzielnic Polski. 

Na XIII w. przypada tei otwarcie pierwszych aptek 12, w Swidnicy 
,i we Wroclawiu. 

Oiywienie zainteresowar\ medycyn11 w drugiej polowie XIII i w XIV w. 
przejawi!a mlodziei z Dolnego Si&ska udajqca si,: coraz cz,:sciej na studia 
za granic,:, da Bolonii, Padwy, Montpellier, a takie do Pragi, w slad za 
otwarciem tarn Uniwersytetu (1348 r.). Wzmoionemu p,:dowi do nauki 

T. Si 1 nick i, Dzieje i ustrOj koSciola katolickiego na Slqsku do koitca w. XIV, 

Warszawa 1953, s. 368 i n.; M. Morgen besser, Geschichte des Hospitals und 
der Schule zum Heiligen Geiste, Wroclaw 1814. 

12 He n s c h e 1, Zur Geschichte ... , s. 118; t e n Z e, Der Inhalt einer schlesischen 

sogen. Apotheke im Anfang des XV. Jahrhundert (Janus, t. II, Wroclaw 1847, 

s. 152-154). 
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towarzyszyly na Dolnym Sl,isku zdecydowanie wrogie tendencje, po
wstale z ducha opozycji przeciw dogmatyzmowi i hierarchii koscielnej. 
Uwidocznilo si� to m. in. w pochodach biczownik6w, w ruchu waldens6w 
i spokrew!jionych z nimi begard6w oraz beginek 13• Co prawda zostaly 
stlumione, ale z ich walki m. in. zrodzily si,: monarchie narodo,we. Zacz,il 
si� tez zmierzch scholastyki. Coraz cz�sciej zacz�ly si� pojawiac glosy 
krytyki sredniowiecza, doszlo do nowych problem6w z logiki i teorii po
znania naukowego, do rozgraniczenia mi�dzy rodzajem wiedzy i wyzna
czeniem dla niej stopnia pewnosci. Pojawily si� tez tendencje Q/]najdy
wania prawd niezawodnych, kt6re by mogly sluzyc za kryterium wszelkiej 
wiedzy. Pewne dziedziny wiedzy, jak medycyna, zyskaly na uprzywilejo<
waniu, choC j eszcze nie w pelni. 

W XIV w. na widowni dziejowej Dolnego Sl,iska pojawili si� pierwsi 
lakarze z oryginalnym dorobkiem naukowym. Na czolo icn wysun,il si� 
To m a s z biskup Sarepty (1297-1378) 14• Medycyn<: studiowal w Mont
pellier, po czym zaj,il si� praktyk,i zawodow,i w r6znych krajach, znal 
stosunki czeskie, niemieckie, angielskie, na koniec wst,ipil do sluzby (ok. 
1336 r.) Henryka VI. Po pewnym czasie przybral sutann� zgromadzenia 
premonstratens6w (norbertanie), a przebywaj,ic w klasztorze kontynuowal 
praktyk� lekarsk,i. W 1352 r. dost,ipil godnosci biskupiej i jako episcopus 
Sareptensis zostal sufraganem wroclawskim. W latach 1360---1364 przy
gotowal dwa pisma. Pierwsze, pt. Mihi competit, obejmuje trzy traktaty: 
o zachowaniu zdrowia, o lekarstwach i o lekach zlozonych (Regimen sani

tatis aggregatum, Antidotarium i Practica). Drugie pismo utrzymal aul:or 
w charakterze slownika lekarskiego (Col.lectionum secundum alphabetum)

z pogranicza astrologii i medycyny. Sarepta nie byl jednak z upodoban 
astrologiem, czemu da! wyraz w oddzielnym traktacie - Noli errm·e. 
Obeznanie z obserwacj,i przyrodnicz,i wraz z umiej�tnosci,i wi,izania 
fakt6w ulatwilo Sarepcie odejscie od tradycyjnego pogl,idu, dopatruj,i
cego si� przyczyn „morowego powietrza" w czynnikach nadprzyrodzo
nych, jak „dopust bozy", ,,zrz,idzenie" itp. Przyczyny te odni6sl do ma
terialistycznych czynnik6w, za jakie uchodzilo „zepsute powietrze", 
wywoluj,ice zarazliw,i gor,iczk� (ex aeris corruptione). Podobnego zdania 
byl Hipokrates w starozytnosci. W wielu innych zagadnieniach medycz
nych dal Sarepta wyraz r6wniez post�powemu stanowisku. Jako zasad,: 
leczenia przyj ql przede wszystkim oddzialywanie fizykalne na organizm, 
a wi�c diety, posty, ruch, gimnastyk� nacieranie, masaze, przejazdzki itp., 

u K. Dobro wolski, Pierwsze sekty religijne w Polsee (Reformacja w Pol

see, 1924). 

14 A. Birken m a je r, Astronomowie i astrologowie Slqscy w wiekach Sred
nich, Katowice 1937, s. 15-18. 
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ale nie gardzil r6wniez i lekami, kt6rymi si� dosc szczeg61owo zaj,il. 
Sarepta da! w traktatach dowody znajomosci medycyny arabskiej, w pra
ktyce kierowal ·si� zasadami hipokratesowym(. Zjednaly mu one uznanie 
i popularnosc. W traktacie Sarepty na temat „moru" moina si� dopatrzyc 
z perspektywy czasu jednej z pierwszych na Dolnym Sl,isku instrukcji 
zachowania si� w czasie epidemii. Bylo to zagadnienie donioslej wagi, 
gdyz np. w 1274 r. zaraza" pochlon�la w samym Wroclawiu 15 000 ofia,r, 
w Nysie 5000, w Krosnie i Zielonej G6rze nie pozostala przy zyciu ani 
j edna kobieta. Za zycia Sarepty wielka zaraza przeszla przez Sl,isk 
w 1350 r., obj�la wtedy r6wniez Czechy i inne kraje Europy, nast�pna 
miala miejsce w latach 1371-1373. 

W XIV w. Sl,isk odpadl od Polski (1335 r.), ale utrzymal przez na
st�pne wieki wi�z kulturaln,i z Macieru; mimo nacisku wplyw6w nie
mieckich zmierzaj,icych do germanizacji tego regionu. 

Wzrastaj,ica zamoznosc miast i miasteczek Dolnego Sl,iska w XIV w. 
ulatwila dalsze rozwini�cie pieczy nad chorymi i zniedol�znialymi, jak 
to mialo miejsce w wi.eku poprzednim. Duia rola w tym przypadla za
konom „szpitalniczym"; w 1300 r. utworzono leprozorium w Klodzku, 
w 1302 r. - szpital w Bytomiu nad Odrq i szpital w Dzierioniowie, w 
1307 r. - szpital w Olesnicy, w 1318 r. - szpital Bozego Ciala we Wro
clawiu, w 1322 r. - szpital we Lw6wku, w 1341 r. - szpital w Jaworze, 
w 1347 r. - szpital w Strzelinie, w 1348 r. - ,szpital w Zlotoryi, w 1387 r. 
- poc·z,itki szpitala Sw. Grobu we Wroclawiu, w 1400 r. - szpital $w. 
Hieronima dla scholar6w we Wroclawiu. 

Drugim lekarzem, kt6ry si� w tym czasie szczeg6lnie wybil na Dolnym 
Sl,isku, byl Ja n archidiakon glogowski 10. Kanonikiem w G!ogowie zo
stal w 1354 r. , archidiaikonem w 1377 r., dziekanem w, 1379 r., w latach 
1376-1382 wlodarzyl diecezjq wroclawskq. Z jego pism medycznych 
najbardziej znany jest traktat o przyczynach epidemii pt. Causae et signa 

pestilentiae et summa remedia contra ipsum ... , a ponadto kompilacja pt. 
Nova vinea seu sanitatis custodia ... a diversis Doctorum voluminibus ... 

