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Editoriál

Rok 2019 nie je na spoločenské výročia taký bohatý ako ten predchádzajúci „os-
mičkový“. Udalosť, ktorú si tento rok pripomíname má však hlboko spoločenský 
význam. Oslavujeme totiž významné jubileum, a to centenárium našej almae matris, 
Univerzity Komenského v Bratislave a jej prvej fakulty.

Vzdelaná spoločnosť je sebavedomá spoločnosť. Vzdelaná spoločnosť je mentál-
ne zdravá, tvorivá a rozumná. Presne o takej spoločnosti snívali slovenskí intelektuá-
li 19. storočia, keď do Žiadostí slovenského národa zakomponovali aj požiadavku na 
slovenskú univerzitu. Rovnako, slovenskí poslanci Národného zhromaždenia, ktorí 
naformulovali návrh zákona o založení Československej, neskôr Komenského uni-
verzity v Bratislave.

Preto je azda úsmevným paradoxom, že Univerzita Komenského v Bratislave je 
už treťou univerzitou, ktorú v Bratislave založili „Neslováci“. Univerzita Istropolitana 
bola založená Matejom Korvínom, o ktorom rumunská historiografia tvrdí, že bol Va-
lachom, maďarská Maďarom. Tiež Pavlom II. ktorý bol Benátčan, arcibiskup Ján Vi-
téz a biskup Ján Pannonius pochádzali zo Slavónska. Bratislavská uhorská kráľovská 
Alžbetina univerzita bola založená zákonom prijatým na uhorskom sneme, v ktorom 
vtedy zasadali iba traja (v porovnaní so siedmimi z volieb 1906) slovenskí poslanc, 
Ferdiš Juriga, František Skyčák a Pavol Blaho. Univerzitu Komenského, zriadenú zá-
konom, ktorý vypracovali slovenskí poslanci, fakticky a prakticky založili českí profe-
sori a docenti. Boli prvými funkcionármi univerzity, zároveň prvými zamestnancami 
Lekárskej fakulty, na ktorej položili základy jednotlivých lekárskych odborov.

Ďalším symptomatickým prejavom, spojeným s „trojicou“ je, že vždy boli bra-
tislavské univerzity tretie v poradí, v danom období a v danom štátnom útvare. Is-
tropolitana bola treťou po už vtedy bývalých univerzitách v Bude a Pécsi. Alžbetina 
univerzita bola treťou po Kluži a Budapešti (i keď bola zároveň s ňou zriadená štvrtá 
univerzita v Debrecíne). Univerzita Komenského bola treťou po Brne a Prahe. Zatiaľ 
čo Istropolitanu a Alžbetinu univerzitu zmietli spoločenské a politické pohyby, tretia 
z nich pevne stojí.

Tiež to nemala jednoduché, tak ako rast a dospievanie nikdy jednoduché nie sú. 
Prešla vlastnými turbulenciami, otrasmi a zmenami. Avšak zlepšovať sa znamená 
meniť sa. Ak by sme sa pýtali, či stačí jedno storočie univerzity na to, aby úplne 
dospela a etablovala sa v európskom alebo svetovom kontexte, odpoveď by určite 
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nebola jednoduchá. Ťažko porovnávať najstaršiu a najväčšiu slovenskú univerzitu 
s najstaršími studia generalia alebo so supermodernými inštitúciami, ktoré masovo 
produkujú nositeľov Nobelových cien.

Určite nás často napadá, čo by sa dalo vylepšiť, ktorým smerom a akou formou 
zlepšovať „našu živiteľku“. Najlepším spôsobom je začať vždy od seba, čo pocho-
piteľne vyžaduje schopnosť sebareflexie a pracovať na svojich nedostatkoch. Pomo-
cou v tomto procese sebapoznávania a sebazdokonaľovania je nepochybne história 
so svojimi dobrými a zlými príkladmi, inšpiráciami a varovaniami. Aj preto sú ob-
sahom toho čísla Historia Medicinae Slovaca štyri príspevky pojednávajúce o deji-
nách Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. S touto nadväznosťou 
a v súvislosti s prvým storočím fakulty sme s profesorom Michalom Valentom vytvo-
rili novú rubriku, Pripomíname si, ktorá sa venuje výročiam narodenia významných 
slovenských lekárov a vedcov, ktorých život bol prepojený s Lekárskou fakultou. 
Ako sám profesor Valent píše: „Pre spomienky nie je teraz dosť času.“ Dôsledkom 
tejto absencie je, žiaľ, to, čo našu spoločnosť často duševne ochudobňuje.

Tretia bratislavská lekárska fakulta, tretia bratislavská univerzita slávi okrúhle 
narodeniny. Jej fungovanie preverilo neľahké 20. storočie. Môžeme preto povedať, 
že je dospelá a plná síl. Pomáhajme jej, vážme si ju a želajme jej Ad multos annos!

Zostavovatelia
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Pedagogicko-vedecký zbor a študenti 
Lekárskej fakulty UK v rokoch 1919 - 1945
a téma národností*

ADAM MESIARKIN

Predmetom príspevku je predstavenie správ a údajov, ktoré sa týkajú národnost-
ného zloženia a pomerov v rámci profesorského zboru Lekárskej fakulty Univerzi-
ty Komenského (ďalej ako LF) a národnostnej skladby študentov vo vymedzenom 
období. Cieľom vonkoncom nie je zvýrazňovať slovensko-české antagonizmy. Je 
potrebné na úvod povedať, že tie jednak nie sú z typu prameňa, na ktorom je 
prevažne príspevok postavený, čiže zo Zápisníc profesorského zboru LF, citeľné. 
Predpokladáme, že napätie medzi českým a slovenským personálnym substrátom 
sa na fakulte objavovalo, avšak iba sinusoidálne a s rastúcou frekvenciou pochopi-
teľne v neskorších 30. rokoch. Rovnako treba povedať, že slovensko-české vzťahy, 
reflexia národných vášní v spoločnosti sú ako predmet zasadania vedenia fakulty 
v úplnej menšine. Zasadania profesorov sa vo väčšine týkali technických, orga-
nizačných, pedagogických, materiálnych záležitostí fakulty (vyučovací proces, 
miestnosti, priestory, vybavenie, komunikácia so zahraničím, komunikácia so štát-
nou správou, študentské záležitosti, poplatky, odmeny, a veľa iných). Vo verbálnej 
podobe sa spomenuté napätie objavovalo iba v predložených prípadoch, čo však 
neznamená, že „pod povrchom“, v prepojení s profesijnou a individuálnou súťa-
živosťou fakultu úplne obchádzalo. Situácia sa stávala vypuklou pri dosahovaní 
vyšších titulov, pri menovaní za mimoriadnych či riadnych profesorov a tým pri 
obsadzovaní vedúcich pozícii na klinikách a ústavoch. Ako uvidíme, habilitácie 
slovenských lekárov boli podstatne oneskorené, z objektívnych či subjektívnych 
dôvodov, ale tento proces sa začal behom 30. rokov urýchľovať. Chceme zo zasa-
daní vypichnúť zaujímavé interpersonálne situácie. Článok preto bude spomínať 
udeľovanie „prvých“ veniae legendi, nie tých ktoré sa začali vo väčšom množstve 
udeľovať od jesene 1938, rovnako ako menovania za mimoriadnych a riadnych 
profesorov v čase autonómie Slovenskej krajiny a Slovenskej republiky. Z takto 
predstavenej situácie bude možné predstaviť si eventuálne pociťované diskrepan-
cie v radoch slovenských lekárov Dosahovanie vyšších akademických hodnos-
tí, vedúcich pozícii na ústavoch a klinikách alebo v rámci samosprávy fakulty 

* Štúdia je publikačným výstupom projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.
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sú predmetom samostatnej štúdie spojenej s rovnakým výskumným projektom 
VEGA. Téma zahraničných a domácich študentov je pre LF symptomatickou, pre-
tože aj dnes je fakulta vysokou školou s najväčším počtom zahraničných študentov 
na Slovensku (predstavujú tretinu zo všetkých zapísaných). Článok v tomto ohľa-
de nebude obsahovať informácie o študentskej demonštrácii z roku 1937, ktorej 
sa venuje príspevok Martina Vašša v rovnakom čísle Historia Medicinae Slovaca, 
nebude tiež monitorovať prestupy študentov na LF od momentu vyhlásenia auto-
nómie. Vo veci formálneho zápisu citovaných prameňov chceme upozorniť, že pri 
zápise zdrojov, ktoré sú v absolútnej väčšine Zápisnicami zo zasadaní profesorské-
ho zboru, nebudeme odlišovať „protokol zo zápisnice“, „protokol zo zasadania“, 
„protokol z mimoriadneho zasadania“ (ktoré sa týkali vo väčšine habilitačných 
konaní alebo výnimočných situácií) alebo „protokol z riadneho zasadania“. Tiež sa 
nebudeme riadiť pomenovaním zápisníc od roku 1943/1944 ako „zápisníc vedec-
kej rady“ (keďže je tento termín použitý iba na väzbe obalu zozbieraných zápisníc 
v archíve). Budeme používať unifikovane skrátený zápis odkazujúci na Archív 
Univerzity Komenského, fond Lekárskej fakulty, akademický rok a deň predmet-
nej schôdze, pretože ide vždy o rovnaký prameň.

Úvod

Národná, etnická, jazyková alebo národnostná „téma“ sprevádza predovšetkým 
okolnosti založenia a fungovanie Lekárskej fakulty v prvých dekádach. Identifikácia 
s jednou alebo druhou skupinou, s jedným či iným jazykom, stavanie do antonymic-
kej pozície „maďarské“ a „československé“ alebo „nemecké“ nie je v prameňoch 
(v podstate úradného charakteru) až takou výnimkou.

V dobových prameňoch a sekundárnej literatúre si všimneme, že sa často obja-
vuje motív záležitostí Čechov a Slovákov, Čechoslovákov, že ide o veci českoslo-
venské, spojené s "československým národom". Zakladateľská motivácia skupiny 
českých lekárov bola často vysvetľovaná „vrúcnym vzťahom ku Slovensku“, prí-
padne býva neraz akcia opisovaná ako „bratský dar“.1 Je samozrejmé, že skutoč-
nosť politických činov bola a je vždy menej sentimentálna. Založenie univerzity 
v Bratislave bolo štátnickým činom a jeho motivácia bola podnietená reálnymi 
spoločenskými faktormi ako nízky počet lekárov na území Slovenska a slabé zdra-
votné uvedomenie obyvateľstva. Na založenie fakulty a na fakt, že prakticky už 
po pol roku mohla začať výučba, vplývala pozitívne aj skutočnosť, že v Bratislave 
boli najlepšie klinické pracoviská z celého bývalého Uhorska. Založenie univer-
zity a fakulty bolo jedným z kamienkov mozaiky budovania zdravotníctva a škol-

1 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 22; 
ČERVEŇANSKÁ, Ň.: Prof. Mudr. et dr. h. c. Kristán Hynek – najvýznamnejší tvorca a budovateľ Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského, s. 444-451; TICHÝ, M. – KÁNTOROVÁ, V.: Vznik Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave. 4. Iniciatíva Hynkovej skupiny, s. 93; PAVLÍKOVÁ, Ľ. – KUKUROVÁ, E.: Lekárska fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave 1919 – 1999, s. 16; ČATÁR, G.: Význam Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave pre rozvoj zdravotníctva na Slovensku, s. 13.
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stva nového štátu. Neskôr, pri viacerých situáciách predstavitelia fakulty (a záro-
veň univerzity) aj deklarujú úlohu bratislavskej univerzity ako činiteľa (jedného 
z činiteľov) pri formovaní novej národnej identity.2 

Treba však podotknúť, že univerzita na území Slovenska, alebo slovenská uni-
verzita mala svoje miesto v plánoch slovenských intelektuálov už v 19. storočí.3 
Rovnako musíme v súvislosti s lekárskou fakultou a lekárskych vzdelaním, povedať, 
že medicínske vzdelávanie a praxe na území Slovenska alebo osobností z územia 
Slovenska nebolo novou záležitosťou.4 O študentoch na zahraničných univerzitách 
máme správy prakticky odkedy bolo možné medicínu vo Viedni, Prahe, Krakove či 
na nemeckých alebo talianskych univerzitách študovať.

Úloha českých profesorov

Už pri prekladaní návrhu zákona, ktorý vypracovali slovenskí poslanci, o zriade-
ní Československej univerzity v Bratislave sa v správe, ktorá ho komentuje spomína 
„československá univerzita pre Slovensko, ktorá má nastúpiť po univerzite maďar-
skej“ a zákonné zaistenie univerzity pre Slovákov.5 Menšou deriváciou celej témy 
je jazyková otázka, prepojená neskôr s každodenným životom fakulty. Návrh hovorí 
o tom, že „stolice“ lekárskej fakulty v Bratislave majú byť „obsadené českými pro-
fesormi a aby sa prednášky konali po česky alebo slovensky“.6 Prekladateľ správy, 
dekan Lekárskej fakulty Karolovej univerzity, Otakar Srdínko, spomína, že navrho-
vatelia zákona chcú, aby bola bratislavská univerzita miestom, kde budú vyučovať 
Slováci a nie miestom, kde budú povolávaní „pražskí a brnenskí profesori“, pričom 
sa netají veľkými očakávaniami, v rámci ktorých má tento čin znamenať pre „bratov 

2 Je to viditeľné napríklad pri malom spore na pôde profesorského zboru, keď sa bývalý rektor, profesor 
Kristian Hynek ostro ohradí proti návrhu dekana Antonína Spilku o ústupkoch pri skúšaní študentov. Hovorí, 
že „Univerzita bratislavská je a bude politicum… o ústupkoch by sme mohli hovoriť iba pri cudzincoch… 
od príslušníkov Československej republiky treba bezvýhradne žiadať aby skladali skúšky v československom 
jazyku.“ Archív Univerzity Komenského, fond Lekárska fakulta, Protokoly profesorského zboru šk. rok: 1921, 
protokol schôdze konanej 23. februára 1921, s. 11 (ďalej ako AUK, LF, rok, deň schôdze, strana). Protokoly 
profesorského zboru sú hlavným prameňom k sledovaniu vnútorného života Lekárskej fakulty. Dnešným 
ekvivalentom profesorského zboru by bola Vedecká rada fakulty. V podobnom zmysle Hynek v spomienkach, 
„zriadenie nových vysokých škôl a náležité doplnenie starých je posledným krokom k nášmu oslobodeniu, 
k upevneniu našej samostatnosti a k povzneseniu národa“, HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 10.

3 TICHÝ, M. – KÁNTOROVÁ, V.: Vznik Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 2, s. 234-240, pokračovanie Vznik 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 3. Nová situácia, s. 686-691. Slovenskú univerzitu žiadali už autori Žiadostí 
národa slovenského z 11. mája 1848.

4  V takom duchu VIVODA, M.: Založenie a začiatky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 
554-564. S odkazmi na literatúru pojednávajúcu o vzdelávacích inštitúciách na území Slovenska, GOGOLA, 
M. – OZOROVSKÝ, V.: Ideoví predchodcovia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave?, s. 38-
44; GOGOLA, M.: Univerzita Istropolitana a jej Lekárska fakulta, s. 42; BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny 
zdravotníctva na Slovensku, s. 21-214.

5 Ze zákonodárného jednání o zřízení Československé university v Bratislavě, s. 4.; BOKESOVÁ-UHEROVÁ, 
M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 283. Medzi navrhovateľmi zákona boli slovenskí poslanci Milan 
Hodža, Jozef Bránecký, Milan Žuffa, Viliam Paulíny, Ján Vanovič, Rudolf Markovič, Vladimír Čobrda, Karol 
Kmeťko, Andrej Hvizdák, Jozef Sivák, Ján Ružiak, Ivan Markovič, Andrej Hlinka.

6 Ze zákonodárného jednání o zřízení Československé university v Bratislavě, s. 5.
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Slovákov“ vykonanie povinnosti zo strany republiky. Ukáže sa neskôr, že práve ob-
sadzovanie pozícií bude jedným z vypuklejších momentov česko-slovenských vzťa-
hov na Lekárskej fakulte.

Vedúca osobnosť skupiny lekárov, ktorá získala v literatúre pomenovanie „Hyn-
kova skupina“, Kristian Hynek sledoval situáciu v Bratislave od roku 1917, keď 
sa mal údajne v Časopise lekářů českých dozvedieť o založení Alžbetínskej uni-
verzity v Bratislave (alebo presnejšie Bratislavskej uhorskej kráľovskej Alžbetinej 
univerzity).7 Pri správnom uvažovaní zbadal, že to môže byť príležitosť, ktorú si 
pôvodne predstavoval v Prahe v podobe nového „ambulatória“.8 Hynek spomína, 
že ešte v situácii, keď nebolo jasné ako skončí prvá svetová vojna, sa obával (spolu 
s inými lekármi) o svoju kariéru. Počítal s tým, že ak zvíťazia Ústredné veľmoci, 
mladšia skupina českých lekárov Karolovej univerzity bude jednou z prvých obetí 
„germanizačnej reakcie“.9 

Od začiatku sa k jeho myšlienke založiť medicínsku ustanovizeň v Bratislave pri-
pojil Gustáv Müller a postupne Antonín Spilka, Zdeněk Mysliveček, Roman Kadlic-
ký a Jiří Brdlík.10 Zo všetkých predovšetkým Hynek, Müller a Brdlík začali pripra-
vovať pozadie vďaka svojim známostiam medzi politikmi a úradníkmi.11 Profesor 
botaniky Karel Domin zoznámil Kristiana Hynka s Josefom Záruba-Pfeffermannom, 
ktorý v zhromaždení zasadal za slovenský poslanecký klub, čoho neskorším výsled-
kom (pochopiteľne vďaka vedúcim slovenským politikom), bola formulácia návr-
hu zákona o Československej univerzite v Bratislave z 12. mája 1919. Myšlienka 
našla pozitívnu a potrebnú reakciu u literáta, historiografa a intelektuála, profesora 
Jaroslava Vlčka, vtedy Správcu slovenského školstva na Ministerstve školstva a ná-
rodnej osvety v Prahe. Jeho komunikácia s vysokými armádnymi kruhmi priniesla 
Hynkovej skupine informácie o pomeroch na Alžbetinej univerzite v Bratislave.12 
Tesne pred návrhom zákona sa vypravila skupina siedmych lekárov zistiť situáciu 
priamo do Bratislavy a rokovať s Ivanom Hálkom (vládny referent pre verejné zdra-

7 Univerzita však bola založená už 11. júla 1912, Zákonným článkom XXXVI/1912, postupne získavala na 
svoje fungovanie priestory na Kapitulskej ulici ako pre rektorát, Právnickú fakultu, Filozofickú fakultu a od 14. 
apríla 1918 aj pre Lekársku fakultu, GRÓFOVÁ, M.: Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského 
v Bratislave v rokoch 1919-1950, s. 282; VIVODA, M.: Založenie a začiatky Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, s. 554; BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 171-
174; HOŘEJŠÍ, J.: Vědecká osobnost profesora Hynka, s. 17-18. Ani pri prezretí všetkých čísel Časopisu 
lekářů českých z rokov 1912-1917 sa nám nepodarilo identifikovať predmetný článok. Informácia pochádza 
z BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 24. Odvoláva sa 
na HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 12, kde sa však takáto informácia nespomína.

8 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 23; BOKESOVÁ-
UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 283.

9 HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 11; BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 23; 

10 ČERVEŇANSKÁ, Ň. Prof. Mudr. et dr. h. c. Kristán Hynek – najvýznamnejší tvorca a budovateľ Lekárskej fakulty, s. 
444–451; BENIAK, M. –TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 25; BRDLÍK, 
J.:. Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval. Praha: Státní zdravotní nakládatelství, 1957, passim.

11 VIVODA, M.: Založenie a začiatky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 557.
12 HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 11-12; TICHÝ, M. – KÁNTOROVÁ, V.: Vznik Lekárskej fakulty 

UK v Bratislave. 4. Iniciatíva Hynkovej skupiny, s. 95; TICHÝ, M.: K dejinám Lekárskej fakulty v Bratislave 
v rokoch 1919 – 1939, s. 699.
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votníctvo na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska) a Vavrom Šrobárom 
(Minister s plnou mocou pre správu Slovenska). Prekvapením bolo, že ani jeden 
z nich údajne o príchode skupiny lekárov nevedel a boli zaskočení z plánu zrušiť 
Alžbetinu univerzitu v Bratislave.13 Vavro Šrobár práve s ohľadom na národnostnú 
situáciu v Bratislave aj s ohľadom na perspektívu vzťahov maďarskej inteligencie 
a vôbec spoločnosti k novému štátu nebol spočiatku naklonený myšlienke zatvorenia 
a prevzatia Alžbetinej univerzity. Gustáv Müller a Kristian Hynek argumentovali 
s tým, že univerzita v Bratislave by nikdy „neslúžila potrebám Slovákov.”14 

O pár dní neskôr (12. mája) bol podaný vyššie spomenutý návrh zákona. V čase 
od podania návrhu do jeho schválenia, naformulovala skupina lekárov memoran-
dum, v ktorom žiadala urýchlenie legislatívneho procesu.15 Dôvodom bolo virtuálne 
prepojenie štúdia medicíny v nižších (teoretických) ročníkoch na univerzite v Brne 
a vyšších v Bratislave, ale tiež vytvorenie priestoru pre personálne preplnené pražské 
inštitúcie. Miloš Tichý upozornil na to, že iba okrajovo sa medzi dôvodmi založiť le-
kársku fakultu v Bratislave spomínajú ako argument slovenskí študenti, ktorí doteraz 
študovali vo Viedni alebo Budapešti. Argumentácia memoranda spája potrebu zrušiť 
„odnárodňovaciu“ univerzitu v Bratislave, ktorej oprávnenosť „padá s minulým re-
žimom“, s potrebou položiť nový základ lekárskeho vzdelávania a zdravotníctva na 
území československého Slovenska.

Zákon, ktorým bola založená jednak fakulta, ale tiež celá univerzita bol prijatý 
27. júna 1919.16 Krátko na to, 31. júla, boli na základe poverenia školským výbo-
rom Národného zhromaždenia vymenovaní (profesorským zborom českej Lekárskej 

13 Táto spomienka Kristiana Hynka vyznieva zaskakujúco, keďže o celom kroku boli vládne kruhy v Prahe 
informované, na čom nástojili ako Hynek tak aj Müller, HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 13.

14  Rukopis Miloša Tichého k dejinám Lekárskej fakulty SU, s. 51; HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 13. 
Dôvody, ktoré bránili Šrobárovi boli potvrdené, keď sa začali podnikať kroky proti univerzite. Profesorský zbor sa vo 
vyhlásení s Československým štátom neidentifikoval, PLEVA, J.: Počiatky medicínskeho štúdia v Bratislave, s. 27.

15 TICHÝ, M. – KÁNTOROVÁ, V.: Vznik Lekárskej fakulty Uk v Bratislave. 6. Rokovanie v parlamente, s. 
497-500. Vláda ČSR váhala po protestných nótach z maďarskej strany so zrušením Alžbetinej univerzity. 
Na to však reagoval Hynek hrozbou „demisie“ a opätovne žiadal so skupinou naplniť uzákonené zrušenie 
„maďarskej univerzity“ a založenie „slovenskej“ univerzity, BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 34; VIVODA, M.: Založenie a začiatky Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 557.

16 Zákon č. 375, zo dňa 27. júna 1919, ktorým sa zriaďuje Československá štátna univerzita v Bratislave, Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého, čiastka LXXIX, vydaná 11. júna 1919, s. 513; OZOROVSKÝ, V.: 
Malý komentár ku chronológií vzniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 71. Článok 
polemizuje o dátumoch, ktoré môžeme vnímať ako tie, od kedy začala „fungovať“, „existovať“ fakulta 
v Bratislave. Tradične sa za takýto dátum vníma príchod českých profesorov do Bratislavy, respektíve nasledujúci 
deň (21. september). Od tohto dátumu počítajú svoju existenciu aj prvé „založené“, alebo prevzaté klinické 
pracoviská. Elegantné pomenovanie „začiatok akademickej pôsobnosti“ v GRÓFOVÁ, M.: Vzdelávanie 
budúcich lekárov na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919-1950, s. 283; spomienky Kristiana 
Hynka, HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 14; BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 40–41; ONDREJIČKA, M.: I. interná klinika. Vznik, vývoj a stručné 
dejiny interných odborov na Lekárskej fakulte, s. 114. Podľa nášho názoru vznikla fakulta aj univerzita vtedy, 
keď vstúpil do platnosti (dnes presnejšie do účinnosti) zákon č. 375, čiže 11. júla 1919. Oproti chápaniu tejto 
skutočnosti de iure, však stojí aj chápenie de facto, v rámci ktorého môžeme za začiatok fungovania chápať 
9. december 1919, keď sa otvoril prvý ročník štúdia. Majúc na mysli množstvo organizačnej práce, ktoré prví 
funkcionári vykonali do tohto dňa však doplníme, že sám prvý rektor univerzity, Kristian Hynek vníma ako deň, 
keď zahájila fakulta svoju činnosť práve 9. december, HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 17.
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fakulty Karolovej Univerzity navrhnutí) profesori novej fakulty.17 8. augusta, na ta-
kzvanom prípravnom zasadaní profesorského zboru boli zvolení prvý dekan fakulty, 
Gustáv Müller a tiež prvý rektor univerzity, Kristian Hynek.18 Počas rýchlo po sebe 
nasledujúcich zasadaní v auguste a septembri prebehli voľby ďalších fakultných 
a univerzitných funkcionárov, prednostov kliník, schválili sa plány na technické pre-
bratie kliník a pozostalosti po Alžbetinej univerzite, rozpočtové otázky a pod.19

Českí lekári tak boli prvými profesormi bratislavskej univerzity, tvorili tiež pro-
fesorský zbor lekárskej fakulty a zároveň sa striedali na najvyšších pozíciách uni-
verzitnej administratívy (spočiatku po ročnom období). 20. septembra 1919 odišli 
z Prahy do Bratislavy siedmi profesori, väčší počet asistentov spolu s niekoľkými 
úradníkmi Ministerstva školstva a národnej osvety a Ministerstva zdravotníctva.20 
Zo spomienok rektora Kristiana Hynka vyplýva, že skupina okolo neho si uvedomo-
vala, že prichádza do „neznámeho“ a „nevľúdneho“ prostredia. Od symbolického 
míľnika, 21. septembra do otvorenia prvého akademického roku, 9. decembra sa 
odohrala séria zásadných rokovaní vedenia fakulty. Okrem riešenia miest prednos-
tov (všetci pozostávali z českých profesorov), sekundárov, počtov elévov na jednot-
livých klinikách sa riešila aj „jazyková“ otázka, spojená s vyučovaním a rozvrhom. 
Na zasadaní v novembri bol prijatý návrh profesora Růžičku o tom, aby bol zoznam 
prednášok vydaný iba po slovensky a by bol o jeho preklad požiadaný vládny refe-
rent zdravotníctva, Ivan Hálek.21 Vracia sa k predchádzajúcej diskusii z 23. októbra 
o potrebe pripraviť takýto zoznam kvôli zápisu študentov a vôbec k problému slo-
venský zoznam prednášok získať.22 Očami zúčastnených bolo prekážkou, že väčši-
na predpokladaných poslucháčov nebude poznať „československý jazyk“ a tiež, že 
nikto z prítomných preklad do slovenčiny nevedel vykonať. Profesorský zbor sa teda 
zhodol na tom, že prednášky sa budú konať po „československy“, čiže po česky a na 
záver prednášajúci učivo zhrnie v nemčine.

17 Stanislav Růžička za profesora hygieny, Kristian Hynek za profesora patológie a terapie vnútorných chorôb, 
Stanislav Kostlivý za profesora chirurgie, Gustáv Müller za profesora pôrodníctva a gynekológie, Zdeněk 
Mysliveček za profesora psychiatrie a neurológie, Roman Kadlický za profesora očného lekárstva, Antonín 
Spilka za profesora patologickej anatómie, Antonín Trýb za profesora kožných chorôb, Jiří Brdlík za profesora 
detských chorôb. Ako honorovaný docent bol menovaný Adolf Mach pre zubné lekárstvo, súkromný docent 
Milan Netoušek bol poverený suplovaním „stolice pre všeobecnú a experimentálnu patológiu“ a docent Vratislav 
Kučera pre balneológiu. Treba zvýrazniť, že menovanie Růžičku a Trýba bolo odložené pretože ešte stále 
pôsobili ako lekári pri légiách v Rusku, TICHÝ, M.: K dejinám Lekárskej fakulty v Bratislave v rokoch 1919 – 
1939, s. 700–701. Na diskrepancie ohľadom počtu profesorov v literatúre správne poukázala GRÓFOVÁ, M.: 
Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919-1950, s. 282-283.

18 AUK, LF, 1919/1920, 8. august 1919, s. 1; HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 14; GRÓFOVÁ, M.: 
Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919-1950, s. 283.

19 AUK, LF, 1919/1920, 11. august; 18. august; 2. september; 3. september; 13. september 1919, s. 1-5; OZOROVSKÝ, 
V.: Malý komentár ku chronológií vzniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 70.

20 HYNEK, K.: Prvé počátky naší university, s. 14; BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 39; OZOROVSKÝ, V.: Malý komentár ku chronológií vzniku Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s.71-72.

21 AUK, LF, 1919/1920, 28. november 1919, s. 2.
22 AUK, LF, 1919/1920, 23. október 1919, s. 2-3, 5. Už skôr, na schôdzi konanej 15. októbra sa zbor zhodol na 

návrhu profesora Kostlivého o tom, že imatrikulačné listy študentov (a zároveň aj tlačivá potrebné pre zápis) 
majú byť vyhotovené po slovensky, AUK, LF, 1919/1920, 15. október 1919, s. 3.
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Od počiatku fungovania fakulty sa snaží vedenie vyrovnať s faktom, že skladba 
študentov v Bratislave, tak ako celá Bratislava nebola vôbec etnicky homogén-
na. Spôsobom, ktorý mal túto heterogenitu prekrývať, bolo zvýrazňovanie čes-
koslovenskej štátnej príslušnosti a potreby používania československého jazyka. 
I keď neraz predstavitelia fakulty hovorili o slovenčine ako o jazyku správy fa-
kulty alebo výučby, prakticky išlo vždy (okrem zoznamu prednášok) o češtinu. 
Ideové, historické a myšlienkové základne pre fungovanie novej univerzity, novej 
inteligencie a novej spoločnosti identifikujú rečníci v úvodných príhovoroch, pri 
príležitosti otvorenia školského roku, 9. decembra 1919. Kristian Hynek sa vracia 
ku „slovanskej pôde, kde sa v tieňoch Karpatských lesov ozýval hlahol piesní slo-
vanských vierozvestcov Cyrila a Metoda“ a ríši Mojmíra, Rastislava a Svätopluka 
ako ku predpokladom pre „vysokú potenciu slovenského ľudu“, ktorý mal teraz 
možnosť študovať a rozvíjať svoju vedu na vlastnej vysokej škole.23 Bratislav-
ská „maďarská“ univerzita bola, podľa prvého rektora, cudzím, násilne nainšta-
lovaným elementom bez tradície. Príhovory Vavra Šrobára a Ľudovíta Valacha sa 
v ešte väčšej miere odvolávali na kontinuitu slovenskej kultúry, potrebu pestovať 
slovenskú inteligenciu, alebo jej „vodcov“ a prejavovali radosť nad „slovenskou 
školou, slovenskou univerzitou“.24 Je na zamyslenie, či tak vnímala historické a et-
nické predispozície univerzity aj prítomná, národnostne pestrá skladba študentstva 
či početná skupina českých pedagógov.25 

Problematika personálneho substrátu

Ako bolo spomenuté, pedagogická činnosť fakulty a univerzity bola v rámci 
možností zameraná na výchovu v československom vlastenectve. Sami českí lekári 
vnímali bratislavskú lekársku fakultu ako dcérsku inštitúciu pražskej lekárskej fa-
kulty. Národnostné a národné vášne zasahovali do jej fungovania spočiatku s malou 
a neskôr silnejúcou intenzitou. Otrasy na medzinárodnej politickej scéne a domá-
ce politické a spoločenské pohyby 30. rokov pochopiteľne neobišli univerzitu ani 
fakultu. Napätie vyvolával fakt, že na vedúcich pozíciách, v profesorskom zbore, 
a teda aj v akademických funkciách mali Slováci nízke zastúpenie. Tí sa pôvodne 
ako absolventi českých a maďarských fakúlt či domácej fakulty dostali na pozície až 
v časoch autonómie a vyhlásenia Slovenskej republiky.

23 HYNEK, K.: Zahájení přednášek na Universitě Komenského. Proslov rektora prof. dra. Kristiana Hynka při 
zahájení přednášek na universitě 9. XII. 1919, s. 18-19.

24 ŠROBÁR, V.: Řeč ministra dra Vavro Šrobára při zahájení přednášek na Universitě Komenského dne 
9. prosince 1919, s. 20-21; VALACH, Ľ.: Proslov zástupce studentstva při zahájení přednášek den 
9. prosince 1919, s. 21-22.

25  V ďakovnom telegrame prezidenta T. G. Masaryka rektorátu tiež spomína ako prvoradú potrebu univerzity 
„poskytovať vedecké a praktické vzdelanie Slovensku“, v prepise vlastnoručného listu zo 14. decembra 1919, 
Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919-1926, s. 77. Zo 144 riadnych študentov Lekárskej 
fakulty bolo (na základe náboženstva) 82 Židov a (na základe jazykovej príslušnosti) 49 Maďarov, 23 Nemcov, 
11 Rusov, 5 Poliakov, atď. Statistický přehled poslucháčů lékařské fakulty university Komenského v Bratislavě 
za stud. r. 1919/1920, in: Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919-1926, s. 82.
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Národná či etnická identita zohrávala úlohu pri získavaní titulov. Napríklad, pri 
žiadosti o habilitáciu Otta E. Schulza na ortopedickej chirurgii, v prvých dňoch fa-
kulty, prejednával profesorský zbor prílohy jeho žiadosti, ktoré mali dosvedčovať, že 
sa vždy „cítil ako Čech“, že počas služby na vojne musel hovoriť po nemecky, pre-
tože si to žiadala situácia a povinnosť.26 Pre zúčastnených bolo dôležité vyhodnotiť 
informácie, ktoré získal Bohuslav Polák od svojich známych, doktorov Jiráska a Za-
hradníčka, ktorí so Schulzom pracovali. Na ich základe vznikli pochybnosti čo do 
„úsudku o národnej spoľahlivosti“ dr. Schulza. Dr. Jirásek v liste docentovi Polákovi 
písal, že bolo známou skutočnosťou, že dr. Schulz mal „pre češstvo dr. Zahradníčka 
vždy iba posmešky… a že nikdy nemali dojem, že by bol menovaný Čechom, alebo 
že by vedel po česky“. Nehladiac na úroveň jazykovej výbavy, a tiež nie na lekár-
ske schopnosti, najdôležitejšia otázka zostávala, či je „skutočne naozajstný Čech.“27 
V porovnaní s inými preberanými bodmi zasadania (respektíve aj iných zasadaní) 
bola vec etnickej príslušnosti ašpiranta preberaná azda najobšírnejšie. Docent Polák 
pokračoval slovami, že je neprípustné aby bol človek, ktorý „bol do konca vojny vie-
denským Nemcom a za Čecha sa prehlasuje od prevratu a snáď ani nevie po česky“ 
postavený na „popredné kultúrne miesto“. Kladie si otázku, čo povie „slovanská ve-
rejnosť“ na to, že takýto človek získa habilitáciu v Bratislave. Predložené námietky 
presvedčili profesorský zbor, aby bola žiadosť o habilitáciu zamietnutá.

Podobne pri rokovaní o žiadosti Jána Kňazovického, si vyžiadal dekan od Mi-
nisterstva vnútra stanovisko o „národnostnej spoľahlivosti“.28 Dôvodom bolo jeho 
pôsobenie v župnej nemocnici v Székesfehérváre a na II. chirurgickej klinike v Bu-
dapešti a údajná účasť v maďarskej boľševickej armáde. Sám sa pritom už včasnejšie 
sťažoval na útoky na vlastnú osobu, motivované národnostne.29 Tieto dôvody zablo-
kovali habilitáciu Jána Kňazovického prakticky na ďalšie štyri roky.30

Rovnaký moment sa objavil pri habilitácii jednej z najväčších osobností sloven-
skej medicíny, Júliusa Ladzianského. Pri prerokovávaní jeho žiadosti o udelenie 
titulu docenta na zasadaní profesorského zboru sa objavila pripomienka zo strany 
profesora Viktora Teisslera, že treba preskúmať „maďarónstvo” kandidáta.31 To, že 
„chce byť dobrým Slovákom” dosvedčovali Ľudovít Valach a legionár, profesor Ja-
roslav Sumbal.32 Avšak, Ladzianského pôsobenie v Budapešti sa riešilo aj o päť ro-
kov neskôr. Pri rokovaní o tom, či prenechať Ladzianskému Ústav anatómie na jar 

26 AUK, LF, 1919/1920, 15. december 1920, s. 9.
27 AUK, LF, 1919/1920, 17. november 1920, s. 11-13.
28 AUK, LF, 1927/1928, 30. november 1927, s. 12.
29 AUK, LF, 1927/1928, 25. január 1928, s. 10-11; FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku, s. 250.
30 Komisia vytvorená profesorským zborom na základe dokumentov z Ministerstva vnútra a výsledku vyšetrovania 

vojenskými disciplinárnymi orgánmi podala zboru správu, v ktorej ho „zbavuje“ obvinení z „boľševizmu“ 
avšak referát prednesený profesorom Polákom je zakončený konštatovaním československého veľvyslanectva 
v Pešti, že ak Kňazovický ešte dva roky po páde boľševickej vlády v Maďarsku (1919) zotrval na klinike 
profesor Kuzmika v Pešti, urobil tak jedine ako „úplne maďarsky orientovaný Slovák, ak nie priamo ako 
Maďar“, v AUK, LF, 1928/1929, 13. marec 1929, s. 7-15; AUK, LF, 1933/1934, 26. október 1933, s. 2.

