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W dniu 18 I 1970 r. zmarl we Wroclawiu dr med. Zdzislaw Wiktor, profesor nadzwyczajny, kierownik Kliniki i Katedry Nefrologii Akademii Medycznej we Wrodawiu, czlonek Komitetu Nefrologii PAN, byly prorektor Akademii Medycznej, ,czlonek Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczqcy Towarzystwa Internistöw Polskich, czlonek Polskiego Towarzystwa Historiii Medycyny, przewodni-czqcy Oddzialu wroclawskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny .Fizykalnej, czlonek The International Society of Interna! Medicine, International .society of Nephrology, Societe Internationale d'Histoire de la M€decine oraz Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. Prof. Zdzislaw Wiktor urodzH si� 11 IV 1911 r. w Kulikowie w Malopolsce Wschodniej w rodzinie inteligenckiej. Do szkoly Sredniej ucz�szczal w Z6lkwi, a po -uzyskaniu Swiadectwa dojrzaloSci studiowal medycynf?; na Uniwersytecie Jagiellori.skim, uzyskujqc w lutym 1938 r. dyplom lekarza medycyny. Kariera naukowa Zmarlego zaczela sie doSC wczeSnie. JuZ jako student objql w 1936 r. na macierzystej uczelni stanowisko asystenta w kierowanej przez prof. Wladyslawa Szumowskiego Katedrze Historii Medycyny. Z tego teZ okresu pochodzq Jego pierwsze publikacje historycznomedyczne. Nastepnie w latach 1939-1940 Zdzislaw Wiktor zostal asy.stentem Oddzialu ZakaZnego Szpitala Sw. Lazarza w Krakowie. Najcif;Zszy okres ·Okupacji, lata 1940-1944, spedzil jako lekarz :cejonowy w Giybowie w woj. krakowskim, zapisujqc sie w pamieci tamtejszej ludnoSci nie tylko jako dobry, oddany swym pacjentom lekarz, ale takZe jako czlowiek o gl�bokich uczuciach patriotycznych i obywatelskiej postawie. Z naraZeniem wlasnego Zycia udzielal w6wczas wielokrotnie pomocy lekarskiej chorym lub rannym czlonkom polskiego ruchu oporu, nie wahajqc sie w razie potrzeby spieszyC z niq nawet do lasu, do partyzant6w. W 1944 r. prof. Zdzislaw Wiktor powr6cil wraz z -rodzin.i do Krakowa, gdzie po wyzwoleniu doktoryzowal si� na podstawie rozprawy pt. Historie chor6b z Kli

niki Bierkowskiego (1945 r.). Nastepnie w 1945 r. przybyl do Wroclawia, obejmujqc .stanowisko adiunkta w kierowanej przez prof. Witolda Ziembickiego Katedrze I-Iistorii Medycyny Uniwersytetu Wroclawskiego. JednoczeSnie w Iatach 1946-1948 pracowal jako p. o. ordynator Oddzialu Chor6b Wewn�trznych Szpitala SS. EIZ.bietanek we Wroclawiu, potem w latach 1948---1950 jako starszy asystent Oddzialu Chor6b Wewnetrznych Szpitala Ubezpieczalni Spolecznej, wreszcie od 1950 r. kolejno jako starszy asystent i adiunkt III Kliniki Chor6b Wewnetrznych Akademii Medycznej we Wroclawiu. JednoczeSnie w 1950 r. powierzono mu na tej uczelni stanowisko dyrektora SwieZo powolanej do Zycia biblioteki. Pozostawal na nim do chwili dobrowolnej rezygnacji spowodowanej nawalem zajeC dydaktycznych, klinicznych i naukowych, tj. do 1958 r. W 1955 r. za zasiugi naukowe, dydaktyczne i orga-
1s - Sobötka 3no 
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nizacyjne zostal mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Oddzfalu 
B III Kliniki Chor6b Wewn�trznych. W trzy lata p6Zniej oddzial ten zostaJ 
przeksztalcony w Klinik� Nefrolog:icznq, a jej kierownictwo powierzono prof. Zdzi
slawowi Wiktorowi. On tei: stancll na czele powolanej niedlugo potem do Zycia 
jedynej w Polsee Katedry Nefrologii. Wyrazem uznania dla Jego wybitnych zdol
noSci organizatorskich bylo powierzenie Mu w latach 1962-1964 funkcji prorektora 
do spraw klinicznych wroclawskiej Akademii Medycznej. 