Glog
.
owczyk r6:i:nil si� w swoich pogl,idach od Sarepty w zagadnieniu 

„moru", przyczyn bowiem epidemii dopatrywal si� w oddzialywaniu 
planet, jak to mieli w zwyczaju astrolodzy: ,,Causae generales pestilencie 
sunt planetae et alia astra elevancia diversos vapores bonos et malos". 
Na potwierdzenie swego stanowiska odwolywal si� do zdania jeszcze Pto
lemeusza. Dowodzi to jego erudycji, choc z drugiej strony nie pozbawionej 
silnych wplyw6w minionej bezposrednio przeszlosci. 

15 H. Ho s s man, Causae naturales ex quibus pestis oritur et reperlitur� 
Budziszyn 1614, s. 7. 

H Birkenmajer, Astronomowie ... , s. 17. 
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towarzyszy!y na Dolnym Sl11sku zdecydowanie wrogie tendencje, po
wstale z ducha opozycji przeciw dogmatyzmowi i hierarchii koscielnej. 
Uwidocznilo si� to m. in. w pochodach biczownik6w, w ruchu waldens6w 
i spokrewl)ionych z nimi begardow oraz beginek 13• Co prawda zostaly 
stlumione, ale z ich walki m. in. zrodzily si� monarchie narodo,we. Zacz11l 
si� tez zmierzch scholastyki. Coraz cz,:sciej zacz�ly si� pojawiac glosy 
krytyki sredniowiecza, doszlo do nowych problem6w z logiki i teorii po
znania naukowego, do rozgraniczenia mi�dzy rodzajem wiedzy i wyzna
czeniem dla niej stopnia pewnosci. Pojawily si� tez tendencje oi}najdy
wania prawd niezawodnych, kt6re by mogly sluzyc za kryterium wszelkiej 
wtiedzy. Pewne dziedziny wiedzy, jak medycyna, zyskaly na uprzywilejo<
waniu, choC jeszcze nie w pelni. 

W XIV w. na widowni dziejowej Dolnego Sl11ska pojawili si� pierwsi 
lekarze z oryginalnym dorobkiem naukowym. Na czolo icl\ wysurn1l si,: 
To m a s z biskup Sarepty (1297-1378) 1•. MEdycyn� studiowal w Mont
pellier, po czym zajql si� praktykq zawodow11 w r6znych krajach, znal 
stosunki czeskie, niemieckie, angielskie, na koniec wst11pil do sluzby (ok. 
1336 r.) Henryka VI. Po pewnym czasie przybral sutann� zgromadzenia 
premonstratens6w (norbertanie), a przebywajqc w klasztorze kontynuowal 
praktyk� lekarskq. W 1352 r. dost11pil godnosci biskupiej i jako episcopus 
Sareptensis zostal sufraganem wroclawskim. W latach 1360---1364 przy
gotowal dwa pisma. Pierwsze, pt. Mihi competit, obejmuje trzy traktaty: 
o zachowaniu zdrowia, o lekarstwach i o lekach zlozonych (Regimen sani

tatis aggregatum, Antidotarium i Practica). Drugie pismo utrzymal aul:or
w charakterze slownika lekarskiego (Col.lectionum secundum a!phabetum) 

z pogranicza astrologii i medycyny. Sarepta nie byl jednak z upodoban 
astrologiem, czemu da! wyraz w oddzielnym traktacie - Noli errare. 

Obeznanie z obserwacj11 przyrodnicZq wraz z umiej�tnosciq wi11zania 
fakt6w ulatwilo Sarepcie odejscie od tradycyjnego pogl11du, dopatrujq
cego si� przyczyn „morowego powietrza" w czynnikach nadprzyrodzo
nych, jak „dopust bozy", ,,zrz,idzenie" itp. Przyczyny te odni6sl do ma
terialistycznych czynnik6w, za jakie uchodzilo „zepsute powietrze", 
wywoluj11ce zarazliwq gor11czk� (ex aeris corruptione). Podobnego zdania 
byl Hipokrates w starozytnosci. W wielu innych zagadnieniach medycz
nych da! Sarepta wyraz r6wniez post�powemu stanowisku. Jako zasad� 
leczenia przyjql przede wszystkim oddzialywanie fizy<kalne na oe-ganizm, 
a wi�c diety, posty, ruch, gimnastyk� nacieranie, masaze, przejazdzki itp., 

13 K. D ob r o wo 1 s k i, Pierwsze sekty religijne w Polsee (Reformacja w Pol

see, 1924). 

14 A. Birken m a je r, Astronomowie i astrologowie Slqscy w wiekach Sred
nich, Katowice 1937, s. 15-18. 
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ale nie gardzil r6wniez i lekami, kt6rymi si� dosc szczeg61owo zajql. 
Sarepta da! w traktatach dowody znajomosci medycyny arabskiej, w pra
ktyce kierowal ·si� zasadami hipokratesowym\. Zjednaly mu one uznanie 
i popularnosc. W traktacie Sarepty na temat „moru" mozna si� dopatrzyc 
z perspektywy czasu jednej z pierwszych na Dolnym Slqsku instrukcji 
zachowania si� w czasie epidemii. Bylo to zagadnienie donioslej wagi, 
gdyz np. w 1274 r. zaraza 1• pochlon�la w samym Wroclawiu 15 000 ofia,-, 
w Nysie 5000, w Krosnie i Zielonej G6rze nie pozostala przy zyciu ani 
j edna kobieta. Za zycia Sarepty wielka zaraza przeszla przez Slqsk 
w 1350 r., obj�la wtedy r6wniez Czechy i inne kraje Europy, nast�pna 
miala miejsce w latach 1371-1373. 

W XIV w. Slqsk odpadl od Polski (1335 r.), ale utrzymal przez na
st�pne wieki wi�z kulturalm1 z Macieru, mimo nacisku wplyw6w nie
mieckich zmierzajqcych do germanizacji tego regionu. 

Wzrastajqca zamoznosc miast i miasteczek Dolnego Slqska w XIV w. 
ulatwila dalsze rozwini�cie pieczy nad chorymi i zniedol�znialymi, jak 
to mialo mlejsce w wi_eku poprzednim. Duza rola w tym przypadla za
konom „szpitalniczym"; w 1300 r. utworzono leprozorium w Klodzku, 
w 1302 r. - szpital w Bytomiu nad Odrq i szpital w Dzierzoniowie, w 
1307 r. - szpital w Olesnicy, w 1318 r. - szpital Bozego, Ciala we Wro
clawiu, w 1322 r. - szpital we Lw6wku, w 1341 r. - szpital w Jaworze, 
w 1347 r. - szpital w Strzelinie, w 1348 r. - szpital w Zlotoryi, w 1387 r. 
- poc·zqtki szpitala Sw. Grobu we Wroclawiu, w 1400 r. - szpital Sw. 
Hieronima dla scholar6w we Wroclawiu. 

Drugim lekarzem, kt6ry si� w tym czasie szczeg6lnie wybil na Dolnym 
Slqsku, byl Ja n archidiakon glogowski 16. Kanonikiem w Glogo,wie zo
stal w 1354 r., archidialrnnem w 1377 r., dziekanem w, 1379 r., w latach 
1376-1382 wlodarzyl diecezjq wroclawskq. Z jego pism medycznych 
najbardziej znany jest trnktat o przyczynach epidemii pt. Causae et signa 

pestilentiae et summa remedia contra ipsum ... , a ponadto kompilacja pt. 
Nova vinea seu san?tatis custodia ... a diversis Doctorum voluminibus ... 