31 AUK, LF, 1932/1933, 15. marec 1933, s. 13-14.
32 AUK, LF, 1932/1933, 20. jún 1933, s. 12-13. Habilitačnú prednášku predniesol 11. decembra 1933, AUK, LF, 

1933/1934, 11. december 1933, s. 2.
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roku 1938, opísal profesor Lukeš ako na upozornenie Františka Šubíka cestoval za 
Šubíkovym známym, Eduardom Príkazským, doktorom v Kútoch.33 Ten dostal od 
Dezidera Szilágyiho fotografiu, na ktorej stojí Ladziansky „na stráži“ pred budovou 
Organizácie svätého Imricha v Budapešti, s odznakom polovojenskej organizácie 
Levente. Dezider Szilágyi, ktorý študoval medicínu v Budapešti, urobil túto foto-
grafiu (v rokoch 1923 – 1924), pretože ho Ladziansky predtým slovne napadol kvôli 
jeho židovskému pôvodu. Príkazský potvrdil celú záležitosť, povedal, že fotografiu 
už skôr ju ukazoval Jánovi Červeňanskému a Bohuslavovi Polákovi, avšak momen-
tálne ju nedokáže nájsť.

Gustáv Müller bol tým, ktorý skutočne naplnil predpoklad o tom, že českí profe-
sori prídu do Bratislavy položiť základy univerzitnej inštitúcie, lekárskej fakulty ale 
tiež oboru, v ktorom sa pohybovali. Profesor Müller bol prvým dekanom LF UK, 
tiež bol prednostom Pôrodníckej a gynekologickej kliniky, ktorú zanechal v rukách 
slovenského nástupcu, zároveň prvého habilitovaného lekára zo Slovenska, Michala 
Šeligu.34 Ten sa stal aj prvým (a nadlho jediným) Slovákom zvoleným za člena pro-
fesorského zboru LF UK, na zasadaní 3. mája 1924.35 Bol zároveň aj prvým sloven-
ským profesorom LF.

Medzi habilitovanými Slovákmi ho nasledoval v roku 1928 Ľudovít Valach 
v obore internej rőntgenológie a rádioterapie a v rovnakom roku Ján Fridrichovský 
zo zubného lekárstva.36 Ľudovít Valach bol aj druhým Slovákom, ktorý sa dostal na 
vedúcu pozíciu kliniky, či ústavu (v roku 1931).37 V januári roku 1929 sa habilitoval 
Alojz Chura,38 v decembri 1930 získal veniae legendi Ladislav Dérer39 a v januári 
1931 Richard Foit.40 Obaja z patológie a terapie vnútorných chorôb. 23. januára 
1930 získal titul docenta v obore dermatológie a venerológie Ján Tréger.41 Nasle-
dovní habilitovaní boli Konštantín Čársky z chirurgie a Jozef Jakšy z urológie, ktorí 
predniesli úspešne habilitačnú prednášku 19. decembra 1931.42 Na klinike gyneko-
lógie vychoval v predmetnom období Michal Šeliga ďalších dvoch slovenských do-

33 AUK, LF, 1937/1938, 15. jún 1938, s. 17. Vedenie Ústavu normálnej anatómie však Ladziansky i tak po 
výsledku hlasovania (14 hlasov proti 10) získal.

34 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 69. Zbor tento 
krok jednohlasne schválil 7. októbra 1925, AUK, LF, 1925/1926, 7. október 1925, s. 3. Pred profesorským 
zborom habilitoval 13. decembra 1922. Docentúra bola potvrdená výnosom č. 143 716/22 IV. Ministerstva 
školstva a národnej osvety 27. januára 1923; AUK, LF, 1921/1922, 13. december 1922, s. 50; AUK, LF, 
1923/1924, 3. máj 1924, s. 86; FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku, s. 389.

35 AUK, LF, 1921, 23. február 1921, s. 10.
36 Ľudovít Valach, AUK, LF, 1927/1928, 11. máj 1928, s. 2 a Ján Fririchovský, AUK, LF, 1928/1929, 10. december 1928, s. 2.
37 Bol zvolený za asistenta a zároveň zástupcu prednostu, de facto prednostu Rádioterapeutického ústavu, AUK, 

LF, 1930/1931, 18. marec 1931, s. 13.
38 AUK, LF, 1929/1930, 4. december 1929, s. 10. Dekan na tomto rokovaní stanovil dátum prednášky na 7. 

decembra 1929.
39 AUK, LF, 1930/1931, 19. december 1930, s. 2.
40 AUK, LF, 1930/1931, 31. január 1931, s. 2.
41 OZOROVSKÝ, B.: Osobnosť profesora Trégera a rozvoj dermatovenerológie na Slovensku, s. 82; AUK, LF, 

1929/1930, 22. január 1930, s. 11. Na tejto schôdzi profesorský zbor stanovil dátum habilitačnej prednášky 
na ďalší deň, 23. január. Následne sa dozvedáme až zo zasadania konaného 12. marca 1930, že mu titul bol 
udelený, AUK, LF, 1929/1930, 12. marec 1930, s. 4.

42 AUK, LF, 1931/1932, 19. december 1931, s. 2.
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centov. Svetozár Štefánik získal „povolenie prednášať“ z oblasti pôrodníctva a žen-
ských chorôb vo februári 1936 a Samuel Kadlečík koncom januára 1938.43 

Celkovo bol však tento proces očami slovenskej generácie lekárov zdĺhavý a nedo-
statočný. Pochopiteľne, odvíjala sa od toho možnosť získať pozíciu mimoriadneho či 
riadneho profesora, vedúceho kliniky či ústavu a predovšetkým možnosť byť členom 
Profesorského zboru. Profesorský zbor zo svojich radov vyberal predstaviteľov fa-
kulty a voliteľov rektora univerzity. Hlavne v neskorších 30. rokoch o habilitovaných 
lekárov zo Slovenska už taká núdza ako v 20. rokoch nebola, a preto musíme vnímať 
v tomto zmysle ne-možnosť podieľať sa na chode fakulty negatívne. Počas návštevy 
rektora a dekanov univerzity na Ministerstve školstva 17. októbra 1928, hovoril minis-
ter Milan Hodža priamo dekanovi LF (iným nie), aby sa na fakulte nedopustila situá-
cia, že sa kvôli svojmu „vyhranene českému stanovisku“ stanú (predstavitelia fakulty) 
terčom „zatiaľ neurčitého a neorientovaného“ slovenského nacionalizmu.44

Členom profesorského zboru sa po Michalovi Šeligovi, Ladislavovi Dérerovi 
a Alojzovi Churovi (ako zástupcoch docentov s poradným hlasom) stal koncom 
roka 1935 aj Vavro Šrobár a o niečo neskôr mu bol udelený titul riadneho (bez-
platného) profesora sociálneho lekárstva.45 Prvýkrát bol zvolený za dekana Slovák, 
Michal Šeliga, na akademický rok 1934/193546 a neskôr Vavro Šrobár na akade-
mický rok 1936/1937.47 Obaja odmietli z dôvodu iných pracovných povinností. 
Preto bol prvým Slovákom na poste dekana až Alojz Chura v akademickom roku 
1938/1939. Krátko po svojom menovaní za profesora, bol na rok 1939/1940 za 
dekana zvolený Emanuel Filo.48

Určitým spomalením v procese získavania akademických hodností a ešte pred-
tým pri nostrifikácii lekárskych diplomov bolo, že fakulta zväčša neuznávala pred-
chádzajúce štúdium na maďarských a rakúskych univerzitách. Poslucháči museli 
často absolvovať štúdium, respektíve konkrétny počet semestrov znovu na LF UK.49 
Rozhodnutia, koľko semestrov, ktoré predmety alebo prax má žiadateľ nahrádzať 
či opakovať, boli vždy na profesorskom zbore a časom sa menia, respektíve lepšie 
povedané, miernia.50 

43 AUK, LF, 1935/1936, 25. marec 1936, s. 6. Dodatočne sa tu schvaľovali protokoly z III. riadneho zasadania, ktoré 
bolo 29. januára a z mimoriadneho zasadania 1. februára, ktorého programom bola práve habilitácia Svetozára 
Štefánika. Samuel Kadlečík obhájil prednášku 29. januára 1938, AUK, LF, 1937/1938, 29. január 1938, s. 6.

44 Správa dekana o návšteve na Ministerstve školstva, AUK, LF, 1928/1929, 24. október 1928, s. 15.
45 AUK, LF, 1935/1936, 23. október 1935, s. 4. V 35. roku preniesol svoju habilitáciu z Prahy (z roku 1934) aj neskorší 

dekan a rektor Emanuel Filo, PAVLÍKOVÁ, Ľ.: Emanuel Filo. Prvý slovenský profesor internej medicíny, s. 33.
46 AUK, LF, 1933/1934, 16. máj 1934, s. 3.
47 AUK, LF, 1935/1936, 13. máj 1936, s. 3.
48 AUK, LF, 1938/1939, 10. máj 1939, s. 2.
49 Ako napríklad v roku 1927 Dezider Bruoth, ktorý ukončil lekárske štúdium na budapeštianskej univerzite. Pre 

uznanie diplomu mu profesorský zbor preto stanovil podmienku, že musí 7 semestrov znovu absolvovať na LF 
UK. AUK, LF, 1927/1928, 19. október 1927, s. 20. Iné príklady, Tibora Skarniczla a Vojtecha Jarossa, AUK, LF, 
1928/1929, 24. október 1928, s. 20.

50 Záviseli, pochopiteľne, od žiadateľa a splnenia formálnych kritérií, ale môžeme vidieť, že žiadosti s väčším 
odstupom od „revolučných rokov“ sú niekedy menej prísne pri uznávaní štúdia v Maďarsku či Kráľovstve 
Srbov, Chorvátov a Slovincov alebo Rusku, napríklad schválené (väčšinou) žiadosti medikov z októbra 1936, 
AUK, LF, 1936/1937, 20. október 1936, s. 32-33.
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V literatúre nájdeme informáciu, že v roku 1931 boli z 33 riadnych profesorov 
slovenskej národnosti dvaja, z mimoriadnych platených profesorov ani jeden a mi-
moriadnych neplatených profesorov bolo šesť. Pričom z celého počtu profesorov 
bolo českej národnosti (pri pomere v rovnakých kategóriách 18:3:4), dokopy 25.51 
Tento údaj Miloša Tichého treba mierne spresniť, a to v negatívnom zmysle, pretože 
v roku 1931 (napríklad na zasadaní 19. decembra 1931) bol na fakulte jeden riadny 
profesor, Michal Šeliga.52 Na porovnanie, na jeseň roku 1938 boli riadni slovenskí 
profesori traja (Michal Šeliga, Alojz Chura, Vavro Šrobár, ktorý už však nebol čle-
nom profesorského zboru), mimoriadni piati (Ľudovít Valach, Ján Fridrichovský, 
Ján Tréger, Ladislav Dérer, Konštantín Čársky).53 

Zo sadania zboru zo začiatku decembra 1936 sa dozvedáme o vypracovanej žia-
dosti na Ministerstvo, predčítanej Stanislavom Kostlivým.54 Týka sa zvýšenia počtu 
miest riadnych (5) a mimoriadnych (3 – 4) profesorov (pre sociálne lekárstvo, oto-
lógiu, chirurgickú propedeutiku, ortopédiu a anatómiu) profesorských miest. Dôvo-
dom „aby bolo možné získať aj pre teoretické predmety mladý a hlavne slovenský 
dorast“. Pochopiteľne, ide o výšku prideľovaných financií, ale pre nás je text dôle-
žitý, pretože reflektuje určitý stav. Táto faktická situácia je čitateľná jednoducho zo 
zápisníc avšak teraz vidíme, že profesori fakulty si ju aj sami uvedomovali.

Situácia v dobe Slovenskej krajiny a Slovenskej republiky

Zásadné zmeny pre pedagogicko-vedecký aparát sa začali diať po vyhlásení au-
tonómie Slovenskej krajiny, 6. októbra 1938. Prodekan Antonín Gala referuje pro-
fesorskému zboru priebeh audiencie rektora a dekanov u ministra školstva 18. ok-
tóbra 1938. Minister Matúš Černák oznámil prítomným, že Univerzita Komenského 
a niektorí jej vrchní činitelia a pedagógovia vychovávali študentov 20 rokov v „po-
mýlenej protislovenskej ideológii“. Počet „škodlivých“ činiteľov bol v porovnaní 
s Právnickou a Filozofickou fakultou na Lekárskej fakulte najnižší, napriek tomu 
„všetci musia za svoje konanie poniesť konsekvencie“.55 Dekan na zasadaní profe-
sorského zboru, potom ako profesor Růžička podal žiadosť o preloženie do trvalej 
výšlužby (ktorú vzápätí stiahol), ozrejmil, že dostal od Ministerstva školstva úlohu 
požiadať štyroch členov profesorského zboru (išlo o profesorov Prokopa, Spilku, 
Růžičku a Macha) či chcú zažiadať o „penzionovanie“ dobrovoľne, alebo na zákla-
de „lekárskeho vysvedčenia“. Profesor Frankenberger správne namietal porušenie 
autonómie vysokej školy, respektíve práva profesorského zboru rozhodovať o tejto 
veci, ale napríklad profesor Prokop vyhlásil, že je pripravený odísť okamžite (ak 

51 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 87.
52 AUK, LF, 1931/1932, 19. december 1931, s. 1. Ako Slovák sa neskôr deklaroval aj profesor biológie, Josef Florián 

Babor, aj keď pochádzali obaja jeho rodičia z Prahy. Na zasadaniach bol v tomto období prítomný aj Alojz Chura.
53 AUK, LF, 1938/1939, 23. november 1938, s. 1.
54 AUK, LF, 1936/1937, 2. december 1936, s. 17. Žiadosť je doplnená a konkrétne žiadané miesta sú ešte navýšené, 

AUK, LF, 1937/1938, 16. marec 1938, s. 12.
55 AUK, LF, 1938/1939, 26. október 1938, s. 3.
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bude jeho miesto náležite obsadené). Profesor Spilka vyhlásil, že takúto žiadosť od 
ministerstva vníma ako nátlak, ale je ochotný sa podvoliť, ak to má znamenať ne-
rušený ďalší vývoj fakulty a ústavu. Do debaty sa slovenskí členovia profesorského 
zboru nezapojili. Profesori Wiškovský, Frankenberger, Buchtala, Kostlivý sa ozvali 
prevažne s rovnakou požiadavkou, aby rektorát a ministerstvo konkretizovalo, kto 
sa správal voči „slovenskému národu nepriateľsky“.56 Napriek tomu, traja zo spome-
nutých profesorov, okrem profesora Růžičku sami požiadali zbor o hlasovanie vo 
veci ich „penzionovania“. Ich žiadosti boli schválené a zbor následne hlasovaním 
vyžiadal podanie rovnakej žiadosti aj Stanislava Růžičku.57 

Vyššie spomenutá situácia s obsadzovaním pozícii sa rýchlo mení v podmienkach 
nového štátu. Päť mesiacov od vyhlásenia autonómie, na schôdzi 22. marca 1939, 
boli pre ministerstvo vypracované žiadosti o menovanie za riadnych profesorov Ľu-
dovíta Valacha, Jána Fridrichovského, Konštantína Čárskeho, Júliusa Ladzianského, 
Františka Valentina, Františka Šveca a Františka Šubíka.58 Treba povedať, že Franti-
šek Šubík sa habilitoval v marci 1938 a už o rok neskôr bol menovaný za profesora.59 
Na rovnakej schôdzi referuje Ján Tréger o žiadosti Spolku slovenských medikov 
o prevedenie „revízie“ miest asistentov a demonštrátorov. Personálne výmeny, vy-
menovanie nových profesorov a vedúcich ústavov prebiehali za dekana Alojza Jána 
Churu (sám sa snažil využiť svoju pozíciu skôr na obranu českých profesorov – pô-
sobil v roku 1939 aj ako zastupujúci rektor), od vyhlásenia autonómie do júna 1939. 
Profesor Miloš Klika bol prepustený zo služieb štátu ku dňu 30. apríla 1939.60 Na 
zasadaní 10. mája je čítané, že boli prepustení profesor Vojtěch Nábělek, docent 
Jaroslav Mělka, asistenti František Koláčný, Jaroslav Koláčný, Václav Dostál, Ján 
Wolf,61 neskôr v júni bol prepustený aj profesor Wiškovský.

Ideové presmerovanie fakulty, onedlho Slovenskej univerzity, bolo demon-
štrované napríklad pripomínaním si výročia úmrtia Andreja Hlinku pri príleži-
tosti prenesenia jeho ostatkov do „mauzólea“ alebo účasťou dekana na zjazdoch 
HSĽS, umiestnením busty Andreja Hlinku do zasadacej siene profesorského 
zboru, pripomínanie si 14. marca a úlohy prezidenta Jozefa Tisu a používaním 
pozdravu „Na stráž“ na LF UK.62

56 AUK, LF, 1938/1939, 26. október 1938, s. 6.
57 Zaujímavosťou je, že na zbore predniesol takúto požiadavku aj Bohuslav Polák, Stanislav Kostlivý a Zdeněk 

Frankenberger s opodstatnením, že už dávnejšie mal profesor Růžička opustiť fakultu kvôli veku, neschopnosti 
„držať krok“ s pedagogickým a vedeckým výkonom a pravdepodobne aj kvôli jeho kontaktom s eubiotickými 
spoločenstvami, čo vyvolávalo počas predchádzajúcich rokov vlnu nevôle v akademickom prostredí, AUK, LF, 
1938/1939, 26. október 1938, s. 7-9.

58 AUK, LF, 1938/1939, 22. marec 1939, s. 4, 10-11. František Valentin dovtedy pôsobil na Českom vysokom 
učení technickom v Prahe, jeho úlohou bolo viesť Ústav lekárskej chémie. Ján Tréger bol menovaný za riadneho 
profesora na ďalšej schôdzi, AUK, LF, 1938/1939, 10. máj 1939, s. 6.

59 AUK, LF, 1937/1938, 19. marec 1938, s. 2.
60 AUK, LF, 1938/1939, 10. máj 1939, s. 5.
61 AUK, LF, 1938/1939, 10. máj 1939, s. 6. Spolu s nimi traja pomocní a technickí pracovníci.
62 AUK, LF, 1939/1940, 25. október 1939, s. 4, 13-14; 15. marec 1939, s. 4. Ide doslova o radostné pripomínanie 

si „obratnosti muža, ktorý v ťažkých chvíľach vyviedol slovenský národ z hroziaceho nebezpečenstva.“ 
K „národnému pozdravu“, AUK, LF, 1940/1941, 22. január 1941, s. 5.
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Nie je úplne pravda, že po postupnom vypovedaní služby zostali na fakulte iba 
traja, takzvaný „nenahraditeľní“ českí lekári.63 Zastavme sa však teraz pri tých 
troch, ktorými boli František Šimer, Jaroslav Sumbal a Herman Krsek. Išlo o le-
károv, za ktorých by z aktuálneho slovenského lekárskeho stavu nebolo možné 
zvoliť náhradu a ktorí požívali vo vedeckej obci úctu. Na zasadaní profesorského 
zboru LF UK 10. mája 1939 sa prejednávala otázka obsadenia miesta prednostov 
Ústavu všeobecnej a experimentálnej patológie (po odchode profesora Iva Mače-
lu) a Ústavu pre súdne lekárstvo.64 Dekan informoval profesorský zbor o rokovaní 
na Ministerstve školstva, kde sa poukazovalo na situáciu na právnickej a filozo-
fickej fakulte s tým, že by bolo vhodné aj na lekárskej fakulte navrhnúť na me-
novanie potrebných odborníkov českej národnosti. František Šimer, absolvent LF 
UK v Bratislave, pracoval na Propedeutickej klinike, neskôr na Internej klinike, 
stal sa mimoriadnym profesorom patológie a terapie vnútorných chorôb v máji 
1939 bol predložený návrh na jeho menovanie za prednostu ústavu.65 Odišiel však 
zo Slovenska z vlastnej vôle, neskôr bol za odbojovú činnosť v septembri 1943 
popravený v Berlíne. Herman Krsek bol po schválení návrhu profesorským zbo-
rom z 10. mája 1939 menovaný prednostom Ústavu pre súdne lekárstvo. Herman 
Krsek (tak ako Jaroslav Sumbal) zostal na svojej funkcii počas celého obdobia 
vojnovej republiky, v roku 1946 sa stal riadnym profesorom a v rokoch 1948/1949 
až 1949/1950 a 1953/1954 až 1955/1956 bol dekanom LF UK.66 Tretím z českých 
lekárov, ktorí pôsobili na LF UK prakticky od počiatku (už na jeseň roku 1919 
prišiel do Bratislavy ako asistent Kristiana Hynka) bol Jaroslav Sumbal, ktorý 
je právom považovaný za otca slovenskej kardiológie. Paradoxne, v máji 1938 
ho z pracovného aj verejného života vyradil infarkt myokardu. Zásluhou svojho 
žiaka, Vladimíra Haviara a dekana Emanula Fila zostal aspoň formálne na pozícii 
prednostu Kliniky propedeutiky (neskôr II. interná klinika).67 V Bratislave zostali 
aj Vincent Beseda a neskorší rektor, Antonín (Anton) Gala.

Odchodom českých profesorov sa pochopiteľne skomplikovala aj liečebno-diag-
nostická a preventívna činnosť fakulty vykonávaná prostredníctvom fakultnej ne-
mocnice a ďalších zdravotníckych zariadení určených na výučbu medikov.68 

63 Rukopis Miloša Tichého k dejinám Lekárskej fakulty SU, s. 26. Sám autor si vlastne protirečí, pretože vo vlastnom 
texte spomína pôsobenie profesora Stanislava Kostlivého ako prednostu Chirurgickej kliniky do roku 1941. 
Kostlivého zaťom bol neskorší dekan (1940/1941 – 1941/1942), Konštantín Čársky. Vo svojich spomienkach 
uvádza: „darilo sa nám ho tu udržať s pomocou niektorých činiteľov až do roku 1941. Ale v roku 1941 už musel 
odísť. Bol to rozkaz. Pričinil sa o to nemecký veľvyslanec Ludin.“ Citované podľa uvedeného rukopisu.

64 AUK, LF, 1938/1939, 10. máj 1939, s. 9-10.
65 AUK, LF, 1938/1939, 10. máj 1939, s. 9. HULÍN, I. – TICHÝ, M.: Prof. MUDr. František Šimer, významná 

osobnosť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 143; FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku 
do roku 2000, s. 390.

66 Ústav pre súdne lekárstvo, in Päťdesiat rokov UK, s. 84; FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku do roku 2000, s. 268.
67 RIEČANSKÝ, I.: Práca a dielo prof. MUDr. J. Sumbala stále aktuálne, s. 646; RIEČANSKÝ, I.: Zrod 

a počiatky slovenskej kardiológie, s. 91.
68 TICHÝ, M.: Štátna nemocnica v rokoch druhej svetovej vojny, s. 73-85. Režim si uvedomoval podmienky 

v akých funguje lekárska fakulta (respektíve celá univerzita) a na zasadaní profesorského zboru 7. februára 1940 
odznelo z úst dekana, že rektor Vojtech Tuka mieni uskutočniť staré plány na výstavbu univerzitného mesta na 
pozemkoch Lafranconi v dohľadnej dobe, AUK, LF, 1939/1940, 7. február 1940, s. 3.
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V literatúre sa pochopiteľne rozchádzajú názory na úlohu dekana Emanuela Filu. 
Na jednej strane je chápaný ako oportunista, ktorý využil svoje konexie na ľudáckych 
politikov aby sa dostal na najvyššie univerzitné pozície (dekanom v akademickom 
roku 1939/1940, prodekanom v rokoch 1940/1941 a 1941/1942, v rokoch 1942/1943 
a 1943/1944 rektorom a 1944/1945 prorektorom Slovenskej univerzity). Podobne je 
vykresľované jeho menovanie za riadneho profesora patológie a terapie vnútorných 
chorôb a prednostu Internej kliniky v roku 1939. Na druhej strane je spomínaný ako 
človek v ťažkej pozícii, ktorý sa snažil zakročiť práve v situácii prepúšťania českých 
profesorov (Krsek, Mačela, Netoušek, Sumbal, Kostlivý), z úcty k ich práci (sám 
študoval a titul docenta získal na Lekárskej fakulte Karolovej univerzity v Prahe).69 
Ďalším menom, ktoré vždy v týchto súvislostiach vystupuje do popredia je František 
Šubík. Podobne získal miesto prednostu (Ústavu patologickej anatómie, histológie 
a embryológie) a titul riadneho profesora v roku 1939. Rovnako ako pri Emanuelovi 
Filovi, aj na jeho osude sa podpísala zmena politického ovzdušia, ktorá prenikla do 
pomerov na LF, vtedy Slovenskej univerzity. Ako člen komisie Červeného kríža sa 
zúčastnil medzinárodnej komisie ktorá odhalila vinníkov Katynského masakru. Za 
svoju expertízu a známe protikomunistické názory bol po vojne vylúčený z peda-
gogického zboru a väznený (1945 – 1948). V roku 1952 za dramatických okolností 
emigroval (cez Rakúsko) do Spojených štátov amerických.

Pestré, až jednofarebné zloženie študentstva

Z pohľadu etnickej skladby študentstva bola LF UK od svojho počiatku typická svojou 
pestrosťou. Tento fakt sprevádza fungovanie fakulty celé 20. storočie až dodnes, keď na 
nej študuje najväčší počet zahraničných študentov zo všetkých slovenských vysokých škôl. 
Je na škodu, že ročenky zriedkakedy uvádzali počet zahraničných študentov jednotlivých 
fakúlt, spravidla iba vo vzťahu k celej univerzite. Aj bez čísel je možné situáciu čiastočne 
sledovať z rokovaní profesorského zboru. Pri riešení neskoršieho sporu okolo jazykových 
ústupkov pri skúškach vidíme, že predstavitelia fakulty si uvedomujú fakt, že i keď bolo 
najviac študentov z Československa, ich etnická (optikou ročeniek jazyková) identita je 
rôzna a tí, čo hovoria česky alebo slovensky sú v menšine. Vo februári 1921 referoval de-
kan Antonín Spilka o stretnutí so Spolkom československých medikov, na ktorom ho jeho 
predstavitelia dôrazne žiadali aby boli študenti fakulty skúšaní výhradne po slovensky alebo 
po česky.70 Dekan na stretnutí odpovedal s tým, že je to prakticky nemožné, pretože veľká 
časť študentov tieto jazyky na takej (terminologickej) úrovni neovláda. Zástupcovia spolku 
mu pohrozili, že ak sa tak nestane od ďalšieho semestra (letný semester 1920/1921) „čes-
koslovenské študentstvo by inak samo muselo zjednať nápravu zachovania českosloven-

69 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ E. – TICHÝ, M.: Prof. MUDr. Emanuel Filo – významná osobnosť 
slovenskej medicíny, s. 675; FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku do roku 2000, s. 158. Emanuel Filo bol 
po vojne donútený odísť z fakulty (aj za balzamovanie tela Andreja Hlinku) a v roku 1954 bol obeťou 
vykonštruovaného politického procesu.

70 AUK, LF, 1921, 23. február 1921, s. 10-12.
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ského rázu univerzity“. Pre ilustráciu situácie uveďme, že do zimného semestra 1920/1921 
sa zapísalo 64 nových študentov. Na základe delenia podľa štátnej príslušnosti bolo 56 ob-
čanov Československa, 6 občanov Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov a po jednom 
z Rumunska a Rakúska. Avšak podľa materinskej reči bolo 12 Slovákov a 6 Čechov, ale 24 
Nemcov, 19 Maďarov, 2 Srbi a 1 Chorvát (na základe konfesionálnej príslušnosti 50 Židov, 
10 katolíkov a 4 evanjelici).71 Vedenie fakulty uvádzalo, že chod fakulty bol „odkázaný na 
príchod Čechov a Moravanov“, pretože sa nepredpokladalo, že sa zvýši počet študentov 
zo Slovenska. Aby sa však zachoval „československý ráz“ univerzity a fakulty, nemajú sa 
voči československým občanom, ktorí neovládajú ani češtinu ani slovenčinu robiť žiadne 
ústupky.72 Preto treba doplniť, že počet slovenských poslucháčov (identifikovaných na zá-
klade jazyka) sa konštante a kontinuálne zvyšoval. Už pri ďalšom zápise (16. apríla 1921) 
bolo z 39 zapísaných 16 Slovákov.73 V zimnom semestri 1921/1922 už bolo zo všetkých 
zapísaných 169 študentov Slovákov 52.74

Ešte o rok skôr, v lete 1920 v tom čase rektor, Kristian Hynek, pri rokovaní o pre-
kážkach s otvorením prvých dvoch z teoretických ročníkov uviedol, že nie je na ško-
du, že budú slovenskí študenti z tohto dôvodu prvé ročníky absolvovať v Prahe alebo 
v Brne. Tvrdil, že „generácie slovenských študentov boli vychovávané v maďarskej 
tradícii“ a v Prahe, či Brne sa zoznámia s českou kultúrou a politickými pomermi, 
pretože „v Bratislave, iba nehrubo slovanskej, na hranici štátu, by národné cítenie 
a chápanie nespoznali.“75 Na tom istom zasadaní vyjadril štátno-politický a ideolo-
gický zámer pedagogickej činnosti fakulty v (z dnešného pohľadu), drobnom detaile 
Stanislav Kostlivý. Profesorský zbor jednohlasne prijal jeho návrh, v ktorom sa vy-
slovil za to, aby boli za každých „technických“ okolností, ktoré sprevádzali študent-
ský život, čiže pri obsadzovaní miest v posluchárňach a laboratóriách, prideľovaní 
študijných materiálov, praktikantských miest, uprednostňovaní Česi a Slováci, až 
potom iní občania Československa.76 

Možnosť štúdia Poliakov a Rusov sa odvíjala aj od povolenia ich pobytu v Bra-
tislave, vydávaného policajným riaditeľstvom.77 Ministerstvo školstva a národnej 
osvety opakovane žiada výnosmi profesorský zbor LF UK, aby rozhodovali o prijatí 
poľských, ukrajinských, maďarských a ruských študentov až po preskúmaní ich žia-
dostí rezortom školstva.78

71 AUK, LF, 1919/1920, 6. júl 1920, s. 9.
72 Profesor Hynek dodal, že keď chcú mať študenti skúšky po nemecky, nech idú študovať na nemeckú univerzitu 

do Prahy. Treba dodať, že zbor sa zhodol na udeľovaní výnimiek „od prípadu k prípadu“, v závislosti od postoja 
skúšobnej komisie, AUK, LF, 1921, 23. február 1921, s. 11-14.

73 Zvyšných bolo 6 Čechov, 8 Nemcov, 6 Maďarov, 1 Srb, 1 Chorvát a 1 Žid. Zaujímavosťou je, že z celého počtu 
bolo na základe konfesie 27 Židov, AUK, LF, 1921, 20. apríl 1921, s. 18.

74 Podľa štátnej príslušnosti bolo 136 Čechoslovákov, z nich 25 Čechov. Na základe konfesionálneho delenia bolo 
zo 169 študentov 103 židovskej viery (z toho sa ako Slováci deklarovali dvadsiati a ako Česi dvaja), AUK, LF, 
1922/1923, 1. február 1922, s. 13.

75 AUK, LF, 1919/1920, 23. jún 1920, s. 4.
76 AUK, LF, 1919/1920, 23. jún 1920, s. 7.
77 AUK, LF, 1921, 19. január 1921, s. 19.
78 AUK, LF, 1921, 15. jún 1921, s. 18. Tieto výnosy o rok neskôr Ministerstvo zrušilo, AUK, LF, 1922/1923, 24. 

máj 1923, s. 10.
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Od akademického roku 1922/1923 sa údaje o národnostnom zložení zapísaných 
študentov na fakulte v ročenkách neuvádzajú. Ročenky obsahujú iba čísla týkajúce 
sa celej univerzity. Čo však môžeme vnímať ako jav, ktorý je rovnaký aj pre LF 
UK je pokles študentov, ktorí deklarovali svoju materinskú reč ako inú, než českú 
alebo slovenskú.79 Zo 622 (z toho je 87 medikov) všetkých študentov univerzity za-
písaných v zimnom semestri 1922/1923 bolo Slovákov 354 a Čechov 178 (dokopy 
532). V zimnom semestri 1926/1927 bolo z 1306 poslucháčov (z toho 319 medikov) 
Slovákov 1065 a pri zápise do zimného semestra 1929/1930 bolo zo všetkých 1761 
študentov univerzity Slovákov 1336.80 

Na zasadaniach profesorského zboru boli však referované údaje z kvestúry, 
s konkrétnymi počtami zapísaných medikov. Avšak tu sa stretávame iba s delením na 
„národnosť československú“ a „inú“. Napríklad v zimnom semestri 1927/1928 bolo 
zapísaných 353 študentov, z čoho bolo československej národnosti 201.81 Pomer za-
hraničných a domácich študentov zostáva približne rovnaký aj pri zápise do zimné-
ho semestra ďalšieho roku, 1928/1929, keď z celého počtu 397 študentov medicíny, 
deklarovalo svoju národnosť ako československú 246 študentov a ako „inú“ 151 
študentov.82 Počet zahraničných študentov v 30. rokoch stabilne klesal, zatiaľ čo 
počet študentov celkovo rástol.

O zápise do zimného semestra 1935/1936 referuje dekan na schôdzi 23. októbra 
1935, pričom uvádza, že zo zapísaných 686 študentov je 609 československej ná-
rodnosti.83 Už ďalší rok, popri trende rastúceho počtu poslucháčov, je zastúpenie 
zahraničných študentov opäť nižšie.84

S ohľadom na celú univerzitu, pomer, keď približne dve tretiny zo všetkých štu-
dentov predstavujú Slováci, pretrval až do roku 1939/1940.85 Vtedy sa počty zásadne 
menia a pri zápise do zimného semestra sa z celkového počtu 2247 študentov uni-
verzity (z toho 559 medicíny) deklarovalo 2154 študentov ako Slovákov. Avšak pri 
pohľade iba na LF, vidíme zásadný úbytok poslucháčov vôbec, pretože ešte o rok 

79 Zpráva odstupujíciho rektora prof. dra Josefa Hanuše při rektorské installaci prof. dra Stanislava Kostlivého 5. 
XII. 1923 za stud. rok 1922/1923, s. 150.

80 AUK, LF, Výkaz študujúcich na univerzite Komenského, in Soznam osôb a ústavov Univerzity Komenského 
v Bratislave, taktiež státnych zkúšobných komisií podľa stavu na začiatku štud. roku 1930-1931, s. 50.

81 AUK, LF, 1927/1928, 14. marec 1928, s. 6.
82 AUK, LF, 1928/1929, 23. január 1929, s. 5.
83 AUK, LF, 1935/1936, 23. október 1935, s. 11.
84 Zo 709 riadne zapísaných medikov bolo cudzincov iba 41, AUK, LF, 1936/1937, 20. október 1936, s. 18. 

Dokonca, pri celkovom počte študentov, ktorý bol vrátane tých, ktorí požiadali o odklad a dodatočne 
zapísaných, 970, zostáva počet cudzincov 45. Ďalší akademický rok, 1937/1938 je situácia približne rovnaká, 
z 941 zapísaných poslucháčov je 38 cudzincov, AUK, LF, 1937/1938, 20. október 1937, s. 15.

85 Napríklad v zimnom semestri 1934/1935 bolo zo všetkých 2364 poslucháčov univerzity, Slovákov 1841. 
Doplňme, že Čechov 157 a Moravanov 161, AUK, LF, Výkaz o študujúcich na univerzite Komenského, in 
Soznam osôb a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež státnych skušobných komisií podľa stavu 
na začiatku štud. roku 1935-1936, s. 113. V školskom roku 1938/1939 sa zo študentov univerzity, ktorých 
bolo dovedna 1768 (medikov 554), hlásilo ako Slovákov 1396, AUK, LF, Výkaz o študujúcich na Slovenskej 
univerzite, in Soznam osôb a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež státnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1939-1940, s. 108; Archív LF UK, Výkaz o študujúcich na Slovenskej 
univerzite, in Soznam osôb a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež státnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1940-1941, s. 127.
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skôr, pri zápise do zimného semestra 1938/1939 je zapísaných 329 študentov (všet-
ko československých občanov), žiadosť o dodatočný zápis podalo 179 študentov 
a z tohto počtu 21 zahraničných študentov.86 

Prvým na rokovaniach zaznamenaným prejavom negatívneho nastavenia voči Ži-
dom na fakulte bolo, keď spolok sionistických študentov Ben Guria nahlásil vedeniu 
fakulty opätovné zničenie ich vývesnej skrinky na chodbe dekanátu.87

Neskôr, už počas Slovenskej republiky, ale ešte pred zákazom štúdia na vysokých 
školách, sa na zasadaní otvára otázka (kladie ju Emanuel Filo) ako postupovať pri 
zápise návštev na prednáškach židovskými študentmi. Tým už bolo predtým zne-
možnené na prednášky chodiť.88 Dekan a profesorský zbor tvrdia, že aj prednášky aj 
praktiká im doteraz normálne zapisovali.

V § 38 vládneho nariadenia č. 198/1941, v tzv. Židovskom kódexe, sa uvádza, 
že sa Židia vylučujú z akéhokoľvek štúdia na vysokých školách.89 Napriek tomu, že 
zo štúdia boli na základe prijatia tzv. Židovského kódexu vylúčení Židia,90 počet po-
slucháčov počas vojnových rokov rastie. V zimnom semestri 1941/1942 študovalo 
na lekárskej fakulte 885 študentov (na celej univerzite 2752 študentov), čo je o 300 
medikov viac ako pred vojnou.91 Fakt môžeme pripísať prechodu slovenských štu-
dentov z univerzity v Prahe. Osviežením zloženia študentstva bol zápis 107 bulhar-
ských študentov v akademickom roku 1940/1941, čo sa spája s osobnou intervenciou 
Emanuela Filu.92 Z týchto Bulharov bolo 27 na LF UK zapísaných v roku 1940.93

V zimnom semestri 1943/1944 bolo na LF zapísaných 1217 študentov. Ak z celého 
počtu 3189 študentov Slovenskej univerzity bolo zahraničných študentov 137, môžeme 
predpokladať, že z toho asi tretina bola na LF.94 Počty z roku 1944/1945 dostupné nie sú.