Prof. Zdzislaw Wiktor naleZal do grona najwybitniejszych internist6w polskich. 
Byl szczeg61nie uznanym autorytetem w dziedzinie nefrologii, inicjatorem i wsp6l
realizatorem pierwszej na terenie Polski transplantacji nerek. Ta jaki:e waina dzie
dzfoa wiedzy medycznej pochlaniala Go niemal bez reszty. Wok6l niej lei koncen
trowala sie;: twörczoSC naukowa Zmarlego z fundamentalnym Zarysem nefrologii 

klinicznej na czele. Niemniej do ostatnich dni Zycia prof. Zdzislaw Wiktor pozostal 
wierny swoim mlodziel1czym zainteresowaniom historycznomedycznym. Skupialy si� 
one wok61 kilku zagadnieil. N ajwai:niejszym z nich byly studia nad iyciem i dzia
lalnoSciq wybitnego chirurga polskiego, najpierw chluby Wszechnicy Jagiellollskiej 
(od 1882 r.), potem Uniwersytetu Kr6lewieckiego (od 1887 r.), wreszcie Wroclawskiego 
(1890-1905), ucznia slynnego chirurga wiedeilskiego Teodora :Sillrotha, prof. Jana 
Mikulicza-Radeckiego. Postaci tej Zmarly poSwie;:cil kilka artykul6w i rozpraw opu
blikowanych w naukowych i popularnonaukowych czasopismach 1 oraz obszernq, 
liczqcq -0kolo 200 stron maszynop:isu monografiE;, kt6ra nie z winy Autora nie ukazala 
sit: dotqd drukiem. Ze wzglE;du na to, Ze w zachodnioeuropejskiclr kolach nauko
wych Mikulicz jest powszechnie uwai:any za uczonego niemieckiego, eo szczegölnie 
podkreSlala i podkreSla nauka zachodnioniemiecka, prof. Zdzislaw Wiktor staral siE; 
z powodzeniem wykazaC, Ze Mikulicz nie tylko pochodzil z rodziny polsldej, ale tel. 
czul si� Polakiem. TE; prawdE; glosil zaröwno piörem, jak i slowem na licznych 
zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych, w ktörych uczestniczyl. 

Obok MikuHcza Zmarlego pasjonowaly twörczo tak:Z.e inne postacie znakomitych 
lekarzy polskich, zwlaszcza z XIX w. oraz cz�Sciowo z XVII w. Opracowal i opu
blikowal w Polskim slowniku biograficznym Zyciorysy J6zefa Fale;:ckiego, Maurycego 
Gasztowtta i Marcina Groswajera 2• Zwit:::Zle om6wil Zycie i dorobek tw6rczy oraz 
zestawil pelnq bib1iografie;: prac pierwszego w wyzwolonym Wroclawiu kierownika 
Katedry i Zakladu Historii Medycyny Uniwersytetu Wroclawskiego, prof. Witolda 
Ziembickiego 3• Zajmowal si� röwniei krytycznym rozbiorem historii chor6b powsta
lych w klinice znanego i wzit:::tego chirurga krakowskiego z XIX w ., Ludwika Bier
kowskiego (1801-18�0), szcze�ölnie stosowanq w nich terminologiq 4• Z tym nurtem 