Glogowczyk r6znil si� w swoich poglqdach od Sarepty w zagadnieniu 
„moru", przyczyn bowiem epidemii. dopatrywal si� w oddzialywaniu 
planet, jak to mieli w zwyczaju astrolodzy: .,Causae generales pestilencie 
sunt planetae et alia astra elevancia diverses vapores bonos et malos". 
Na potwierdzenie swego stanowiska odwolywal si� do zdania jeszcze Pto
lemeusza. Dowodzi to jego erudycji, choc z drugiej strony nie pozbawionej 
silnych wplyw6w minionej bezposrednio przeszlosci. 

15 H. H os s man, Causae naturales ex quibus pestis oritur et repeUitur„ 

Budziszyn 1614, s. 7. 
16 Birken m a je r, Astronomowie ... , s. 17. 
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W XIV w. Dolny Slqsk dysponowal juz sporq ilosciq lekarzy, po kt6-
rych zachowaly si,: tylko fragrnentaryczne wiadornosci. Do nich nalezal 
np. Jan z Grodkowa 17_ Medycyn,: studiowal w Montpellier, w latach 
1358-1365 kierowal jako rnagister szkohi katedralnq we Wroclawiu. 
W slawil si,: szczeg6lnie receptq, pornocnq rzekorno w czasie epidernii, 
kt6rq wypracowal wraz z kolegami - Mikolajern Wendelerern i Piotrern 
z Brzegu. 0 innych lekarzach 18 tego okre.su zachowalo si,: jeszcze rnniej 
wiadornosci, np. o Janie Koitheniczu, Baltazarze Füllschüsselu z Nysy, 
o Janie II, przeorze klasztoru w Zagan�u (zrn. w 1390 r.), o Janie Gallici 
zm. w 1394 r.) z Wroclawia i in. Na przelornie XIV i XV w. cieszyl si,: 
slaw'I uzdolnionego Jekarza Jana z Hesji (Ioannes de Hassia), kanonik 
wroclawski i Jegnicki. Kilka szczeg6l6w z j ego zycia skreslono w rnszale " 
pochodz'lcyrn z XV w. po wewn,:trznej stronie okladki. Jest tarn rnowa, 
ze byl on jednyrn z fundator6w pewnych pararnent6w koscielnych i sly
n'll z bezinteresownosci w niesieniu pornocy Jeczniczej. Najbardziej zdu
rniewajqca jest Wliadornosc, iz mia! juz wtedy korzystac w praktyce z en
cyklopedycznego dziela medycznego Korneliusza Celsusa. Sk'ldinqd wia
dorno, iz dzielo to zostalo odkryte ponownie dopiero p6zniej. Jan z Hesji. 
zmarl w 1434 r., jego r,:kopis rnedyczny o charakterze kornpilacji znaj
duje si,: w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellonskiego 20• Istniejq dornysly, 
ze rnial sluzyc pornocq w trudnych pocz'ltkach Wydzialu Lekarskiego te
goz Uniwersytetu. 

0 stanie wiedzy rnedycznej na Dolnyrn Slqsku w XV w. wiele cen
nych inforrnacji dostarczajq zgrornadzcne licznie r�kopisy w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Wymagai'I one jednak jeszcze analitycz
nych studi6w. 

W XV w. wzrost liczebny lekarzy na Dolnyrn Slqsku zawdzi�czac na
lezy w pewnej mierze Akademii Krakowskiej, kt6ra w tyrn czasie prze• 
zywala okres swej swietnosci. Mlodziez ze Sl'!ska ch,:tnie ci'lgn�la tarn na 
studia, niekt6rzy sposr6d S1qzak6w zasilili tez grono tamtejszych wykla
dowc6w. Do nich nalezal np. Piotr Gaszowiec (ok. 1430-1474) ", jeden 
z najwczesniejszych humanist6w sl'lskich. Po studiach wlasnie w Krako• 
wie, a nast�pnie w Perugii i Kolonii, zostal profesorem Akadernii Kra-

17 A. Be d n a r s k i, Materialy do dziejOw medycyny polskiej (Prace Korn. 
Hist. Med. i Nauk Przyr.-Matemat. PAU, t. I, Krak6w 1939, s. 6-7); S. K o S

m i 11. s k i, Slownik lekarz6w polskich, W arszawa 1888, s. 155. 
18 He n s c h e 1, latrologiae Silesie ... 
ie Bibl. Uniw. we Wrodawiu, sygn. R. 521. 
20 Bibi. Uniw. Jagiellollskiego, sygn. 813; Be d n a r s k i, op. cit., s. 9-10; J. R o

s t a f i 11 s k i, Medycyna na Uniwersytecie Jagiello1tskim w XV w., Krak6w 1900, 
s. 29. 

21 K o Sm i 11 s k i, op. cit., s. 134; H. Bar y c z, Historia Uniwersytetu Jagiel

loiiskiego, Krak6w 1935, s. 1212-2'13. 
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kowskiej (1456 r.), w latach 1464, 1465, 1470 pelnil obowü1zki rektora. 
Byl r6wnoczesnie przybocznym lekarzem Kazimierza Jagiellor\czyka. 
Obok medycyny zajmowal sit; takze astronorniq. Jako doskonaly m6wca 
wyst�powal w szczeg6lnych okolicznosciach. Kilka jego m6w zachowalo 
si� w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellonskiego, podobnie jak i traktat 
astronomiczny. 

Znakomitym lekarzem, a r6wnoczesnie przyrodnikiem, byl Jan Stan
ko ", czlonek Wydzialu Lekarskiego w Krakowie. Byl on ponadto leka
rzem kapituly krakowskiej, kanonikiem wroclawskim, fizykiem kr6lew
skim, przybocznym lekarzem Jana Dlugosza. Pozostawione przez niego 
dzielo przyrodnicze pt. Antibolomeum z opisem kilkuset gatunk6w roslin 
i zwierziit uwazane jest przez niekt6rych historyk6w za najwspanialsze 
od czas6w Alberta Wielkiego, a przed ukazaniem si� dziel K. Gessnera. 

W Krakowie" studiowal Marein Wincenty 2< ze Swidnicy, pözniej 
(1440 r.) profesor medycyny, dalej Wawrzyniec z Raciborza, profesor me
dycyny w latach 1414, 1416, lkt6ry byl zarazem przybocznym le.karzem 
Wladyslawa Jagiellor\czyka, kr6la czeskiego i w�gierskiego. Bakalarzem 
w Akademii Krakowskiej byl Jerzy Leymbach, p6:i;niej przyboczny lekarz 
ksi�cia w Klodzku; w 1499 r. wydal prognostyk astrologiczny. Ze Slqska 
pochodzil Jan Fontana (ze Zmigrodu), p6zniejszy profesor Wydzialu Le
karskiego w K.rakowie. W drugiej polowie XV w. bezimienny kronikarz, 
opisujqcy zycie Jana Turzona, pü1tego biskupa wroclawskiego tegoz imie
nia, wymienil niejakiego doktora Fabiana ", mt;za w medycynie bieglego, 
wyst�puj11cego obok dw6ch innych doktor6w - Reuchliniusa i Gandolfa. 
Fabian mial byc swiadkiem w sprawie otrucia doktora Oswalda, rodem 
z Bawarii, kantora i kanonika oraz proboszcza kosciola Sw. Magdaleny 
we Wroclawiu. Bauch 26 wymienia jeszcze innych lekarzy ze Slqska, kt6-
rzy studiowali w Krakowie, jak .Jan Snechowicz z Wroclawia (stopier\. 
bakalarza osiiignql w 1467 r.), Bartlomiej Mariensis z Paczkowa (stu
diowa! w latach 1465-1469), Bernard Fugilucus ze Lw6wka (studiowal 
w latach 1501-1504), Sebastian Thommendorf ze Swidnicy (studiowal 
w latach 1503-1507) i inni. 