86 AUK, LF, 1938/1939, 23. november 1938, s. 14.
87 AUK, LF, 1936/1937, 14. apríl 1937, s. 7.
88 AUK, LF, 1938/1939, 12. jún 1939, s. 17.
89 Židovských lekárov sa dotklo včasnejšie vládne nariadenie o usmernení počtu Židov vo výkone lekárskej praxe 

(č. 184/1939 Sl. z. z 25. júla 1939), ktoré stanovovalo maximálny počet židovských lekárov na 4% z celého 
počtu lekárov (počtu členov Lekárskej komory, podľa stavu ku dňu 30. 6. 1939) na Slovensku. Lekári, ktorí 
chceli zostať vo svojej praxi museli adresovať Ministerstvu vnútra žiadosť, v ktorej pomocou rôznych vyhlásení 
a osvedčení dokladovali dôvody, pre ktoré ich malo Ministerstvo zarátať do uvedeného percenta.

90 V ročenkách sa v tabuľkách o počte zapísaných študentov uviedlo popri delení študentov podľa národnosti, 
pohlavia či jazyka, kritérium vierovyznania iba raz, a to v ročenke pre prvý akademický rok, 1919/1920, 
Statistické výkazy o počtu posluchačstva v r. 1919/1920 a 1920/1921, s. 82. Na zasadaní profesorského zboru 
sa tieto počty sporadicky objavovali, pozri poznámky vyššie.

91 AUK, LF, Výkaz o študujúcich na Slovenskej univerzite v zimnom semestri 1941-1942, in: Soznam osôb 
a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež státnych skušobných komisií podľa stavu na začiatku 
štud. roku 1942-1943, s. 162.

92 AUK, LF, Výkaz o študujúcich na Slovenskej univerzite v zimnom semestri 1940-1941, in: Soznam osôb 
a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež státnych skušobných komisií podľa stavu na začiatku 
štud. roku 1941-1942, s. 154. V ďalšom roku sa zapísalo ďalších 12 bulharských študentov, AUK, LF, Výkaz 
o študujúcich na Slovenskej univerzite v zimnom semestri 1941-1942, s. 162.

93 AUK, LF, 1939/1940, 15. marec 1940, s. 15-17. Po ďalšie zápisy figurujú v zápisniciach vždy približne 7-8 
bulharskí študenti.

94 AUK, LF, Výkaz o študujúcich na Slovenskej univerzite v zimnom semestri 1943-1944, in: Soznam osôb 
a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež státnych skušobných komisií podľa stavu na začiatku 
štud. roku 1944-1945, s. 165.
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Zo školských lavíc vychádzalo pravidelne každý rok (možno s výnimkou 
roka 1932/1933) stále viac absolventov. Keď v školskom roku 1930/1931 to bolo 
53, v roku 1934/1935 už 74 absolventov, 114 v akademickom roku 1937/1938 
a 1938/1939 až 130 absolventov všeobecného lekárstva. Faktický dopad tohto stavu 
môžeme vyčítať z absolútneho počtu lekárov na Slovensku, keď v roku 1940 ich 
bolo 1299 a o štyri roky neskôr 1194. Zároveň však vieme, že v rokoch 1940 až 1944 
promovalo na lekárskej fakulte 269 lekárov (za celé obdobie vojny od roku 1939 do 
1944 „vyšlo z lavíc“ 360 lekárov).95 Znamená to, že ani zvýšený počet vyštudova-
ných lekárov nestačil vyrovnať úbytok židovských a českých lekárov. Súvis s deji-
nami fakulty je očividný, pretože netreba spomínať dramatický pokles zahraničných 
študentov, predovšetkým z Poľska, z ktorých veľkú časť tvorili práve Židia. Ich po-
čet predstavoval podľa odhadov Miloša Tichého koncom 30. rokov skoro polovicu 
všetkých poslucháčov bratislavskej fakulty.

Záver

Vojnové a frontové udalosti akoby obchádzali rokovania fakulty, až do momentu, 
keď Alojz Chura oboznámi profesorský zbor s plánmi týkajúcimi sa LF, „o ktorých 
sa dozvedel“. Plány sa veľmi konkrétne týkajú prestávky vo výučbe, prenesenia pe-
dagógov na jednotlivé kliniky po Slovensku a vôbec prenesenia „teoretickej čas-
ti“ fakulty do Hlohovca a „klinickej časti“ fakulty do Nitry.96 Zbor v podstate rieši 
technické okolnosti prenosu pracovísk, knižnice a personálu. Avšak začiatkom roku 
1945 konštatoval profesorský zbor, že „nie je komu prednášať, lebo jedni poslucháči 
sú na opevňovacích prácach a iní pridelení do nemocníc“.97

Seriózne otázky, vôbec týkajúce sa fungovania fakulty a čiže aj vybavovania ce-
lej agendy zboru kvôli výnimočnej situácii, sú predmetom mimoriadneho zasada-
nia 2. júna 1945.98 Tie už však nie sú predmetom tejto štúdie. Od tohto zasadania 
plní funkciu „povereníka dekana“ Ladislav Dérer, ktorý tak vystriedal Jána Trégera. 
Predmetom rokovaní je odteraz pokračovanie prerušených habilitácií, prerušeného 
štúdia študentov, hromadné obsadzovanie kliník a ústavov po pracovníkoch, ktorí 
ešte na zasadaní 21. marca 1945 boli prítomní.

Predložený článok nemá za cieľ polemizovať o správnosti krokov najprv prevaž-
ne českého profesorského zboru a vedenia fakulty ani neskôr, v úplnom zmysle slo-
venskej fakulty. Zámerom bolo predstaviť niektoré z momentov, ktoré sú pri čítaní 
zápisníc z rokovaní profesorského zboru výpovedné o danej situácii. Ide o postupné 
obsadzovanie miest prednostov, blokovanie habilitácií z politických dôvodov, za-
mietanie prestupov kvôli národnej príslušnosti a neskôr obrátenie situácie a z určité-

95 Rukopis Miloša Tichého k dejinám Lekárskej fakulty SU, s. 95.
96 AUK, LF, 1943/1944, 10. máj 1944, s. 26.
97 AUK, LF, 1944/1945, 24. január 1945, s. 15.
98 AUK, LF, 1944/1945, 10. máj 1945, s. 1-5. Rovnako aj ďalšie riadne zasadanie profesorského zboru z 15. júna 

1945, s. 1-28.
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ho hľadiska aj naplnenie predpokladania hodného momentu, čiže nútené vyhodenie 
českých profesorov. Keď ešte začiatkom 30. rokov boli na rokovaní vedenia fakulty 
prítomný dvaja až traja slovenskí lekári, začiatkom 40. rokov predstavovali skoro 
absolútnu väčšinu. Podobný obraz sa črtá pri pohľade na etnické zloženie študentov. 
Domáci a zahraniční študenti fakulty v jej prvých rokoch a dvadsiatych rokoch pre-
chádzali postupne z paritného zastúpenia, cez dvojtretinové zastúpenie v prospech 
československých študentov až po homogénne, slovenské zloženie poslucháčov.

Summary

Pedagogical-scientific staff and students of the Medical Faculty
of Comenius University in 1919 – 1945 and the topic of nationalities

Adam Mesiarkin

Presented article has a goal to present the data, information and numbers which can 
be connected with so-called „national“ or nationalities topic at the Faculty of Medicine 
of the Comenius University. It is well known that the pedagogical and scientific core 
of the Faculty consisted of Czech professors. Their goal was to create a stable envi-
ronment for the next Slovak generation of medics. This process was taken as slow and 
discriminating. It was only in the late 30’ when Slovaks achieved leading positions at 
the departments and institutes and seats in the Professors comittee. It resulted also in 
forced expellation of Czech professors from the Faculty after the Autonomy of Slovak 
country. According to the topic of students presents the available numbers and the grad-
ual change from a multiethnic composition of Slovaks, towards purely homogenic one.
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Prejavy slovenského nacionalizmu 
študentov Lekárskej fakulty UK 
v medzivojnovom období*

MARTIN VAŠŠ

Národnostné zloženie Lekárskej fakulty (ďalej ako LF) Univerzity Komenského 
(ďalej ako UK) v 20. a 30. rokoch 20. storočia bolo pestré a odrážalo celkovú mul-
tietnicitu medzivojnovej Bratislavy. Špecifikom v tomto kontexte bola skutočnosť, 
že podiel slovenských študentov na Lekárskej fakulte nepresiahol do roka 1938 hra-
nicu 35,1 %.1 V rámci prejavov slovenského nacionalizmu študentov UK v medzi-
vojnovom období môžeme považovať za najdôležitejšie roky 1925 a 1937, v rámci 
ktorých tiež došlo k študentským demonštráciám, ktorých sa v menšej miere zúčast-
nili aj študenti LF UK. Rok 1925 bol navyše obohatený o ďalšiu udalosť, keď štu-
dent všeobecného lekárstva František Šubík (1903 – 1982), známejší pod literárnym 
pseudonymom Andrej Žarnov, vydal svoju prvú básnickú zbierku Stráž pri Morave, 
ktorá sa vyznačovala expresívne ladenými nacionalistickými a autonomistickými 
apelmi. Spoločným menovateľom všetkých rozoberaných protestných prejavov slo-
venského nacionalizmu študentov LF UK v medzivojnovom období je ich blízkosť 
a prepojenosť s autonomistickou Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS). 
Osobitným medzníkom sú študentské protesty z februára 1930, ktoré boli vyjadre-
ním nespokojnosti s postojmi štátu k finančnej podpore a budovaniu slovenského 
vysokého školstva.

Prípad študenta Štefana Čongrádyho z 30. októbra 1925

V rámci spisov Rektorátu UK (RUK) je ako prvá nacionalisticky motivovaná 
demonštrácia študentov UK zachytená demonštrácia niekoľkých desiatok študentov 
blízkych HSĽS, ktorá sa konala 30. októbra 1925 pri príležitosti osláv výročia Mar-
tinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Oslava sa konala vo vládnej budove a organi-
zovala ju Jednota Orla Slovenského. Po ukončení osláv sa účastníci zložení z radov 
študentov zoradili do sprievodu bratislavskými ulicami, pričom popritom pokriko-
vali na slávu Andrejovi Hlinkovi a na hanbu českému profesorovi histórie pôsobia-

* Štúdia je publikačným výstupom projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.
1 TICHÝ, M.: Vznik a vývin Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 1919 – 1939, s. 31-32.
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cemu na UK Václavovi Chaloupeckému (1882 – 1951) a politikovi československej 
národno-demokratickej strany Dr. Milanovi Ivankovi. Celý sprievod smeroval k bu-
dove tzv. súdnej tabule, kde študent Farkaš predniesol kratší politický prejav, v rámci 
ktorého nakoniec zvolal: „Sláva Hlinkovi, dolu s Ivankom!“ Po ukončení prejavu sa 
okolo 30 až 40 študentov presunulo do kaviarne Baross, kde sa zabávali vyspevo-
vaním a volaním na slávu Andrejovi Hlinkovi. Keď neďaleko sediaci tajomník Čes-
koslovenského zväzu statkárov a nájomcov Ladislav Půlpán vyjadril svoj nesúhlas 
zvolaním citoslovca „fuj“, prítomní študenti ho napadli a musel urýchlene opustiť 
kaviareň, pričom ho študenti prenasledovali, kým ho pod svoju ochranu nevzala po-
lícia. Príslušníci polície predvolali na strážnicu aj niekoľkých výtržníkov z radov 
študentov, ktorých po zistení totožnosti prepustili. Z hľadiska LF UK je dôležité, že 
bol medzi nimi aj študent všeobecného lekárstva Štefan Čongrády.2 

Uvedenými výtržnosťami študentov sa zaoberal Akademický senát UK (AS UK), 
ktorý na svojom zasadnutí 11. novembra 1925 odsúdil ich správanie priečiace sa 
slušnému správaniu „akademického občana“ a splnomocnil vtedajšieho rektora UK 
prof. Miloša Weingarta (1890 – 1939), aby poučil týchto poslucháčov o ich aka-
demických povinnostiach.3 V rámci protokolu, ktorý bol na RUK spísaný 10. de-
cembra 1925, rektor tlmočil študentovi Štefanovi Čongrádymu, aby sa v budúcnosti 
vyvaroval akéhokoľvek správania, ktoré by bolo v rozpore so slušnosťou a cťou 
akademika. Štefan Čongrády síce priznal svoju účasť na študentskej autonomistickej 
demonštrácii, no nebol si vedomý, že by sa v kaviarni Baross dopustil výtržností.4 
Proti Čongrádymu prebehlo súbežne trestné vyšetrovanie zo strany sedrie v Tren-
číne a síce na základe zákona na ochranu republiky z roka 1923. Podnetom bolo 
podané trestné oznámenie v intenciách spomínaného zákona, Trestné vyšetrovanie 
zo strany trenčianskej sedrie bolo ukončené 7. apríla 1926, keď bol Štefan Čongrá-
dy oslobodený, no rozsudok ešte nebol právoplatný, pretože proti rozsudku podalo 
štátne zastupiteľstvo v Trenčíne odvolanie a celý spisovný materiál bol 14. mája 
1926 preložený vrchnému štátnemu zastupiteľstvu v Bratislave. Celú záležitosť mal 
ešte prešetriť odvolací súd v Bratislave.5 I keď v spisovom obale sa už nenachádza 
stanovisko odvolacieho súdu v Bratislave, môžeme s istotou dedukovať, že potvrdil 
oslobodzovací rozsudok trenčianskej sedrie, keďže študent Štefan Čongrády riadne 
absolvoval štúdium všeobecného lekárstva v roku 1931.6

2 Archív Univerzity Komenského Bratislava (ďalej len AUK), fond Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej len f. RUK), sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Čongrády Štefan, Studentské demonstrace 30. 10. 1925, 
list rektorovi UK z 5. 11. 1925. Vo viacerých interných spisoch UK Štefan Čongrády nesprávne figuruje tiež ako 
študent práva a filozofie. V policajnom spise však je správne označený ako študent lekárstva. Potvrdzuje to aj 
evidencia vydaných diplomov na UK, ktorá ho eviduje ako študenta všeobecného lekárstva s ukončením štúdia 
a získaním titulu MUDr. v roku 1931. Evidencia vydaných diplomov. Osoby, ktoré získali titul na UK, [online].

3 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Čongrády Štefan, Studentské demonstrace 30. 10. 1925. 
Rektorát československej štátnej university v Bratislave 11. 11. 1925, č. protokolu 500.

4 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Čongrády Štefan, Studentské demonstrace 30. 10. 1925, 
Protokol sepsaný na rektorátě University Komenského dne 10. 12. 1925.

5 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Čongrády Štefan, Studentské demonstrace 30. 10. 1925, 
Rektorát československej štátnej university v Bratislave 16. 6. 1926, č. protokolu 3120.

6 Zhodou okolností to bol ten istý rok, kedy svoje štúdium úspešne dokončil aj František Šubík (Andrej Žarnov).
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Študent František Šubík (Andrej Žarnov)
a jeho autonomistická zbierka Stráž pri Morave z roku 1925

V roku 1923 sa po úspešne zloženej maturite na trnavskom gymnáziu Andrej 
Žarnov7 zapísal na LF UK. V Bratislave sa mladý študent medicíny aktivizoval 
v Ústredí slovenského katolíckeho študentstva (ÚSKŠ), ktoré bolo už od svoj-
ho vzniku organizačne a ideovo-politicky úzko prepojené so Slovenskou ľudovou 
stranou.8 Andrej Žarnov sa tak už ako študent medicíny občiansky a politicky an-
gažoval v slovenskom autonomistickom hnutí. Je preto prirodzené, že za jediné 
východisko riešenia všetkých problémov Slovenska považoval realizáciu auto-
nómie Slovenska v duchu Pittsburskej dohody. Vďaka svojim aktivitám v rám-
ci ÚSKŠ, publikovaním článkov v autonomistickej tlači (Slovák), no najmä však 
svojou debutovou zbierkou básní Stráž pri Morave sa stal Žarnov obľúbencom 
a chránencom Andreja Hlinku (1864 – 1938), Karola Sidora (1901 – 1953) a Jo-
zefa Siváka (1886 – 1959). Po prvých pokusoch politicky angažovaných autono-
mistických príspevkoch v študentských časopisoch Vatra, Rozvoj a Kultúra, začal 
od roku 1925 v tlačovom orgáne HSĽS Slovák, publikovať svoje národno-sociálne 
sondy do vtedajšej spoločenskej situácie na Slovensku, ktoré vyznievali ako pla-
menné výzvy a protesty voči krivdám centralistického systému determinovaného 
štátnou koncepciou československej národnej jednoty.9

Andrej Žarnov svoju prvú básnickú zbierku zámerne formuloval tak, aby 
v maximálnej miere vyznela ako autonomistické posolstvo a zároveň, aby vy-
jadrovala postoje obyčajných Slovákov, ktorí neboli spokojní s negatívnymi do-
padmi centralistického systému na Slovensko a s postojmi, z ktorých vyznievalo 
neuznávanie Slovákov za samobytný národ. To znamená, že zbierka Stráž pri 
Morave nepredstavuje iba osobnú autonomistickú výpoveď Žarnova, ale bás-
nik ako pozorovateľ slovenskej spoločnosti v nej cez seba ako médium nechal 
prúdiť všetky vtedajšie autonomistické nálady obyvateľstva Slovenska. Zbierka 
Stráž pri Morave tak presahuje limity bežného básnického diela a súčasne slúži 
ako historický prameň, čo umožňuje autorov dôraz na vecnosť výrazu, zrozu-
miteľnosť a jednoznačnosť výpovede. Obraznosť veršov je tak zámerne malá 
a naopak je umocnená ich politická deklaratívnosť. Žarnovovu zbierku preto 
oprávnene môžeme chápať ako básnický apel slovenského autonomizmu a tiež 
jeden z prejavov slovenského nacionalizmu u študentov LF UK z roku 1925. 
Prejav zbierky umocňuje aj expresívna dikcia a apelatívna, burcujúca pointa. 
Leitmotívom zbierky je jednoznačne vyslovený protičeský postoj, ktorý vyplýva 
zo sklamania zo situácie na Slovensku a krívd, ktoré sa v novom štáte udiali 
Slovákom. Dobovú atmosféru a politickú situáciu chápal jednoducho ako ne-
uspokojivú a ako zradu na slovenskom národe.

7 V texte budeme ďalej uvádzať všeobecne známy a akceptovaný autorský pseudonymom Františka Šubíka, Andrej Žarnov.
8 Slovenská ľudová strana sa v roku 1925 premenovala na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu (HSĽS).
9 SEDLÁK, J.: Básnická cesta Andreja Žarnova do roku 1945. Františka Šubíka, s. 156-157.
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Titulná báseň Stráž pri Morave obsahuje vyhlásenie: „…odteraz u rieky Moravy 
zastanem/ na bdelú stráž…“.10 Sklamanie a výčitky z neuznania samobytnosti slo-
venského národa, ktorý na základe Ústavy z roku 1920 oficiálne neexistoval, Žarnov 
vyjadril v básni s príznačným názvom My nie sme národ. Reagoval v nej aj na člá-
nok Tisícročná poroba, v ktorom český profesor Václav Chaloupecký písal o „ja-
kési bastardní kultuře“ slovenskej, čím smeroval k teórii o tom, že Slováci nemajú 
vlastnú minulosť ani jazyk. Preto Žarnov reagoval expresívnymi veršami, ktoré boli 
výrazom hlbokého rozhorčenia mladého básnika: „Reč naša sprostá je. My nie sme 
národ./ My paraziti sme. – A odkiaľ, kto vie?/ Na to náš modzog je priblblý, nízky./ To 
nám len vedátor prirpchlý povie!Načos’ ma učila slovensky bľabtať?/ Načos’ ma po-
čala slovenskou krvou?/ Matička, jak s mohla Nikoho zrodiť/ (-Ty Nikto!) bez mena, 
s lebkou tak blbou?!“11 Žarnov v týchto veršoch reagoval na dôsledky koncepcie 
československej národnej jednoty pre Slovákov a slovenskú kultúru, hanlivé vyjad-
renie Václava Chaloupeckého na adresu slovenskej kultúry a skresľovanie kultúr-
nosti Slovákov a tiež na stereotypné vnímanie Slovákov ako tzv. „blbých Slovákov“.

V podobnom duchu sa nesie aj báseň Neznámy národ, kde Žarnov poukazuje na 
paradoxnú situáciu, keď napriek tomu, že Slováci žijú v priamo v strede Európy, tak 
napriek tomu ich kvôli štátom presadzovanej téze o jednotnom československom 
národe nikto nepozná ako Slovákov: „Nežijeme v pralesoch, džunglách, ni na Hima-
láji./ Sme srdcom Europy. – Nikto nás nezná!“12 V nasledujúcej básni Maďarón Žar-
nov reagoval na neopodstatnené obviňovanie slovenských autonomistov z maďa-
rónstva, ktorého cieľom bola snaha zdiskreditovať myšlienku autonómie Slovenska, 
ako keby to bola iba maďarská revizionistická politická intriga. Hlavnými propagá-
tormi fámy o domnelom maďarónstve autonomistov boli práve slovenskí politici, 
orientovaní na koncepciu jednotného československého národa; preto Žarnov použil 
podnadpis básne Všetkým čechoslováckym prepiatcom. Podobne aj česká politická 
a kultúrna elita verila tomuto absurdnému obvineniu, keďže vychádzala z logiky, 
že pokiaľ je slovenský autonomizmus zameraný protičesky, tak z toho vyplýva, že 
autonomisti musia byť maďaróni. Žarnov uvedenú absurdnú situáciu vyjadril výstiž-
ne: „Za voľnosť, za pravdu zatínam pästi,/ za právo naše a vlastnú zem:/ preto som 
Maďarón – za Dunaj hľadím!/ a preto hnusný mi každý vraj Böhm.“13 

Roztrpčenie autonomistov z nedodržanej Pittsburskej dohody sa Žarnov vyjad-
ril v básni Dohoda naša pošliapaná. Žarnov tu volá po náprave: „S vysokých stol-
cov, páni sa mi smejú./ Tu pod ich nohou plače nám zem…Nech sa len smejú páni 
naši s výše,/ prijde raz, prijde škaredý deň! Z každého stromu budú lotrov kríže,/ 

10 V texte budeme citovať z necenzurovanej verzie zbierky Stráž pri Morave v podobe, v akej ju predostreli Andrej 
Hlinka a jeho druhovia v interpelácii na 11. schôdzi Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v Prahe 9. 
júna 1925: Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a spoločníkov na ministerského predsedu, na ministra 
vnútra a na ministra pravosúdia v záležitosti zhabania zbierky básni „Stráž pri Morave“, ktorú napísal mladý 
slovenský básnik Andrej Žarnov, [online].

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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celý ich národ zaplače preň.“14 K problému slovenských politikov, ktorí sa hlásili 
k československej národnej jednote a podieľali sa tak na všetkých výhodách poli-
tických elít, aké z toho vyplývali, sa Žarnov vyjadril v básni Čo sa paprčíte. Slo-
venských prívržencov československej národnej jednoty v nej označil za zradcov 
slovenského národa a do kontrastu voči ním kladie slovenských autonomistov: „…
Jestli Vám je dobre u válova štekať,/ nemyslite každý, že zapredá národ.“15 Snahu 
prerobiť Slovákov na Čechoslovákov Žarnov považoval za márnu, čím priam pro-
rocky predvídal ďalší vývoj.

Báseň Faloš a maska bola vyjadrením sklamania z prítomnosti Čechov na Slo-
vensku, najmä v kontexte personálnej otázky, keď českí uchádzači často získavali 
prednosť pred slovenskými: „…Vy prišli nadšení ku nám, však skoro/ stalo sa prí-
šerným, ohavným, že ste tu hosti!/ To ešte nebolo! – Pozri sa svete!/ Miesto psa – 
hostiteľ oberá kosti!“16 V básni Memento si Žarnov, zamýšľajúc sa nad historickými 
aspektmi prítomnosti „českého živlu“ na Slovensku v časoch husitských vojen, klá-
dol otázku, či opätovná prítomnosť českého elementu na Slovensku po vzniku ČSR 
má znamenať, že „dnes má byť znova zem tatranská česká?“.

Andrej Žarnov vo svojej zbierke neobišiel ani reflexiu situácie v školách na Sloven-
sku, ktoré mali všetky prívlastok „československé“ a vyučovacím predmetom nebol 
slovenský jazyk, ale československý jazyk. Tomuto problému venoval báseň Len tak 
ďalej!. Žarnov uvedenú situáciu v školstve na Slovensku vnímal ako štátom riadený 
odnárodňovací proces: „…Keď ste školu odcudzili,/odroďte i naše deti!Máte primát, 
voľnú ruku/ veď ste iba vy tu páni!/ Pošľapte tie útle kvety,/ i tie školy z našich daní!“17 

Žarnov vo svojej zbierke neobchádzal ani sociálne problémy. V básni Bratovi 
za Oceán sa dotkol závažného problému slovenského vysťahovalectva za prácou. 
V básňach Na prvého mája a Ste prepustený básnicky reflektoval pálčivý problém 
nezamestnanosti na Slovensku, ktorá bola spojená aj so zanikaním priemyselných 
podnikov. Mimoriadne pesimisticky je ladená aj báseň V čiernych nociach…, kde 
Žarnov narážal na problém chudoby na Slovensku.

Posledné básne ako Odkaz, Zmŕtvychvstanie, K mojim veršom a Prísaha sa nesú 
v znamení viery básnika vo vybojovanie uznania samobytnosti slovenského národa 
a politickej emancipácie v podobe autonómie Slovenska. Žarnov tak s pevnou vierou 
očakával „zmŕtvychvstanie“ slovenského národa: „…K životu vstaneme! – k slobode 
vstaneme!/ až potom v srdci slasť vzplanie,/ až potom zhoja sa tie duše i telá zranené/ 
a národ oslávi: Zmrtvýchvstanie!“18 

I keď zbierka bola v prevažnej miere scenzurovaná bratislavským cenzorom, štu-
denti pôvodné znenie prepisovali ručne a rozširovali ho po Slovensku. Popri oficiál-
ne vydanej a cenzurovanej verzii tak kolovali po Slovensku jej samizdatové opisy. 
Andrej Hlinka si Žarnova vybral do delegácie, ktorá v roku 1926 navštívila centrá 

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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amerických Slovákov v USA.19 Jeho účasť na delegácii do USA podporilo aj Ústre-
die slovenského katolíckeho študentstva a správa internátu Svoradov na čele s Euge-
nom Filkornom (1881 – 1974). Žarnova jeho skúsenosti z USA ovplyvnili aj básnic-
ky, možno aj preto v nasledujúcich zbierkach upúšťal od striktného nacionalizmu.20 
V 30. rokoch sa ťažisko jeho záujmu presúva na zdôrazňovanie potreby národného 
zjednotenia katolíkov a evanjelikov, kým v 20. rokoch sa primárne zameriaval na 
slovensko-český a slovensko-československý antagonizmus.21

Protestné zhromaždenia študentov
Lekárskej fakulty UK z februára 1930

Na prelome 20. a 30. rokov došlo okrem určitej radikalizácie postojov ve-
denia LF UK k celkovej radikalizácii nálad medzi jej študentmi. Podnetov bolo 
viacero; okrem odkladania plánov na výstavbu univerzity a LF UK boli objektmi 
kritiky tiež nedostatočné financovanie slovenského vysokého školstva a celkové 
obchádzanie komplexnejšieho riešenia slovenskej otázky aj v oblasti školstva 
a kultúry. Študenti medicíny s nevôľou sledovali ľahostajnosť štátnych inštitúcií 
k výstavbe celej univerzity a svoje názory vyjadrovali pri každej možnej príleži-
tosti. Nie je preto prekvapujúce, ak svoju nespokojnosť s nedostatkami pri roz-
voji slovenského vysokého školstva a najmä pri výstavbe LF UK vyjadrili aj na 
verejnosti, konkrétne pri organizovanom manifestačnom sprievode a protestnom 
zhromaždení študentov 6. februára 1930. Obidve študentské akcie organizoval 
Zväz slovenského študentstva a uvedené protestné akcie podporil aj Spolok čes-
koslovenských medikov, ktorý dokonca priamo vyzýval svojich členov k maso-
vej účasti na spomínaných protestoch.

Manifestačný sprievod bratislavskými ulicami vzbudil želaný záujem verejnos-
ti, najmä keď študenti hlučne a originálnymi formami vyjadrovali svoje kritické 
stanovisko voči oficiálnej politike štátu k otázkam rozvoja slovenského vysokého 
školstva. Na transparentoch, ktoré niesli v sprievode, dominovali heslá ako „Žia-
dame dobudovať lekársku fakultu!“ alebo „Viac peňazí pre potreby slovenského 
školstva!“. Funkcionári Spolku československých medikov informovali o svojich 
požiadavkách a protestných akciách dekana a profesorský zbor LF UK, ktorí sa 
s ich požiadavkami stotožnili, pokiaľ sa týkali vybudovania univerzity.22 I keď 
uvedené protestné akcie neboli explicitne nacionalistické, implicitne v nich bola 
vyjadrená nespokojnosť s riešením slovenskej otázky s dopadmi na vývoj sloven-
ského školstva a kultúry.

19 KÁNIKOVÁ, M.: V znamení púpavy. Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova, s. 24-26.
20 BARANOVIČ, Š.: Hlinka a Žarnov, s. 60-61.
21 PAŠTEKA, J.: Žarnovove reflexie o literatúre a národe, s. 167.
22 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. I. časť, s. 66-

67; TICHÝ, M. – DEDEK, J. – REMIŠOVÁ, M.: Dejiny Spolku medikov v Bratislave. 3. Spolok a niektoré 
problémy života slovenskej spoločnosti, s. 218-224.
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Študentské demonštrácie pod heslom
„Na Slovensku po slovensky“ z jesene 1937
s dôrazom na Lekársku fakultu UK
 
Impulzom k nacionalistickým demonštráciám študentov v Bratislave na jeseň roka 

1937 sa stali spomienkové slávnosti a akadémie k 150. výročiu prvej kodifikácie spi-
sovnej slovenčiny Antonom Bernolákom. Dôležitým politickým impulzom bolo poda-
nie návrhu na zmenu jazykového zákona od poslanca HSĽS Martina Sokola (1901 – 
1957), ktorý na Slovensku požadoval výlučné úradovanie v slovenčine. Jadrom prob-
lému bola tiež citeľná absencia slovenčiny v priestoroch UK, či už pri prednáškach, 
alebo aj v úradných dokumentoch, nástenkách. Uvedená novelizácia jazykového zá-
kona nachádzala podporu aj u značnej časti študentov a niektorých profesorov LF UK. 
Nedochádzalo tam však k prejavom protičesky zameraného šovinizmu.23

Karol Sidor na Orolskej akadémii v Bratislave 26. 9. 1937 označil HSĽS ako 
pokračovateľku ideí Antona Bernoláka a Andreja Radlinského. Na oslavách Antona 
Bernoláka v Trnave 9. – 10. októbra 1937 sa rovnako zúčastnili katolícki študen-
ti. Ďalším impulzom bola polemika medzi prívržencom československej národnej 
jednoty profesorom Zdeňkom Peškom (1900 – 1970) z Právnickej fakulty UK a po-
slancom HSĽS Martinom Sokolom. Demonštrácie sa podľa policajného hlásenia 
začali v Bratislave 23. októbra 1937, keď po schôdzi miestnej organizácie HSĽS 
pochodovalo asi 150 študentov, ktorí za spevu ľudáckych piesní prišli k Štúrovej 
pamätnej tabuli,24 kde zaspievali neoficiálnu hymnu Hej Slováci a pieseň Kto za 
pravdu horí. Na manifestácií odznelo aj heslo „Na slovensku po slovensky“. Odtiaľ 
väčšina demonštrujúcich študentov odišla na internát Svoradov.25 Heslo vytlačené na 
malých letákoch potom študenti v priebehu nasledujúcich dní vylepovali na výklady 
obchodov, budovy a hlavne v priestore univerzity.26 

Demonštrácie sa opäť zopakovali 25. októbra 1937 po zhromaždení klubu Hlinko-
vých akademikov pri príležitosti 30. výročia černovskej tragédie. Oslava sa konala v sále 
obchodného grémia na Goetheho ulici,27 kam od Svoradova pripochodoval v trojstupe 
a za spevu známych ľudáckych piesní zástup študentov a členov HSĽS. Po skončení 
osláv sa sprievod opäť presunul k Štúrovej pamätnej tabuli, kkde, tak ako predtým, za-
spieval hymnické piesne Hej Slováci a Kto za pravdu horí. Okrem toho sprievod pokri-
koval heslá „Na slovensku po slovensky“ a „Na fakulte po slovensky“. Sprievod potom 
prešiel Michalskou bránou a cez Palisády sa vrátil do internátu Svoradov.28

23 TICHÝ, M.: Vznik a vývin Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 1919 – 1939, s. 36.
24 Štúrova pamätná tabuľa sa vtedy nachádzala pred budovou Vrchného súdu, neskôr sa do tejto budovy presídlila 

Univerzitná knižnica.
25 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Správa Policajného prezídia v Bratislave: Nepokoje na 

univerzite Komenského, akcia „Na Slovensku po slovensky“.
26 BARTL, J.: Demonštrácie slovenského autonomistického študentstva v jeseni 1937 pod heslom „Na Slovensku 

po slovensky“ – proti čechoslovakistickému chápaniu unitárneho štátu, s. 329-333.
27 Dnešná Gorkého ulica.
28 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Správa Policajného prezídia v Bratislave: Nepokoje na 

univerzite Komenského, akcia „Na Slovensku po slovensky“.
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O dva dni (27. októbra 1937) sa vlna demonštrácií preniesla na pôdu univerzity. 
Okrem šírenia letákov a strhávania úradných vyhlášok v češtine z vývesných ta-
búľ na dekanáte, na viacerých miestach študenti vyvesili list s podpisom Slovenské 
študentstvo, ktorý bol adresovaný vtedajšiemu rektorovi univerzity Václavovi Cha-
loupeckému. V liste požadovali riešenie slovenskej otázky v záujme konsolidácie 
pomerov a lepšieho spolunažívania českého a slovenského národa a ďalej žiadali, 
aby sa na univerzite prednášalo po slovensky, aby univerzitní profesori písali a vy-
dávali svoje práce po slovensky a aby sa aj úradovalo po slovensky.29 Okolo 11.00 
hodiny sa v aule budovy univerzity na Šafárikovom námestí vytvoril zhluk asi 50 
až 60 študentov, ktorí prevolával heslá „Slovensko Slovákom“ a „Na fakulte po slo-
vensky“. Na demonštráciách sa okrem samotných poslucháčov univerzity zúčastnilo 
aj veľa neuniverzitnej mládeže pod vplyvom HSĽS. Sprievod študentov a ďalšej 
neuniverzitnej mládeže sa následne presunul do Fyzikálneho ústavu LF UK, kde sa 
v posluchárni počas prednášky profesora Viktora Teisslera (1883 – 1962)30 pokúsili 
o pokračovanie demonštrácii.31

29 Celý text listu znel v origináli takto: „Kolegyne, kolegovia! Je mravnou povinnosťou slovenského študenstva, 
aby sa dožadovalo plnoprávneho uplatnenia sa jazyka slovenského vo vede, kultúre, v úradoch i vo verejnom 
živote na Slovensku, preto na prahu 20. výročia Republiky československej a v jubilejnom roku Antona Bernoláka 
posielame J. M. rektorovi Univerzity Komenského a slovutným pánom dekanom jednotlivých fakúlt tento list:

 Vaša Magnificencia (Spectabilita), spoločný náš štát, Československá republika, vstupuje budúcim rokom do 20. 
roku svojho trvania. Netreba nám presviedčať, že tento štát mladej generácii slovenskej je milý a že je hotová 
priniesť v jeho prospech najväčšie obete. Avšak v záujme skonsolidovania vnútorných pomerov a lepšieho 
spolunažívania oboch národov – Českého a Slovenského – štát tvoriacich, dožadujeme sa spolu s generáciou 
politicky aktívnou vyriešenia slovenského problému.

 Slovensko odhaľovalo pred krátkym časom pomník prvému uzákoniteľovi slovenčiny. Na práva slovenského 
jazyka nezabudlo sa ani v našich zákonoch, aj keď štylistika nebola dosť šťastná a robí dodnes veľa 
nepotrebných vnútropolitických bojov. Hľadíme preto na slovenský jazyk ako na skutočnosť, ktorej právo 
upierať a znemožňovať uplatnenie sa vo verejnom živote, vo vede, v literatúre a v úradoch bolo by hriechom 
proti úprimnému úsiliu mladých generácií o vybudovanie silného nášho štátu.

 Dovoľujeme si teda úctivo sa obrátiť na Vašu Maginificenciu (Spectabilitu), aby ste sa láskave pričinili o to, 
žeby univerzita v Bratislave, označovaná ako univerzita slovenská, mala skutočne ráz slovenský a bola ohniskom 
nových vedeckých podnetov slovenskej kultúry.

 To znamená, že si Vás dovoľujeme úctivo žiadať, aby podľa príkladu J. E. slovutného pána prezidenta republiky, 
dr. Eduarda Beneša, ktorý pri svojej promočnej reči hovoril po slovensky a podľa príkladu viacerých slovutných 
pánov profesorov všetkých fakúlt, pôvodom Čechov, ktorí prednášajú a vydávajú svoje diela po slovensky, 
Vaším pričinením nasledovali tento príklad aj ostatní slovutní páni profesori a prednášali ako aj vydávali svoje 
diela v jazyku slovenskom. Zároveň dožadujeme sa, aby všetky úradné tlačivá, vyhlášky, písomné oznámenia 
a úradovanie na dekanátoch a kvestúre dialo sa po slovensky, čo je i v súhlase s jazykovým zákonom.