1 Jan Mikulicz. Rys Zycia i dzialalnoSC (Sprawozdania Polskiej Akademii Umie
j�tnoSci, 1950, t. II, nr 6, s. 409-413); W sprawie narodowoSci Jana Mikulicza (Polski 
Tygodnik Lekarski, 1957, R. XII, nr 7, s. 1830-1832); Jan Mikulicz (1850-1905) 
SzeSCsetlecie medycyny krakowskiej, t. I, Krak6w 1963, s. 171-197); Jan MikuLicz 
jako profesor Uniwersytetu Krakowskiego i Wroclawskiego (1850-1905) (Polski 
Tygodnik Lekar.ski, 1965, R. XX, nr 6, s. 231-233); 0 polskoSC genialnego chirurga 
Jan?- Mikulicza (Problemy, 1955, R. XI, nr 10, s. 699-703). Ten ostatni artykul zostaJ 
nap1sany przez Zmarlego wraz z J. Starzewskim. 

2 PSB, t. VI, 1948, s. 352; t. VII, 1949, s. 303-304; t. IX, 1960, s. 13. 
3 Witold Ziembicki (Polski Tygodnik Lekarski, 1951, R. VI, nr 23/24, s. 737-741); 

Witold Ziembicki 18 III 1874-19 X 1950 (Sprawozdania Wroclawskiego Towarzystwa 
Naukowego, 1950, t. V, nr 2, Wroclaw 1954, s. 159-199). 

4 JedenaScie historii chorc'ib z Kliniki Bierkowskiego (Sprawozdania z CzynnoSci 
i Posiedzeft Polskiej Akademii Umiej�tnoSci, 1946, t. XLVII, nr 3, s. 103); Historie 
chor6b z Kliniki Bierkowskiego (Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1939-1947, 
t. XVIII, s. 172-215); 0 mianownictwie lekarskim szkoly Bierkowskiego slc'iw kilka 
(Przeglijd Lekarski, 1950, R. VI, nr 15, s. 548-552). 
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zainteresowaii prof. Zdzislawa Wiktora lc:1czc:1 si� studia nad pierwszymi pr6bami 

stosowania w Polsee narkozy podczas zab'ieg6w operacyjnych 5• 

Obok dziej6w medycyny pclskiej prof. Zdzislaw Wiktor zajmowal si� takZe 

historic:1 medycyny powszechnej. Najwazniejszq jego pracq z tego zakresu jest roz

prawa poSwi�cona slynnemu kompendium wiedzy medycznej Awicenny, znanemu 

w Europie pod nazwc:l Canon medicinae. Obok og6lnej charakterystyki kanonu 

zawarl w niej Autor swoje spostrzeZenia na temat propagowanego przez Awicenn� 

nowatorstwa w zakresie sztuki lekarskiej oraz wplyw6w tego kompendium na Pol

sk� '· Zmarly pisal wreszcie o historycznym rozwoju poj�C etycznych 7
• 

Osobnc:l kart� tw6rcz0Sci historycznomedycznej prof. Zdzislawa W.iktora stanowiq 

najnowsze, powojenne dzieje Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Wroclawskiego 

oraz Akademii Medycznej we Wroclawiu, zwlaszcza jej Wydzialu Lekarskiego wraz 

z Oddzialem Stomatologicznym, a takZe ocena dorobku badawczego pracownik6w 

tej uczelni pod kijtem jego znaczenia spolecznego 8• Warto r6wnieZ wspomniei:: 
o zainteresowaniach Zmarlego dziejami dolnoSlijskich uzdrowisk 9. 

Historycznomedyczny dorobek badawczy prof. Zdzislawa Wiktora charaktery

zuje s,i� niezwyklq solidnoScic:l warsztatowij, wyczerpujqcij bazq Zr6dlowij, wywaZo

nymi sqdami, unikaniem zbyt pochopnych uog6lnieri., prostym i jasnym sposobem 
dowodzenia. 