!2 K o Sm i 11. s k i, op. cit., s. 478; J. Rost a f i ii s k i, Symbola ad historiam 

naturalem medii aevi, Krak6w 1900, s. 37-50; H. Bar y c z, Slqzacy na Uniwersy
tecie Jagielloiiskim od XV-XVIII wieku, Katow,ice 1925, s. 14; J. Lu Z a w s k i, 
Jan Stanko (Ludzie dawnego Wroclawia, Wroclaw 1958). 

23 G. Bauc h, Schlesien und die Universität Krakau in XV. und XVI. Jahrhun .. 
dert (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, t. 41, 1907); t e n Z e, Deutsche 
Scholaren in Krakau in der Zeit der Renaissance 1460 bis 1520, Wroclaw 1901. 

114 E. St o c k i, Dawni lekarze Slqscy i ich powiqzania z Akademiq Krakowskq 
(maszynopis). 

25 Tam:Ze. 
ze Bau ch, jw. 

4 - Sob6tka 3/70 
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W Zaganiu zamilowanym medykiem w latach 1468-1489 by! opat 21 

tamtejszego klasztoru kanonik6w regularnych sw. Augustyna, Marein 
Rykenberg. Powi�kszy! on za sum� 200 floren6w bibliotek� klasztorrn1 
o dzie!a medyczne. W praktyce lekarskiej opiekowa! si� szczeg6lnie ko
bietami. Pod koniec zycia doszedl do wniosku, iz ta praktyka nie przyspo
rzyla mu wiedzy naukowej ani moralnych zas!ug. Zerwa! wi�c z medy
cyrni i zabronil j ej studiowania podwladnym braciom klasztornym. Poleei! 
ponadto usurn1c z biblioteki ksiqzki medyczne i trzymac je pod zamkni�
ciem; ksiqzki te juz nigdy wi�cej nie wr6cily do biblioteki i uleg!y roz
proszeniu. Bracia zakonni ch�tnie wykorzystali zarzqdzenie opata, gdyz 
wszystkie niepowodzenia spadajqce na klasztor przypisywali jego dzia!al
nosci lekarskiej. 

W XVI w. renesansowe hasla Jaicyzacji zycia i nauki, tlumione na 
Dolnym Slqsku od czasu ich pierwszych zwiastun6w (XIII w.) spotkaly 
si� ze szczeg6lnie zywym oddzwi�kiem. Widomym tego przejawem bylo 
np. powolanie do zycia swieckiej instytucji dobroczynnej (Almosenamt), 
kt6rej poruczono opiek� nad chorymi i zniedo!�znia!ymi w istniejqcych 
szpitalach-przytu!kach, jak i poza szpitalami. Powolano tez do zycia ur2qd 
fizyka miejslkiego ", naprz6d we Wroclawiu, potem i w innych miastach 
Dolnego Slqska. Pierwszy swiecki (miejski) szpital powsta! we Wroclawiu 
w 1526 r. pod wezwaniem Wszystkich Swi�tych (Omnium Sanctorum) 29; 
istnieje on po dzien dzisiejszy pod zmienionq nazwq. 

Na polu naukowym renesansowe hasla na Dolnym Slqsku pojawi!y 
si� przede wszystkim w ko!ach naukowych owianych duchem protestan
tyzmu. J edno z nich znalazlo siedzib� w domu czolowego intelektualisty 
Dolnego Slqska w XVI w. - Jana C r  a t o n a we Wroc!awiu (1519-
1585) ,o. By! on przybocznym lekarzem trzech kolejno cesarzy, Ferdynan
da I, Maksymiliana II i Rudolfa II, zarazem ich doradc'l. Stanowisko to 
przynios!o mu nobilitacj� i zmian� nazwiska na von Krafftheim. Crato 
w kulturze Dolnego Sl11ska odegral powaznq rol� jalko obronca protestan
tyzmu, wielki humanista i swietny lekarz. Pozostawil powazny dorobek 
naukowy. Dom jego we. Wroclawiu zasobny w najnoW\SZ'l literatur� by! 
miejscem wielu spotkan erudyt6w tak ze Slqska, jak i spoza jego granic. 
Crato nalezal do kr�g6w erudytciw w mi�dzynarodowym ruchu nauko
wym owianym duchem protestantyzmu. Prowadzi! niezwykle ozywion'l 

n A. S w i er k, Sredniowieczna· biblioteka klantoru kanonik6w regularnych 
Sw. Augustyna w Zaganiu, Wroclaw 1965, s. 110-111. 

2s J. G r a et z er, Lebensbilder hen,orragender schlesischer Aerzte, Wroclaw 

1889, s. 22. 

2a N. Po 1, Jahrbücher der Stadt BreslaU, (wyd. I. G. Büschinga), t. III, Wro

claw 1819, s. 44. 
30 G r a et z er, op. cit, s. 5-19. 
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korespondencjE:, z kt6rej zachowalo siE: kilkanascie tom6w list6w. Jest 
ona nadal przedmiotem badan historyk6w. Wiele z nich dotyczy Polski 
i Polak6w, jak dworu Stefana Batorego, zwlaszcza zas jego przybocznych 
lekarzy (Buccella, Simonius, Niphus, Squarcialupi i in.), z kt6rymi liiczyly 
go bezposrednie lub posrednie kontakty. W jednym z list6w "• jaki otrzy
mal od padewskiego profesora Hieronima Mercurialisa, wychowawcy 
wielu polskich lekarzy, znajduje siE: znamienna opinia o swiezo wydanej 
w Wenecji ksiiizce Walentego z Lublina Sierpinskiego. Crato na tle 
trzech zasadniczych kierunk6w w renesansowej medycynie (dogmatycy, 
metodycy, empirycy) reprezentowal kierunek umiarkowany, postE:powy 
(racjonalistyczny), z jakiego slynE:la w XVI w. padewska szkola lekarska 
(kuznia metodyk6w). Razily go natomiast awangardowe tendencje empi
ryk6w o chemiczno"alchemicznym zaciE:ciu z obozu paracelsyst6w. 

Erudyci Dolnego $Jii,ska zbierali siE: r6wniez w domu „biskupa pi�ciu 
kosciol6w" 32, swietnego, dyplomaty, a zarazem lekarza - Andrzeja Du
dycza, ozenionego z A. Strasz6wrn1 z „fraucymmeru" polskiego dworu. 
Na polu medycyny jego osiqgni�cia sii daleko mniejsze anizeli Cratona, 
przewaznie byly to „listy i porady Jekarskie" (Epistola et consilia medi
cinalia), kt6re zamiescil w zbiorowym dziele Wawrzyniec Scholz 33, wro
clawski lekarz, a zarazem przyrodnik, zalozyciel ogrodu botanicznego "· 
Dudycz wydal tez (1619) komentarz o znaczeniu komet (Commentarius de 

Cometarum significatione). 