 Žiadame toto v záujme zdarného kultúrneho, vedeckého a politického vývoja v tomto štáte. Dožadujeme sa toho 
ako prirodzeného práva, na ktoré sa dosiaľ často aj úmyselne zabúdalo a prehlbovalo tak priepasť medzi dvomi 
národmi, ktorých zdravá budúcnosť je zaručená iba v spoločnom štáte Čechov a Slovákov.Veriac, že oprávnenej 
našej žiadosti láskave vyhoviete, značíme sa s prejavom hlbokej úcty: Slovenské študentstvo.

 Požiadavky naše sú akiste oprávnené a sme presvedčení, že bude s nami súhlasiť každý rozumný akademik, 
bývajúci na Slovensku bez ohľadu na svoj pôvod. Ak žiadosť naša nenájde patričného ohlasu, voláme Vás 
k ďalšiemu boju za právo rodného nášho jazyka! Slovenské študentstvo. Na Slovensku po slovensky! Andrej, 
Bratislava“, AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, cyklostylový leták demonštrujúcich študentov 
UK s nálepkou „Na Slovensku po slovensky“.

30 Prof. Dr. Viktor Teissler (1883 – 1962) bol českým profesorom lekárskej fyziky, ktorý v Československu napísal 
prvé učebné texty z lekárskej fyziky. Bol prednostom Ústavu lekárskej fyziky a biofyziky, ktorý bol zriadený 
v akademickom roku 1923/1924.

31 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, správa Policajného prezídia v Bratislave: Nepokoje na 
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Viktor Teissler mal 27. októbra 1937 medzi 11.00 – 12.00 hod. poslednú prednášku 
z Vybraných statí z lekárskej fyziky pred dušičkovými prázdninami, pričom v poslu-
chárni bolo 120 študentov. V druhej polovici prednášky bol profesor Teissler vyrušený 
svojim odborným asistentom Žigmundom Križanom, ktorý mu hlásil, že s ním chcú 
hovoriť dvaja študenti. Profesor Teissler vyjadril pred celou posluchárňou počudovanie 
nad tým, že by kvôli dvom študentom, ktorí s ním chcú hovoriť, mal nechať v poslu-
chárni čakať 120 študentov. Požiadal preto dr. Križana, aby nechal uvedených dvoch 
študentov čakať, kým mu o 12.00 hod. neskončí prednáška. Za chvíľu sa ale z chodby 
pred posluchárňou ozval krik väčšieho davu, ktorý skandoval heslo „Na Slovensku po 
slovensky“. Vyzval preto svojich študentov, aby chvíľu počkali a vyšiel na chodbu, kde 
oproti nemu stálo asi 20 – 30 mladíkov, ktorí podľa jeho vyjadrenia zrejme neboli vy-
sokoškolskými študentmi, čo usúdil podľa toho, že pred ním nezložili svoje pokrývky 
hlavy. Obrátil sa preto na najbližšieho z nich, aby sa mu legitimoval. Ten sa neslušným 
spôsobom ohradil, že nie je povinný sa mu legitimovať. Viktor Teissler preto všet-
kým prítomných vyzval, aby opustili uzavreté priestory Fyzikálneho ústavu LF UK, 
do ktorých násilne vnikli a prekážali v jeho prednáške. Súčasne nariadil posluhovačke 
ústavu, aby zišla dolu k vrátnikovi zavolať políciu. Keď sa predrala cez dav, začali sa 
všetci zhromaždení opúšťať priestory Fyzikálneho ústavu, pričom na schodisku ešte 
raz zakričali „Na Slovensku po slovensky“. Po prerušení, ktoré trvalo asi 5 minút, sa 
profesor Teissler vrátil do posluchárne, kde normálne skončil svoju prednášku o 12.00 
hod. Pred rozpustením študentov ich varoval, aby sa nedali strhnúť prebiehajúcimi štu-
dentskými demonštráciami, ktorých následky by ich mohli veľmi mrzieť. Skonštatoval 
tiež, že demonštranti zrejme nepoznajú zákon, na základe ktorého bola zriadená UK. 
Uvádzalo sa v ňom totiž, že prednášky na nej sa konajú v českom alebo slovenskom 
jazyku. Prítomní študenti ukončili jeho prednášku živým potleskom, čo vnímal ako 
prejav sympatie. Na základe uvedenej správy Viktora Teisslera môžeme konštatovať, 
že demonštráciu na Fyzikálnom ústave LF UK organizovali primárne študenti iných 
fakúlt (čiastočne Filozofickej fakulty UK)32 spolu s neuniverzitnou mládežou. Na pri-
bližovanie sa tejto skupiny demonštrujúcich upozornila polícia aj vrátnika LF UK.33

Ďalšia študentská demonštrácia sa odohrala 8. 11. 1937 pri príležitosti prednášky 
profesora Zděnka Peška O jazykovej otázke na Slovensku, ktorú v sále obchodné-
ho grémia organizovalo Združenie sociálnodemokratických akademikov. Členovia 
Klubu Hlinkových akademikov zaujali väčšinu miest v prízemí, kvôli čomu zvyšok 
obecenstva vrátane sociálno-demokratických akademikov museli zaujať len zostá-
vajúce miesta v zadných radoch, na státie a na balkónoch. Študenti z Klubu Hlinko-
vých akademikov počas prednášky vykrikovali, pískali a snažili sa rušiť prednáša-
teľa. Po rozpustení zhromaždenia políciou sa skupina ľudáckych študentov v počte 
asi 200 osôb zhromaždila na ulici a za skandovania hesiel a spevu Hej Slováci tiahli 

univerzite Komenského, akcia „Na Slovensku po slovensky“.
32 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Správa dekana Filozofickej fakulty Rektorátu o študentských 

demonštráciách z 30. októbra 1937.
33 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Dekanstvo Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, Demonstrace studentů na lék. fakultě.
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ulicami Bratislavy smerom k Hviezdoslavovmu pomníku, odtiaľ k budove univerzi-
ty a potom k Štúrovej pamätnej tabuli. Po rozptýlení políciou sa znovu sústredili pri 
obchodnom dome Baťa a odtiaľ tiahli dolu Námestím Republiky (dnešné Námestie 
SNP). Tu polícia opäť zasiahla a demonštráciu ukončila. Vo večerných hodinách sa 
síce vytvárali nové zhluky študentov, to tie sa rýchlo rozptýlili, akonáhle zbadali 
policajné vozidlo. V uvedených večerných hodinách polícia zadržala a predvolala 
na policajnú stanicu piatich študentov UK, z ktorých traja boli študenti Právnickej 
fakulty, jeden študent Filozofickej fakulty a jeden bol študentom LF UK. Išlo o štu-
denta Artura Frieda, ktorý býval na Miletičovej ulici v hoteli Tvarožek.

Všetci boli obvinení z rušenia nočného kľudu a odoprenia legitimovať sa prís-
lušníkom polície. Po zistení totožnosti boli všetci prepustení, pričom sa proti nim 
začalo priestupkové konanie. Bodkou za demonštráciami študentov bola protide-
monštrácia asi 120 sociálno-demokratických študentov, ktorá sa konala pred budo-
vou Slovenského národného divadla 10. novembra 1937 vo večerných hodinách. Po 
výzve polície sa však hneď dav študentov rozišiel.34 

Demonštrácie študentov UK široko medializovala opozičná autonomistická 
tlač.35 Odporcovia HSĽS demonštrácie študentov pokladali za súčasť politickej 
agendy HSĽS, ktorá tým podľa nich sledovala spracovanie verejnej mienky v pro-
spech ich návrhu zmeny jazykového zákona, ktorý v tom období podal v poslanec-
kej snemovni Martin Sokol.36 Demonštrácie študentov od heslom „Na Slovensku po 
slovensky“ na jeseň 1937 zarezonovali rovnako v Poľsku a v Maďarsku, ktoré z nich 
ťažili politický kapitál proti ČSR.37

Rektor Václav Chaloupecký na margo anonymného letáku inicioval diskusiu 
v AS UK, na základe ktorej bola kreovaná komisia, úlohou ktorej malo byť prero-
kovanie požiadaviek študentov a otázka úradovania v slovenčine na UK. Zastával 
pritom názor, že úradovanie by malo podľa príjemcu prebiehať v češtine alebo slo-
venčine. Kvôli delikátnosti celej situácie sa rozhodol zostať radšej stranou a vede-
ním rokovaní v tejto otázke poveril prorektora profesora V. Bušeka (1897 – 1978).38 
Rektor predvolal 8. novembra 1937 na RUK zástupcov fakultných študentských 
spolkov Právnik, Medik a Ľudovít Štúr, aby mu podali „informácie o prúdoch, ktoré 

34 BARTL, J.: Demonštrácie slovenského autonomistického študentstva v jeseni 1937 pod heslom „Na Slovensku 
po slovensky“ – proti čechoslovakistickému chápaniu unitárneho štátu, s. 329-333; AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 
1932 – 1945, šk. č. 54, správa Policajného prezídia v Bratislave: Nepokoje na univerzite Komenského, akcia „Na 
Slovensku po slovensky“. Pri spomínaných troch študentoch Právnickej fakulty UK išlo o Alfreda Engelmanna, 
Štefana Žákoviča a Pavla Ďubeka. Zadržaným študentom Filozofickej fakulty UK bol Dezider Vass.

35 Pozri napr. Slovák, roč. 19, 10. 11. 1937, 255, s. 3. Agrárnik Ján Ursíny ignoráciu slovenčiny vysokoškolskými 
profesormi českej národnosti na Univerzite Komenského považoval za snahu „znehodnotiť slovenčinu v očiach 
študujúcej mládeže a získať ju pre vyspelejšiu češtinu. Docielil sa však pravý opak. Mládež nám týmto priamo 
vháňali do vôd autonomistických a protičeských“, URSÍNY, J.: Spomienky na Slovenské národné povstanie, s. 45.

36 ARPÁŠ, R.: Hej, mladí Slováci, s. 93.
37 KRAJČOVIČ, M.: Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 – 1940/1944. Maďarské dokumenty 

v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe, s. 106, 110.
38 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, š. č. 54, prípis rektora UK prof. Václava Chaloupeckého zo 6. 

novembra 1937 prorektorovi UK prof. Vratislavovi Bušekovi; Ibidem, Odpoveď prorektora prof. Vratislava 
Bušeka na prípis rektora UK prof. Václava Chaloupeckého z 10. novembra 1937.
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boli príčinou znekľudnenia posledných dní na našej univerzite“ a navrhol, aby 
z každého spolku boli vyslaní traja zástupcovia.39 Zväz slovenského študentstva 
ako všeobecná zastrešujúca organizácia slovenských študentov sa od uvedených 
študentských demonštrácií na UK dištancoval a zavrhol „pouličné hurhaje a aka-
demikov nedôstojné scény na fakultách“.40 

Študentské demonštrácie boli podnetom k schôdzi dekanov fakúlt UK, ktorá 
sa konala 11. novembra 1937 v zasadacej sieni AS UK. Impulzom k tejto schôdzi 
bolo uznesenie AS UK z 25. októbra 1937 o prerokovaní otázky úradovania v slo-
venskom jazyku na UK. Na uvedenom zasadnutí bol prítomný aj vtedajší dekan 
LF UK Antonín Gala. Prorektor Vratislav Bušek na schôdzi figuroval ako zástupca 
neprítomného rektora Chaloupeckého a informoval prítomných dekanov, že otázka 
slovenského rázu univerzity pozostáva z troch okruhov: prednášania, publikovania 
a úradovania v slovenskom jazyku. Komisia sa mala venovať obzvlášť otázke úra-
dovania v slovenskom jazyku. Argumentoval v zhode s rektorom, že otázka predná-
šania v českom alebo slovenskom jazyku je právne upravená jazykovým zákonom 
z roku 1920 a otázka publikovania v českom alebo slovenskom jazyku je súkrom-
nou vecou autora. Vedenie UK preto problém slovenského rázu univerzity zúžilo na 
otázku úradovania v slovenskom jazyku a demonštrácie študentov podľa uvedených 
kľúčových funkcionárov UK smerovali k už spomínanému návrhu zmeny jazykové-
ho zákona poslanca HSĽS Martina Sokola.

Komisia zhodnotila stav úradných vývesiek na UK a dospela k záveru, že časť je 
v českom a časť v slovenskom jazyku. Následne sa jednomyseľne zhodla na nových 
smerniciach a opatreniach, ktoré v značnej miere zohľadnili požiadavky študentov. 
Všetky tlačoviny mali byť po spotrebovaní českých verzií nahradené verziami v slo-
venčine. Vybavovanie úradných záležitostí malo po novom prebiehať vždy v jazyku, 
v akom bola záležitosť podaná. Pečiatky, vývesné tabule a orientačné tabuľky mali 
byť už len slovenské. Promócie mali ostať bilingválne podľa rečníka. Vzhľadom na 
strhávanie úradných vývesiek študentmi počas demonštrácií sa komisia zhodla na 
potrebe urýchleného dodania nových vývesných uzavretých tabúľ, ktoré mali byť 
v slovenčine. Komisia ale jednoznačne zdôraznila, že stojí na prípise rektora Chalo-
upeckého zo 6. novembra 1937, v ktorom trval na československej štátnej i jazyko-
vej jednote v súlade s ústavou z roku 1920.41 

Špecifickým problémom bola skutočnosť, že v rámci úradníkov všetkých troch 
fakúlt UK ani jeden neovládal slovenčinu do takej miery, aby v nej mohol plynule 
úradovať. To bola aj príčina žiadostí adresovaných ministerstvu, v rámci ktorých 
RUK požadoval rozšírenie pracovných miest administratívy UK, čím chcel súčasne 
vyjsť v ústrety študentským požiadavkám úradovania v slovenčine.42

39 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, studentské nepokoje na univerzite Komenského V. – VIII.
40 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, stanovisko Zväzu slovenského študentstva k univerzitným 

nepokojom.
41 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Demonštrácie na Slovensku po slovensky – október 1937.
42 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Potřeba pomocních kancelářských sil pro fakulty a rektorát 

(15. novembra 1937).
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Vyššie spomínaní piati študenti UK, medzi ktorými bol aj študent LF UK Artur 
Fried, boli 22. novembra 1937 samotným rektorom predvolaní na RUK, kde sa mali 
dostaviť 29. novembra 1937.43 Počas 22. novembra 1937 bola na všetkých výves-
ných tabuliach UK vyvesená vyhláška, v ktorej RUK vyslovil svoje poľutovanie nad 
strhnutím vyhlášok na vývesných tabuliach a upozorňoval študentov, že páchateľ 
bude čo najprísnejšie potrestaný.44 RUK následne zaslal podrobnú správu Minister-
stvu školstva a národnej osvety (MŠaNO), ktorá pozostávala zo správ troch dekanov 
UK a osobitnej správy profesora Teisslera z LF UK.45 Dekan LF UK Antonín Gala 
skonštatoval, že okrem demonštrácie pred posluchárňou fyzikálneho ústavu profe-
sora Teisslera neboli na fakulte zistené iné prípady študentských nepokojov. Preto 
predložil len podrobnú správu od profesora Teisslera.46 

Nacionalisticky motivované prejavy študentov UK však úplne neprestali ani po 
8. novembri 1937, o čom svedčí prípad z večera 30. novembra 1937, keď v Stelze-
rovej vinárni spievali traja študenti LF UK a jeden študent Právnickej fakulty úradne 
zakázanú pieseň „Slováci sme od rodu“. Išlo o študentov medicíny Alexandra Nem-
čovského, Alexandra Slobodu a Štefana Reinbergera. Službukonajúci policajt, ktorý 
sa nachádzal v okolí vinárne, ich zápisnične vypočul, pričom s výnimkou Štefana 
Reinbergera sa ostatní študenti k činu priznali. Na všetkých štyroch študentov bolo 
podané trestné oznámenie štátnemu zastupiteľstvu v Bratislave.47 Celá záležitosť 
kvôli neskoršej amnestií prezidenta dr. Edvarda Beneša (1884 – 1948) skončila len 
akademickým napomenutím.

Odborový zástupca ministerstva Václav Maule, ktorý o problematike študentských 
demonštrácií korešpondoval z rektorom Václavom Chaloupeckým dával jasne najavo, 
že minister si neželá ďalšie rozvirovanie tejto záležitosti akademickými orgánmi UK a je 
skôr za skorý dohovor.48 Zasadnutie AS UK 27. januára 1938 nakoniec nedospelo k jed-
noznačnému postoju k študentským demonštrantom, voči ktorým prebiehalo priestupko-
vé pokračovanie zo strany policajných orgánov, čo rektor zdôvodňoval veľkou mediál-
nou kampaňou ľudáckej tlače a tiež nového denníka Slovenský hlas a autonomistickou 
tendenciou, ktorý financoval samotný premiér Milan Hodža (1878 – 1944).49

Na strane RUK však bola viditeľná snaha celú záležitosť uzavrieť, o čom svedčí aj 
žiadosť o správu adresovanú policajným vyšetrovateľom z 8. marca 1938, v akom stave 
sa nachádza priestupkové pokračovanie voči spomínaným piatim účastníkom študent-

43 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Predvolanie študentov na Rektorát.
44 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, vyhláška Rektorátu z 22. novembra 1937.
45 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, správa Rektorátu MŠaNO z 29. novembra 1937.
46 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Dekanstvo Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, Demonstrace studentů na lék. fakultě.
47 AUK, f. RUK, sign. B/7, 1937 – 1940, šk. č. 53, Policajné prezídium v Bratislave, spievanie zakázanej piesne 

„Slováci sme od rodu“ univerzitnými poslucháčmi.
48 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, dopis odborového prednostu MŠaNO Mauleho rektorovi V. 

Chaloupeckému z 26. januára 1938.
49 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, správa rektora V. Chaloupeckého sekčnému šéfovi MŠaNO 

z 27. januára 1938.
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ských demonštrácií.50 Policajné riaditeľstvo v Bratislave informovalo RUK, že všetci 
piati študenti dostali trestný rozkaz za uhradenie pokuty vo výške 30 Kčs, čo na najbliž-
šej schôdzi AS UK 17. marca 1938 jednomyseľne motivovalo jeho vedenie, aby zaviedlo 
proti spomínaným študentom disciplinárne konanie.51 Do celej aféry napokon vstúpil 
samotný prezident Dr. Edvard Beneš, ktorý 16. apríla 1938 udelil previnilým študen-
tom amnestiu, čo viedlo AS UK na jeho zasadnutí 29. apríla 1938 k tomu, aby zastavil 
disciplinárne pokračovania proti spomínaným piatim študentom vrátane študenta LF UK 
Artura Frieda.52 Vláda Česko-Slovenskej republiky napokon 25. novembra 1938 naria-
dila všeobecnú amnestiu a zastavenie trestných priestupkových pokračovaní pre všetky 
priestupky, ktoré sa udiali do 30. októbra 1938. Vďaka tomu boli zastavené priestupkové 
pokračovania proti 15 študentom UK, z ktorých štyria boli študentami LF UK.53 

Summary

Expressions of Slovak Nationalism among
Medical Faculty Students in the Interwar Period

Martin Vašš

The presented study reconstructs and evaluates the manifestations of Slovak na-
tionalism among students of the Faculty of Medicine of the Comenius University in 
the interwar period on the basis of preserved source material from the Archive of the 
Comenius University (the Rectorate fund of the Comenius University). Although the 
occurrence of expressions of Slovak nationalism among the students of the Faculty 
of Medicine of Comenius University was not widespread and contained to a number 
of individuals, it cannot be downplayed. From the point of view of the inter-war pe-
riod, we find documented manifestations of Slovak nationalism in 1925, 1930 and 
1937. These manifestations of Slovak nationalism manifested themselves in various 
forms of student protests and street demonstrations. A common feature of the 1925 
and 1937 protests was their interconnection with the political activities of the autono-
mous Hlinka Slovak People’s Party. In February 1930, there were two student protests 
against the state’s indifference to the completion of the university foundation and its 
Faculty of Medicine, but their nationalistic character was only implicit. The cases of 
the student Štefan Čongrády, of 30 October 1925, and the students Arthur Fried, of 8 
November 1937, and Alexander Nemčovský, Aalexander Sloboda and Štefan Rein-

50 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Rektorát UK Prezídiu policajného riaditeľstva v Bratislave 8. 
marca 1938.

51 AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, Prezídium Policajného riaditeľstva v Bratislave Rektorátu 
UK 9. marca 1938; AUK, f. RUK, sign. A-10/2, 1932 – 1945, šk. č. 54, č. j. 2266/37-38.

52 AUK, f. Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, sign. A-10/2, 1932 – 1945, Vyhláška Akademického 
senátu UK z 5. mája 1938, č. šk. 54.

53 Išlo o študentov Lekárskej fakulty UK Michala Považana, Viliama Mikiča, Lazara Spiška a Jozefa Bednára. 
AUK, f. RUK, sign. B/7, 1937 – 1940, šk. č. 53, Prezídium Policajného riaditeľstva v Bratislave, študenti – 
amnestie (14. december 1938).



47

Historia Medicinae Slovaca IV. Štúdie

berger, of 30 November 1937, represent, on the other hand, an explicit manifestation 
of Slovak nationalism in a form perceived by police authorities as a misdemeanour. 
A special case in this context is the student František Šubík (Andrej Žarnov) and his 
nationalist protest of 1925 in the form of the poetry collection Stráž pri Morave.
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Pregraduálne vzdelávanie lekárov na 
Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave*

EVA MOROVICSOVÁ

Pedagogická činnosť Psychiatrickej kliniky
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Lekárska fakulta Československej štátnej univerzity v Bratislave (neskôr preme-
novaná na Univerzitu Komenského) začala svoju činnosť 21. septembra 1919.1 Do 
správy Lekárskej fakulty Československej štátnej univerzity prešli kliniky a ústavy 
Alžbetínskej univerzity a súčasne vznikali aj nové kliniky a ústavy. Pre realizáciu vý-
učby psychiatrie bolo významným medzníkom zriadenie Neuropsychiatrickej kliniky 
na Lekárskej fakulte v areáli dnešnej Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. 
č. 13., ktorej vedenie prevzal 29. 9. 1919 profesor psychiatrie a neurológie MUDr. 
Zdeněk Mysliveček.2 Psychiatrická klinika3 sa aktívne podieľala na profesionálnej prí-
prave lekárov a už od začiatku svojho pôsobenia zabezpečovala výučbu psychiatrie, 
neskôr pribudla aj výučba psychologických a spoločensko-vedných disciplín.

Tvorba koncepcie výučby psychiatrie v medzivojnovom období4 

K dôležitým úlohám otvorenia prvého školského roku na zriadenej Lekárskej 
fakulte (ďalej len LF) patrilo vypracovanie zoznamu prednášok a prednášateľov, 

* Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0100/16 Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 
1948 - 1966.

1 V prvom školskom roku sa otvoril iba 3., 4. a 5. ročník a na lekárske povolanie sa pripravovalo 144 študentov. 
Archív Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len AUK), fond Rektorát Univerzity Komenského (ďalej len 
f. RUK), Matrika poslucháčov v študijnom roku 1919/1920.

2 Profesor MUDr. Zdeněk Mysliveček patril k prvým českým profesorom, ktorí boli na návrh školského výboru 
Národného zhromaždenia 31. júla 1919 menovaní riadnymi profesormi pre potreby Lekárskej fakulty Československej 
štátnej univerzity v Bratislave. BENIAK, M. et al.: Fakultná nemocnica Bratislava 1864 – 1989, s. 37.

3 Názov kliniky v jednotlivých historických dokumentoch nie je jednotný. Napríklad už v prvom dokumente, 
ktorý vymedzoval priebeh výučby Zoznam prednášok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
zimný a letný semester 1919/1920 sa na s. 2 uvádza názov Klinika psychiatrická a neurologická, na s. 3 Klinika 
nemocí nervových a duševných, na s. 5 Psychiatrická a neurologická klinika. Zoznam prednášok Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len Zoznam prednášok), zimný a letný semester 1919/1920, s. 2-5.

4 Pri spracovaní danej problematiky sme vychádzali z dokumentov Archívu Univerzity Komenského, zoznamov 
prednášok pre jednotlivé školské roky a záverov evaluácie a rozhodnutí o výsledkov komplexnej akreditácie.
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obdobie trvania zimného semestra, vypracovanie podmienok zápisu na prednášky, 
ich honorovanie, ako aj ďalšie otázky. Prvý zoznam prednášok a prednášateľov, ob-
sahové zameranie prednášok, hodinová dotácia, vyučovací jazyk a zaradenie jed-
notlivých predmetov do rozvrhu sa prerokovával na zasadnutí profesorského zboru 
LF 23. októbra 1919.5 Vypracovaný materiál Zoznam prednášok Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, zimný a letný semester 1919/1920 obsahoval aj 
informácie o trvaní zimného semestra6 a postupe pri zápise na jednotlivé prednášky.7 

S výučbou psychiatrie sa začalo už v zimnom semestri v prvom školskom roku. 
Týždenná 5 hodinová dotácia bola vyčlenená pre prednášky,8 ktorými bol poverený 
prof. MUDr. Z. Mysliveček.9 Výučba prebiehala na Klinike nemocí nervových a du-
ševných.10 Hodinová dotácia sa nezmenila ani v letnom semestri v školskom roku 
1919/1920. Priebeh výučby v prvých školských rokoch na jednotlivých pracoviskách 
sa prerokúval na zasadnutiach profesorského zboru.11 Od školského roku 1921/1922 
boli informácie o zoznamoch prednášok, prednášajúcich a o priebehu štúdia na Lekár-
skej fakulte Univerzity Komenského (ďalej len LF UK) publikované v ročenkách.12 
Do výučby psychiatrie boli okrem prednášok zaradené aj praktické cvičenia. Informá-
cie v zoznamoch prednášok sa viac vzťahovali k organizačnému zabezpečeniu výuč-
by, ako k jej obsahovému zameraniu. Prednáškovej činnosti bola naďalej vyčlenená 5 
hodinová týždenná dotácia.13 Praktická výučba, Praktické cvičenia diagnostické, bola 
určená „pre poslucháčov, ktorí už poslúchali klinické prednášky/kolégium o nervových 

5 Výučba obligátnych a skúšobných predmetov sa mala realizovať v „československom jazyku“, v oficiálnom 
štátnom jazyku novej republiky. Pre študentov, ktorí by prednáške nerozumeli, sa odporúčalo na konci hodiny 
stručne zopakovať obsah prednášky v priebehu ¼ hodiny v nemčine. AUK, fond Lekárska fakulta UK (ďalej len 
f. LF UK), Protokol sepsaný na děkanství čsl. statní fakulty lékařské v Bratislavě schůze sboru profesorského 
23. 10. 1919, bod 4, s. 3.

6 Zimný semester v školskom roku 1919/1920 začal 1. decembra 1919 a trval do štvrtka pred kvetnou nedeľou 
25. marca 1920, Zoznam prednášok 1919/1920, s. 1.

7 Študenti sa na prednášky zapisovali v zápisnej lehote, ktorá trvala týždeň (od 1. decembra do 8. decembra 
1919). Dodatočný zápis sa mohol vykonať iba so súhlasom profesorského zboru, prípadne akademického 
senátu. Zmenu už zapísaných kolégií schvaľoval dekan Lekárskej fakulty.

8 Prednášky sa konali za „minimálne učebné (kolejné)“, ktoré bolo stanovené zákonom. Chudobným 
a nemajetným študentom sa mohli poplatky odpustiť, prípadne znížiť na polovicu. V takomto prípade museli 
študenti podať oficiálnu žiadosť a dokladovať ju potvrdením o nemajetnosti a prehľadom výsledkov študijného 
prospechu, Zoznam prednášok 1919/1920, s. 1.

9 Profesor Mysliveček zastával názor, že lekár má ovládať a disponovať aj vedomosťami z psychiatrie, ktoré budú 
východiskom jeho psychologického prístupu k chorým aj v iných medicínskych odboroch. Zároveň odporúčal 
využitie psychoterapie v práci lekára. AUK, f. RUK, personálne oddelenie (ďalej len PO), reg. zn. B II/2, 
osobný spis pedagogického pracovníka (ďalej len OSpp), Prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček, šk. 134.

10 V zimnom semestri sa výučba realizovala v pondelok, v stredu a v piatok od: „1 ½ do ¾ 3 hod. popol. bez 
akademickej čtvrti. Platí za 5 hodín“. V letnom semestri bola výučba realizovaná v pondelok, v stredu a v piatok 
v čase od 2-3 ¼ bez akademickej čtvrti. Zoznam prednášok 1919/1920, s. 3.

11 Zo záznamov Protokolu sedění profesorského zboru z 15. júna 1921 vyplývala spokojnosť prednášajúcich 
s návštevnosťou študentov na prednáškach: „Všichni páni členové profesorského sboru prohlašují, že jsou 
s návštěvou přednášek v tomto semestru zcela spokojeni.“  AUK, f. LF UK, Protokol sedění profesorského 
sboru lékařské fakulty 15. 6. 1921, bod 3, s. 21.

12 V školskom roku 1921/1922 sa zmenil doposiaľ používaný termín „semester“ na označenie „zimný a letný beh“.
13 Prednášky boli zamerané pre Kliniku nervových a duševných chorôb.
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a duševných chorobách, resp. ktorí absolvovali klinickú psychiatriu“.14 V letnom se-
mestri 1921/1922 sa týždenná hodinová dotácia, čas a miesto prednášok nezmenili.15 
Zmenou v obsahu výučby bolo zaradenie predmetu Vybrané kapitoly z pathologickej 
psychologie s demonstraciami s jednohodinovou týždennou dotáciou. Výučba mala 
praktické zameranie a bola založená na demonštrácii prípadov a kazuistík. Spôsobu 
výučby zodpovedalo aj jej časové vymedzenie „dľa úmluvy“.16 Zaradenie uvedeného 
predmetu v študijnom programe v ďalších študijných rokoch absentovalo.

Na mimoriadnom zasadnutí profesorského zboru LF UK 20. júna 1923 sa pre-
rokúvala reforma lekárskeho študijného poriadku. Štúdium na lekárskej fakulte sa 
rozdelilo na dve časti v trvaní 6 semestrov. Prvá časť bola zameraná na „normálnu 
a patologickú skladbu a funkciu človeka“, druhá časť na „klinické štúdium“. Obe sa 
končili absolvovaním prakticko-teoretického rigoróza a ich úspešné absolvovanie 
bolo podmienkou pre ďalší postup. Skúška z psychiatrie a neurológie bola zaradená 
do VII. semestra spolu so skúškou z internej medicíny. Spravidla sa vykonávala v po-
poludňajších hodinách. Tretie rigorózum absolvovali študenti v júni v XII. semestri. 
Pozostávalo z absolvovania skúšok 3 skupín predmetov. Psychiatria bola zaradená 
do prvej skupiny spolu s internou medicínou, pediatriou a očným lekárstvom.17 

V školských rokoch 1922/1923 – 1928/1929 zoznam prednášok a prednášajúcich 
schvaľoval rektorát UK na základe návrhu profesorského zboru LF UK. Výučba 
psychiatrie pozostávala z prednášok a z praktických cvičení, ktorých hodinová dotá-
cia sa nezmenila. Zmeny sa týkali názvov prednášok18 a praktických cvičení.19 Pod-
mienkou pre účasť na praktických cvičeniach bolo absolvovanie prednášok (kolégia) 
o nervových a duševných chorobách a klinickej psychiatrii. Prednášky zabezpečo-
val profesor Mysliveček, praktické cvičenia asistenti. V školskom roku 1929/1930 
došlo k posilneniu praktickej výučby (2 hodiny týždenne), ktorá bola zameraná na 
diagnostiku chorôb duševných a nervových. Výučbu zabezpečoval súkromný docent 
MUDr. Miroslav Křivý.20 Od školského roku 1924/1925 klinika zabezpečovala aj 
výučbu predmetu Psychiatria pre právnikov v dvojhodinovej týždennej dotácii.21 

Obsahové zameranie a hodinová dotácia výučby psychiatrie sa po odchode pro-
fesora Myslivečka výraznejšie nezmenili. Vedenie kliniky aj pedagogickú činnosť 
v roku 1930 prevzal profesor Miroslav Křivý. Bol poverený suplovaním prednášok 
z psychiatrie a neurológie a naďalej zabezpečoval praktické cvičenia, zároveň bol 

14 Soznam prednášok a soznam osôb a ústavov univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len Soznam prednášok) 
v zimnom a letnom semestre 1921 – 1922, s. 6.

15 Zmenil sa názov predmetu na Praktické cvičenia v diagnostike nervových a duševných chorôb.
16 Soznam prednášok 1921/1922, s. 6.
17 AUK, f. LF UK, Protokol mimoriadneho zasadania profesorského sboru LF UK 20. 6. 1923, bod 2, s. 3-7.
18 Názvy prednášok sa menili, Nervové a duševné choroby/nemoce, Klinická neurológia a psychiatria.
19 Názvy praktických cvičení boli nasledovné: Praktické cvičenia v diagnostike nervových a duševných chorôb, 

Cvičenie v diagnostike nervových a duševných chorôb, Praktikum vo vyšetrovaní nervových a duševných 
chorôb, Cvičenie v diagnostike neurologickej a psychiatrickej.

20 Soznam osôb a ústavov University Komenského v Bratislave, taktiež štátnych zkúšobných komisií podľa stavu 
na začiatku štúd. roku 1929/30, (ďalej len Soznam osôb a ústavov), s. 20

21 Soznam osôb a ústavov, 1924/25, letný semester, s. 12.
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poverený pre nasledujúce školské roky aj výučbou súdnej psychiatrie pre právni-
kov.22 Po jeho odchode z kliniky sa prednostom kliniky stal docent MUDr. Stanislav 
Krákora a v školskom roku 1937/1938 bol dekrétom z 15. 9. 1937 poverený kona-
ním prednášok a cvičení z psychiatrie a neurológie. Prednáškam (Choroby nervové 
a duševné) bola pridelená naďalej päťhodinová týždenná dotácia a praktickej výučbe 
(Praktické cvičenia v psychiatrii a neurológii) 2 hodiny týždenne.23 Rozhodnutím 
Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO) bol poverený aj mimoriadnym 
examinátorom. V školskom roku 1938/1939 sa výučba zúžila iba na zabezpečenie 
prednášok z predmetu Choroby nervové a duševné v päťhodinovej dotácii týždenne, 
praktická výučba nebola do študijného programu zaradená.24 

Českí profesori, ktorí stáli vo vedení Psychiatrickej kliniky LF UK v Bratislave 
v medzivojnovom období, sa zaslúžili o vybudovanie koncepcie výučby psychiatrie. 
Okrem úloh, ktoré vyplývali z vedenia kliniky a poskytovania liečebno-preventívnej 
starostlivosti, v plnom rozsahu zabezpečovali prednášky z psychiatrie a podieľali sa 
na praktickej výučbe medikov. Významnou mierou ovplyvnili aj výchovu prvých 
slovenských nasledovníkov, ktorí pôsobili vo vedení kliniky po ich odchode, ako aj 
psychiatrov pre iné psychiatrické pracoviská na Slovensku.

Výučba psychiatrie po odchode českých
profesorov a v povojnovom období

V dôsledku politických zmien v roku 1938 došlo aj k zmenám na univerzite a le-
kárskej fakulte. V januári 1939 sa Univerzita Komenského premenovala na Sloven-
skú univerzitu. Docent MUDr. Karol Matulay bol v roku 1939 poverený vedením 
Neuropsychiatrickej kliniky a 22. 4. 1942 bol menovaný za prvého slovenského pro-
fesora v odbore psychiatria.25 Ako prednosta kliniky v školských rokoch 1939/1940 
až 1944/1945 zabezpečoval prednášky z predmetu Choroby nervové a duševné, kto-
rého výučbe bola aj naďalej stanovená päťhodinová týždenná dotácia. Prednášky 
z psychiatrie navštevovali v tomto období aj právnici.26 Pre pedagogické účely zriadil 
cerebrálnu zbierku, ktorá obsahovala mozog senilnej demencie, schizofrenický mo-
zog, mozog s atrofiou, detský mikrocefalický mozog.27 Praktickej výučbe sa venovala 
1 hodina týždenne. Názov predmetu sa v jednotlivých školských rokoch menil.28 

22 AUK, f. RUK, PO, reg. zn. B II/2, OSpp, Prof. MUDr. Miroslav Křivý, šk. 65.
23 Doc. MUDr. S. Krákora pôsobil na Psychiatrickej klinike v Bratislave od roku 1922 a ako asistent zabezpečoval 

praktickú výučbu psychiatrie až do roku 1937. V školských rokoch 1934/1935 až 1935/1936 sa podieľal na 
výučbe predmetov Klinika a terapia neuróz a Vybrané kapitoly z neurológie a psychiatrie. AUK, f. RUK, 
PO, reg. zn. B II/2, OSpp, Doc. MUDr. Stanislav Krákora, šk. 63. Soznam osôb a ústavov 1934/1935, s. 90; 
1936/1937, s. 92; 1937/1938, s. 92; 1938/1939, s. 97.