Obraz zaslug, jakie poloZyl Zmarly dla rozwoju wroclawskiego oSrodka historii 

medycyny, bylby niepelny i niedoskonaly, gdyby§my nie wspomnieli o Jego dzialal

noSci dydaktycznej i organizacyjnej w tej dziedzinie. JuZ w pierwszych latach po-

1.iytu we Wroclawiu na skutek podeszlego wieku i zlego stanu zdrowia kierownika 

Katedry Historii Medycyny prof. Witolda Ziembickiego mlody w6wczas adiunkt 

Zdzislaw Wiktor musial wziqC na siebie gros obowiqzköw zwic:1zanych z funkcjono

waniem tej plac6wki naukowo-dydaktycznej. Od 1956 r. do Smierci prowadzil juZ 
Jako profesor w Akademii Medycznej wyklady z historii medycyny. W 1957 r. z Jego 

inicjatywy powstal Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. 

Prof. Zdzislaw Wiktor zostal tei jego pierwszym przewodniczqcym, a od 1962 r. 

- wiceprzewodniczqcym. W latach 1957-1964 wchodzil w sklad Zarzqdu Gl6wnego 
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Jednocze.Snie niezwykle oZywionq dzia

lalnoSC rozwinql na terenie Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, byl w nim 
wiele lat przewodniczqcym ,vydzialu Nauk Lekarskich, czlonkiem Komisj,i Biblio

graficznej i od 1964 r. redaktorem wydawnictw lekarskich, w tym teZ i z zakresu 

5 Karta z dziej6w narkozy (Tygodnik Powszechny, 1946, R. II, nr 18(59), s. 5L 
Kartka z dziej6w narkozy (w 100 rocznict? pierwszych pr6b) (Polski Tygodnik Le
karski, 1948, R. III, nr 13, s. 101-103, nr 14, s. 108-110). 

6 0 Kanonie Awicenny (Polski Tygodnik Lekarski, 1953, R. VIII, nr 24, s. 870-
872; nr 25, s. 902-903; nr 26, s. 933-935; nr 25, s. 966-967). Do prac z zakresu 
historii medycyny powszechnej zaliczyC teZ moi.na: Historia i socjologia medycyny 
w Ameryce (Polski Tygodnik Lekarski, 1948, R. III, nr 19, s. 602-604; nr 21, s. 667 
-670). 

1 Rzut oka na rozw6j pOjf?C etycznych (Polski Tygodnik Lekarski, 1957, R. XII, 
nr 50, s. 1948-1952). 

8 Zaklad Historii Medycyny Uniwersytetu Wroclawskiego (Archiwum Historii 
i Filozofii Medycyny, 1939-1947, t. XVIII, s. 357); Wydzial Lekarski (Uniwersytetu 
Wroclawskiego) do koitca roku 1949 (Uniwersytet Wroclawski w latach 1945-1955, 
t. I, Wroclaw 1959, s. 204-258); Rys historyczny rozwoju Akademii Medycznej 
(Akademia Medyczna we Wroclawiu 1950-1960, Wroclaw 1960, s. 15-44); Akademia 
Medyczna we Wroclawiu (zarys ro.iwoju) (XXII Zjazd Towarzystwa Internist6w 
Polskich, Wroclaw 1963, s. 27-47). Ta ostatnia praca wsp6lnie z L. Bargiem. 

9 Z dziej6w Lqdka-Zdroju (Przeglqd Lekarski, 1947, ser. II, R. III, nr 11, 
s. 398-400). 
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historii medycyny. Byl wsp6lorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystoSci 

i sympozj6w purkyniowskich w Halle (1959 r.) i we Wroclawiu (1964 r.), inicjatorem 

i organizatorem Zjazdu Regionalnego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny we 

Wroclawiu i w Brzegu (1960 r..). 