W kr�gu specjalnie lekarskim dom M. Girbigiusa ze Zgorzelca, przy
bocznego lekarza ksi<;cia legnickiego, odegral podobnq rol�. choc jeszcze 
nie w pelni przebadanii, jak dom Dudycza. Dowodzi tego spora liczba po
zostawionych przez niego list6w, kt6re Sq obecnie wdzi�cznym zr6dlem 
dociekan historycznomedycznych 35• 

W rozwoju empirystycznych tendencji, chemiczno-alchemicznych w 
medycynie ogromny wplyw wywarl na Dolnym $Jqsku przejsciowy pobyt 
T. Paracelsusa (1493-1541) 36• Urzekly one niekt6rych lekarzy, dajqc 

31 S. S z p i  1 c z y n. s k i, Hieronymus MercuriaUs z Padwy do Jana Cratona 

z Wroclawia (Arch. Hist. Med., t. 23, Warszawa 1960). 
32 K. G l o m bio w s k i, W kr�gu czytelniczym humanist6w wroclawskich, 

Wroclaw 1955, s. 5-6. 
ss G r a et z e r, op. cit., s. 26-28. 
34. Pierwszy ogr6d botaniczny we Wroclawiu zalo:iyl pod koniec XV w. J. Woys

selius, zob. H e  n s c h e 1, Zur Geschichte der botanischen Gärten und der Botanik 

überhaupt in Schlesien im XV. und XVI. Jahrhundert, Berlin 1837, s. 12 in. 
35 Korespondencja lekarzy w dziale rE:kopis6w Bibl. Un,iw. we Wroclawiu przed

stawia wielotomowy zbi6r. 
s& A. Pa g e  1, Paracelsus. An Introduction to PhilosophicaL Medicine in the 

Era of the Renaissance, Basel-New York 1958; H. E. S i  g e r  i s t, Paracelsus in 
the Light of Four Hundreds Years in March of Medicine, New York 1941. 
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poczqtek ruchowi paracelsyst6w w XVI i neo-paracelsyst6w w XVII w. 
$lqscy lekarze, jak A. Schrötter i docent krakowskiego uniwersytetu 
Grzegorz Macer, dopomogli po zgonie mistrza do pierwszego wydania 
jego fundamentalnych rozpraw Archidoxae i De praeparationibus (Craco
viae 1568). Ruch paracelsyst6w i neo-paracelsyst6w objql Nys,:, Lw6we:k, 
Strzegom i inne miasta, ale najsilniejsze oparcie znalazl na dworze Pia
st6w w Brzegu •1

. Latwo si,: o tym przekonac, analizujqc lektur,: medycz
nq z historycznego ksi,:gozbioru Piast6w o wylaicznym prawie zabarwieniu 
chemiczno-alchemicznym, jak i z listy nazwisk lekarzy-chemik6w, kt6rzy 
przewin,:li si,: przez dw6r w Brzegu: Adam Bruxius ze Szprotawy, H. Reu
sner ze Lw6wka, J. Herman ze Strzelec, M. Seidel z Boles!awca, J. Scul
tetus-Montanus ze Strzegomia. S. Sleszkowski z Krakowa i wielu innych. 
Brzeg odwiedzil najprawdopodobniej najslawniejszy z polskich alchemi
k6w - Michal S,:dziw6j. Rozprawy jego, jak Tripos chymicus, (Strasburg 
1628), Lumen chymicum (Erfurt 1624), Epilogus et recapitulatio in M. Sen

divogi Poloni Novum lum.en chymicum (1624) wchodzily r6wniez w sklad 
medycznej cz,:sci historycznego ksi,:gozbioru. Brzeg w XVII w. przedsta
wial pr,:zny osrodek intelektualny, podobnie jak i w poprzednim wieku, 
a zw!aszcza w drugiej jego po!owie, zgrupowany wok6! tamtejszego Gimna
zjum. Mozna si� o tym przekonac m. in. z ksiqg archiwalnych; w spisach 
inwentarzowych po zmar!ych intelektualistach brzeskich figurujq dlugie 
listy tytul6w ksi,izek, kt6re za zycia byly ich podr,:czn,i lektur,i. Zacho
walo si,:, niestety, tylko kilka takich ksi,ig. Zywiol polski w Brzegu, pro
testancki, utrzymywal zywe kontakty z Macierzq, a specjalnie z osrodkami 
o podobnym zabarwieniu, z Lesznem, z Gdanskiem. Przez Brzeg odbywali 
podröze braci� czescy uchodzqcy przed przesladowaniami, np. w Pradze. 
Tak,i podr6z odbyl slawny Jan Arnos Komenski 38, udaj,ic •si,: da Leszna. 
Przez Brzeg da Leszna, a potem dalej da Gdanska, udal si,: w XVII w. 
swietny lekarz Henryk Martini 39• 

Z XVI w. zachowaly si� wiadomosci o blisko 300 lekarzach na Dolnym 
Sl,isku, niestety w wi�kszej cz�sci tylko fragmentaryczne. Same hasla juz 
jednak przedstawiajq wdzi�czne pole do opracowania slownikowego bio
gram6w. 0 kilkunastu lekarzach wi11domo, iz pozostawili po sobie mniej-

37 S. S z pi 1 c z y n s k i ,  Le livre medical a la cour de Piasts <i Brzeg (Actes 

du rxe Congres Intern. d'Histoire des Sciences, Barcelon a -M adrid 1-7 Septembre 
1959, Barcelona-Paris 1960, s. 413--417). 

ss Sesja naukowa w Lesznie w 400-nq roczn1.C� powstania Gimnazjum i w 300-nq 
rocznic#;' wydania „Opera didactica omnia" J. A. Komenskiego, pod red. t.. Kur

dybachy, Wroclaw 1957; T. Bi 1 i k  i e w i c z, Jan Jonston (1603_:._1675). 2ywot i dzia
laLnoSC lekarska, W arszawa 1931. 

39 T. Bi 1 i k i e w i c z, Henryk Martini i Jan Jonston. Fragment z dziej6w kul
tury lekarskiej polskiego Leszna (Arch. Hist. i Fil. Med., t. 13, s. 1-19). 
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szy lub wi,:kszy dorobek naukowy, jak to juz wyzej nadmieniono· przy 
Craionie i Dudyczu. Do podobnych postaci nalezy pierwszy fizyk rniasta 
Wroc!awia, Maciej Przybylo (Matthias Auctus) 40• Szczeg6!y z jego zycia 
sq aktualnie przedmiotem opracowania specjalnego. Fizykiem miejskim 
by! on przez 10 lat (1532-1542). Zmar! w czasie zarazy, jaka panowa!a 
we Wroc!awiu w 1542 r., i w tym roku tez ukaza!a si� drukiem jego 
instrukcja albo nauka, jak si,: zachowac w czasie „moru". Egzemplarz 
tej instrukcji wydanej w j�zyku !aciriskim nie dochowa! si�. Wiadomo 
jednak o jej istnieniu od Cratona 41, kt6ry by! jednym z kolejnych nast�
pc6w Przybyly na stanowisku fizy,ka miejskiego. Crato wysoko oceni! 
wskaz6wki Przybyly i rozszerzy! je, przez eo uchroni! miasto dwukrotnie 
przed inwazjq zarazy. Zostal za to odznaczony i wyr6zniony przez magi
strat Wroc!awia. Wskazowki Przyby!y, jak i p6:i:niej Cratona, dotyczyly 
g!6wnie zagadnienia izolacji, kwarantanny i policji sanitarnej. 

W 1542 r. ukazala si,: jeszcze jedna instrukcja na wypadek „moru" 
pi6ra Joachima Achillesa pt. Ein kürzlicher notwendige,· kurtzer fleissiger 

Bericht, Regiment und Ordnung, wider die greuliche erschreckliche giff

tige Pestilenz ... (Wroc!aw 1542). Czy ta instrukcja jest oryginalna, czy 
wzorowana na innej, moie na instrukcji Przyby!y, bqd:i: moie stanowi 
jej przek!ad na niemiecki z pewnyrni uzupelnieniami, jest zagadnieniem 
jeszcze nie rozstrzygni�tym. J. Achilles jako lekarz, a zarazem w!asciciel 
aptek, by! zwiqzany zasadniczo ze Swidnicq, we Wroclawiu przebywa! 
tylko niedlugi czas. Poza wymienionq instrukcj'! nie nie wiadomo o jego 
dorobku naukowym. Crato w swoich rozprawach o „morze" nie wspomina 
o Achillesie. 