24 Soznam osôb a ústavov 1938/1939, s. 28.
25 AUK, f. RUK, PO, reg. zn. B II/2, OSpp, Prof. MUDr. Karol Matulay, šk. 63.
26 Na prednáške sa vždy demonštroval pacient, v rámci demonštrácie sa prečítala anamnéza a profesor Matulay sa 

s pacientom rozprával, pričom poukazoval na najdôležitejšie psychopatologické znaky.
27 Tichý, M. – Sedláčková, E.: Prof. MUDr. K. Matulay. Nestor slovenskej psychiatrie a neurológie, s. 43.
28 Napr. v školskom roku 1939/1940 to bolo Praktikum z neurológie, v nasledujúcom školskom roku k tomuto 
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Po odchode profesora Karola Matulaya v roku 1946 bol vedením Neuropsychiat-
rickej kliniky poverený profesor MUDr. Jozef Černáček a kliniku viedol do roku 
1950, až do rozdelenia pracoviska na samostatnú Neurologickú a Psychiatrickú kli-
niku. Počas jeho pôsobenia došlo k posilneniu výučby v odbore neurológia. V škol-
skom roku 1946/1947 sa v zimnom semestri prednášal predmet Choroby nervové 
s päťhodinovou týždennou dotáciou, predmet Choroby nervové a duševné sa naďalej 
vyučoval v rovnakej hodinovej dotácii v letnom semestri.29 Praktickej výučbe bola 
v zimnom aj v letnom semestri týždenne venovaná 1 hodina, pričom aj jej zamera-
nie bolo viac neurologické, v zimnom semestri sa vyučoval predmet Fyziopatológia 
nervového systému s praktickým cvičením, v letnom semestri Všeobecná diagnostika 
chorôb nervových s praktickým cvičením. Takto koncipovaná výučba prebiehala aj 
v nasledujúcich školských rokoch.30 

V období vzniku samostatnej Psychiatrickej kliniky sa stal prednostom kliniky 
profesor MUDr. Ernest Guensberger.31 Ako prednosta kliniky zabezpečoval výučbu 
psychiatrie pre študentov všeobecného lekárstva a od roku 1957 aj pre študentov 
detského a zubného lekárstva. I keď sa v nasledujúcich školských rokoch vykonali 
menšie úpravy vzťahujúce sa predovšetkým k hodinovej dotácii, prechodne aj k pre-
radeniu predmetu do iného ročníka, súhrne môžeme konštatovať, že výučba psychiat-
rie32 vo všeobecnom a detskom lekárstve bola v prevažnej miere zaradená do letného 
semestra v 4. ročníku, pokračovala v zimnom semestri v 5. ročníku a končila sa diel-
čou skúškou.33 V zubnom lekárstve sa psychiatria vyučovala v zimnom semestri v 5. 
ročníku a predmet sa tiež končil dielčou skúškou.34 K menším úpravám v učebných 
plánoch došlo v školských rokoch 1967/1968 a 1968/1969, keď sa výučba psychiat-
rie spojila s predmetom psychológia, najprv v študijnom programe detské lekárstvo, 
o rok neskôr aj vo všeobecnom lekárstve. Predmet psychiatria a psychológia bol za-
radený do letného semestra v 3. ročníku s jednohodinovou dotáciou pre prednášky.35 
Výučba iba psychiatrie sa realizovala v zimnom semestri v 5. ročníku a končila sa 

predmetu boli pridané aj Cvičenia z neurológie a psychiatrie, neskôr nahradené Cvičeniami v neuropsychiatrii.
29 Soznam osôb, ústavov a prednášok 1946/1947, zimný semester, s. 104; letný semester, s. 22.
30 V školskom roku 1949/1950 bola výučba psychiatrie zaradená do 3. ročníka (4 hodiny prednášok týždenne 

v letnom semestri), a do 4. ročníka, kde sa v zimnom semestri prednášal predmet Choroby nervové a duševné (4 
hodiny prednášok a 1 hodina praktických cvičení). Soznam osôb, ústavov a prednášok 1949/1950, s. 38.

31 Prof. MUDr. E. Guensberger pracoval od roku 1937 v odbore neuropsychiatria, od roku 1950 v odbore 
psychiatria. Bol prednostom Psychiatrickej kliniky LF UK v Bratislave v rokoch 1950 až 1977. AUK, f. RUK, 
PO, reg. zn. B II/2, OSpp, Prof. MUDr. Ernest Guensberger, DrSc., šk. 53.

32 V školskom roku 1957/1958 bol názov predmetu Klinika chorôb psychiatrických, od školského roku 1962/1963 
sa ustálil označenie Psychiatria.

33 Rozdiel sa týkal iba hodinovej dotácie. Napríklad v školskom roku 1962/1963 vo všeobecnom lekárstve bola 
hodinová dotácia vyčlenená pre prednášky a praktické cvičenia týždenne rovnaká, v 4. ročník predstavovala 
jednohodinovú dotáciu, v 5. ročníku sa zvýšila hodinová dotácia o 1 hodinu (teda 2 hodiny týždenne venované 
prednáškam a aj praktickým cvičeniam). V študijnom programe detské lekárstvo v 4. ročníku v porovnaní so 
všeobecným lekárstvom bol vyšší počet hodín venovaný praktickým cvičeniam (2 hodiny), v 5. ročníku bol 
v detskom lekárstve nižší počet hodín venovaný prednáškam (1 hodina) týždenne. Zoznam prednášok a prehľad 
pracovísk, 1962, s. 43-44, 48-49.

34 Prednáškam boli venované 2 hodiny a praktickým cvičeniam 1 hodina týždenne.
35 Od školského roku 1980/1981 sa lekárska psychológia vyučovala ako samostatný predmet, ktorý sa končil skúškou.
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dielčou skúškou.36 V školských rokoch 1970/1971 až 1973/1974 bola výučba psy-
chiatrie zaradená do 5. a 6. ročníka a končila sa dielčou skúškou. K opätovnému zlú-
čeniu predmetov psychiatria a psychológia došlo v školskom roku 1972/1973 a táto 
koncepcia výučby pretrvala až do školského roka 1979/1980. V zubnom lekárstve 
sa koncepcia výučby psychiatrie nezmenila. Profesor Guensberger počas svojho pô-
sobenia vo vedení kliniky zabezpečoval predovšetkým prednáškovú činnosť. Podľa 
vyjadrenia poslucháčov prednášal zložito, ale atraktivitu prednášok udržal vďaka 
zaujímavým demonštráciám pacientov.37 

V akademických rokoch 1980/1981 až 1989/1990 sa psychiatria vyučovala vo 
všetkých študijných programoch (všeobecné lekárstvo, detské lekárstvo a stomato-
lógia)38 v 4. ročníku a predmet sa končil skúškou.39 Prednášky zabezpečoval docent 
MUDr. Ján Molčan, ktorý prevzal vedenie Psychiatrickej kliniky v roku 1977. Do 
praktickej výučby boli zapojení odborní asistenti, ktorí na klinike pôsobili.

Stabilizácia učebných plánov bola prerokovaná na zasadnutí vedenia Lekárskej 
fakulty 14. 2. 1991.40 V školskom roku 1991/1992 bol študijný program detské le-
kárstvo na LF UK zrušený. Psychiatrická klinika aj v nasledujúcom období zabezpe-
čovala výučbu psychiatrie v študijných programoch všeobecné lekárstvo a stomato-
lógia. Hodinová dotácia jednotlivých predmetov sa začala v zoznamoch prednášok 
uvádzať sumárne za jednotlivé semestre. Vo všeobecnom lekárstve výučba psychiat-
rie naďalej prebiehala v letnom semestri v 4. ročníku v hodinovej dotácii 20/2041 
za semester a v letnom semestri v 5. ročníku v hodinovej dotácii 10/20. Predmet sa 
končil skúškou. V tejto štruktúre zostala výučba psychiatrie nezmenená do školské-
ho roku 2002/2003, keď bol predmet psychiatria zaradený do letného semestra v 4. 
ročníku v hodinovej dotácii 24/24 za semester a do zimného semestra v 5. ročníku 
v hodinovej dotácii 12/24 za semester a končil sa skúškou. K poslednej úprave, ktorá 
sa týkala zvýšenia hodinovej dotácie pre praktickú výučbu o jednu hodinu za semes-
ter oboch ročníkoch, došlo v školskom roku 2011/2012 a v tejto koncepcii sa výučba 
psychiatrie zabezpečuje aj v súčasnosti.42 

36 Vo všeobecnom lekárstve bol vyšší počet hodín venovaný prednáškam (2 hodiny týždenne) v porovnaní s detským 
lekárstvom (1 hodina týždenne), počet hodín pre praktickú výučbu bol rovnaký (2 hodiny týždenne).

37 KOLIBÁŠ, E.: Prof. MUDr. Ernest Guensberger, DrSc. – sté výročie narodenia, s. 177-182.
38 Študijný program zubné lekárstvo sa od školského roku 1980/1981 premenoval na stomatológiu a toto 

označenie pretrvalo až do školského roku 2003/2004, keď sa v rámci novej koncepcie vrátilo pôvodné 
označenie programu zubné lekárstvo.

39 Hodinová dotácia sa výraznejšie s predchádzajúcim obdobím nezmenila. V školskom roku 1980/1981 sa výučba 
psychiatrie vo všeobecnom lekárstve realizovala aj v 5. ročníku. Vo výučbe psychiatrie v študijnom programe 
stomatológia sa prechodne zvýšila hodinová dotácia na 14/14 hodín za semester.

40 Študijné oddelenie malo vyžiadať študijné plány lekárskych fakúlt vo Viedni, Budapešti, Heidelbergu, Toronte, 
Denveri, Nottinghame, Sheffielde a Londýne. Študijní prodekani boli poverení preštudovať jednotlivé plány 
a v priebehu mesiaca vypracovať zoznam zástupcov jednotlivých pracovísk a iniciovať prvé stretnutie k tvorbe 
učebných plánov. AUK, f. LF UK, Záznam zo zasadnutia vedenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave (ďalej len 
Záznam zo zasadnutia vedenia LF UK) 14. 2. 1991, s. 3.

41 Prvé číslo uvádzalo počet hodín určený pre prednášky, druhé číslo počet hodín praktickej výučby.
42 Od tohto obdobia sa predmet Psychiatria 1 vyučuje v letnom semestri v 4. ročníku v hodinovej dotácii 24/25 

a v zimnom semestri v 5. ročníku pokračuje výučba Psychiatrie 2 v hodinovej dotácii 12/25. Ročenky UK 
v Bratislave, Lekárska fakulta: 2005/2006, s. 75-76, 86; 2006/2007, s. 77-78, 88; 2007/2008, s. 73-75, 82; 
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V študijnom programe stomatológia bola výučba psychiatrie od školského roku 
1991/92 zaradená do zimného semestra v 4. ročníku v hodinovej dotácii 12/12 za semes-
ter a predmet sa končil skúškou. Nová koncepcia štúdia stomatológie bola vypracovaná 
v školskom roku 2002/2003 na základe rokovaní vedenia LF UK.43 V nezmenenej štruk-
túre výučba predmetu prebieha aj v súčasnosti.44 V celom sledovanom období prednášky 
z predmetu psychiatria vo všetkých študijných programoch zabezpečovali prednostovia 
Psychiatrickej kliniky, na praktickej výučbe participovali odborní asistenti.45 

Od roku 1993 sa pregraduálne vzdelávanie v študijných programoch všeobecné 
a zubné lekárstvo na LF rozšírilo o anglickú výučbu. Koncepcia výučby psychiatrie 
bola zhodná s výučbou v slovenskom jazyku. V zmysle nového vysokoškolského 
zákona sa od školského roku 2002/2003 zaradili do študijných programov všeobec-
ného a zubného lekárstva diplomové práce. Návrh koncepcie bol prednesený na za-
sadnutí vedenia LF UK v apríli 2002.46 Pedagogickí pracovníci Psychiatrickej klini-
ky sa podieľali a aj v súčasnosti podieľajú na vedení diplomových prác v študijnom 
programe všeobecné lekárstvo. Obsahové zameranie prác sa dotýka klinickej praxe, 
psychofarmakológie, sociálnej psychiatrie, psychológie a komunikácie.

Z ďalších vzdelávacích aktivít v rámci pregraduálneho vzdelávania je potrebné 
spomenúť aj spoluprácu Psychiatrickej kliniky LF UK s Filozofickou fakultou UK 
a Právnickou fakultou UK pri zabezpečovaní výučby psychiatrie a forenznej psy-
chiatrie, rovnako aj spoluprácu s Akadémiou policajného zboru.47 

Výberové prednášky v pregraduálnom vzdelávaní
lekárov so zameraním na psychiatriu

S výučbou výberových a odporúčaných prednášok,48 ktoré sa vzťahovali k odbo-
ru psychiatria, sa začalo v školskom roku 1946/1947. Prvými prednáškami v tomto 
smere boli Vybrané state z neurológie a psychiatrie, ktoré zabezpečoval súkromný 
docent MUDr. Zoltán Klimo a Všeobecná psychopatológia a psychoterapia, kto-

2008/2009, s. 75-76, 82; 2009/2010, s. 74-75, 81; 2010/2011, s. 74-75, 81; 2011/2012, s. 75-76, 83; 2012/2013, 
s. 74-75, 82; 2013/2014, s. 73-74, 81; 2014/2015, s. 73-74, 81; 2015/2016, s. 76-77; 2016/2017, s.77-78; 
2017/2018, s.79-80.

43 Priniesla zmenu v názve študijného programu – zubné lekárstvo a rozšírenie výučby lekárskej psychológie 
o komunikáciu s pacientom. Zavedenie novej koncepcie zubného lekárstva prebiehalo postupne od 1. ročníka, 
pričom vo vyšších ročníkoch dobiehala výučba študijného programu stomatológia. Archív Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len A LF UK), f. Zápisnice Vedenia Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského (ďalej len Zápisnice Vedenia LF UK), s. 58. Zápisnica zo zasadnutia vedenia 6. 6. 2002, s. 3.

44 V súčasnosti prebieha výučba v zmysle Rozhodnutia o výsledkoch komplexnej akreditácie zo dňa 30. októbra 
2015, č. r. 2015-18766-15AO.

45 Po odchode doc. MUDr. Jána Molčana vedenie kliniky postupne prevzali doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.; prof. 
MUDr. Ivan Žucha, CSc.; prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. V súčasnosti je prednostom kliniky prof. MUDr. Ján 
Pečeňák, CSc. Na zabezpečení výučby psychiatrie sa postupne podieľali aj pracovníci Kliniky detskej psychiatrie.

46 ALF UK, f. Zápisnice Vedenia LF UK, 53, Zápisnica zo zasadnutia 4. 4. 2002, s. 2.
47 NOVOTNÝ, V.: Spomienka na profesora I. Žuchu, s. 198-199.
48 Odporúčané prednášky boli určené pre študentov 4. a 5. ročníka. Do učebného plánu boli zaradené na základe 

nahlásenia prednášajúcimi a realizovali sa podľa dohovoru prednášajúceho so študentmi. Na prvej prednáške sa 
dohodlo obsahové zameranie predmetu, čas a podmienky realizácie výučby.
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rú vyučoval v zimnom semestri v 2 hodinovej týždennej dotácii súkromný docent 
MUDr. Jaroslav Stuchlík. Výučba prebiehala podľa dohody.49 Docent Stuchlík 
výučbu predmetu všeobecnej psychopatológie a psychoterapie v letnom semestri 
v školskom roku 1947/1948 nenahlásil.50 V nasledujúcom školskom roku klinika za-
bezpečovala aj ďalšie výberové prednášky, ktoré vypísal v zimnom semestri docent 
Stuchlík: Forenzná psychiatria a Vybrané kapitoly z psychopatológie a psychotera-
pie v dvojhodinovej týždennej dotácii. V školskom roku 1949/1950 docent Stuchlík 
nahlásil v zimnom i v letnom semestri prednášku Vybrané kapitoly z klinickej a so-
ciálnej psychiatrie v dvojhodinovej týždennej dotácii.51 Aj napriek tomu, že výučba 
týchto predmetov nebola pravidelná a dlhodobejšia, predstavovala dôležitý zdroj 
získavania komplexnejších poznatkov z psychiatrie pre klinickú prax.

Neskôr sa do študijných plánov postupne zaraďovali aj výberové a odporúčané 
prednášky a povinne voliteľné predmety. Od školského roka 1968/69 k nim patrili 
výberové prednášky profesora Guensbergera (Vybrané kapitoly z psychopatológie), 
o rok neskôr pribudli prednášky docenta Molčana (Vybrané kapitoly z psychofar-
makoterapie), docenta MUDr. Jozefa Pogádyho (Vybrané kapitoly z patofyziológie 
duševných chorôb). Výberovým prednáškam bola vyčlenená jednohodinová dotá-
cia týždenne. V školskom roku 1972/1973 k už spomenutým prednáškam docen-
ta Molčana pribudla ďalšia s názvom Vybrané kapitoly z psychiatrickej sexuológie 
a profesor MUDr. Vladislav Zikmund vypísal dve prednášky: Patológia a terapia 
psychosomatických porúch a Psychofyziológia duševného diania.52 So zameraním 
na konkrétne psychické poruchy vypísal docent MUDr. Dominik Svorad v školskom 
roku 1974/1975 prednášku Psychofyziológia schizofrénnych a afektívnych porúch.53 

V školskom roku 1988/1989 boli z oblasti psychiatrie a detskej psychiatrie vy-
písané ďalšie výberové prednášky: Fantastické a magické v histórii psychiatrie; 
Psychostereotaxia ako liečebná metóda pri liečbe agresivity, sexuálnych deviácií, 
alkoholizmu a iných toxikománií; Stereotaxia pri liečbe funkčných ochorení mozgu – 
bolesť, epilepsia, pohybové poruchy; Spojenie computerovej tomografie a stereota-

49 Názov predmetu Všeobecná psychopatológia a psychoterapia bol v zimnom semestri v školskom roku 1947/48 
čiastočne pozmenený - Vybrané kapitoly z psychopatológie a psychoterapie. Zoznam osôb, ústavov a prednášok 
1947/1948, s. 107.

50 Soznam osôb, ústavov a prednášok na letný semester 1947/1948, s. 23. Záznamy o zaradení tohto predmetu 
v učebných plánoch v nasledujúcom období absentujú.

51 Soznam osôb, ústavov a prednášok, 1949/50, s. 40.
52 Zaradenie prednášky bolo schválené Kolégiom dekana 4. 11. 1971, AUK, f. LF UK, Zápisnica z Kolégia 

dekana LF UK 4. 11. 1971, s. 5. Takto koncipovaná výučba pokračovala aj v nasledujúcich školských rokoch 
až do školského roku 1981/1982. Zoznamy prednášok, pracovísk a pracovníkov Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave: 1968/69, s.32-33; 1969/70, s. 35-36; 1970/71, s. 38-40; 1971/72, s. 142-143; 1972/73, 
s. 96-97; 1973/74, s. 32-33; 1974/75, s. 30-31; 1975/76, s. 61-62; 1976/77, s. 56-58; 1977/78, s. 65-66; 1978/79, 
s. 67; 1979/80, s. 69; 1980/81, s. 60; 1981/82, s. 21.

53 Výberové prednášky vypísané profesorom Guensbergerom, docentom Molčanom, profesorom Zikmundom 
a docentom Pogádym patrili k pravidelným prednáškam až do roku 1981/1982. V školských rokoch 1982/83 – 
1986/87 neboli výberové prednášky z psychiatrie v učebných plánoch uvedené. Zoznamy prednášok, pracovísk 
a pracovníkov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: 1982/83, s. 53-63; 1983/84, s. 64-75; 
1984/85, s. 64-77; 1985/86, s. 69; 1986/87, s. 71.
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xie pri mozgových krvácaniach, nádoroch, abscesoch mozgu.54 O vypracovaní kon-
cepcie povinných a voliteľných prednášok rokovalo vedenie Lekárskej fakulty na 
svojom zasadnutí 25. 4. 1991.55 Medzi povinne voliteľné predmety počnúc školským 
rokom 1992/1993 boli zaradené Psychoterapia a Psychiatrické minimum pre rodin-
ného lekára, neskôr pribudli predmety Lekárska sexuológia a Liečba alkoholizmu 
a iných toxikománií. Od školského roku 1996/1997 klinika systematicky zabezpeču-
je výučbu dvoch povinne voliteľných predmetov: Psychoterapia a Drogy a drogová 
závislosť. V rámci poslednej akreditácie sa súbor povinne voliteľných predmetov 
rozšíril o predmet Základy komunikácie v medicíne.

Začiatky výučby psychologických disciplín56

v pregraduálnom vzdelávaní lekárov

V medzivojnovom období nebola psychológia súčasťou učebných plánov v štú-
diu medicíny. Prvá zmienka o zaradení výučby psychológie do pregraduálneho 
vzdelávania lekárov je z roku 1939.57 Podľa odborníkov bolo riešením pričlenenie 
Psychotechnického ústavu58 k Filozofickej fakulte (FF) a k LF Slovenskej univer-
zity (SU). Na ústave sa mali, podľa predloženého návrhu, konať prednášky z psy-
chológie pre študentov medicíny, pretože: „… dôležitým poznatkom lekára je pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti poznať psychológiu pacienta“.59 Vypracova-
ním podkladov pre zriadenie ústavu a realizáciu výučby bola poverená komisia,60 
ktorá navrhla, aby ústav lekárskej psychológie bol samostatný a pričlenený k lekár-
skej fakulte, alebo aby vznikla medzi-fakultná inštitúcia. Zložkami medzifakultnej in-
štitúcie mali byť pedopsychologický a lekársko-psychologický ústav ako náhrada 
za doposiaľ existujúci pedopsychologický ústav a psychotechnický ústav. Podnet 
pre zriadenie ústavu pre lekársku psychológiu sa prerokovával aj na 3. riadnom 
zasadnutí profesorského zboru LF SU.61 

54 Zoznam prednášajúcich v študijnom programe nebol uvedený. Študijný program. Školský rok 1989/1990, s. 85.
55 AUK, f. LF UK, Záznam zo zasadnutia vedenia LF UK 25. 4. 1991, s. 2.
56 Pregraduálna príprava lekárov z oblasti psychologických disciplín, predovšetkým z lekárskej psychológie 

a sociálnej komunikácie vytvára predpoklad pre osvojenie správneho psychologického prístupu k pacientovi, 
k nadviazaniu a následnému rozvíjaniu terapeutického vzťahu, ktorý je v liečebnom procese nevyhnutný.

57 Návrh predniesol prof. MUDr. Alojz Ján Chura a poukázal aj na ďalšiu činnosť ústavu, ktorý mal byť aj poradňou 
pre voľbu povolania a podliehať Ministerstvu hospodárstva. AUK, f. LF UK, Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia 
profesorského zboru LF Slovenskej univerzity (ďalej len LF SU), 25. 10. 1939, bod 10 (ex offo), s. 16.

58 Psychotechnický ústav vznikol v Bratislave v máji 1928 a nadviazal na činnosť spolku Ústredná poradňa povolaní 
na Slovensku. Vykonával psychotechnické vyšetrovanie duševných schopností pre praktické účely, hlavne pre 
poradňu povolania. STAVĚL, J.: Psychotechnický ústav a Ústredná poradňa povolaní na Slovensku, s. 31-32.

59 AUK, f. LF UK, Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia profesorského zboru LF SU, s. 16.
60 Komisia pracovala v zložení: prof. MUDr. Alojz Ján Chura, súkr. doc. MUDr. Karol Matulay a súkr. doc. 

MUDr. Vojtech Mucha. Svoj návrh na zriadenie vedeckého ústavu lekárskej psychológie predniesla komisia 
na ďalšom zasadnutí profesorského zboru. AUK, f. LF UK, Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia profesorského 
zboru LF SU 6. 12. 1939, bod 9, s. 8.

61 Obsahom rokovaní bolo vybavenie ústavu potrebnými pomôckami, prístrojovou technikou, zabezpečenie 
vecných nákladov a personálneho obsadenia. AUK, f. LF UK, Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia profesorského 
zboru LF SU 19. 3. 1941, bod 7, s. 12-13.
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S výučbou psychológie v pregraduálnej príprave lekárov sa začalo v školskom 
roku 1941/1942, ktorú zabezpečoval profesor PhDr. Anton Jurovský,62 riaditeľ psy-
chologického seminára na FF SU.63 Prvým predmetom bola Experimentálna psy-
chológia pre lekárov, včlenená do študijného obdobia I. lekárskeho rigoróza ako 
povinný predmet. Podľa Výnosu MŠaNO z 22. apríla 194264 obsah predmetu však 
nebol povinnou súčasťou kolokvijnej skúšky.65 Predmet bol zaradený do zimného 
semestra v 2. ročníku v dvojhodinovej týždennej dotácii. V letnom semestri sa zme-
nil názov predmetu na Prehľad experimentálnej psychológie, prednášal sa aj naďalej 
v rovnakej hodinovej dotácii.

V nasledujúcom období sa psychológia vyučovala v 2. ročníku, menil sa názov 
predmetu a tým aj jeho obsahové zameranie. O zaradení prednášok z psychológie ro-
koval profesorský zbor LF SU na svojich zasadnutiach a návrhy na zabezpečenie vý-
učby schvaľovalo MŠaNO. V školskom roku 1942/1943 sa v zimnom semestri do štu-
dijného programu zaradil predmet Psychológia osobnosti v dvojhodinovej týždennej 
dotácii.66 V letnom semestri sa prednášala Psychológia citov v nezmenenej hodinovej 
dotácii.67 Problematika všeobecnej psychológie bola zaradená do zimného semestra 
v školskom roku 1943/1944 ako predmet Pamäť a myslenie, v letnom semestri sa 
vyučovala vývinová psychológia Duševný vývin dieťaťa. Hodinová dotácia zostala na-
ďalej nezmenená.68 V školskom roku 1944/1945 bola vývinová psychológia zaradená 
do zimného semestra. Predmet Duševný vývin dieťaťa sa prednášal v dvojhodinovej 
dotácii za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom školskom roku.69 Priebeh 
výučby v letnom semestri, ako aj v školskom roku 1945/1946, sa nedá jednoznačne 
posúdiť vzhľadom na nedostupnosť zoznamu prednášok. V protokoloch dekana sa za 
toto obdobie nenachádzali záznamy o zmene výučby psychológie. V zmysle záverov 
prijatých na 2. riadnom zasadnutí profesorského zboru LF SU sa zo zoznamu povin-
ných predmetov prvého rigoróza vynechala experimentálna psychológia.70 

Výučba psychológie na pôde Psychiatrickej kliniky LF UK

S výučbou psychológie na pôde Psychiatrickej kliniky LF UK sa začalo v škol-
skom roku 1949/1950, keď boli do učebných plánov zaradené Kapitoly z experi-
mentálnej psychológie. Predmet sa vyučoval v letnom semestri v 2. ročníku v dvoj-

62 Profesor Jurovský zabezpečoval výučbu bezplatne v školských rokoch 1941/1942 až 1944/1945. AUK, f. RUK, 
PO, reg. zn. B II/2, OSpp, Prof. PhDr. Anton Jurovský, šk. 79. Mimoriadnym profesorom bol vymenovaný 4. 
júla 1939, č. j. 144606/39-VI.

63 Súčasne pracoval na Psychotechnickom ústave od jeho vzniku ako pomocná vedecká sila na čiastočný úväzok 
a v rokoch 1942 – 1947 prevzal jeho vedenie. JUROVSKÝ, A.: Životnou cestou – Spomienky psychológa, s. 164.

64 Výnos MŠaNO z 15. októbra 1941, č. 38 218/41-III.
65 AUK, f. LF UK, Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia profesorského zboru LF SU 17. 6. 1942, bod 2, s. 6.
66 AUK, f. LF UK, Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia profesorského zboru LF SU 12. 5. 1943, bod 4, s. 6.
67 Soznam osôb, ústavov a prednášok 1942/43, s. 35.
68 Soznam osôb, ústavov a prednášok 1943/44, zimný semester s. 128, letný semester s. 35.
69 Soznam osôb, ústavov a prednášok 1944/45, s. 125.
70 AUK, f. LF UK, Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia profesorského zboru LF SU 23. 1. 1946, bod 3, s. 11.
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hodinovej týždennej dotácii. Výučba spočívala iba v prednáškovej činnosti,71 ktorú 
zabezpečoval profesor MUDr. Ernest Guensberger. Okrem lekárskej psychológie 
v tomto školskom roku bol do učebnej osnovy zaradený aj predmet Spoločenské 
náuky. Vyučoval sa v prvom, druhom, treťom a piatom ročníku v zimnom a letnom 
semestri v dvojhodinovej dotácii.72 

Zaradenie lekárskej psychológie
v pregraduálnom vzdelávaní lekárov

Zaradeniu lekárskej psychológie do učebných plánov predchádzali rokovania na 
zasadnutiach Fakultnej rady UK. Podľa vyjadrenia docenta Guensbergera: „… je ab-
surdné, že i napriek tomu, že sa všade zdôrazňuje vplyv nervového systému, zrušila 
sa psychológia. Na to by malo byť dosť času. Ide o štúdium vyššej nervovej činnosti. 
Pediatri vedia viac o psychiatrii u dospelých, ako u detskej.“73 V rámci rokovaní 
o štruktúre povinných a nepovinných predmetov v učebných plánoch profesor Gu-
ensberger opätovne poukázal na nedoriešenie otázky o zaradení lekárskej psycho-
lógie.74 K zmene v učebných osnovách došlo v roku 1956. Ministerstvo školstva 
a kultúry v Prahe listom zo dňa 17. 1. 1956 zaslalo Dekanátu LF UK v Bratislave ná-
vrh o učebných osnovách lekárskych fakúlt pre všeobecné, detské a zubné lekárstvo 
na diskusiu a dopracovanie sylabov a hodinových dotácií jednotlivých predmetov. 
Vedenie fakulty malo prostredníctvom rektorátu zaslať doplnený návrh ministerstvu 
školstva a kultúry do 1. 4. 1956, aby bolo možné vypracovať definitívnu podobu 
učebných osnov pre budúci školský rok. Predmet Lekárska psychológia bol navrh-
nutý na zaradenie do VI. semestra v hodinovej dotácii 1/0.75 Na základe vypracova-
ných osnov sa predmet zaradil do učebného plánu v školskom roku 1957/1958. Na 
LF UK v Bratislave boli v tomto období aktivované dva študijné programy: všeobec-
né lekárstvo a detské lekárstvo.

Predmet sa v oboch študijných programoch vyučoval v letnom semestri v 3. 
ročníku.76 Výučba bola zameraná na prednáškovú činnosť v hodinovej týždennej 
dotácii, pričom sa nekončil skúškou. V študijnom programe všeobecné lekárstvo 
vyučoval profesor Guensberger, v programe detské lekárstvo MUDr. Gabriel Hor-
kovič. V školskom roku 1958/1959 výučbu Lekárskej psychológie ako povinného 
predmetu aj v študijnom programe detské lekárstvo prevzal profesor Guensberger, 
hodinová dotácia a jeho zaradenie do semestra sa nezmenilo. Predmet sa aj naďalej 

71 Soznam osôb, ústavov a prednášok 1949/1950, s. 36.
72 Ťažiskom výučby bola prednášková činnosť, ktorú zabezpečoval doc. PhDr. Andrej Sirácky. AUK, f. RUK, 

Soznam osôb, ústavov a prednášok 1949/50, s. 35-37, 39.
73 AUK, f. LF UK, Zápisnica zo zasadnutia Fakultnej rady (ďalej FR) UK 10. 4. 1956, bod 4, s. 3.
74 AUK, f. LF UK, Zápisnica zo zasadnutia FR UK zo dňa 1. 6. 1956, bod 4, s. 11.
75 AUK, f. Dekanstvo LF UK v Bratislave. Príloha k listu číslo 3. 275/56, Návrh študijného plánu medicínskeho 

štúdia, šk. 2, s. 3. Predmet sa vyučoval iba formou prednášok, cvičenia do výučby neboli zaradené.
76 Zoznam katedier, osôb a prednášok 1957/58, s. 21, 25.
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neklasifikoval.77 V študijnom programe zubné lekárstvo výučba psychológie nebola 
zaradená. Okrem lekárskej psychológie, ako povinného predmetu, bol do učebnej 
osnovy zaradený aj predmet Vybrané kapitoly z lekárskej psychológie. Bol určený 
pre študentov VII. semestra ako výberová nepovinná prednáška v hodinovej týž-
dennej dotácii. Výučbu zabezpečoval profesor Guensberger.78 S návrhom na zara-
denie lekárskej psychológie do vyššieho ročníka vystúpil profesor Guensberger na 
Vedeckej rade LF UK 30. 9. 1958: „… nie je únosné, aby sa lekárska psychológia 
prednášala v 3. ročníku.“ Zároveň podal návrh na zaradenie prednášok z psychickej 
hygieny, ktorý bol prijatý.79 V školských rokoch 1961/1962 až 1963/1964 predmet 
Lekárska psychológia nebol v študijnom programe lekárov zaradený.80 V nasledu-
júcich školských rokoch (1964/1965 až 1967/1968) bol zaradený medzi výberové 
(odporúčané) prednášky v dvojhodinovej týždennej dotácii.81 

K zmene v štruktúre učebných plánov došlo v školských rokoch 1967/1968 
a 1968/1969, keď bol do študijného programu všeobecné a detské lekárstvo zara-
dený spoločný povinný predmet Psychiatria a psychológia. Výučba prebiehala v 3. 
ročníku v letnom semestri v hodinovej dotácii týždenne. Lekárska psychológia bola 
samostatne zaradená aj medzi výberové (odporúčané) prednášky. Prednáškovú čin-
nosť oboch predmetov zabezpečoval profesor Guensberger.82 

Základy lekárskej psychológie ako povinný predmet bol zaradený do výučby 
v študijnom programe všeobecné a detské lekárstvo v školskom roku 1969/1970. 
Výučba prebiehala v letnom semestri v 3. ročníku. V nezmenenej podobe sa 
predmet vyučoval aj v nasledujúcom školskom roku. O jeho výučbe v školskom 
roku 1971/1972 nie je jasná predstava vzhľadom k tomu, že v učebnom pláne bol 
uvedený iba zoznam študijnej literatúry, uvedenie predmetu v učebných plánoch 
však absentovalo.83 

Od školského roku 1972/1973 sa zmenila štruktúra a zaradenie predmetu. Psy-
chológia ako povinný predmet sa stal opäť súčasťou Psychiatrie a psychológie. Vo 
všeobecnom lekárstve sa predmet vyučoval v 3. ročníku v zimnom a v letnom se-
mestri formou prednášok (v 1 hodinovej dotácii: zimný semester 1/0, letný semester 
1/1). V letnom semestri boli do výučby zaradené aj cvičenia. V detskom lekárstve 
výučba pozostávala iba z prednáškovej činnosti, ktorá sa realizovala v zimnom se-
mestri. Výučbu predmetu v oboch študijných programoch aj naďalej zabezpečoval 
profesor Guensberger.

V školskom roku 1974/1975 sa výučba psychológie v študijnom programe vše-
obecné lekárstvo preradila v nezmenenej hodinovej dotácii do 4. ročníka, výučba 
v detskom lekárstve naďalej prebiehala v 3. ročníku. V tomto školskom roku sa do 

77 Zoznam katedier, osôb a prednášok 1958/59, s. 15, 19.
78 Zoznam katedier, osôb a prednášok 1958/59, s. 29.
79 AUK, f. LF UK, Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského (ďalej VR UK) 30. 9. 1958, bod 1, s. 1.
80 Zoznamy prednášok a pracovísk LF UK v Bratislave: 1961/1962, s. 42; 1962/63 s. 52; 1963/1964, s. 28.
81 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1964/1965, s. 35; 1965/66, s. 39; 1966/1967, s. 39.
82 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1967/1968, s. 31, 37; 1968/1969, s.25, 32.
83 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1969/1970, s. 29; 1971/1972, s. 130,134, 139, 142-144, 158.
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študijného programu zubné lekárstvo zaradil predmet Lekárska psychológia, ktorý 
sa v hodinovej dotácii vyučoval v zimnom semestri a jeho výučbu zabezpečoval 
docent Ján Molčan.84 Určitým problémom zostávala výučba psychológie v rámci 
psychiatrie a paralelná výučba lekárskej psychológie, ktorým sa zaoberalo Kolé-
gium dekana 12. 12. 1974. Kolégium súhlasilo s včlenením prednášok z lekárskej 
psychológie do prednášok v rámci predmetu Psychiatria a psychológia. Na základe 
tohto súhlasu sa prednášky z lekárskej psychológie presunuli do letného semestra 
v 2. ročníku v hodinovej dotácii týždenne.85 V tejto súvislosti sa v nasledujúcom 
školskom roku (1975/1976) zmenil názov predmetu Psychiatria a psychológia na 
Lekárska psychológia a psychiatria, pričom štruktúra a podstata predmetu sa nezme-
nila.86 Na jeho výučbe v jednotlivých študijných programoch participoval tiež docent 
Molčan.87 K odčleneniu psychológie od psychiatrie došlo vo všeobecnom lekárstve 
v školskom roku 1979/1980. Výučba lekárskej psychológie sa zaradila vo všeobec-
nom a detskom lekárstve do zimného semestra v 3. ročníku v hodinovej dotácii pre 
prednášky a cvičenia, ktorú rovnako prebral docent Molčan.88 V študijnom programe 
stomatológia sa psychológia neprednášala.

V školských rokoch 1981/1982 až 1989/1990 sa koncepcia výučby Lekárskej 
psychológie vo všeobecnom a detskom lekárstve nezmenila, v študijnom progra-
me stomatológia nebola zaradená. V školskom roku 1984/1985 na výučbe psycholó-
gie v detskom lekárstve začala participovať MUDr. Marta Škoricová. Výučbu psy-
chológie v študijnom programe všeobecné lekárstvo od školského roku 1987/1988 
zastrešoval docent MUDr. Eduard Kolibáš.89 

K zmene v koncepcii vzdelávania psychologických disciplín došlo v školskom 
roku 1991/1992. Študijný program detské lekárstvo bol zrušený. Lekárska psycho-
lógia, ako povinný predmet, sa vyučoval v študijnom programe všeobecné lekár-
stvo a stomatológia. Výučba bola zaradená do zimného semestra v 3. ročníku a ho-
dinová dotácia sa začala v zozname prednášok uvádzať súhrnným počtom hodín 
za semester venovaných prednáškam (10 hodín) a cvičeniam (8 hodín).90 Výučbu 
predmetu v tomto období zabezpečovali docent Eduard Kolibáš a MUDr. Ján Peče-
ňák. Od školského roku 1997/199891 začali na výučbe participovať profesor MUDr. 
Ivan Žucha a MUDr. Igor Škodáček, ktorí vo výučbe pôsobili do školského roku 
2002/2003.92 Od školského roku 2002/2003 sa zvýšila hodinová dotácia predmetu 

84 AUK, f. RUK, PO, reg. zn. B II/2, OSpp, Doc. MUDr. Ján Molčan, šk. 132. Do funkcie prednostu Psychiatrickej 
kliniky bol vymenovaný od 1. októbra 1977, č. j. 909/77-A/1.