Od 1962 r. odbywaly siE: dwa razy w roku prowadzone przez prof. Zdzislawa 

Wiktora doktoranckie seminaria historycznomedyczne. Uczestniczyli w nich nie 

tylko doktoranci, ale wszyscy, kt6rzy inleresowali sit:; histori& medycyny, w tym 

i goScie: historycy medycyny nie pracujijCY w Akademii Medycznej, historycy 

z Uniwersytetu Wroclawskiego, a nawet zagraniczni historycy medycyny, np. z Cze

choslowacji. W ramach tego seminarium powstalo pod kierunkiem naukowym Zmar

lego kilka wartoSciowych rozpraw doktorskich, w tym wydana w serii B wydaw

nictw Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego monografia W. KoZuszka pt. Jan 

Benedykt Solfa - lekarz potskiego Odrodzenia (1966 r.). Jest ona poSwü:cona Zyciu 

i dzialalnoSci znakomitego lekarza krakowskiego doby Odrodzenia, Solfy, z pocho

dzenia LuZyczanina, oraz krytycznemu rozbiorowi i ocenie jego rozprawy O potach 

-0:ngielskich, bE:dqcej pierwszym polskim drukiem medycznym. Tutaj teZ Andzej 

Korsak opracowal biograf,iE: pierwszego fizyka wroclawskiego Macieja Przybyly oraz 

napisal rozprawE: doktorskq. poSwiE:conq pierwszemu fizykowi Swidnickiemu Joachi

mowi Achillesowi i jego nowatorsk:iej pod wieloma wzglE:dami Ordynacji przeciwko 

zarazie. Rozprawa ta jest juZ po recenzjach i wkr6tce stanie si� przedmiotem publi

<:znej obrony. Z obronionych ju:i prac doktorskich wymieniC jeszcze naleZy rozpraw� 

J. Juzwy pt. Poczqtki slu.iby zdrowia w Tarnowskich G6rach, w kt6rej autor udo

wodnil istnienie ju:i w XVI w. w tym rnie.Scie polskiego szpitala gwareckiego, bE:dq

cego pierwszym szpitalem Swieckirn na ziemiach polskich. W historycznomedycznym 
seminarium prof. Zdzislawa Wiktora powstawalo jeszcze szereg innych prac, w tym 

dwie sq juZ na ukol1.czeniu, dalsze - powaZnie zaawansowane. Na seminarium prof. 

Zdzislaw Wiktor uczyl doktorantöw podstaw warsztatu historycznego, z reguly 
nie znanego lekarzom

1 
solidnej, frödlowej roboty, ostroZnoSci badawczej, wlaSciwego 

wywaiania sqd6w, tE:pil wszelkie symptomy niesolidnoSci. Do doktorantöw odnosiJ 

siE: z niezwyklq :iyczliwoSciq, zawsze staral si� byC do ich dyspozycji, nie szczedzB 

im rad ni pomocy, zachE:cal do wytrwania w chwilach zalamania, tych, kt6rzy uzy

skali doktorat, zagrzewal do kontynuowania pracy badawczej, planowal habilitowa

nie najzdolniejszych doktor6w historii medycyny. Byl w pelnym tego znaczeniu 

opiekunem jak:Ze deficytowej w skali og6Inokrajowej mlodej kadry historyk6w 
medycyny. 

W osobie prof. Zdzislawa Wildora nauka polska, a zwlaszcza Srodowisko wro
dawskie stracilo wybitnego uczonego - nefrologa i historyka medycyny, znakomi

tego lekarza, wra:iliwego na cierpienie ludzkie, chE:tnie spiesz&cego z pomocq chorym, 

slu:Zqcego im swq ogromnq wiedzq i doSwiadczeniem lekarskim, czlowieka szlachet

nego, o ogromnej kulturze humanistycznej1 spolecznika nie szczE:dz&cego sil ni 
zdrowia W slu.Zbie kraju, doskonalego organizatora i nauczyciela, kierownika nauko

wego mlodej kadry lekarzy - internistöw i historyköw medycyny, wymagajijcego, 

ale zarazem ch�tnego do dzielenia siE: swymi wiadomoSciami i doSwiadczeniem. 
Przedwczesny Jego zgon, w pelni sil twörczych, napelnil szczegölnym smutkiem 

i ialem tych, kt6rzy z Nim wsp6lpracowali, znali Go bli:Zej, szanowali i lubili. 
CzeSC Jego pami�ci! 

J6zef Leszczyiiski 