W XVI w. lekarze ze Slqska ch�tnie wyje:i:dzali do innych ziem pol
skich na kr6tszy lub dluzszy pobyt. Tak np. wyjechal Anselm Ephorinus 
(zm. w 1556 r.) 42, wydawca dziel Pliniusza; byl jednym z lekarzy salin 
wielickich. Andrzej Aurifaber (1513-1558) z Wroclawia" po studiach 
w Wirtembergii zostal rektorem Gimnazjum w Gdansku, potem w Elbl'!
gu. Nast,:pnie uda! si,: na studia medyczne do Italii, skqd po powrocie 
zostal profesorem Uniwersytetu w Kr6lewcu i tamtejszym fizykiem. 
InteresujqC'! jego rozprawq jest Succini historia, o uzytecznosci w medy
cynie bursztynu. Ze Lw6wka pochodzil lekarz, a zarazem znawca j�zy
k6w hebrajskiego, greckiego i lacinskiego, Franciszek Mymer "· p6zniej-

40 G r a e t z er, op. cit., s. 22. 
41 H e  n s c h e 1, Crato von Crafftheims Leben und ärztlichen Wirken, Wroclaw 

1853; M. Adam u s, Vitae Germanorurn medicorum, Heidelberg 1620, s. 261-277. 
41!: M. S k u 1 im o w s k i, Opieka Zekarska i spoleczna w :iupach wielickich od. 

XIV do XIX wieku (Arch. Hist. Med., t. 21, 1958, s. 19 i n.). 
u K o Sm i 11 s k d, op. cit., s. 13; F. G i e d r c y C, Zr6dla biograficzno-bibLiogra

ficzne do dzie;6w medycyny w Polsee, Warszawa 1911, s. 26. 
u KoSmir'ls ki, op. cit., s. 339. 
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szy wykladowca w Akademii Krakowskiej. Obok pism tresci filologicznej 
pozostawil r6wnie:i: medyczne - Regimen sanitatis (1532). Z okolic Jele
niej G6ry pochodzil Winceslaus Anthracaeus 45 (Ioannes de Steinseif
fen); jako extranaeus wykladal w Kolegium Humanistycznym w Kra
kowie, potem, kiedy skonczyl studia lekarskie, zostal w Krakowie prakty
kiem. Z Wroclawia tak:i:e pochodzil Carolus Oslevius (1526-1584), lekarz 
przyboczny Rudolfa II, kt6ry przebywal jakis czas w Wilnie na dworze 
Stefana Batorego; zostal on obdarowany przez sekretarza kr6lewskiego 
Gyulaya ozdobnie oprawm1 ksi�gq, kt6rq ten uprzednio otrzymal od swego 
chlebodawcy ••. Biogramy wy:i:ej przytoczone przykladowo potwierdzajq 
tez� o :i:ywych kontaktach slqskich lekarzy z innymi dzielnicami Polski 
mimo granic politycznych istniejqcych od XIV w. 

Od mniej wi�cej polowy XVII w. zwiqzki kulturalne Slqska z innymi 
ziemiami polskimi rozluzniajq si�. Ze szkodq dla nich odbily si� tak na
stroje kontrreformacyjne, jak i zlo:i:ona sytuacja polityczna Polski. Sply
ceniu ulegly te:i: w tym czasie zainteresowania naukowe w kraju. Obok 
prac kazuistycznych najwi�kszq poczytnosciq cieszyly si� r6zne poradniki 
lekarskie o profilu encyklopedycznym, przewa:i:nie jako przeklady z ob
cych j�zyk6w. Niekt6re z nich wychodzily z drukarni Korna we Wrocla
wiu, w j�zyku oczywiscie polskim. 

Na oslabienie wi�zi kulturalnej Slqska z Macierzq niekorzystnie wp!y
n�ly kolejne rozbiory Polski (1772, 1793, 1795). I dopiero w kilkanascie 
lat p6zniej, ju:i: po otrzqsni�ciu si� ze swie:i:o niesionych kl�s:k, pojawil 
si� nowy zryw w spoleczenstwie polskim, zmierzajqcy do przeciwstawienia 
si� wszelkim pr6bom wynarodowienia. Przejawil si� on r6wniez i na 
Dolnym Sliisku, w swoistym charakterze. Wladze pruskie powolaly w 
1811 r. do zycia Uniwersytet we Wroclawiu z Wydzialem Lekarskim 
przeniesionym z Frankfurtu nad Odrq (Viadrina). Uniwersytet ten mia! 
odegrac m. in. rol� instrumentu germanizacyjnego ludnosci slqskiej. Za
kusom tym przeciwstawila si� przede wszystkim mlodzie:i: przybywaj,ica 
na studia do Wroclawia z tzw. Wielkiego Ksi�stwa Poznanskiego, jak 
i z innych zabor6w, ale mniej licznie z uwagi na obowiqzUjqce zakazy. 
R6wnolegle ze studiami mlodziez ta konspiracyjnie zagrzewa!a ludnosc 
slqskq do podtrzymywania ambicji narodowych zwiqzanych z kulturq 
polskq. Akcja ta nie uchodzila czujnosci w!adz pruskich. Dzielem stu
dent6w medycyny bylo powolanie do zycia we Wroc!awiu pod patronatem 
przyjacielsko nastawionego do poczynan polskich profesora Jana Ewan
gelisty Purkyniego, rodem z Czech, Towarzystwa Literacko-Slowianskie
go. Ta organizacja, inwigilowana przez wladze pruskie i systematycznie 

4s B au c h, Deutsche Scholaren ...• s. 55. 
411 A. Rom b o w s k i, Stracony egzemplarz. KsiqZka S. Batorego we Wroclawiu 

(Slowo Polskie, 6 I 1961, s. 4). 
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kontroiowana, utrzymala si� przez 50 lat (1836-1886) "· Student6w medy

cyny w tym okresie Towarzystwo liczylo 150. Zachowa!y si� ich nazwiska 

w Pami�tniku, wydanym w roku rozwüizania Towarzystwa. Medycy w 

lonie Towarzystwa mieli oddzieln11 \Sekcj�: na tematyk� posiedzen tej sek

cji skladaly si� obok zagadnien scisle medycznych tradycje medycyny 

polskiej z okresu „z!otego wieku". Sekcja medyczna po likwidacji Towa

rzystwa przerodzila si� w Towarzystwo Medyczne. 

Mozliwosci oddzialywania m!odziezy na spoleczen,stwo sh1skie latwo 

sobie uswiadomic, zwazywszy, iz mniej wi�cej od lat trzydziestych, wyj&

wszy lata powstan narodowych, samych tylko polskich student6w medy

cyny bylo kilkudziesi�ciu na wszystkich latach; do tego trzeba oczywiscie 

dodac student6w pozostalych wydzial6w. W sumie przedstawiali juz oni 

zywiol polski w miescie. Liczebnosc polskich student6w we Wroclawiu 

latwo przesledzic w drukowanych spisach ••, kt6re wychodzi!y dwa razy 

do roku (na sw. Michala i na Wielkanoc); dwa razy w roku odbywala 

si� immatrykulacja student6w. Przez sam Wydzial Lekarski we Wrocla

wiu w latach 1811-1914 przewin�!o si� prawie 750 student6w "· Szczyt 
frekwencji mia! miejsce w latach 1880-1890, a nast�pnie w latach przed 

I wojnq swiatowq. Sposr6d pokaznej liczby immatrykulowanych studen

t6w Polak6w mniej wi�cej co dziesiqty tylko osiqgnql na miejscu stopien 

doktora medycyny i chirurgii. 0 wiele cz�sciej zdarzalo si�, iz studenci 
po jednym lub wi�cej semestrach udawali si� do innych jeszcze uniwer

sytet6w, a to albo z uwagi na zwyczaj, jakiemu wtedy holdowano, albo 

ze wzgl�du na przesladowania przez w!adze pruskie za dzialalnosc patrio

tycznq ••. Z Wroc!awia studenci przenosili si� do r6znych miast uniwersy

teckich, jak Berlin, Heidelberg, Lipsk, Halle, .Jena, Erlangen, Würzburg, 

Darmstadt, Getynga, Duisburg, Giessen, Freiburg, Altdorf i inne. Udaje 
si� to przesledzic, wgl<;biajqc si� w bio.grafie poszczeg6lnych lekarzy. 