85 AUK, f. LF UK, Zápisnica zo zasadnutia Kolégia dekana LF UK zo dňa 12. 12. 1974, bod 3, s. 1.
86 Zoznamy prednášok a pracovísk:1975/1976, s. 55.
87 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1977/1978, s. 57.
88 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1979/1980, s. 60, 63, 66-67; 1980/1981, s.52, 54, 57-58.
89 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1981/1982, s. 12, 15, 18; 1982/83, s. 54, 58, 62; 1983/84, s. 65, 69, 73; 

1984/85, s. 65, 70, 75-76; 1985/86, s. 66, 71, 76-77; 1986/87, s. 68, 73, 78-79; 1987/88, s. 74, 80, 85-86; 
1988/1989, s. 77, 83, 88-89.

90 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1991/1992, s. 72.
91 Zoznamy prednášok a pracovísk: 1997/1998, s. 66.
92 Zoznamy prednášok a pracovísk: 2002/2003, s. 72.
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na 12 hodín prednášok a 10 hodín bolo vyhradených pre praktické cvičenia a stáže. 
Výučba prebiehala naďalej v zimnom semestri v 3. ročníku, ktorej garanciu prevzal 
profesor MUDr. Vladimír Novotný. V študijnom programe všeobecné lekárstvo sa 
predmet v nezmenenej koncepcii prednášal až do školského roku 2012/2013.

Zmena v štruktúre predmetu Lekárska psychológia v študijnom programe zubné 
lekárstvo nastala v školskom roku 2003/2004.93 Obsahové zameranie predmetu sa 
rozšírilo o problematiku sociálnej komunikácie. Inovovaný predmet Lekárska psy-
chológia a komunikácia s pacientom bol zaradený do letného semestra v 3. ročníku. 
Hodinová dotácia sa zvýšila na 12 hodín prednášok a 24 hodín stáží za semester. 
Posledná úprava hodinovej dotácie sa zrealizovala v školskom roku 2007/2008.94 
Spočívala v znížení počtu hodín venovaných stážam z 24 hodín na 12, pričom počet 
hodín prednášok za semester zostal nezmenený.

V školskom roku 2012/201395 došlo v oboch študijných programoch k zjedno-
teniu názvu predmetu na Lekárska psychológia a komunikácia s pacientom a jeho 
hodinovej dotácie. Podľa poslednej akreditácie sa zmenil názov predmetu na Lekár-
ska psychológia a základy komunikácie a zmena sa týkala aj zníženia počtu hodín 
praktickej prípravy z 12 na 10 hodín. V študijnom programe všeobecné lekárstvo sa 
predmet v súčasnosti vyučuje v letnom semestri v 2. ročníku, v zubnom lekárstve 
výučba prebieha v zimnom semestri v 3. ročníku.

Záver

Výučba psychiatrie, jednotlivých odborov psychológie a sociálnej komunikácie 
má svoje nezastupiteľné miesto v pregraduálnom vzdelávaní lekárov. Koncepciu vý-
učby psychiatrie vypracovali českí lekári – psychiatri, ktorí na Psychiatrickej klinike 
LF UK v Bratislave pôsobili v medzivojnovom období. Zároveň vychovali prvú 
generáciu psychiatrov, ktorí v ďalšom období pokračovali v profesionálnej prípra-
ve lekárov v odbore psychiatria, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na psy-
chiatrických pracoviskách a na rozvoji odboru. S výučbou lekárskej psychológie 
sa začalo až v 50. rokoch 20. storočia a na jej zaradení do profesionálnej prípra-
vy lekárov a vypracovaní koncepcie výučby sa intenzívne podieľal profesor Ernest 
Guensberger. Psychiatrická klinika LF UK v Bratislave od vzniku až po súčasnosť 
zabezpečovala pregraduálne vzdelávanie lekárov v odbore psychiatria, postupne aj 
v psychologických odboroch s aspektom na lekársku psychológiu a komunikáciu 
s pacientom. Na výučbe sa podieľali prednostovia kliniky a odborní asistenti. Získa-
né poznatky a zručnosti z jednotlivých povinných a povinne voliteľných predmetov 
sa stali východiskom nielen pre klinickú prax budúcich lekárov v odbore psychiatria, 
ale aj v iných klinických odboroch.

93 Zoznamy prednášok a pracovísk 2003/2004, s. 93. V tomto školskom roku sa začalo s aktiváciou študijného 
programu zubné lekárstvo a postupne sa ukončovalo štúdium v študijnom programe stomatológia.

94 Ročenka UK v Bratislave, Lekárska fakulta 2007/2008, s. 81.
95 Ročenka UK v Bratislave, Lekárska fakulta 2012/2013, s. 73.
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Summary

The Undergraduate Education at the Department of Psychiatry
of the Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava

Eva Morovicsová

The article focuses on the undergraduate education of physicians at the De-
partment of Psychiatry of the Faculty of Medicine of the Comenius University 
in Bratislava from the establishment of the school to the present time. Author ap-
proaches – based on the study of archive materials – the gradual formation and 
changes of the concept of teaching psychiatry, medical psychology and communica-
tion in medicine. In addition she analyses the content and of these courses, their in-
clusion in the curricula and the hourly demands, as well as the way of completion of 
the courses. Department of Psychiatry of the Faculty of Medicine started in the first 
academic year with the teaching of psychiatry, its concept in the inter-war period 
was formed by Czech psychiatrists and later their Slovak successors until now. The 
first psychological disciplines included in the school curriculum in the year 1941/42 
general and experimental psychology, psychology of personality, later psychology 
of cognitive processes and developmental psychology. The regular teaching of med-
ical psychology began in the academic year 1957/58. In the following years there 
were only minor changes in the name of courses and in the hourly demands. They 
were analysed by the author too. Nowadays, the teaching of psychiatry and medical 
psychology is ongoing. Since 2003/2004 academic year the teaching of communi-
cation in medicine has been added to these courses. At the conclusion of the study, 
the author points out the importance and relevance of the teaching of these courses 
in the professional preparation of future physicians.
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Ústav lekárskej chémie, biochémie 
a klinickej biochémie Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave

Jozef Čársky

Súčasný názov ústavu a jeho história sú odrazmi vývojových zmien spojených 
s aktualizáciou významu medicínsky aplikovanej chémie a biochémie v teoretickej 
príprave medikov. Súčasťou tohto diania bolo vybudovanie základne aj pre príslušný 
vedecký výskum. V dlhodobom procese, ktorý je spojený s výraznými osobnosťami 
akademického, vedeckého a spoločenského života na Slovensku, došlo k vzniku nie-
koľkých samostatných pracovísk.

Ústav pre lekársku chémiu

Konštituovanie ústavu je datované do rokov 1922 – 1923, kedy bol ustanovený za 
prednostu ústavu olomoucký rodák, profesor Jan Buchtala, absolvent Lekárskej fakul-
ty Univerzity v Štajerskom Hradci (Graz). Po skončení štúdia pôsobil ako asistent pro-
fesora G. Hofmanna na ústave lekárskej chémie a po svojej habilitácii sa ako súkromný 
docent stal vedúcim toxikologického laboratória ústavu a súdnym chemikom. Z tohto 
obdobia sú významné jeho práce o mikroanalýze bioorganických molekúl (proteínov, 
žlčových kyselín a i.). Niektoré vznikli v spoluautorstve s jeho kolegom, laureátom 
Nobelovej ceny za chémiu Fritzom Preglom.1 Pred nástupom do funkcie prednostu 
Ústavu pre lekársku chémiu LF UK krátko pôsobil ako inšpektor Ústavu pre skúmanie 
potravín v Bratislave. O jeho výbere rozhodla erudícia v požadovanom odbore (tiež 
v toxikológii a súdnej chémii) a odporúčanie prof. Emanuela Formánka, profesora 
lekárskej chémie na LF Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1922 bol menovaný mi-
moriadnym a 1928 riadnym profesorom pre lekársku chémiu.2 

Nový ústav, vo svojej širokej pedagogickej činnosti zabezpečoval okrem výuč-
by medikov aj výučbu lekárnikov a chemikov a prispel tak k rozvoju prírodoved-
ného školstva a chémie na Slovensku. Profesor Buchtala vo svojich prednáškach 

1 BUCHTALA, H.: Uber das Keratin der weissen Menschenhaare, 246 s; PREGL, F. – BUCHTALA, H.: 
Erfahrungen über die Isolierung der speziefischen Gallensäure, 198 s.

2 TICHÝ, M. – BERGENDI, Ľ. – ČÁRSKY, J.: K začiatkom ústavu pre lekársku chémiu na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 29; BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. I. časť, s. 44.
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prezentoval poznatky anorganickej, organickej a fyziologickej chémie a kládol 
pritom dôraz na laboratórne cvičenia. K výučbe vypracoval cyklostylované učebné 
texty Repetitórium lekárskej chémie. Literárne sa zachovala jeho prvá prednáška 
pre medikov, v ktorej prezentovaný význam chémie pre štúdium medicíny a pre 
medicínsku prax má stále trvalú aktuálnosť.3 Výskum sa v skromných podmien-
kach ústavu orientoval na toxikológiu a súdnu chémiu – na anorganické a orga-
nické jedy, príznaky ich pôsobenia v organizme, možnosti ochrany a liečby, a na 
ich detekciu v mŕtvolných orgánoch. Ako súdny znalec vykonával súdno-lekársku 
expertízu. Zaujímal sa aj o analýzu škodlivých a výbušných látok v priemyselnom 
a banskom prostredí. K tomuto účelu skonštruoval originálny patentovaný prístroj 
„mikrodynamograf“, pomocou ktorého bolo možné analyzovať a vyhodnocovať 
explozívny (tiež pohonný) výkon výbušných zmesí podľa jeho grafického zázna-
mu. Zaslúžil sa aj o chemickú analýzu vôd viacerých minerálnych a liečivých 
prameňov na Slovensku a objasnil mechanizmus periodickej eruptívnej činnosti 
celosvetovo vzácneho studeného gejzíru v Herľanoch.4 

Ústav bol v medzivojnovom období prvým a jediným vysokoškolským pe-
dagogicko-výskumným chemickým pracoviskom na Slovensku. Organizačnou 
činnosťou sa podieľal aj na celkovom chemickom dianí. Profesor Buchtala bol 
iniciátorom založenia krajinskej (slovensko-podkarpatskoruskej) Odbočky Česko-
slovenskej spoločnosti chemickej (ČsChS) v Bratislave. Neskôr, ako jej predseda, 
bol hlavným organizátorom celoštátneho chemického zjazdu, ktorý sa mal konať 
21. – 23. septembra 1938 v Bratislave, po prvýkrát na Slovensku. K zjazdu bolo 
pripravované "slovenské" číslo periodika ČsSCh Chemické Listy, s príspevkami 
o chemickom priemysle na Slovensku. Zjazd sa však nekonal pre zákaz organizo-
vaných podujatí, v dôsledku politicko-spoločenských skutočností. Profesor Buch-
tala, ako aktívny člen American Chemical Society, Deutsche chemische Gesel-
schaft a Royal Society of Arts v Londýne, významne reprezentoval ČsSCh a jej 
krajinskú odbočku v Bratislave v zahraničí.5 

Profesor Buchtala bol počas pôsobenia na LF v Bratislave členom jej Vedeckej 
rady, v roku 1932 – 1934 zastával funkciu dekana a prodekana, bol členom Re-
dakčnej rady (v roku 1923 – 1924 hlavným redaktorom) Bratislavských lekárskych 
listov a delegátom UK v Akčnom výbore pre vybudovanie slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave. Jeho asistentmi boli Václav Dostál, Štefan Králik, Vladimír 
Fábry, Ján Trokan a Ferdinand Habart. V roku 1938 sa novým členom ústavu stal 
František Valentin, neskorší prednosta ústavu.6 

3 BUCHTALA, J.: Jaký význam má chemické studium a chemické myšlení pro lékaře, s. 337.
4 HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923-1938, s. 87; 

ČÁRSKY, J.: Ústav pre lekársku chémiu LF UK v Bratislave (1922-1923) – prvé vysokoškolské chemické 
pracovisko na Slovensku, s. 18; BUCHTALA, J.: Herlanský gejzír, s. 345

5 HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923-1938, s. 87; 
ČÁRSKY, J.: Ústav pre lekársku chémiu LF UK v Bratislave (1922-1923) – prvé vysokoškolské chemické 
pracovisko na Slovensku, s. 18; ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: Začiatky a história Slovenskej chemickej 
spoločnosti, s. 55.

6 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. I. časť, s. 44; 



70

Historia Medicinae Slovaca IV.Štúdie

V roku 1938 odišiel profesor Buchtala do Brna, na Lekársku fakultu Masarykovej 
univerzity. Po zatvorení českých vysoký škôl sa vrátil späť na Slovensko a bol činný 
ako praktický lekár. V roku 1948 jeho žiadosť o reaktiváciu pracovného vzťahu s LF 
v Bratislave nebola akceptovaná.7 

V rokoch 1939 – 1947 bol prednostom ústavu prof. Ing. Dr-techn. František Va-
lentin, absolvent ČVUT v Prahe, žiak a spolupracovník vynikajúcej osobnosti českej 
chémie profesora Emil Votočka na ústave organickej chémie, kde dosiahol medziná-
rodne uznanie prioritnými výsledkami v oblasti chémie sacharidov. Ako prvý doká-
zal existenciu enantiomérnych štruktúrnych foriem týchto prírodných látok.8 V roku 
1934 sa stal docentom organickej chémie a 1937 mimoriadnym členom Českej 
kráľovskej spoločnosti náuk. Do funkcie prednostu Ústavu pre lekársku chémiu LF 
v Bratislave nastúpil ukončením študijného pobytu na Institut de Biologie Physico-
-chimique (Institut Curie) v Paríži v roku 1938. V roku 1939 bol menovaný riadnym 
profesorom lekárskej chémie. Výučbu predmetu pre medikov rozšíril o prírodné 
látky s výkladom ich štruktúry a biologickej funkcie, ktorú zabezpečil cyklostylo-
vanými učebnými textami Anorganická chémia a Organická chémia. Publikoval sé-
riu vtedy aktuálnych prác o vitamíne C (ktorý objavil ako esenciálnu látku Albert 
Szent-Gyögyi v roku 1928, za čo mu bola udelená Nobelova cena za biochémiu 
alebo medicínu). V týchto prácach prezentoval poznatky o jeho výskyte, chemickej 
štruktúre, vlastnostiach, vzťahu ku krvnému obrazu, pigmentovému metabolizmu, 
k tvorbe melanómov, krvácaniu, pohlavnej funkcii, skorbutu a k uplatneniu v terapii, 
vrátane jeho originálnej syntetickej prípravy.9

Profesor Valentin bol členom Vedeckej rady fakulty a zastával vysoké akade-
mické funkcie – rektora a prorektora vtedy Slovenskej univerzity v Bratislave (SU) 
aj SVŠT a prvého dekana Prírodovedeckej fakulty. Zakladal Slovenskú akadémiu 
vied a umení a sa stal tiež jej prvým predsedom. Bol členom Redakčnej rady Bra-
tislavských lekárskych listov, Physiographica Slovaca, Technického obzoru sloven-
ského a iných odborných periodík. V danom období bol považovaný za predstavite-
ľa vedy a vysokého školstva na Slovensku. Ako mimoriadne vzdelaný v modernej 
chémii, ovládajúci niekoľko svetových jazykov, sa aktívne zúčastňoval na činnosti, 
medzinárodnej komunikácii a podujatiach Spolku chemikov Slovákov. Jeho asis-
tentmi na LF boli Václav Dostál, Viliam Brechtl, v povojnovom období Ivan Porázik 
a Anton Neuwirth, ktorý v roku 1947 – 1948 absolvoval študijný pobyt na univerzite 
v Zürichu u laureáta Nobelovej ceny za chémiu profesora Paula Karrera.10 

HEŘMANOVÁ, D.: Ústav pre lekársku chémiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rokoch 1923-1938, s. 87.
7 ČÁRSKY, J.: Ústav pre lekársku chémiu LF UK v Bratislave (1922-1923) – prvé vysokoškolské chemické pracovisko 

na Slovensku, s. 18; ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: Začiatky a história Slovenskej chemickej spoločnosti, s. 55.
8 VALENTIN, F.: Sur une novelle forme des deux rhamnites antipodes, s. 689.
9 ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D. – TICHÝ, M.: Sto rokov od narodenia prof. Ing. Dr. Františka Valentina, s. 

229; VALENTIN, F.: O vitamíne C, s. 149, 215, 265, 389, 418.
10 ANTAL, J.: K 50. narodeninám J. M. Ing. Dr. Františka Valentina, s. 17; TOMKULIAK, D.: Prof. Ing. Dr. 

techn. František Valentin päťdesiatročný, s. 33; UHER, M.: Osobnosti FChTP STU v Bratislave, s. 63;UHER, 
M. – MILATA, V.: Spomienka na prof. Ing. Dr-techn. Františka Valentina, s. 38; NEUWIRTH, A. – LESŇÁK, 
R.: Liečiť zlo láskou, s. 248.
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Profesor Valentin, po nespravodlivom a vynútenom odchode z univerzity aj SVŠT 
(v rokoch 1947 a 1948), pôsobil ako vedúci vedecký pracovník na Výskumnom ústa-
ve potravinárskeho priemyslu v Bratislave, premenovaného neskôr na Výskumný 
ústav LIKO (liehovary a konzervárne), kde sa stal priekopníkom výskumu v potra-
vinárskom priemysle na Slovensku.11 

V roku 1948 sa prednostom Ústavu (premenovaného neskôr na Katedru lekárskej 
chémie, respektíve Katedru chémie) stal (ako suplent, od roku 1950 štátny docent) 
prof. RNDr. Ján Kubis, absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Po skončení 
štúdia bol krátko asistentom prof. RNDr. Jindřicha Křepelku na Ústave pre anorganic-
kú a súdnu chémiu. Výskumne sa vtedy uviedol prácou o zlúčeninách 3- a 4-valent-
ného mangánu.12 Vo vojnových rokoch pracoval ako vedúci analytického laboratória 
firmy Baťa v Zlíne, po vojne bol riaditeľom Výskumného ústavu chemického závodu 
Dynamitka v Bratislave. Počas pôsobenia na LF bol členom Vedeckej rady, prodeka-
nom (1950 až 1952) a zároveň súdnym znalcom.13 Ústav pod jeho vedením zabezpe-
čil výučbu lekárskej chémie novými učebnými textami k prednáškam a laboratórnym 
cvičeniam (Ján Kubis, Nadežda Lišková, Eduard Porges, Jozef Čársky). Výskumnou 
činnosťou prispel k rozvoju analytickej chémie na Slovensku, v zameraní na analýzu 
biologického materiálu vypracovaním nových metód stanovenia toxických látok (bar-
biturátov, olova, trichlóretanolu, metyl- a etylalkoholu, tália, karboxyhemoglobínu), 
s ich využitím v pracovnom a súdnom lekárstve (Ján Kubis, Nadežda Lišková, Jozef 
Čársky). Neskôr to bola analýza lipidových zložiek ľudského mozgu (Eduard Porges), 
lipidov a koenzýmu A v hnedom tukovom tkanive14a štúdium mechanizmu denaturácie 
hemoglobínu iónmi prechodných kovov (Jozef Čársky, Marta Hrnčiarová). Medziná-
rodný ohlas vzbudila práca o chemizme a klinickom význame takzvanej reakcie Kim-
barovského.15 V spolupráci s Katedrou analytickej chémie PriF UK sa skúmali chelá-
totvorné vlastnosti niektorých tiosemikarbazónov za účelom ich využitia v analytickej 
chémii ako organické činidlá (Jozef Čársky). Ústav sa podieľal na výučbe lekárskej 
chémie v prvých rokoch činnosti Lekárskej fakulty v Martine.

V roku 1949 vzniklo v rámci ústavu oddelenie biochémie, v súvislosti so zarade-
ním tohto odboru ako predmetu v teoretickej výučbe medikov. Vedením oddelenia 
a prednáškami bol poverený doc. MUDr. Rudolf Korec. Po jeho odchode k pôsobe-
niu na novovzniknutej lekárskej fakulte v Košiciach, funkciu vedúceho prevzal doc. 
MUDr. Teofil Rudolf Niederland.16 

11 ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D. – TICHÝ, M.: Sto rokov od narodenia prof. Ing. Dr. Františka Valentina, s. 
229; UHER, M.: Osobnosti FChTP STU v Bratislave, s. 63; UHER, M. – MILATA, V.: Spomienka na prof. Ing. 
Dr-techn. Františka Valentina, s. 38.

12 KŘEPELKA, J. H. - KUBIS, J.: A study of ter- and quadrivalent manganese, s. 105.
13 RICHTER, A. F.: Šedesát let profesora Jána Kubise. Jeho práce. Několik spomínek, s. 9; ČÁRSKY, J.: Sixthied 

Birth Anniversary of Profesor Dr. Ján Kubis, s. 79.
14 RAJECOVÁ, A. – GUBZOVÁ, L.: Dynamika hladiny koenzýmu A hnedého tukového tkaniva v priebehu 

ontogenetického vývoja, s. 47.
15 ČÁRSKY, J. – KUBIS, J.: K otázke chemizmu a klinického významu reakcie Kimbarovského, s. 453.
16 ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: K začiatkom biochémie na Slovensku (v medzinárodnom kontexte), s. 71; 

ČÁRSKY, J.: Z histórie biochémie na Slovensku, s. 82.
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V rokoch 1976 – 1981 funkciu vedúceho (vtedy Katedry chémie) zastával prof. 
Ing. Ľudovít Bergendi, DrSc., pôvodne vedecký pracovník Katedry mikrobiológie 
a imunológie, neskôr Parazitologického ústavu LF UK, absolvent ChTF SVŠT 
v Bratislave. Počas jeho pôsobenia sa výskum orientoval na progresívnu proble-
matiku patobiochemického významu reaktívnych foriem kyslíka (voľných radi-
kálov), v spolupráci s Katedrou mikrobiológie a imunológie LF (Miroslav Feren-
čík) a na štúdium klinického významu glykohemoglobínu a glykácie proteínov vo 
vzťahu k diabetes mellitus (Jozef Čársky), v spolupráci s II. detskej kliniky Fakult-
nej nemocnice (Dagmar Michalková) a I. internou klinikou Fakultnej nemocnice. 
Aktuálnosť a dosiahnuté výsledky uvedeného výskumu sa stali základom pre jeho 
pokračovanie aj v ďalšom období.

Ústav pre všeobecnú a klinickú biochémiu

Tento samostatný ústav vznikol v roku 1952 z predchádzajúceho oddelenia 
biochémie Ústavu pre lekársku chémiu LF. Prednostom sa stal MUDr. Rudolf 
Niederland, absolvent LF UK v Prahe. Erudíciu v biochémii získal najmä počas 
študijného pobytu na Washingtonovej univerzite v St. Louis (USA) u laureátov 
Nobelovej ceny manželov Coriovcov. Habilitoval sa v roku 1949 v obore vnú-
torného lekárstva, profesorom všeobecnej a klinickej biochémie bol menovaný 
v roku 1952. Prepojenie teoretickej a klinicky aplikovanej biochémie vo vý-
chove budúcich lekárov bol originálny krok v rámci Československa. Vo vý-
skume to umožňovalo orientáciu na problémy klinickej praxe s presadzovaním 
biochemickej objektivizácie medicíny. Profesor Niederland bol členom Vedeckej 
rady fakulty a v danom období zastával aj funkciu prodekana, dekana fakulty 
a prorektora UK. Pedagogickú činnosť (výučbu medikov aj farmaceutov) zabez-
pečil učebnými textami k prednáškam a kolektívne aj laboratórnym cvičeniam. 
Výskum orientoval najmä na metabolizmus salicylanov a ich vplyv na organiz-
mus.17 Ústav, vtedy ako jediné oficiálne pracovisko so zameraním na klinickú 
biochémiu v Československu, bol poverený vytvorením podmienok pre konšti-
tuovanie a činnosť Katedry klinických biochemických vyšetrovacích metód v no-
vozriadenom celoštátnom Inštitúte pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov.18 

Zásluhou profesora Niederlanda sa ústav vypracoval na významnú bioche-
mickú školu na Slovensku, z ktorej vyšli vynikajúce osobnosti a predstavite-
lia viacerých príbuzných vedeckých smerov, inštitúcií a odborných spoločností, 
profesori: Rastislav Dzúrik, Ján Gvozdják, Eva Brixová, Viliam Mézeš, Peter 
Kovács, Timotej Turský, Pavel Mäsiar, Ivan Pecháň a iní. V roku 1957 došlo 
k reorganizácii ústavu, vznikla samostatná Katedra lekárskej biochémie, so za-
meraním na všeobecnú biochémiu (Viliam Mézeš a noví členovia Ján Križko 

17 NIEDERLAND, T. R.: Účinok salicylanov v organizme, s. 142.
18 ČÁRSKY, J. – HEŘMANOVÁ, D.: K začiatkom biochémie na Slovensku (vmedzinárodnom kontexte), s. 71; 

ČÁRSKY, J.: Z histórie biochémie na Slovensku, s. 82.
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a Ivan Pecháň). Pracovníci orientovaní na klinickú biochémiu (Ján Gvozdják, 
Rastislav Dzúrik, Eva Brixová) boli zaradení do novovzniknutej III. internej kli-
niky Fakultnej Nemocnice, ktorej prednostom sa stal profesor Niederland.19 

Katedra lekárskej biochémie

Vedúcim tohto pracoviska (neskôr Katedry biochémie) v rokoch 1957 – 1970 
bol profesor Timotej Turský, absolvent LF UK v Bratislave, člen Vedeckej rady 
fakulty, Kolégia pre organickú chémiu a biochémiu pri ČSAV a Kolégia pre bio-
lógiu pri SAV. Zaslúžil sa o založenie Pobočky Čs. spoločnosti biochemickej na 
Slovensku (zastával aj funkciu jej predsedu) a Biochemického ústavu UK, ktorý 
bol konštituovaný ako základňa pre rozvoj biochémie a kvalifikačný rastu bio-
chemikov na Slovensku. Vo výučbe presadzoval základnú – všeobecnú bioché-
miu, vo vedeckej činnosti experimentálny biochemický výskum s využívaním 
progresívnych laboratórnych metód. Pod jeho vedením sa ústav výskumne pre-
javil najmä v oblasti neurochémie, komplexným štúdiom metabolizmu mozgu 
pri fyziologických a patofyziologických stavoch, respektíve experimentálnych 
podmienkach (Timotej Turský, Viliam Mézeš, Ivan Pecháň, Miloš Marko, Eva 
Valovičová, Eva Zelinková, František Zachar, Ján Križko, Vít Šajter, Lukáš Hal-
čák, Milada Laššánová, Jaroslav Bella, Marta Brechtlová, Branislav Líška, Jela 
Šimeková, Ladislav Turecký a iní). Intenzívne sa sledoval metabolizmus neuro-
mediátorových aminokyselín, nukleotidov, ďalej lipidov a aktivita niektorých 
enzýmov – glutamátdekarboxylázy vo vzťahu k metabolizmu kyseliny glutámo-
vej a γ-aminomaslovej, tiež asparaginázy pri experimentálnej encefalomyelitíde. 
Ústav sa vypracoval na významnú vedeckú školu, v rámci ktorej získavali odbor-
nú kvalifikáciu, okrem domácich, aj externí pracovníci z kliník a ústavov SAV. 
Intenzívny výskum umožnil vznik a rozvoj odboru neurochémie v celoštátnom 
meradle, s hlavnými predstaviteľmi, profesorom Turským, profesorom Mézešom 
a profesorom Pecháňom. Ústav sa podieľal na výučbe a budovaní biochemic-
kého pracoviska na LF v Košiciach a v Martine, kde sa jeho prvým vedúcim a 
zároveň sa dekanom fakulty stal profesor Viliam Mézeš.20 

V roku 1970 došlo (v dôsledku politicko-organizačných zmien) k odvolaniu 
profesora Turského z funkcie vedúceho katedry biochémie a jeho preradeniu 
do kategórie vedeckých pracovníkov. Vedením pracoviska bol poverený pro-
fesor Ján Križko, absolvent LF UK v Bratislave.21 K zmene došlo aj v praktic-
kej výučbe biochémie, kde sa jej ťažisko presunulo na klinicko-biochemické 
vyšetrenie a stanovenie analytov významných v laboratórnej diagnostike. Vý-

19 ČÁRSKY, J.: III. interná klinika LF UK v histórii biochemickej objektivizácie medicíny na Slovensku, s. 18; 
SZELEPCSÉNYI, J.:„Nedýchajte prosím“, s. 286.

20 ČÁRSKY, J.: III. interná klinika LF UK v histórii biochemickej objektivizácie medicíny na Slovensku, s. 18; 
SZELEPCSÉNYI, J.:„Nedýchajte prosím“, s. 286; ČÁRSKY, J.: Vývoj biochémie na Slovensku (50. rokov 
organizovanej činnosti biochemikov), s. 39; ČÁRSKY, J.: Profesor Timotej Turský – 70 ročný, s. 15.

21 TURSKÝ, T.: MUDr. Ján Križko, CSc., peťdesiatročný, s. 54.
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skumná činnosť, okrem pôvodného zamerania na neurochémiu, sa orientovala 
aj na aktuálny výskum α-fetoproteínu v prenatálnej diagnostike rázštepov neu-
rálnej trubice (Ladislav Turecký).

Katedra chémie a biochémie

V roku 1981, v súvislosti s integračnými tendenciami a realizáciou celoštátnej 
prestavby medicínskeho štúdia, došlo k spojeniu katedier chémie a biochémie do 
jedného pracoviska, s vytvorením príslušných oddelení. Jeho vedúcim aj oddelenia 
biochémie sa stal prof. MUDr. Ján Križko, CSc., a oddelenia chémie doc. Ing. Ľudo-
vít Bergendi, CSc. Prestavba súčasne znamenala spojenie predmetov Lekárska ché-
mia a Lekárska biochémia (s jednou skúškou), v dôsledku čoho došlo k výraznému 
zníženiu počtu výučbových hodín, s negatívnym dopadom na úroveň teoretickej prí-
pravy medikov. Výskum pokračoval štúdiom regulácie glutamátového metabolizmu 
v nervovom systéme (Timotej Turský, Milada Laššánová a ďalší), účasti voľných 
radikálov v molekulových mechanizmoch patobiochemických procesov (Ľudovít 
Bergendi, Zdeňka Ďuračková a ďalší) a protektívnej funkcie ceruloplazmínu ako 
vychytávača kyslíkových radikálov (Ladislav Turecký a ďalší). V štúdiu glykácie 
proteínov sa sledovala jej aktuálnosť v patogenéze chronických diabetických kom-
plikácií (Jozef Čársky a ďalší). Z iniciatívy pracoviska sa konalo v roku 1982 prvé 
celoštátne sympózium O superoxide a iných reaktívnych formách kyslíka.

V roku 1986 prevzal funkciu vedúceho katedry, profesor Ľudovít Bergendi, a ve-
dúcim oddelenia biochémie sa stal doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc. V pedagogi-
ke významná bola autorská účasť na tvorbe celoštátnej učebnice lekárskej chémie 
a biochémie (Ľudovít Bergendi). Výskum pokračoval v zameraní na metabolizmus 
nervového systému pri poruchách spojených so zníženým prísunom kyslíka a pri 
degeneratívnych ochoreniach (Timotej Turský, Milada Laššánová a ďalší) a na štú-
dium voľných radikálov v imunologických a patobiochemických procesoch organiz-
mu (Ľudovít Bergendi, Zdeňka Ďuračková a ďalší) s monografickým spracovaním 
problematiky.22 Ďalej to bolo štúdium metabolických a funkčných zmien erytrocytov 
pri diabetes mellitus (Jozef Čársky a ďalší) a vplyvu nutričných faktorov, hormónov 
a farmák na metabolizmus pečeňových buniek, a činnosti biotransformačného sys-
tému pečene pri diabete, s aplikáciou získaných poznatkov v klinicko-biochemickej 
diagnostike (Ladislav Turecký, Ján Chandoga a ďalší).

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie

Nový názov dostal ústav v roku 1991, po schválení výučby klinickej bioché-
mie ako povinne voliteľného a patobiochémie nepovinne voliteľného predmetu 
Akademickým senátom fakulty. Týmto dôležitým rozhodnutím sa zvýraznil vý-

22 BERGENDI, Ľ.: Superoxid a iné reaktívne formy kyslíka, s. 198.
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znam základných predmetov – Lekárska chémia a Lekárska biochémia a zmier-
nila sa aj nekompatibilita študijného programu a rozsah výučby s lekárskymi 
fakultami najmä v zahraničí.23 Na základe výberového konania sa stal prednos-
tom ústavu (v dvoch funkčných obdobiach 1991 – 1996 a 1997 – 2001) prof. 
RNDr. Jozef Čársky, CSc., absolvent PriF UK v Bratislave, funkcionár a čestný 
člen viacerých odborných spoločností, člen Vedeckej rady fakulty a odborných 
komisií pre obhajoby dizertačných prác doktorandského štúdia.24 K hlavným 
úlohám ústavu v tomto období patrila optimalizácia prepojenia obsahu a zabez-
pečenie výučby opäť už samostatných základných predmetov Lekárska chémia 
a Lekárska biochémia v slovenskom a anglickom jazyku, a voliteľných pred-
metov, s prípravou knižnej učebnice25 a početných učebných textov. Ústav mal 
autorskú účasť aj na celoštátnej učebnici lekárskej chémie a biochémie so súbo-
rom názorných učebných pomôcok (Jozef Čársky). Začala sa realizovať výučba 
medziodborového štúdia Biomedicínska fyzika (MFF UK) a ústavná garancia 
výučby v odbore Telesná výchova a šport v špecializácii Regenerácia na FTVŠ 
UK. Na základe Zmluvy o spolupráci ústav zabezpečoval výučbu na PriF UK 
predmetov Funkčná biochémia a Klinická biochémia, s vedením špeciálnych 
cvičení doktorandov v študijnom odbore Biochémia. V rámci celouniverzit-
ných prednášok sa zaviedol blok Voľné radikály v biológii a medicíne. Získa-
ním akreditácie pre doktorandské štúdium v odbore Biochémia sa zintenzívnila 
školiaca činnosť ústavu, absolventov z LF, PriF, FaF a MFF UK, ChTF STU 
a Guelph University v Kanade. V rámci výskumu sa ústav začal zapájať do 
riešenia grantových projektov VEGA a grantov UK, zameraných na pôsobenie 
oxidačného stresu v molekulovom mechanizme patobiochemických a patofy-
ziologických zmien organizmu, špeciálne v procese glykácie proteínov pri dia-
bete, s možnosťou jeho ovplyvnenia látkami s antioxidačnými a antiglykačnými 
vlastnosťami (Jozef Čársky a ďalší, ZdeňkaĎuračková a ďalší). Okrem publi-
kácií v karentovaných periodikách, boli získané výsledky spracované v dvoch 
odborných monografiách.26 V ďalšom projekte sa sledovali biologické zmeny 
spôsobené alteráciou metabolizmu kyslíka (Timotej Turský a ďalší). Ústav bol 
zapojený aj do medzinárodného výskumu Downovho syndrómu (projekt US-
-Slovak Science and Technology), ďalej Rámcového programu EU „Europe-
an Standard Committee“ zameraného na výskum oxidačného poškodenia DNA 
(Zdeňka Ďuračková a ďalší). Zintenzívnila sa výskumná spolupráca s klinikami 
fakulty a príbuznými pracoviskami na PriF, FaF, MFF UK a SAV. Z pridelených 
grantových a fakultných finančných prostriedkov sa podarilo vybaviť labora-
tória novou technikou k efektívnejšiemu výskumu a tiež modernizácii výučby.

23 ČIŽMÁRIK, J.: Prof. RNDr. Jozef Čársky – 75 ročný, s. 266.
24 BERGENDI, Ľ. – ČÁRSKY, J. – HALČÁK, L.: Transformation of the teaching of the medical chemistry and 

biochemistry in the relation to the other medical disciplines at the fakulty of medicine, s. 194.
25 BERGENDI, Ľ. – ČÁRSKY, J. – PECHÁŇ, I.: Základy biologickej chémie a enzymológie, 385 s.
26 ĎURAČKOVÁ, Z.: Voľné radikály v biológii a medicíne (I), 285 s.; ĎURAČKOVÁ, Z. – BERGENDI, Ľ. – 

ČÁRSKY, J. (eds.): Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (II), 315 s.
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Ústav bol zapojený do organizovania odborných seminárov Slovenskej spoloč-
nosti pre biochémiu a molekulovú biológiu pri SAV a do prípravy celoštátneho Bio-
chemického zjazdu vo Vysokých Tatrách. Pri príležitosti 70. výročia konštituovania 
prvého pracoviska, Ústavu pre lekársku chémiu, sa uskutočnil slávnostný seminár 
s odborným programom, spojený s výstavkou exponátov dokumentujúcich jeho his-
tóriu a výsledky pedagogickej a výskumnej činnosti. Pri tejto príležitosti bola udele-
ná ústavu Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a Pamätná medaila 
Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za zásluhy v rozvoji chémie a bioché-
mie na Slovensku. V roku 1998 ústav zorganizoval tradičné odborno-spoločenské 
stretnutie slovenských a českých lekárskych chemikov, biochemikov a klinických 
biochemikov, spojené s oslavou 75. výročia vzniku Ústavu pre lekársku chémiu 
(v Modre – Harmónii), za účasti nestorov českej a slovenskej biochémie.

Pre obdobie rokov 2002 – 2006 bol ustanovený do funkcie prednostu ústavu doc. 
MUDr. Branislav Líška, CSc., absolvent LF UK v Bratislave. Zastával funkciu pred-
sedu Akademického senátu fakulty, neskôr aj Akademického senátu UK. V tomto 
období sa rozšírila výučba o zdravotnícke odbory bakalárskeho štúdia Ošetrovateľ-
stvo, Verejné zdravotníctvo, Fyziatria- Balneológia-liečebná rehabilitácia, Pôrodná 
asistencia a Laboratórne vyšetrovacie metódy. V projekte KEGA (JLF UK) sa ústav 
autorsky podieľal na príprave novej reprezentatívnej učebnice lekárskej biochémie.27 
Výskum pokračoval štúdiom oxidačného stresu v patogenéze „voľnoradikálových 
ochorení“ a antioxidačných ochranných účinkov prírodných polyfenolových a synte-
tických látok (Zdeňka Ďuračková a ďalší, Jozef Čársky a ďalší). Získaný grant Univ. 
Complutense v Madride bol zameraný na štúdium vzťahu skorej a neskorej glykácie 
cirkulujúcich proteínov (Vladimír Jakuš a ďalší). Ústav mal účasť v Národnom dia-
betologickom programe Prevencia diabetes mellitus 1. typu (Jozef Čársky a ďalší) 
a podieľal sa na riešení grantových projektov viacerých teoretických a klinických 
pracovísk LF, UKVCh a SAV (Ladislav Turecký, Zdeňka Ďuračková, Branislav Líš-
ka, Lukáč Halčák, Viera Rendeková, Jozef Čársky a ďalší), ďalej projektov AV 4 
(JLF UK Martin) a bilaterálnych projektov – MVTS a ČR (B. Líška, M. Brechtlová 
a ďalší), Švajčiarska a USA (Zdeňka Ďuračková a ďalší) a na medzinárodnom grante 
NATO LST.CLG v spolupráci s univerzitou v Lodži (Poľsko) (Zdeňka Ďuračková, 
Jozef Čársky a ďalší) a univerzitami v Bielousku (Zdeňka Ďuračková a ďalší).

V rokoch 2006 – 2011 funkciu prednostky ústavu zastávala prof. Ing. Zdeňka Ďu-
račková, PhD., absolventka ChTF SVŠT v Bratislave, členka Vedeckej rady fakulty, 
Redakčnej rady Bratislavských lekárskych listov, čestná členka Slovenskej farmaceu-
tickej spoločnosti a členka viacerých zahraničných odborných spoločností zameraných 
na výskum voľných radikálov a antioxidantov. Ústav pokračoval v zabezpečovaní vý-
učby inováciou študijnej literatúry. V rámci projektu KEGA bola vypracovaná koncep-
cia integrácie programov výučby lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, 
v súlade s modernými trendmi (Jana Muchová a ďalší). Riešili sa výskumné projekty 

27 DOBROTA, D. et al.: Lekárska biochémia, 723 s.
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zamerané na využitie genomiky a proteomiky v štúdiu oxidačného stresu u vybra-
ných chorôb a možností jeho ovplyvnenia prírodnými látkami (Zdeňka Ďuračková, 
Jana Muchová a spol.). Ďalšie projekty sa týkali vzťahu skorej a neskorej glykácie 
a glykoxidácie k metabolizmu pri diabete 2. typu (Vladimír Jakuš a spol.) a markerov 
oxidačného stresu a antioxidačných faktorov (Ladislav Turecký, Lukáš Halčák a ďal-
ší). V projektoch AV 4 išlo o zavedenie neinvazívneho markera zápalového ochorenia 
(Zdeňka Ďuračková a ďalší), ďalej a o využitie magnetickej rezonancie a molekulo-
vej biológie v personalizovanej diagnostike neurologických a psychiatrických ocho-
rení (grant JLF UK Martin) (Branislav Líška ďalší). Spoluúčasťou sa riešili grantové 
projekty Fyziologického ústavu LF UK (Jozef Čársky a ďalší), III. internej kliniky 
(Ladislav Turecký, Vladimír Jakuš a ďalší), Urologickej kliniky (Zdeňka Ďuračková 
a ďalší), tiež projekt UNPF SAV Sociálny stres ako rizikový faktor včasného rozvo-
ja hypertenzie u predisponovaných jedincov (Ingrid Žitňanová a ďalší). V grantoch 
MZ SR sa sledoval význam imunologických a redoxných mechanizmov pri Crohno-
vej chorobe detí (Zdeňka Ďuračková a ďalší), uplatnenie neinvazívneho priestorového 
mapovania metabolitov v mozgu a prostate pri nádorových, neurologických a psy-
chiatrických ochoreniach (JLF UK Martin) (Branislav Líška a ďalší) a detekcia pro-
tilátok proti MICA u príjemcov transplantovaných obličiek vo vzťahu k prežívaniu 
transplantátu (Vladimír Jakuš a ďalší). Účasťou v grantovom projekte NATO CBP.
NUKR.CLG sa skúmal vplyv prírodných a syntetických látok na agregáciu trombocy-
tov (ZdeňkaĎuračková a ďalší) a hodnotili sa markery oxidačného a glykoxidačného 
stresu (Zdeňka Ďuračková a ďalší). Projekt Interreg SR-AT (InfoBioMed) bol zamera-
ný na koordináciu výmeny vedeckých poznatkov biomedicínskeho výskumu (Zdeňka 
Ďuračková). V bilaterálnom projekte s Veľkou Britániou sa zisťoval vplyv omega-3 
mastných kyselín na lipidový profil u detí s miernou hypercholesterolémiou (J. Mu-
chová a ďalší). Značné finančné prostriedky získané z riešenia grantových projektov sa 
okrem výskumu využili aj na rekonštrukciu a modernizáciu laboratórií novou prístro-
jovou technikou. V rámci riešenia projektu EU Interreg SR-AT, DIAPLANT (Zdeňka 
Ďuračková a ďalší) Vplyv prírodných potravinových produktov na chronické kompli-
kácie diabetes mellitus 2. typu bolo vybudované špeciálne laboratórium bunkových 
kultúr (vedúci projektu Ingrid Žitňanová). Pri príležitosti 90. výročia vzniku LF UK 
a 85. výročia Ústavu pre lekársku chémiu bola udelená pracovisku Pamätná medaila 
LF UK za dosiahnuté výsledky vo vedeckom výskume.

Vo funkčnom období 2012 – 2016 a v ďalšom pokračovaní bol do funkcie prednostu 
ústavu ustanovený prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., absolvent LF UK v Bratislave, 
člen Vedeckej rady fakulty, Redakčnej rady Encyklopédia medicíny, podpredseda vý-
boru Slovenskej hepatologickej spoločnosti, člen Štandardizačnej komisie pre klinickú 
biochémiu MZ SR, člen European Association for Study of Diabetes a viacerých komi-
sií a slovenských odborných spoločností. Je garantom voliteľných predmetov Klinická 
biochémia a Základy patobiochémie s príslušnou aprobáciou, zabezpečuje ich výučbu, 
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vrátane autorstva učebných textov a odbornej literatúry.28 Ako prvý začal na Slovensku 
realizovať biochemické vyšetrenie v rámci prenatálnej diagnostiky rázštepov neurálnej 
trubice. Ústav, okrem medikov a študentov medziodborového štúdia bakalárskych a ma-
gisterských odborov, pokračuje vo výučbe na PriF UK v odbore Biochémia, predmetov 
Biochémia fyziologických funkcií I, II a Základy patobiochémie a klinickej biochémie I, 
II. Zaviedol sa nový celouniverzitný prednáškový cyklus Nové trendy v klinickej bioché-
mii (garantom je Zdeňka Ďuračková). Program aktuálneho výskumu vyplynul z riešenia 
projektov MZ SR Štúdium biochemických aspektov hypoperfúzie mozgu pri skleróze 
multiplex (M. Ďurfinová a ďalší) v spolupráci s II. Neurologickou klinikou FN, a Trans-
plantácia obličky a oxidačný stres (J. Muchová a ďalší) v spolupráci s Urologickou kli-
nikou FN. V projektoch APVV (DEPOXIN) sa v spolupráci s UEE SAV a FMFI UK 
sa sledujú na molekulovej úrovni depresívne poruchy u detí a adolescentov vo vzťahu 
k oxidačnému stresu, s predpokladaným protektívnym účinkom omega-3 mastných ky-
selín (Zdeňka Ďuračková a ďalší). V spolupráci s UEE a ÚEF SAV sa testuje bezpečnosť 
terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc (Ingrid Žitňanová a ďalší) a moleku-
lárno-farmakologický prístup k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy (J. Muchová 
a ďalší). V spolupráci s III. internou klinikou pokračuje riešenie grantových projektov 
zameraných na biochemické markery oxidačného stresu a antioxidačných faktorov 
s možnosťou ich využitia u pacientov s diabetom a chronickými hepatopatiami (Ladislav 
Turecký a ďalší), ďalej na vyšetrenia nových fibromarkerov a úlohu oxidačného stresu 
v patogenéze Wilsonovej choroby a hematochromatózy (Ladislav Turecký). Rozvíja sa 
spolupráca so spoločnosťou Cultech Ltd. (Port Talbot, Spojené kráľovstvo), ktorá finan-
cuje výskum preventívneho účinku konzorcia probiotík pri ochoreniach horných dýcha-
cích ciest u detí predškolského veku (PROCHILD), ďalej liečivý účinok konzorcia pri 
užívaní antibiotík (PROCHANT) a/alebo ich vplyv na redukciu hmotnosti (PROWL) (J. 
Muchová a ďalší). Pokračuje výskum účinku polyfenolov na rekonvalescenciu a liečeb-
ný proces u žien s hysterektómiou (HYE) a na klinický priebeh ochorenia u pacientov 
s psoriázou (PSO), financovaný spoločnosťou Horpag Res. Ltd., Ženeva, Švajčiarsko.

Perspektívne zameranie činnosti ústavu

Vo výskumnej činnosti bude ústav vychádzať z doteraz získaných poznatkov o vý-
zname oxidačného stresu, glykácie a glykoxidácie v patobiochemických a patofyzio-
logických procesoch organizmu, s možnosťou ich ovplyvnenia prírodnými látkami 
v klinických podmienkach, vrátane zdravej výživy a životného štýlu. V tomto zamera-
ní sa začala účasť v programe cezhraničnej spolupráce SR – AT projektu EU – V014-
-Interreg Nutri Aging Výživa a zdravé starnutie v spolupráci s univerzitou vo Viedni, 
klinikami LF, pracoviskami UK a ústavmi SAV. V medzinárodnej spolupráci bude po-
kračovať výskum nových markerov oxidačného stresu a zápalovej reakcie organizmu 
pri neurologických a iných ochoreniach, v patogénnej diagnostike pacientov s chronic-

28 TURECKÝ, L.: Biotransformačný systém pečene a diabete mellitus, 153 s.
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kými hepatopátiami a diabetickej nefropátie. Vedeckovýskumný potenciál ústavu bude 
prínosom k medzinárodnej propagácii LF UK a UK. Prostriedkami budú publikačná 
aktivita, pre- a postgraduálna školiaca činnosť, organizačná činnosť a aktívna účasť na 
domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Summary

Institute of Medical Chemistry, Biochemistry
and Clinical Biochemistry at the Faculty
of Medicine Comenius University in Bratislava

Jozef Čársky

The first Institute of Medical Chemistry was established in the years 1922 – 1923. 
In the course of further development associated with updating of medically applied 
chemistry and biochemistry in preclinical (theoretical) training of medical students as 
well as creating a basis for relevant scientific research, there were established several 
independent departments – the Institute of General and Clinical Biochemistry, from 
which the Institute of Medical Biochemistry was later allocated. In the next period, 
chemical and biochemical departments merged to form the Institute of Chemistry and 
Biochemistry and finally in the year 1991, the current Institute of Medical Chemistry, 
Biochemistry and Clinical Biochemistry was established. This development is asso-
ciated with a number of prominent figures of the academic, scientific and social life 
in Slovakia. The extensive pedagogical and educational activities of these institutes 
presented the knowledge on the structure, chemical and biological properties of ionic 
and molecular forms of bioinorganic and bioorganic molecules, their participation and 
function in biochemical and pathobiochemical processes of the human body, together 
with the clinical application and the possibility of basic laboratory monitoring. Re-
search activities were initially focused on both the development of laboratory meth-
ods for the analysis of toxic substances in biological material (with their application in 
occupational and forensic medicine) and also lipid components of the human brain. In 
parallel, intensive research focused on the brain metabolism in pathological and phys-
iological conditions of the body, or different experimental conditions was carried out. 
The results achieved in this area, along with organizational activities, significantly 
contributed to the development of biochemistry and neurochemistry in Czechoslova-
kia. In recent decades, within broad domestic and international cooperation, there has 
been conducted scientific research focused on the molecular mechanism in the devel-
opment of pathobiochemical processes in humans conditioned by the involvement of 
free radicals (oxidative stress) and glycation of biomolecules in relation to diabetes 
mellitus and chronic complications, with a possibility of affecting them. The Institute 
has developed into an internationally recognized scientific school with the accredita-
tion for postgraduate doctoral studies in the field of Biochemistry.
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Archeologické prameny k dějinám lékařství 
v Řecku v prehistorickém a archaickém
období (před rokem 500 př. Kr.)

TOMÁŠ ALUŠÍK

Tato studie je založena na autorově habilitační práci zkoumající dějiny lékařství 
a zdravotní stav populace v Řecku od nejstarších dob (od přelomu svrchního paleoli-
tu a mezolitu, asi 10000 př. Kr.) do roku 500 př. Kr. Pro sledované prehistorické a ar-
chaické období řeckých dějin1 jsou k dispozici celkem čtyři kategorie pramenů. Jde 
o prameny antropologické (dochované lidské kosterní ostatky – nejdůležitější a nej-
početnější kategorie s nejvyšší vypovídající hodnotou), prameny ikonografické (tedy 
umělecká zobrazení nemocných těl nebo jejich částí, léčebných zákroků a případně 
i léčebných božstev nebo héroů) a prameny literární (administrativní a hospodářské 
záznamy z prehistorického a několik literárních děl z archaického období). Do čtvrté 
kategorie pramenů, kterou se bude zabývat tato studie, spadají artefakty či jiné po-
zůstatky získané při archeologickém výzkumu, ale nezařaditelné do již uvedených 
tří skupin (kategorií). Jde o kovové lékařské nástroje, užitkovou keramiku (většinou 
nezdobenou), organická rezidua v keramických nádobách, svědčící o používaných 

1 V této studii je užíváno archeologické relativní chronologie, která pro některá období a regiony vykazuje určité 
odlišnosti. Obecně doba před rokem 500 př. Kr. v Řecku zahrnuje především prehistorické období (dobu kamennou a 
bronzovou a počátek doby železné; asi do roku 1075/1050 př. Kr.) a ranou dobu historickou nebo archaickou. Přechod 
mezi neolitem (mladší dobou kamennou) a dobou bronzovou nastal v závěru 4. tisíciletí př. Kr. a přechod z doby 
bronzové k době železné ve 12. – 11. století př. Kr. – viz např. CLINE, E. H. (ed.): The Oxford Handbook, s. 18-24.

  Doba bronzová na řecké pevnině se označuje jako „heladská“ (angl. Helladic – zkratka H) a její pozdní fáze (pozdní 
doba heladská) často jako „mykénská“ (angl. Mycenaean). Člení se do tří hlavních fází (raná, střední, pozdní) a ty 
dále do následujících period – viz např. SHELMERDINE, C. W. (Ed.): The Cambridge Companion, s. 3-7). 

  Doba bronzová na Krétě se označuje jako „mínojská“ (angl. Minoan – zkratka M). Člení se do tří hlavních fází (raná, 
střední, pozdní) a ty dále do dílčích period. Jako větší chronologické jednotky jsou na Krétě užívána tzv. palácová 
období, kdy konstrukce či neexistence palácových staveb je brána jako známka civilizačního vývoje. Každé palácové 
období zahrnuje několik dílčích period – viz např. SHELMERDINE, C. W. (Ed.): The Cambridge Companion, s. 3-7. 

  Doba bronzová na Kykladských ostrovech se označuje jako „kykladská“ (angl. Cycladic – zkratka C). Člení se do 
tří hlavních fází (raná, střední, pozdní) a ty dále do dílčích period (v této studii je dávána – stejně jako v případě 
heladské a mínojské chronologie – přednost jejich anglickým názvům; viz např. SHELMERDINE, C. W. (Ed.): The 
Cambridge Companion, s. 3-7).

  Raně historické či archaické období, civilizačně spadající do doby železné, bývá nejčastěji členěno na základě změn 
ve výzdobě keramiky. Pro jednotlivé regiony Řecka existují různé regionální chronologie (viz např. COLDSTREAM, 
J. N.: Geometric Greece). Tato epocha zahrnuje submykénské/submínojské (na Krétě) období (asi 1075/1050 – asi 
1050/1025 př. Kr.), dobu protogeometrickou (asi 1050/1025 – asi 900 př. Kr.) a geometrickou (asi 900 – asi 700 př. Kr.; 
historiky jsou tyto rané fáze často označovány jako „temné období“), dobu orientalizující (asi 700 – asi 640/630 př. Kr.) 
a archaickou (asi 640/630 – asi 500 př. Kr.). Pro zjednodušení je v této studii užíváno termínu „archaická doba“.
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léčivech, a zbytky architektury (svatyní i inženýrských staveb). Chronologicky spa-
dají do období od přelomu rané a střední doby bronzové (závěr 3. tisíciletí př. Kr.) 
až k roku 500 př. Kr.

Léčiva a jejich příprava

Nejstaršími prameny tohoto druhu jsou zbytky stavby a organická rezidua na ke-
ramice z lokality Chrysokamino na severním pobřeží východní Kréty, datované do 
období EM III/MM IA. Byly zde objeveny doklady rozsáhlé metalurgické aktivity, 
především tavení mědi.2 Kromě hromady strusky a míst, kde byla ruda tavena, však 
byly zhruba uprostřed lokality odkryty zbytky jednoduché stavby – přístřešku či chaty 
apsidového půdorysu o rozměrech zhruba 2.6 x 3.5 m, s vnitřní plochou asi 8.75 m2.3 
Byla zbudována z netrvanlivých materiálů. Její stěny tvořilo celkem 8 dřevěných slou-
pů či kůlů rozestavěných po obvodu, po nichž se dochovaly jámy o průměru 15 – 20 
cm, ve kterých byly tyto kůly umístěny. Prostor mezi nimi byl vyplněn pravděpodobně 
větvemi či proutím a vymazán hlínou, případně utěsněn plátnem. Dveře se nacházely 
na jižní straně, kde mezi dvěma sloupy byla ponechána široká mezera. Také střecha 
byla provedena z podobných materiálů, protože se po ní nedochovala žádná stopa. 
Vzhledem k existenci ohniště uvnitř chaty však musel být zajištěn odvod kouře. Cha-
ta prošla celkem třemi architektonickými fázemi, z nichž každá je charakterizována 
vlastní podlahou. Mladší – a tedy výše položená – podlaha vždy zhruba překrývá tu 
starší. Uvnitř chaty byly mezi jinými artefakty nalezeny fragmenty několika nádob. 
U 12 keramických střepů byla provedena analýza organických reziduí metodou plyno-
vé chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Výsledky přinesly překvapivé zjištění, 
protože prokázaly látky typické pro některé léčivé rostliny.4 

Takto bylo identifikováno následujících 9 hlavních léčivých rostlin – šafrán, ver-
bena, kmín, anýz, koriandr, fenykl, peganum stepní (Peganum harmala), lékořice, 
routa – a také kafr. Některé z těchto rostlin (koriandr, kmín, fenykl a snad i šafrán) 
byly o několik set let později – v LM/LH období – zaznamenány na tabulkách po-
psaných lineárním písmem B (např. v Knóssu, Mykénách a Pylu).5 Ve většině ana-
lyzovaných nádob je doložena kombinace více takových rostlin. Z některých rostlin 
(např. anýz, koriandr, fenykl) byla užívána semena či celé sušené kusy, v několika 

2 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, An 
Early Minoan Smelting Site.

3 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop, s. 55-66.
4 Ibidem s. 413-428; ARNOTT, R.: Chrysokamino: Occupational Health, s. 112-17; BEESTON, R. F. – 

PALATINUS, J. – BECK, C. W.: Organic Residue Analysis: Chysokamino; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, 
An Early Minoan Smelting Site, s. 246-248.

5 Viz např. WYLOCK, M.: Les Aromates; DHOGA-TOLIS, M.: Kindly Simples, Baneful Simples; VIVLIODETIS, 
E. – GIANNOPOULOU, M.: Variety of Medicines, s. 50-53; ALUŠÍK, T.: Literární prameny, s. 52.
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případech (např. na střepech EUM 5266 a EUM 5277) je však v reziduích přítomen 
i vosk z listů, což znamená, že byly užívány čerstvé. Látky typické pro pryskyřici 
borovice nasvědčují rozpuštění léčivých rostlin ve víně ochuceném pryskyřicí (ta se 
k ochucování používá v Řecku dodnes, např. při produkci známé retsiny), což je do-
loženo např. na střepu EUM 522.8 Výsledný léčivý roztok byl poté zalit vrstvičkou 
olivového oleje, aby tak bylo zabráněno oxidaci. Tato nádoba, z níž střep EUM 522 
pochází – větší zásobnice tvaru vědra, byla tedy pravděpodobně užívána ke sklado-
vání léčiva a ne k jeho konzumaci. Na střepu EUM 5509 byl doložen také olej a ne-
specifikované tuky živočišného i rostlinného (zelenina) původu. Na střepu EUM 526 
bylo kromě jiného zjištěno mléko nebo máslo. Je velice pravděpodobné, že poslední 
dva případy svědčí o produkci léčiva k externí aplikaci ve formě masti či krému.

Doložené léčivé rostliny mají celou řadu pozitivních účinků.10 Anýz, kmín, ko-
riandr a fenykl dobře fungují jako digestivum a proti nadýmání. Fenykl má i mírné 
analgetické účinky a jeho olej (podobně jako semeno koriandru) dobře zabírá proti 
parazitům. Lékořice se používá proti zánětům hrdla i trávicího traktu (včetně vředů). 
Routa byla již ve starověku užívána jako protijed (např. proti hadím kousnutím). 
Šafrán je důležitým sedativem a působí proti celé řadě gynekologických obtíží. Pe-
ganum, routa a verbena jsou známy i svými psychotropními efekty. Většina těchto 
rostlin tedy má vliv především na trávicí trakt. V Chrysokaminu byla proto užívána 
ke zmírnění gastrointestinálních problémů, jako tišící prostředky či mírná antibiotika 
a k ošetření povrchových ran a popálenin. Tyto symptomy a poranění souvisejí s ob-
vyklými nebezpečími při metalurgické činnosti, ale také s intoxikací karcinogenním 
arzénem, který je často přítomný v mědi jako nečistota.11 

Diskutovaná chata tedy nebyla užívána k metalurgii, sloužila spíše jako přístře-
šek pro kovolijce a ostatní dělníky a především k produkci léčiv a patrně i k jejich 
aplikaci a konzumaci. Tento závěr kromě organických reziduí podporují i další fakta. 
Na základě nevelkých stop ohoření půdy nebylo ohniště uvnitř chaty schopné vy-
vinout teplotu nezbytnou k tavení rudy. Ve vnitřním prostoru také nebyly nalezeny 

6 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop, s. 422-423; ARNOTT, R.: Chrysokamino: 
Occupational Health, s. 115, 117; BEESTON, R. F. – PALATINUS, J. – BECK, C. W.: Organic Residue 
Analysis: Chysokamino, s. 97-99; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, An Early Minoan Smelting Site, s. 246.

7 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop, s. 423-424; ARNOTT, R.: Chrysokamino: 
Occupational Health, s. 115, 117; BEESTON, R. F. – PALATINUS, J. – BECK, C. W.: Organic Residue Analysis: 
Chysokamino, s. 99-100; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, An Early Minoan Smelting Site, s. 246.

8 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop, s. 418-419; ARNOTT, R.: Chrysokamino: 
Occupational Health, s. 115, 117; BEESTON, R. F. – PALATINUS, J. – BECK, C. W.: Organic Residue 
Analysis: Chysokamino, s. 89-91; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, An Early Minoan Smelting Site, s. 246.

9 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop, s. 426-427; ARNOTT, R.: Chrysokamino: 
Occupational Health, s. 115, 117; BEESTON, R. F. – PALATINUS, J. – BECK, C. W.: Organic Residue Analysis: 
Chysokamino, s. 104-105; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, An Early Minoan Smelting Site, s. 248.

10 Viz např. ARNOTT, R.: Chrysokamino: Occupational Health, s. 112-115; ARNOTT, R.: Chrysokamino: 
Occupational Health and the Earliest Medicines on Crete (2011).

11 Ve struskách v Chrysokaminu byl arzén prokázán v množství odpovídajícímu 0 – 26% hmotnosti. Viz 
BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop, s. 329-353; ARNOTT, R.: Chrysokamino: 
Occupational Health, s. 110, 118; ARNOTT, R.: Chrysokamino: Occupational Health and the Earliest 
Medicines on Crete (2011).
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nádoby charakteristické pro vaření a ani nebyly v reziduích prokázány ve větších 
koncentracích rostlinné oleje ani živočišné tuky, tedy běžné složky a zbytky po pří-
pravě pokrmů. Chata tedy nesloužila k metalurgickým činnostem ani obvyklému 
(dlouhodobému či permanentnímu) obývání.

Profese taviče kovů samozřejmě s sebou nesla celou řadu zdravotních rizik. 
Mohl se zranit při práci – při manipulaci s rudou nebo být popálen ohněm, žárem 
či tavenou rudou – a navíc byl vystaven nebezpečí poškození zdraví arzénem. 
Vzhledem k povaze metalurgické činnosti je dosti pravděpodobné, že se u tavičů 
postupně projevily příznaky dlouhodobé intoxikace arzénem, jako gastrointesti-
nální problémy, kožní léze, bolesti hlavy, malátnost, křeče, postižení periferních 
nervů a samozřejmě rakovina. Bohužel dosud nebyly objeveny kosterní ostatky 
lidí pracujících v této lokalitě, známe jen místo, kde žili (je situované o několik 
desítek metrů výše na vrcholu stejného kopce jako metalurgická lokalita). Ačkoli 
s největší pravděpodobností neznali příčinu svých problémů, uvědomovali si po-
psané symptomy a svůj celkově se horšící zdravotní stav. Obojí nepřímo dokládá 
právě produkce léčivých prostředků. Snažili se proto chránit a zlepšit své zdraví 
přípravou a užíváním popsaných léčiv na rostlinné bázi, rozpuštěných nejčastěji ve 
víně. Povrchová zranění včetně popálenin si ošetřovali krémy či mastmi, případně 
medem (užívaným často k léčení povrchových ran).

Chata v Chrysokaminu je z hlediska dějin medicíny důležitá hned z několika 
hledisek. Jde o vůbec nejstarší známý prostor v Řecku, kde byly prokazatelně při-
pravovány léčivé prostředky – jakási primitivní lékárna – a kde bylo pravděpodob-
ně zároveň prováděno i vlastní ošetřování (šlo tedy i o určitou ošetřovnu). Ta je tak 
o několik set let starší než Xeste 3 v Akrotiri na Théře, jejíž některé prostory s nej-
větší pravděpodobností sloužily k léčebným účelům.12 Uvedená organická rezidua 
však především dokládají nejstarší známá komplexní a skutečně dochovaná (byť 
v miniaturním množství) léčiva v Řecku a snad i jedny z nejstarších v celé Evropě. 
Tímto je zde také poprvé bezpečně prokázáno užívání některých léčivých rostlin, 
známých jinak až z LM/LH období z tabulek popsaných lineárním písmem B. Tyto 
léčebné přípravky byly na svoji dobu poměrně sofistikované – na jejich přípravu 
byla ve většině případů použita kombinace hned několika léčivých rostlin, aby byl 
celkový léčivý účinek zesílen. Znamená to, že lidé už tehdy chápali vztah mezi to-
xicitou, zraněním, nemocí a léčivem. Zároveň pracovníci v Chrysokaminu museli 
být schopni si léčiva zajistit. Můžeme bohužel pouze spekulovat, zda si je připra-
vovali sami dělníci, nebo specialista – lékař/léčitel či lékárník. Používané medi-
cínské prostředky však mohly poskytnout relativně komplexní péči na zdravotní 
problémy vyplývající z profese taviče kovů. Kromě roztoků na vnitřní nemoci či 
symptomy jsou doloženy i masti či krémy, s největší pravděpodobností na spále-
niny či kožní léze. Je tedy dosti možné, že v lokalitách s doloženou metalurgickou 
či kovářskou aktivitou došlo ke vzniku jakési medicínské specializace označované 

12 FERRENCE, S. C. – BENDERSKY, G.: Therapy with Saffron, s. 220-221.
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dnes jako pracovní lékařství. Bohužel takové doklady máme z Řecka sledovaného 
období jen z Chrysokamina, takže není možné spolehlivě určit, zda tomu tak bylo 
všeobecně, nebo jestli jde jen o izolovaný případ.

Lékařské nástroje

Co se týče lékařských nástrojů, ze sledovaného období bohužel neznáme jedno-
značné typy nástrojů pro jejich medicínské využití. Již od neolitu mohly být pro řezy 
do kůže i tkání užívány obsidiánové nože či čepelky, které i dnes – pokud jsou dobře 
zachovány – jsou velice ostré (obr. 1). Jejich výhodou je, že se rychle neotupí a může 
s nimi být proveden rovný a čistý řez. Obsidiánové čepelky jsou velice častým a po-
četným nálezem na mnoha řeckých prehistorických lokalitách.

Od rané doby bronzové 
byly k lékařským i toalet-
ním účelům užívány také 
bronzové výrobky13 a od 
přelomu 2. a 1. tisíciletí př. 
Kr. i železné. Bohužel je-
jich medicínská funkce není 
mnohdy zcela jistá, zvláště 
u nástrojů nalezených jed-
notlivě či pouze v několika 
málo kusech. Pravděpo-
dobně byly využívány také 
k jiným účelům, nejčastěji 
kosmetickým či toaletním, 
ale i praktickým či výrob-
ním. Lékařské uplatnění tak 
kromě nožů mohly mít také 
různá škrabadla, špachtle, 
pinzety, kleště a kovová pá-

rátka či tyčinky. Bronzové nože však mají nevýhodu, že se mohou poměrně brzy 
otupit. Byla vyráběna celá řada jejich typů, s úzkým nebo širokým zahnutým os-
třím.14 Mohly být používány jako skalpely při operacích nebo jako břitvy na holení 
určitého místa. Škrabadla v medicíně našla využití při trepanacích prováděných 
škrábací technikou, pinzety15 a kleště pak na vytahování různých předmětů z ran 
(trnů, třísek, ale i třeba šípů). Dosti diskutovaným typem nástroje jsou tzv. ušní 
tyčinky (ear picks).16 Jde o tenké kovové tyčinky o délce 4 – 15 cm, nejčastěji 

13 Obecně viz např. BRANIGAN, K.: Aegean Metalwork.
14 Viz např. TZEDAKIS, Y. – MARTLEW, H. (eds.): Minoans and Mycenaeans, s. 274-275, kat. č. 283-284, 287-288.
15 Viz např. Ibidem, s. 275, 285-286; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 304, kat. č. 179.
16 Viz např. SALAVOURA, E.: Mycenaean ‚Earpick‘.

Obr. 1 Ukázka obsidiánových nožů/čepelek.
Neolit-doba bronzová.

Archeologické muzeum Sitia (východní Kréta).
Zdroj: archív autora
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Obr. 2 Soubor lékařských nástrojů z hrobu K v pohřebišti Palamidi-Pronoia v Naupliu
(Argolida, Peloponnéský poloostrov).

LH IIB. Kresba: Pavla Alušíková Dostalíková. 
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s malou lžičkou či naběračkou, eventuálně očkem na konci. Byly vyráběny z kovu 
(bronz, ale i stříbro či zlato) i slonoviny. Je možné rozlišit jejich 4 typy: s otvorem 
na zavěšení, se smyčkou či očkem na konci, s ostrou špičkou (charakteru párátka) 
a s rovnou rukojetí. Z prehistorické doby jich pochází něco přes 20 kusů, ty nejstar-
ší z rané doby bronzové (např. z Chalandriani na ostrově Syros17, z lokality Moch-
los na Krétě18 nebo z Thermi na ostrově Lesbos19), nejvíce se jich ale vyskytuje na 
řecké pevnině v pozdní době helladské. Usuzuje se, že tyto nástroje mohly sloužit 
k různým účelům, především jako toaletní náčiní.20 Je ale také možné, že našly 
využití i v medicíně a při výrobě léčiv, případně různých nápojů21 a kosmetických 
přípravků.22 Na jejich konkrétní funkci, včetně medicínské, ale může poukazovat 
pouze jejich kontext.23 To platí i pro další nálezy kovových nástrojů různých typů 
specifikovaných výše. Ve sledovaném období se totiž vyskytlo pouze několik málo 
případů, kdy bylo objeveno více kusů různých nástrojů, jejichž kontext je s vyso-
kou mírou pravděpodobnosti identifikoval jako soubor lékařských nástrojů.

Jde především o nález z komorového hrobu K z pohřebiště Palamidi-Pronoia 
v Naupliu (v Argolidě na Peloponnéském poloostrově) z období LH IIB, sestávající 
z nože se širokým zahnutým ostřím, krátkého nože, pilky, velkých zubatých kleští, 
3 dlát, dlouhé tzv. ušní tyčinky, 2 lancet a pinzety se širokými úchopovými ploška-
mi (obr. 2).24 V komorovém hrobě III v Kalapodi (ve Fókidě ve středním Řecku) 
z LH IIB byly součástí hrobové výbavy jednoho zemřelého (kromě zbraní a jiných 
artefaktů) 2 bronzové nože a stříbrná ušní tyčinka s otvorem na zavěšení na konci.25 
V jiném hrobě z téže lokality (komorový hrob I) měl u sebe zemřelý nože, pinzetu 
a misky z vah. Dakoronia se domnívá, že prvně zmíněný nebožtík byl příslušníkem 
válečnické třídy a zároveň vojenský lékař, podobně jako Asklépiovi synové Ma-
cháón a Podaleiros. Druhý zemřelý podle ní mohl být lékařem či lékárníkem (vzhle-
dem k miskám vah v jeho hrobové výbavě).26 Z geometrického období (8. století 
př. Kr.) pochází další početný soubor lékařských nástrojů, nalezených v Kavousi na 
východní Krétě (obr. 3). V hrobech č. 5 a 9 lokality Vronda se dochovalo několik 
železných nástrojů – 3 menší nože podobné skalpelům, pinzeta, 4 tyčinkovité sondy 
a 3 zvláštní dláta či škrabky s užším koncem určeným snad k zasazení do rukojeti 
a širším koncem zahnutým až do pravého úhlu.27 Posledně uvedené dochované části 
nástrojů měří 5.7 – 10.1 cm. Jak upozorňují Liston a Preston Day, jejich tvar a ve-

17  iz např. BRANIGAN, K.: Aegean Metalwork, s. 34, 174, pl. 15, n. 1278.
18 Viz např. Ibidem s. 34, 174, pl. 15, n. 1279.
19 Viz např. Ibidem s. 34, 174, pl. 15, n. 1280.
20 SALAVOURA, E.: Mycenaean ‚Earpick‘, s. 349-350.
21 SAKELLARAKIS, J. A. – SAPOUNA-SAKELLARAKI, E.: Archanes, s. 606; SALAVOURA, E.: Mycenaean ‚ 

Earpick‘, s. 350.
22 DAKORONIA, P.: Rare Burial Gifts, s. 60; SALAVOURA, E.: Mycenaean ‚Earpick‘, s. 350.
23 Ibidem s. 349-350.
24 Archaiologikon Deltion 28, 1971, B1, 90-94, obr. 6, pl. 89b-c, 91c-e; ARNOTT, R.: War Wounds and the 

Treatment, s. 503, pl. XCVIIb.
25 DAKORONIA, P.: Rare Burial Gifts, s. 60-61, obr. 2.
26 Ibidem s. 60-61; SALAVOURA, E.: Mycenaean ‚Earpick‘, s. 348.
27 LISTON, M. A. – DAY, L. P.: It Does Take a Brain Surgeon, s. 67-70, obr. 4.4-4.8.
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likost je předurčuje k použití pro provádění trepanací škrábací technikou (jako je 
mimochodem ta z hrobu č. 5 – viz část o kosterních ostatcích).28 Další soubory lékař-
ských nástrojů – včetně jejich nových typů, jako jsou např. bronzové tzv. vytahovací 
nádobky na vytvoření podtlaku (cupping vessels)29 – pocházejí až z doby okolo roku 
500 př. Kr. a z následujícího 5. století př. Kr. Příkladem může být soubor nástrojů 
z Ialysu na ostrově Rhodos, datovaný do 1. poloviny 5. století př. Kr.30

Keramika

Kromě namalovaných výjevů na stěnách či dně jsou některé keramické nádoby 
důležité pro dějiny lékařství i kvůli svému tvaru, který naznačuje jejich využití pro 
léčebné účely, především skladování léčivých přípravků. Např. z mínojské Kréty 
se dochovala celá řada drobných nádobek s rozšiřujícími se stěnami, vysokých jen 
několik centimetrů a označovaných jako tzv. conical cups.31 Medicínské využití ale-

28 Ibidem
29 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 294-96, kat. č. 162-163.
30 Viz např. BERGER, E.: Das Basler Artztrelief, s. 65-66, obr. 63-66 (zde je soubor datován k roku 500 př. Kr.); 

STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 295-96, kat. č. 163 (s další bibliografií).
31 Viz např. BETANCOURT, P. P.: The History of Minoan Pottery; TZEDAKIS, Y. – MARTLEW, H. (eds.): 

Minoans and Mycenaeans, s. 267.