Kariera uniwersytecka dla polskich lekarzy by!a we Wroclawiu wyraznie 

ogrankzona. Mogli byc demonstratorami, asystentami, mogli prezentowac 
swoje doniesienia na zebraniach, o czym moina si� dowiedzieC z kroniki 

uniwersyteckiej" wydawanej od 1860 r. natomiast uzyskanie wyzszych 

47 Pamü:tnik Towarzystwa Literacko-Slowia?iskiego przy Uniwersytecie Wro
clawskim, wyd. w Roku Zlotego Jubileuszu 1886, nakl. drukarni polskiej we Wro
clawiu Jana Szymaflskiego, s. 1-86. 

48 Personal-Bestand der Königlichen Universität zu Breslau (od r. 1829). 
49 S. S z p i  1 c z y 11. s k i, Les etudiants polonais ci la Facuite de M€decine de 

Wroclaw de 1811 ci 19.13 (Sonderdruck aus Verhandlungen des XX. Internationalen 
Kongress für Geschichte der Medizin, Berlin 22-27 August 1966, s. 93-95). 

50 H. B a r  y c z, Rola Polak6w w Uniwersytecie Wroclawskim, Wroclaw 1946, 
s. 13 i n. 

51 Chronik der Königlichen Uniuersität zu. Breslau., herausg. v. Rector und 
Senat (od 1887). 
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stopni naukowyeh naleialo do wyjqtk6w. Ch�tniej natomiast widziano 
lekarzy polskieh przybywajqeyeh do Wroclawia jui tylko na doksztal
eenie. Do takieh naleial np. B. Wieherkiewiez, p6zniejszy profesor okuli
styki w Krakowie; praktykowal on u Haesera, profesora pediatrü, a na
st�pnie u Förstera - okulisty. Kazimierz Kostaneeki, p6iniejszy profesor 
anatomii opisowej w Krakowie, doskonalil si� w histologü u Heidenheina. 
A. Rosner, p6zniej profesor poloinietwa i ginekologii w Krakowie, do
ksztalcal si� w kliniee u Küstnera itd. Pewna liezba lekarzy - ale nie 
ma jeszeze eo do tego pelnego rozeznania - praktykowala w sanatoriaeh, 
w uzdrowiskaeh. Tak np. Aleksander Ostrowicz (1839-1903) byl lekarzem 
zdrojowym w Lqdku (1876-1903) 52• W sanatorium przeciwgruföezym 
w Sokolowsku praeowal w lataeh siedemdziesiqtyeh ubieglego stuleeia 
Alfred Sokolowski •', dr Jan Brodzki w lataeh 1910-1937 przyjmowal 
w letnim sezonie ehoryeh w Kudowie, w pozostalyeh miesiqeaeh przeby
wal w Gdar\sku lub w Egipeie (Heluana) "· Studenei z Polski nierzadko 
korzystali z pomoey naukowej profesora J. E. Purkyniego, wieloletniego 
przewodniczqeego Towarzystwa Literaeko-Slowiar\skiego. Z iyezliwoseiq 
do Polak6w odnosil si� jego nast�pea, profesor Hürtle, jak i Ponfick -
kierownik zakladu anatomii patologieznej. Jeden tylko z Polak6w osiq
gnql stopier\ prywatnego doeenta we Wroclawiu; byl nim Bronisiaw 
Kader (1863-1937), p6zniejszy profesor ehirurgii w Krakowie. Naleial do 
pierwszyeh w Polsee, kt6rzy podejmowali operaeje guz6w m6zgu. Do wy

iiitk6w we Wroc!awiu naleiy r6wnie:i: zaliezyi: fakt, i:i: Jan Mikuliez-Rade
cki z Czerniowiec, profesor chirurgii w Krakowie, potem w Kr6lewcu, 

uzyskal katedr� tego przedmiotu we Wroclawiu; wladze uezelniane nie 
uwa:i:aly go jednak za Polaka. 
· Zyeie kaidego z polskieh student6w medyeyny we Wroclawiu, potem 

lekarza, przedstawia interesujiiey przyezynek do historii medyeyny, ale 
jego opis zabralby zbyt wiele miejsea. Tylko niekt6rzy zwiqzali swojq 
dzialalnosi: z Dolnym SJiiskiem, z Wroclawiehl. Z tej liezby trudno nie 
wymienii: ehocia:i: jednej postaei, i to o szezeg6lnyeh zaslugaeh. T'l posta
eiq jest Aleksander Winklewski (1832-1887) 55• Poehodzil on z Grudziii-

s2 L. Barg, Pierwszy polski przewodnik po Lqdku-Zdroju (WiadomoSci Uz dro
wiskowe, 1957, nr 1, s. 133-138). 

53 Z. W o  z n i e w s k i, Görbersdorf-Sokolowsko. Pierwsze w Em opie Sanato

rium Zeczenia gruZlicy pluc (Arch. Rist. Med, t. 23, s. 91-102). 
M T. Mar c in k o w  s k i, Doktor Ja.n Brodzki lekarz z Kudowy (XVIII Kongres 

Mü�d zynarodow y Historii Med ycyn y, Warszawa-Kraköw 17-24 IX 1962, Streszcze
nia referat6w, s. 185 -186). 

55 Personal-Bestand ... , 1854--1861; K .  Pr e t  s c h, Verzeichnis der Bresl. Univ. 

Schriften 1811-1885; Disseratio inauguralis chirurg., Vratisl. 1861; A .  P lud, A. Win

klewski (Klosy, t. 33, nr 859, s. 54--55; K o Sm i I1 s k i, op. cit., s. 549. 
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dza, do gimnazjum ucz1aszczal w Chelmnie na Pamarzu, studia wyzsze 
zaczql na Wydziale Teolagicznym we Wroclawiu, ale wkr6tce potem prze
ni6sl si� na medycyn�. Stapien doktora medycyny i chirurgii (tak aficjalnie 
brzmial we Wraclawiu uzyskiwany tytul) uzyskal 11 III 1861 r. na podsta
wie dysertacji De ligatura in cotinuitate arteriae circumscripta. Winklew
ski abok medycyny mial r6wniez wiele innych zamilowan; juz w ·szkale sre
dniej dzi�ki swym uzdalnieniam muzycznym kierowal szkalny;n ch6rem. 
We Wraclawiu, kantynuujqc tak'l dzialalnasc, zostal kierownikiem akade
mii spiewu· (Breslauische Sing-Akademie). Byl zarazem wirtuazem gry 
na skrzypcach, wyjezdzal z kancertami w teren. Wiadama np., iz wyst1a
pawal m. in. w Slanimie. Winklewski panadta mial duzq latwasc pi6ra, 
zwlaszcza da poezji, a przy daskanalej znajamasci j�zyka niemieckiega 
obak wierszy i piesni, kt6re twarzyl, przekladal r6wniez na j�zyk nie
miecki palsk'l literatur�. szczeg6lnie z akresu romantyzmu, padabnie jak 
ta dzisiaj rabi w Heidelbergu Herman Buddensieg, daktor hanaris causa 
Uniwersytetu w Poznaniu, w licznych wydawnictwach, a zwlaszcza w 
specjalnych zeszytach ukazujqcych si� periodycznie pt. ,,Mickiewicz-Blät
ter" ••. Przeklady zacZlji Winklew,ski ad Monachomachii Krasickiego; zy
skala ona sobie pochlebnq opini� w prasie, zwlaszcza niemieckiego kry
tyka Holteia. Nazwal an autara przekladu „Sarmat<1" i stawial ga za wz6r 
w uzywaniu poprawnym (literackim) niemieckiega j�z)'ka. Nie bylo ta 
jedyne asiljgni�cie na niwie literackiej Winklewskiego. K. F. Heigel, re
daktor „Bazaru", wydal w jego przekladzie czwartq cz�sc Sob6tki S. Ga
szczynskiega. Patern jednak zaniechano juz drukawania dalszych przekla
d6w, choc przygotowal ich spara: Zamek kaniowski Gaszczynskiega, 
Irydiona Krasinskiega, Balladyn� Slawackiega, Kirgiza Zielinskiega, r6-
zne wyj<1Vki z dziel Mickiewicza i wiele innych. Celem przyswajenia nie
mieckiemu spaleczenstwu polskich piesni Winklewski przelazyl slawa 
S. Tabarawskiega da meladii Liebchen schläft, Liebchen wacht. Darabil 
r6wniez slawa da niekt6rych meladii Moniuszki, a takze do apery W. Ze
lenskiego Konrad Wallenrod w ukladzie Noskowskiega. 

Niezwykl'! pastaw1a spalecznq okazal Winklewski na polu zawodawym. 
Na wiese bowiem o panuj11cej cholerze na Dolnym 8lqsku zostawil miej
sce pracy w Zakladzie Psychiatrycznym w Kawan6wku i przyjechal wal
czyc z epidemi<1; pachlon1ala ona wtedy akala 5000 ofiar. Za sw6j zapal 
i poswi1acenie zostal odznaczany przez wladze miejskie Wroclawia. 

Winklewski nie byl ·silnego zdrowia i dlatego w dalszych latach swego 
zycia widzimy go jako sekretarza i bibliotekarza u hr. Puslawskiega 

se W bieZc1cym roku wyszedl kolejny 42 zeszyt „Mickiewicz-Blätter". H. Bud

densieg prze!oZyl na j�zyk niemiecki takZe calego Pana Tadeusza A. Mickiewicza 
- Pan Tadeusz ode·r die letzte Fehde in Litauen, Monachium 1963. 
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w guberni grodzienskiej. Stamt,id dopiero pod koniec zycia (1885 r.) 

powr6cil do Kowan6wka, gdzie objq! kierownicze stanowisko. 
W latach mi�dzywojennych lekarze z Polski odwiedzali uczelnie wro

clawskie, tutaj dokszta!cali si�, zwlaszcza w okresie republiki weimarskiej. 

Niekt6rzy z profesor6w odnosili si� zyczliwie do Polak6w. Do takich na

leza! np. profesor Förster, kierownik instytutu neurochirurgii fundacji 

Rockefellera, jaki by! dobudowany do nie istniejqcego obecnie szpitala 

w poludniowej cz�sci miasta (Wenzel-Hancke-Krankenhaus). Z mieszkajq

cych obecnie we Wroclawiu dr W. Adamek korzystal w Iatach mi�dzywo
jennych z urzqdzer\. instytutu. Förster przyjaznil si� z Leninem, przez 

pewien czas opiekowal si� jego zdrowiem. Po dojsciu do wladzy Hitlera 

zaczq! byc szykanowany za swojq postaw� opozycyjnq; ostatecznie musia! 
ustqpic i zlamany psychicznie pope!ni! wedlug wszelkiego prawodopodo

bier\.stwa wraz z zonq (Izraelitki\) samob6jstwo. Grob jego znajduje si� 
na cmentarzu przy ul. Bujwida ,1. 

DIE MEDIZINISCHE KULTUR IN NIEDERSCHLESIEN 

IN DER VERGANGENHEIT 

Der Verfasser versucht, gestützt auf bisherige Teiluntersuchungen, den 

Entwicklungsprozess der medizinischen Kultur in Niederschles-ien synthetisch dar

zustellen. 

In den ältesten Zeiten (X.-XII. Jh.) entwickelte sich die medizinische Kultur 
in Niederschlesien im Kampf gegen die „heidnischen Praktiken" - Relikte der 

Heilkultur der alten Slawen; eingeführt wurde die "christliche Medizin", die 

Mönche und Klöster repräsentierten. In der nächsten Phase war man bemüht, 

die Medizin von den Einschränkungen zu befreien, die sich aus der christlichen 

Philosophie ergaben: Verachtung des Diesseits, scholastische Dogmatik. Die Laizi

sierung der Medizin begann zwar erst mit dem Anbruch der Renaissance, doch 

gab es in Schlesien bereits im XIII. Jh. Vorzeichen dafür, analog zu Westeuropa, 

wo Roger Bacon und Arnold de Villanova wirkten; die Anzeichen folgten der 

Rezeption der Lehre aus der weltlichen medizinischen Schule in Salerno, als auch 

dank dem Einfluss Vit.telos, der das wissenschaftliche Leben in Niederschlesien 

begründete und den folgenden Generationen der Wdssenschaftler zum Beispiel 

wurde. In diese Zeit fällt auch Gründung der ersten Krankenhäuser und Asyle, 

freilich noch unter dem Patronat der Geistlichen. Im XVI. Jh. war die nieder

schlesische medizinische Kultur ein Abbild der fortschrittlichsten Strömungen, 

insbesondere derjenigen, welche die medizinische Schule zu Padua repräsentierte. 

Nicht mtnderen Einfluss übten auf die schlesische Medizin die avantgardistischen 

chemisch-alchemischen Tendenzen, die Paracelsus vertrat. In dieser Zeit ist die 

praktische Ausübung des Gesundheitswesens in weltliche Hände übergegangen, 

nachdem das Amt des Stadtphysik:us und das welt1iche Almosenamt gegrün-

57 C. K e m p i  s t y, 0 jednym lekarzu. w historii Wroclawia, jego zwiqzkach 

z Wlodzimierzem Leni11em t ludzkiej medycynie (WiadomoSci (wroclawskie), nr 10, 

8 III 1970). 
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det wurden. Das letztere betreute die Krankenhäuser. In Wroclaw wurde als erstes 

städtisches Krankenhaus das zu Omnium Sanctorum {1526) aufgebaut. Die fort

schrittlichen Tendenzen und Errungenschaften des XVI. Jh. übten auch auf die 

Medizin des XVII. Jh. ihren starken Einfluss aus; dies bezieht sich hauptsächlich 
auf die Tätigkeit der Paracelsisten und Neu-Paracelsisten, die auf dem Piastenhof 

zu Brzeg und bei den dortigen Intellektuellen Unterstützung gefunden haben. Das 

protestantische Brzeg hatte lebhafte Kontakte mit ähnlichen Zentren in Polen, wie 

Leszno, Gdaiisk; Polens komplizierte politische Lage und die Gegenreformation 

führten jedoch in den weiteren Zeiten zur Auflockerung und Abschwächung der 
kulturellen Be21iehungen Schlesiens zu Polen. Die Gründung der preussischen Uni

versität in Wroclaw hat im XIX. Jh. zur erneuten Belebung dieser Beziehungen 

beigetragen, da eine grosse Anzahl von polnischen Studenten, insbesondere aus 
dem von Preussen annektierten Teile Polens in Schlesien das Studium 3:ufgenommen 

hatte. 