Obr. 3 Soubor lékařských nástrojů z Hrobů 5 a 9 v Kavousi Vronda (východní Kréta).
Geometrické období (8. století př. Kr.). Kresba: Pavla Alušíková Dostalíková.
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spoň některých z nich je velice pravděpodobné. Ve starém paláci ve Faistu (místnost 
č. 25) bylo objeveno asi 400 miniaturních nádobek s jedním uchem. Předpokládá 
se, že obsahovaly aromatické a esenciální oleje, ale také léčivé prostředky.32 Exis-
tují také skupiny nádob připomínající hlavici makovice. Ty byly produkovány např. 
v pozdní době bronzové na Kypru (tzv. Base-Ring Ware, období LCyp I-III – asi 17. 
– 11. století př. Kr.)33 i na Krétě v pozdní době bronzové (12. – 1. polovina 11. století 
př. Kr.) a protogeometrickém až geometrickém období (10. – 8. století př. Kr.).34 
V obou případech jde o džbánky či konvičky s globulárním tělem a vysokou cylin-
drickou výlevkou a uchem. Bývají také zdobeny reliéfními pásky. Jejich tvar a vý-
zdoba napovídá, že v nich mohly být skladovány opiáty pro léčebné využití.

Z archaického i klasického období pocházejí i nízké nádobky kulovitého tvaru s ši-
rokým prstencem okolo ústí, tzv. arybaloi, které jsou uzpůsobeny k roztírání olivového 
oleje na kůži.35 Blahodárné účinky jeho aplikace byly známy již tehdy. Olej byl často 
nanášen atlety před cvičením a po jeho skončení byla z pokožky usazená vrstva pra-
chu, špíny a potu setřena nástrojem zvaným strigilis.36 Šlo nejčastěji o bronzovou (zná-
my jsou však i exempláře železné, stříbrné a vzácněji také z jiných materiálů) škrabku 
s dlouhým zahnutým ostřím, na vnitřní straně mírně konkávním. Rukojeť je tvořena 
ouškem, kterým byly prsty protaženy. Poprvé se objevuje na konci 6. století př. Kr. 
a v téměř nezměněné podobě se vyskytuje až do závěru antiky. Vzhledem k tomu, že 
strigilis byla univerzálním nástrojem osobní hygieny, byla užívána i ženami, zejména 
při rituální koupeli před svatbou. Motiv mladíků stírajících si z pokožky špínu strigi-
lou a následné čištění tohoto nástroje se objevuje poměrně často v attickém vázovém 
malířství od konce 6. století př. Kr. Vzhledem ke speciálnímu tvaru však tato škrabka 
mohla sloužit i jako specifický lékařský nástroj při aplikaci léčivého prostředku do 
ucha. Některé antické prameny uvádějí, že lék byl vložen do konkávního ostří strigily, 
byl rozpálen nad plamenem a poté vlit do ušního kanálku.37

Architektura

1. Tzv. vrcholové svatyně (peak sanctuaries) na Krétě
Kromě organických reziduí a celé řady praktických předmětů, které měly větší 

či menší souvislost s medicínou, budou v této studii stručně prodiskutovány i zbyt-
ky architektury ve svatyních léčebných božstev. Takové svatyně byly zakládány již 
v prehistorickém období. Z Kréty je známo několik desítek tzv. vrcholových sva-

32 Viz např. LEVI, D.: L‘Archivio, s. 54-55, obr. 33-34, 56; VIVLIODETIS, E. – GIANNOPOULOU, M.: Variety 
of Medicines, s. 52.

33 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 272-273, kat. č. 135-136.
34 Viz např. ASKITOPOULOU, H. – RAMOUTSAKI, I. A. – KONSOLAKI, E.: Archaeological Evidence on the 

Use of Oipum, s. 24, obr. 1; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 273, kat. č. 137-138.
35 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 114, kat. č. 10.
36 Viz např. KOTERA-FEYER, E.: Die Strigilis; KRATZMÜLLER, B. – LINDER, R. – SOJC, N.: Die Strigilis 

im antiken Athen.
37 Viz např. MILNE, J. S.: Surgical Instruments, s. 88-89.



92

Historia Medicinae Slovaca IV.Štúdie

tyň (peak sancturaries).38 Ty 
byly zakládány na vrcholu 
(ne však nutně nejvyšším) 
hory nebo kopce nepříliš da-
leko od sídliště (sídlišť), se 
kterým mají přímý vizuální 
kontakt. V těch větších a vý-
znamnějších jsou doloženy 
zbytky kamenné architek-
tury. Doba jejich největšího 
rozkvětu se datuje do obdo-
bí starých a nových paláců 
(MM – LM I). Jejich nejcha-
rakterističtějším a nejdůleži-
tějším znakem jsou depozity 
oblázků, votivních terako-
tových figurek lidí, zvířat, 
případně i jiných rituálních předmětů, někdy dokonce z dražších materiálů (vzác-
nější druhy kamene či kovy). Právě vzhledem k ukládání terakotových figurek lidí 
a anatomických ex-vot, mnohdy zobrazujících patologie, se usuzuje na provádění 
léčivého kultu v nich.39 

Jednou z nejlépe prozkoumaných svatyní s dochovanými zbytky architektury je 
Petsofas, u níž rozeznáváme dvě architektonické fáze – MM I a (MM III-) LM I.40 
Hlavní část svatyně ležela na vrcholu kopce a nejbližších částech svahů pod ním. 
Zde byla postavena solidní zeď terasy (označená jako B – K – C – D), lomená v pra-
vém úhlu; k jejímu postrannímu křídlu byla přistavěna menší zídka (označená jako 
A – B); přístup na tuto terasu byl ze severu po straně.41 

Největší a nejdůležitější svatyně tohoto typu na celé Krétě se však nacházela na 
vrcholu hory Juktas (na místě známém pod názvem Psili Korfi; obr. 4).42 Bohaté 
nálezy ukazují na její těsné spojení s palácem v Knóssu (z něhož je vrchol Juktasu 
dobře vidět). Byla zbudována v MM IA a rozkládá se na dvou terasách. Na západ-
ní straně teras stojí oltář (dochované rozměry 4,7 m do délky a 0,5 m do výšky). 
Východně od tzv. Terasy II byla objevena skupina pěti místností; patrně však nešlo 
o nejdůležitější sakrální prostory (svatyni). Východně od nich možná existovala tře-

38 Viz např. RUTKOWSKI, B.: Minoan Peak Sanctuaries; PEATFIELD, A. A. D.: Minoan Peak Sanctuaries; 
MARINATOS, N.: Minoan Religion, s. 115-123; WATROUS, L. V.: Some Observations; NOWICKI, K.: Some 
Remarks). Mezi nejvýznamnější takové svatyně patří Juktas-Psili Korfi (střední Kréta; viz např. KARETSOU, 
A.: The Peak Sanctuary of Mt. Juktas), Atsipades (západní Kréta; viz např. PEATFIELD, A. A. D.: Rural Ritual 
in Bronze Age Crete) a Petsofas (východní Kréta; viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas).

39 Viz např. PEATFIELD, A. A. D.: Minoan Peak Sanctuaries; Watrous 1995; ARNOTT, R.: Healing Cult; 
MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing.

40 Viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas.
41 Ibidem s. 16-21.
42 Viz např. KARETSOU, A.: The Peak Sanctuary of Mt. Juktas, s. 2003.

Obr. 4 Mínojská vrcholová svatyně (peak sanctuary)
Juktas-Psili Korfi (střední Kréta). MM IA-LM III. 

Zdroj: archív autora.
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tí terasa. V období MM III bylo spojení s knósským palácem patrně ještě zúženo, 
neboť zbytky z této doby jsou mnohem monumentálnější než z jiných podobných 
svatyní tohoto typu. Religiózní aktivita je v této svatyni doložena po velmi dlouhou 
dobu, až do závěru doby bronzové/mínojské – fáze LM III (A-B). Lokalita také 
byla – možná již v MM období?43 – obehnána masivní zdí z velkých kamenných 
bloků dlouhou 735 m a širokou přes 3, jejíž dochovaná výška činí asi 3,5 m. Podobná 
svatyně s nálezy stejného typu byla objevena i v lokalitě Agios Georgios na ostrově 
Kythéra, datovaná do MM IB/II-LM IB období.44 

2. První svatyně léčebných božstev z archaického období
Na řecké pevnině byla na hoře Kynortion (v Argolidě na Peloponnéském poloost-

rově) nad pozdějším slavným okrskem boha lékařství Asklépia v Epidauru v pozdně 
helladském období založena svatyně místnímu božstvu jménem Maleatas.45 Od po-
čátku 1. tisíciletí př. Kr. byl s tímto Maleatem spojován bůh světla a umění Apollón, 
který měl také léčivé schopnosti. Byl zde uctíván jako Apollón Maleatas. Svatyně se 
rozprostírala na třech terasách a jejím centrem byl oltář pod širým nebem. Kultovní 
aktivitu zde v pozdně helladské, geometrické i archaické době dokládají zejména 
oltář pod širým nebem a vrstvy popela, kostí zvířat, střepů nádob, svědčících o ri-
tuálních hostinách. Jedním z klíčových elementů zdejší svatyně však byl i pramen, 
který měl pravděpodobně léčivou moc. Na spodní terase se také dochovaly skrovné 
zbytky kultovní stavby (snad chrámu) ze 7. století př. Kr.

Mezi 8. a 6. stoletím př. Kr. dochází k postupnému spojování Asklépia s Apol-
lónem, kdy Asklépios se postupně etabluje jako samostatný bůh lékařství a Apol-
lónův syn.46 Tak tomu kromě diskutovaného Epidauru bylo např. v lokalitě Trikka 
(v Thessalii ve středním Řecku), kde se podle řeckého zeměpisce Strabóna (asi 64 
př. Kr. – 19/23 po Kr.) nacházel nejstarší a nejslavnější Asklepion (Asklépiův po-
svátný okrsek).47 Bezpečné doklady Asklépiova kultu jsou známy z více lokalit na 
základě nalezených votivních darů z 8. – 6. století př. Kr., nejčastěji z míst pozděj-
ších (klasických, helénistických a římských) Asklépiových svatyní či posvátných 
okrsků. Např. v Gortýně v Arkádii (na Peloponnéském poloostrově) byly odkryty 
hned dvě Asklépiovy svatyně, v jedné z nich dokonce i zbytky kultovní stavby z 8. 
století př. Kr.48 Také v Messéné (Mesénie, Peloponnéský poloostrov) byly kromě 

43 Viz např. ALUŠÍK, T.: Defensive Architecture, s. 70-71.
44 Viz např. COLDSTREAM, J. N. – HUXLEY, G. L. (eds.): Kythera.
45 LAMBRINOUDAKIS, V.: L’eau Médicinale a Épidaure; LAMBRINOUDAKIS, V.: Conservation and 

Research; LAMBRINOUDAKIS, V. K.: Theurgic Medicine, s. 21; IAKOVIDIS, S. E.: Mycenae – Epidaurus – 
Argos – Tiryns – Nauplion, s. 127, 144-145.

46 Viz např. KERÉNYI, K.: Asklepios; WALTON, A.: Asklepios; LEHMANN, T. (ed.): Wunderheilungen in der 
Antike, s. 32-38.

47 Strabón, Zeměpis, 9, 5.17 (není přeloženo do češtiny; anglická edice STRABO: Geography, 1927: „Now Triccê, 
where is the earliest and most famous temple of Asclepius, borders on the country  p431 of the Dolopians and 
the regions round Pindus“).

48 Viz např. STAVROPOULOS, S. G.: Ta Asklipieia; MITROPOULOU, Ε.: Λατρεiα Ασκληπίου και Υγείας; 
REITHMÜLLER, J. W.: Asklepios, s. I 133-148; LEHMANN, T. (ed.): Wunderheilungen in der Antike, s. 33-34.
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votivních darů objeveny pozůstatky kultovní stavby z 8. či 7. století př. Kr.49 Raná 
kultovní aktivita je doložena také v Korintu (v Korintii na Peloponnéském poloos-
trově) v oblasti pozdějšího Asklepia z pozdního 4. století př. Kr.50 Ranou fázi kultu 
z poloviny 6. století př. Kr. zde reprezentují zbytky malého chrámu, dvou sloupo-
vých hal (sloužících k tzv. inkubaci) a fontány. Dokonce zde byly odkryty pozůstat-
ky snad ještě starší stavební aktivity – 4 jámy pro dřevěné pilíře, patrně podpírající 
střechu malé svatyně.

V Epidauru od 7. století př. Kr. dochází k postupnému přenášení, resp. rozšiřo-
vání kultovní aktivity mimo horu Kynortion, dolů na epidaurskou pláň. Zde máme 
kultovní aktivitu a stavební činnost bezpečně doloženou v 6. století př. Kr. Založe-
ní tohoto Asklepiova kultovního okrsku však neznamenalo konec svatyně Apollóna 
Maleata na hoře Kynortion. K nové výstavbě tam docházelo ve 4. století př. Kr. 
i v římském období a svatyně fungovala paralelně s Asklepionem až do konce anti-
ky. V 6. století př. Kr. je doložen počátek stavební aktivity ve vlastním Asklépiově 
posvátném okrsku v Epidauru, tedy na rovině pod horou Kynortion.51 Mezi nejstar-
ší architektonické zbytky pod pozdějšími stavbami (ze 4. století př. Kr. a pozdější 
doby) patří základy pod tzv. Budovou E, situovanou v jihovýchodní části okrsku. 
Jde především o oltář vzniklý z popela obětin a zbytky malé kultovní budovy – prav-
děpodobně staršího chrámu, kde byl původně uctíván Asklépios ještě s Apollónem. 
Patrně ještě v závěru 6. století př. Kr. bylo v této oblasti zbudováno nejstarší en-
koimeterion – prostor, v němž přespávali poutníci/pacienti, kteří přišli do svatyně 
hledat vyléčení a věřili, že je bůh ve spánku uzdraví nebo alespoň sešle návod, jak 
se svých zdravotních problémů zbavit. Důležitým místem kultu již v 6. století př. Kr. 
byla také posvátná studna hluboká 17 m, jejíž voda byla pokládána za léčivou. Její 
zbytky, stejně jako pozůstatky nedávno objevené malé stoy (sloupové haly)52 ze stej-
né doby, byly objeveny v základech pozdějšího enkoimeteria z klasického období 
(zvaného též abaton, postaveného ve 4. – 3. století př. Kr.).

Inženýrské projekty

Na závěr této studie budou prezentovány 3 inženýrské projekty, které měly okra-
jovou souvislost s medicínou z pohledu veřejného zdraví. Jde o vodovody, které 
byly vybudovány za účelem zásobování obyvatelstva čistou pitnou vodou. V Athé-
nách nechal vodovod, který přiváděl vodu z horního toku řeky Ilissos na severo-

49 Viz např. MITROPOULOU, Ε.: Λατρεiα Ασκληπίου και Υγείας; REITHMÜLLER, J. W.: Asklepios, s. I 39, 
141-43, II 156-167; LEHMANN, T. (ed.): Wunderheilungen in der Antike, s. 34.

50 Viz např. Roebuck 1951; REITHMÜLLER, J. W.: Asklepios, s. I 123-130, obr. 13-14, II 54-61, obr. 66-68; 
LEHMANN, T. (ed.): Wunderheilungen in der Antike, s. 32-33, obr. 10-11.

51 Viz např. IAKOVIDIS, S. E.: Mycenae – Epidaurus – Argos – Tiryns – Nauplion, s. 127-145; LAMBRINOUDAKIS, 
V.: L’eau Médicinale a Épidaure; LAMBRINOUDAKIS, V.: Conservation and Research; REITHMÜLLER, J. 
W.: Asklepios, s. I 148-174, 278-324, obr. 15-19; LEHMANN, T. (ed.): Wunderheilungen in der Antike, s. 34-36, 
obr. 13; LAMBRINOUDAKIS, V. K.: Theurgic Medicine, s. 21-23.

52 LAMBRINOUDAKIS, V. K.: Theurgic Medicine, s. 22.
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východních svazích pohoří 
Hyméttos, vybudovat tyran 
Peisistratos a jeho synové 
v 6. století př. Kr., především 
mezi roky 527 – 510 př. Kr. 
Šlo o v zemi uložené terako-
tové potrubí sestavené z dílů 
o délce asi 1 m a průměru asi 
30 cm s otvorem na čištění 
a obrubou a žlábkem na kaž-
dém konci, které takto moh-
ly být navzájem velmi dobře 
spojeny.53 Uvnitř Athén se 
potrubí rozdělilo na několik 
větví, aby mohly být zásobe-
ny různé části města. Velmi 
dobře dochovaný úsek byl 

odkryt v délce 62 m poblíž stanice metra Evangelismos v centru moderních Athén 
(obr. 5).54 Hlavní proud ale směřoval do slavné fontány Enneakrounos („S devíti chr-
liči“), kterou Peisistratovci vybudovali v centru. Z jejich doby (2. polovina 6. století 
př. Kr.) pochází tzv. Jihovýchodní fontána na athénské Agoře (obr. 6).55 Nachází se 
v její jihovýchodní části, nedaleko kostela Svatých apoštolů a tzv. Jižní stoy I. Jde 
o obdélnou stavbu o délce asi 18 m, do níž je vstup třemi sloupy ve střední části 
severního průčelí. Na základě zpráv některých antických autorů bývá tato fontána 
někdy ztotožňována s peisistratovskou Enneakrounos.56 Podle Campa je však prav-
děpodobnější lokace Enneakrounos jižně od Akropole.57 

Druhý vodovod se nachází na ostrově Samos a jde o jedno z nejobdivuhodněj-
ších technických děl předřímské antiky. Zmiňuje se o něm i historik Hérodotos 
(zakladatel antického dějepisectví; 5. století př. Kr.).58 Okolo poloviny 6. století př. 
Kr. zde Eupalinos, syn Naustrophův z Megary, vybudoval na příkaz tyrana (sa-
movládce) Polykrata vodovod, přivádějící vodu do antického města Samos, le-
žícího na místě dnešní obce Pythagorion.59 Ten přiváděl vodu z pramene Ayades 
severozápadně od města a při cestě do jeho opevněného areálu musel překonat 
údolí a kopec, na kterém se rozkládá akropole. Od pramene byl vodovod veden 

53 TÖLLE-KASTENBEIN, R.: Das archaische Wasserleitungsnetz.
54 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 108-109, č. kat. 6.
55 Viz např. THOMPSON, H. A. – WYCHERLEY, R. E.: The Athenian Agora XIV, s. 197-199; CAMP, J. Mc. II.: 

The Athenian Agora, s. 157-158, obr. 119-121.
56 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 109.
57 CAMP, J. Mc. II.: The Athenian Agora, s. 158.
58 HÉRODOTOS, Dějiny, III, 60: „Skrze kopec, vysoký asi sto padesát sáhů, vykopali zdola tunel s ústím na obou 

stranách. V celé jeho délce je vykopán příkop, hluboký dvacet loket a široký tři stopy, kterým se potrubím vede 
voda z mocného pramene do města. Stavitelem tunelu byl Naustrofův syn Eupalinos z Megary.“

59 KIENAST, H.: Die Wasserleitung des Eupalinos auf Samos.

Obr. 5 Úsek Peisistratova vodovodu
v Athénách (527 – 510 př. Kr.),

zakonzervovaný ve vestibulu stanice metra Evangelismos. 
Zdroj: archív autora.
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potrubím v zemi o délce 890 
m přes údolí ke kopci, skrz 
jehož masiv byl prokopán 
tunel o délce 1036 m. Šlo 
o pasáž čtvercového půdo-
rysu o rozměrech přibližně 
1.8 x 1.8 m, k jejíž jedné 
straně byl připojen kanál 
na vodu dosahující hloubky 
několika metrů a dodržují-
cí přirozený sklon (obr. 7). 
Po výstupu z masivu kopce 
pokračovalo opět podzemní 
vedení do fontán a cisteren 
v centru města. Tento vodo-
vod byl užíván asi tisíc let, 
než byl v římské době na-
hrazen zcela novým.

Třetí významný vodovod 
archaického období se na-
lézá na ostrově Naxos (obr. 
8). Pro zásobování starově-
kého hlavního města ostrova 
(dnešní Chora) vodou z pra-
menů v oblasti dnešní ves-
nice Melanes byl s největší 
pravděpodobností již ve 2. 
polovině 6. století př. Kr. vy-
budován 11.5 km dlouhý vo-
dovod, který byl upravován 
a používán ještě v římském 
období.60 Podobně jako v pří-
padě athénského projektu šlo 
o dlouhé terakotové potrubí 
uložené ve výkopu v zemi 
a sestavené z jednotlivých dílů zasazených do sebe pomocí vnitřního žlábku na jed-
nom a užšího nástavce na druhém konci. Jeden díl dosahoval délky 54.5 cm (50 cm 
vlastní těleso trubky a 4.5 cm nástavec pro spojení trubek do sebe), vnitřní průměr 
činil 20.5 cm a vnější 28.5 cm (stěna trubky tedy byla 4 cm silná). Rozdíl překoná-
vaných výšek činil 190 m, při průměrném klesání 1.5%. Výrazným technickým prv-

60 LAMBRINOUDAKIS V. – SFYROERA, A. – BILIS, TH. – MAGNISALI, M. – KAZOLIAS, E.: The Ancient 
Aqueduct of Naxos.

Obr. 6 Tzv. Jihovýchodní fontána na athénské Agoře.
2. polovina 6. století př. Kr.

Zdroj: archív autora.

Obr. 7 Eupalinův vodovod na ostrově Samos, tunel.
Polovina 6. století př. Kr. 

Zdroj: archív autora.
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kem prokazujícím schopnos-
ti stavitelů je 220 m dlouhý 
tunel vysekaný do skály ne-
daleko od počátku vodovo-
du, kterým byla voda vedena 
do oblasti sousedního údolí 
Kambones (a odtamtud pak 
dále až do hlavního města). 
O tomto vodovodu překva-
pivě nehovoří žádné písemné 
prameny a ani archeologické 
datování bohužel nemůže 
jednoznačně určit dobu jeho 
vzniku (použité trubky jsou 
charakteristické především 
pro pozdně klasické a helé-

nistické období). Po důkladné kontextuální analýze veškerých dostupných pramenů 
je však nejpravděpodobnější dobou výstavby nejstarší fáze vodovodu 2. polovina 6. 
století př. Kr., kdy Naxos zažíval období své největší prosperity (především za vlády 
tyrana (samovládce) jménem Lygdamis, mezi lety 545 – 524 př. Kr.).61 V pozdějších 
obdobích – zejména v římské době, zvláště ve 2. a případně na počátku 3. století po 
Kr. – byl vodovod opravován a přestavován.62

Všechny 3 tyto vodovody ukazují důraz kladený na zajištění dostatku čisté pitné 
vody, aby vzrůstající počet obyvatel městských států nebyl odkázán na vodu ze stu-
den, které mohly vyschnout nebo být kontaminovány mikroorganismy. Jde tedy také 
o určité epidemiologické opatření. Zároveň je tím dobře vyjádřena vysoká úroveň 
řecké materiální i duchovní kultury, jejíž důležitou součástí byla tělesná hygiena. To 
je mimo jiné vyjádřeno častými náměty osob koupajících se ve fontánách v pozdně 
archaickém černofigurovém malířství a velké množství nádobek na olivový olej, ur-
čený pro roztírání po pokožce, a strigil (k seškrábání špíny z povrchu těla – viz výše). 
Na základě těchto ikonografických i archeologických pramenů je možné usuzovat, 
že k definici hygienických standardů muselo dojít již okolo poloviny 6. století př. Kr.

Závěrem

Archeologické prameny k dějinám řecké medicíny z doby před rokem 500 př. Kr. 
zahrnují celou řadu různých kategorií artefaktů a druhů lokalit se zbytky staveb, ze-
jména svatyní, takže nelze provést jejich relevantní rozbor. Jde však o primární pra-
meny, poskytující mnohdy velmi důležitou výpověď o různých aspektech medicíny 

61 LAMBRINOUDAKIS V. – SFYROERA, A. – BILIS, TH. – MAGNISALI, M. – KAZOLIAS, E.: The Ancient 
Aqueduct of Naxos, s. 380-383.

62 Ibidem, s. 384-387.

Obr. 8 Antický vodovod na ostrově Naxos (Kyklady).
2. polovina 6. století př. Kr.

Zdroj: archív autora.
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sledovaného období v širším smyslu. Dokládají tak nejen zásadní detaily tehdejší 
lékařské praxe, ale také upozorňují na medicínské souvislosti spousty praktických 
věcí a činností každodenní potřeby, jako byly tvary nádob, užití některých kovových 
nástrojů nebo zásobování vodou. Nejzásadnějším přínosem této kategorie pramenů 
pro dějiny lékařství sledovaného období jsou bezesporu zbytky chaty fungující jako 
lékárna či ošetřovna, s prokázaným užíváním rostlinných léčiv doložených organic-
kými reziduy na střepech nádob v lokalitě Chrysokamino na východní Krétě. Obojí 
je nejstarším známým příkladem svého druhu v Řecku a patrně i v celé Evropě. 
Zároveň nás metalurgické zaměření lokality Chrysokamino informuje o počátcích 
specializace dnes nazývané „pracovní lékařství“.

Celkově lze shrnout, že archeologické prameny k dějinám řecké medicíny sle-
dovaného období v sobě zahrnují hned několik aspektů. Nejdůležitějším je lékař-
sko-farmaceutický aspekt, vypovídající o detailech lékařské praxe, používaných 
léčivech, nástrojích i prostorách. Dalším je náboženský aspekt, informující nás 
o proměnách, ustalování a vůbec organizaci kultu léčitelských božstev. Preventivní 
či spíše epidemiologický aspekt zahrnuje stavební a inženýrské projekty zajišťující 
zásobování vodou – vodovody a fontány. Soubor artefaktů souvisejících s každo-
denní hygienou a užitím i uskladněním léčiv pak odráží praktický každodenní aspekt 
lékařství sledovaného období.

Summary

Archaeological Sources for the History of Medicine in Greece
in the Prehistoric and Archaic Periods (before 500 BC)

Tomáš Alušík

For the study of the history of Greek medicine in the period in question, four basic 
types or categories of sources are available. They include: 1) anthropological sourc-
es (preserved human skeletal remains), 2) iconographical sources (images of afflicted 
bodies or body parts, medical and/or surgical interventions, as well as the medicinal 
deities of heroes), 3) literary sources (administrative and economic records from the 
prehistoric period and several writings of literature from the Archaic period) and 4) 
sc. other sources. This paper describes and discusses the fourth category of sources, 
i.e. the archaeological one in the narrower sense that cannot be incorporated into the 
three previous types/categories of sources. These are, above all, medical and surgical 
instruments and pottery that served as vessels for keeping medicinal preparations and/
or ingredients, or as utensils for their application. An absolutely special finding is that of 
potsherds with preserved organic residues from the turn of the Early and Middle Bronze 
Ages, found at the Chrysokamino metallurgy workshop in Eastern Crete. Analysis of the 
residues proved the production of medicinal preparations with plants to cure injuries or 
symptoms connected with the metal industry. This category of sources also includes rel-
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ics of buildings with rooms most probably used in treatment, the earliest cult precincts 
of medicinal deities and heroes (the Cretan sc. peak sanctuaries, where a healing cult 
was also practised, dated mainly to the Middle and Late Bronze Ages; the earliest sites 
of Asclepius’s cult, sc. asklepieia, are dated to 8th – 6th centuries BC) and structures 
connected with a clear fresh water supply, such as various kinds of aqueducts and foun-
tains. The chronological range of these sources is from the turn of the Early and Middle 
Bronze Ages (end of 3rd mill. BC) until 500 BC.
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Kuriózna „kostička srdca“
a Samuel Spilenberger

FRANTIŠEK ŠIMON

Samuel Spilenberger (1572 – 1655), známy levočský mestský a spišský stoličný 
lekár, bol úspešný vo viacerých oblastiach života. Jednak vo svojom povolaní, lie-
čil totiž významné osobnosti svojej doby, uhorského palatína Juraja Turzu (1567 – 
1616), Gabriela Betlena (1580 – 1629) a bol tiež povolaný k smrteľnej posteli cisára 
Mateja II. (1557 – 1619), jednak v občianskom živote. Bol totiž senátorom a členom 
mestského súdu v Levoči, okrem toho úspešne podnikal v oblasti výroby papiera 
a bol aj literárne činný.1 

Za hlavné dielo v oblasti medicíny by sme mohli považovať Theses de morbo 
Hungarico, 2 t. j. Tézy o uhorskej chorobe, dizertačnú prácu, ktorou ukončil v roku 
1597 štúdium medicíny v Bazileji. Napísal aj tri morové spisy, v roku 1622 vyšli 
paralelne dve obsahovo takmer identické práce, jedna po latinsky Tempore infec-
tionis haec ante omnia observanda, quae sequuntur,3 a druhá v nemčine Zur Zeit 
der Infection soll man vor allen Dingen nachvolgende Mittel brauchen,4 čiže V čase 
infekcie treba dodržiavať nasledujúce opatrenia. V roku 1634 vydal rozšírené vyda-
nie týchto spisov pod názvom Pestis Alexicacus renovatus,5 resp. Obnovený spis na 
odvracanie moru. Ako typický humanistický autor nepublikoval len lekárske, ale aj 
poetické práce, boli to rôzne príležitostné básne, svadobné, smútočné, rozlúčkové, 
ako aj pozdravné básne v dielach iných autorov.6

Zvláštny článok o Spilenbergerovi sa objavil v roku 1671, teda takmer po dvad-
siatich rokoch od jeho smrti, v najstaršom medicínsko-prírodovednom časopise sve-
ta Miscellanea Curiosa Medico-physica Academiae Naturae Curiosorum, ktorý uve-
rejnil jeho spoluzakladateľ Philipp Jakob Sachs (1627 – 1672) pod názvom Effigies 
humana in ossiculo cordis humani, v preklade Ľudská podobizeň na kostičke srdca 

1 O jeho živote pozri PETROCIOVÁ, O.: Lekársko-lekárenský rod Spillenbergerovcov; KREDATUSOVÁ, A.: 
Spišský lekár, vzdelanec.

2 SPILENBERGER, S.: Theses de morbo Hungarico, latinské faksimile so slovenským, maďarským a nemeckým 
prekladom: SPILENBERGER, S.: Morbus Hungaricus.

3 SPILENBERGER, S.: Tempore infectionis, jeden exemplár sa nachádza v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne.
4 SPILENBERGER, S.: Zur Zeit der Infection, jeden exemplár sa nachádza v Knižnici reformovaného kolégia 

v Debrecene; pozri aj nové vydanie s komentárom HORVAY, R.: Das Leutschauer Pestilenzbüchlein; pozri aj 
BOČKAYOVÁ, K., ŠIMON, F.: Morové spisy.

5 SPILENBERGER, S.: Pestis Alexicacus.
6 Pozri ZBOROVJAN, M.: Básnická tvorba.
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človeka.7 Názov časopisu obsahuje latinské adjektívum curiosus, čo znamená v la-
tinčine starostlivý, pozorný, zvedavý, ale pre tento článok sa toto adjektívum hodí 
v našom význame slova, pretože sa v článku opisuje naozaj kuriózny prípad. Spilen-
berger podľa toho videl na „kostičke srdca“8 podobizeň mŕtveho pacienta, ktorému 
táto kostička patrila.

Krátky článok má zvláštnu formu, najprv ide o text samotného Samuela Spilenber-
gera, potom do toho vstupuje spomínaný Ph. J. Sachs, až napokon ten cituje Spilenber-
gerovho syna, Davida Spilenbergera (1627 – 1684), tiež známeho lekára. Všetci traja 
sú aj uvedení v zozname autorov uverejnenom pred samotnými článkami.

Na začiatku sa z textu samotného Samuela Spilenbergera, ktorý je písaný 
v prvej osobe, dozvedáme, že keď raz bol kvôli liečbe palatína Juraja Turza na Lie-
tavskom hrade, tak mu tam tiež prítomný uhorský šľachtic barón Gašpar Horváth9 
ukazoval srdcovú kostičku svojho zomrelého brata, na ktorej bola dokonca jeho 
jasná podobizeň. Stalo sa to po roku 1611, po roku smrti spomínaného pacienta. 
Tento text možno plánoval uverejniť v zahraničí (priamo v tom časopise?) už sám 
Samuel Spilenberger, pretože dvakrát považoval za potrebné bližšie konkretizo-
vať geografický názov v Uhorsku, jednak sa spomína „uhorská Liptovská stolica“ 
a jednak „uhorský Lietavský hrad“. Mohol to však modifikovať až jeho syn, ktorý 
text našiel v jeho pozostalosti.

Ďalej pokračuje redaktor, Ph. J. Sachs, ktorý by považoval historku za inaudita, 
neslýchanú, keby sa o nej nedozvedel priamo od syna Spilenbergera, Davida Spilen-
bergera. Ten mu ju vylíčil v liste v roku 1671.

Napokon článok končí zase v prvej osobe, ale tentokrát to píše David Spilenber-
ger. Stretol sa so synom Gašpara Horvátha, Františkom Horváthom, ktorý spomenu-
tú kostičku aj po otcovi zdedil, takže mu potvrdil pravdivosť rozprávania jeho otca 
a porozprával mu aj, ako o túto rodinnú relikviu prišiel.

Táto neuveriteľná historka vzbudzovala pozornosť čitateľov aj po mnohých ro-
koch od uverejnenia, vo viac alebo menej skrátenej verzii a v nemeckom preklade 
sa totiž postupne objavila až trikrát v rôznych publikáciách, nie však vo vyslovene 
lekárskych. V roku 168310 a 169411 v prácach o podivuhodnostiach prírody a tretíkrát 
v roku 1728 v knihe o sliezskej šľachte.12 Je zaujímavé, že toto tretie dielo vydal Ján 
Sinapius (1667 – 1725), rodák z Liptovskej Teplej, syn známeho slovenského baro-
kového spisovateľa a prekladateľa Daniela Sinapius-Horčičku (1640 – 1688), ktorý 
študoval a istý čas aj pôsobil v Levoči. Keď však v roku 1756 vyšli v nemeckom 

7 SACHS, Ph. J.: Observatio XL, s. 71-72.
8 Ide zrejme o skostnatenú medzikomorovú priehradku, ktorá sa vyskytuje v staršom veku u ľudí, ossa cordis, 

srdcové kosti, sa však vyskytujú vo veterinárskej anatómii u párnokopytníkov. Jej existenciu u ľudí odmietli 
v dejinách anatómie už VESALIUS, A.: De humani corporis, s. 93, neskôr HALLER, A. von: Elementa 
physiologiae 1., s. 348-349 a tiež HYRTL, J.: Antiquitates anatomicae, s. 93.

9 Šľachtické meno Horváth bolo v Uhorsku veľmi časté, v zozname uhorských rodín sa mi nepodarilo identifikovať 
Gašpara Horvátha, pozri Nagy, I.: Magyarország., s. 141-174.

10 HAPELIUS, E. G.: Größte Denkwürdigkeiten.
11 SEYFRIED, J. H.: Medulla mirabilium.
12 SINAPIUS, J.: Des Schlesischen Adels.



107

Historia Medicinae Slovaca IV. Štúdie

jazyku niektoré práce z časopisu, v ktorom bola táto historka pôvodne publikovaná 
v latinčine, tento článoček sa nedočkal prekladu, nebol teda uznaný za dôležitý a je 
tam uvedený len jeho nemecký názov.13 

Nepublikovaním tejto správy vo vedeckom časopise sa potvrdilo, že nešlo o ne-
jaký zaujímavý lekársky poznatok, ale len o kuriozitu, pri ktorej zrejme hrala veľkú 
úlohu predstavivosť. Na druhej strane krátke články, tzv. pozorovania, jeho syna, 
Davida Spilenbergera, ktoré boli uverejnené v tom istom ročníku pôvodného latin-
ského vydania,14 v nemeckom preklade vyšli.15 Článok je zaujímavý pre nás ešte aj 
tým, že sa tu spomína Spilenberger ako osobný lekár palatína Juraja Turza. Životo-
pisci Spilenbergera sa pri tom fakte odvolávajú na Caspara Cunrada (1571 – 1633), 
súčasníka Spilenbergera, ktorý ho tak označuje na viacerých miestach.16 Tento člá-
nok je však svedectvom z prvej ruky, teda priamo od samotného Spilenbergera.

Pozorovanie XL.
Pána Samuela Spilenbergera.

Ľudská podobizeň na srdcovej kostičke človeka

Urodzený barón Uhorského kráľovstva Gašpar Horváth z Liptovskej stolice 
v Uhorsku mal brata, ktorý slúžil v tom čase kráľovi Báthorymu v Poľsku a mal 
niekoľko rokov suchoty. Pretože ho poľskí lekári neboli schopní liečiť, zostalo im len 
predpovedať ďalší priebeh choroby. V roku 1611 zomrel a lekári, ktorí boli zvedaví 
na príčinu neliečiteľnej choroby a smrti, mu pri pitve otvorili hrudník. V strede dosť 
vyschnutého srdca našli kostičku v tvare mandle a, čo bolo prekvapenie, na tejto 
kostičke bola podobizeň mŕtveho baróna a to taká pravá a zreteľná, ako keby ju 
vytvoril nejaký veľmi šikovný sochár, a to dokonca aj s bradou, ktorú nosil. Spomí-
naný barón a brat mŕtveho Gašpar Horváth, ktorý v tom čase žil spolu so mnou na 
uhorskom Lietavskom hrade, kde som liečil urodzeného grófa Juraja Turza, palatína 
Uhorského kráľovstva, mi ju sám ukázal, dal do mojich rúk, aby som si ju lepšie po-
zrel. Svätosväte prisahal pred palatínom, že bol pri pitve mŕtvoly a odobratí kostičky.

Táto vyrozprávaná príhoda vyzerá takmer neuveriteľne, keby ju nepotvrdil syn 
spomínaného a pred viacerými rokmi zosnulého Samuela Spilenbergera, lekára 
uhorského palatína a slobodného kráľovského mesta Levoča, veľavážený pán David 
Spilenberger, nástupca otca v úrade levočského lekára. Stalo sa tak v liste, ktorý 
napísal v Levoči a adresoval mne do Vratislavi v tomto roku, t. j. v roku 1671. Píše 
v ňom: Túto vyrozprávanú príhodu som našiel zaznamenanú vlastnoručne mojím 
otcom v rukopisnej knihe pozorovaní. Keď som sa raz rozprával so synom spomína-
ného baróna Gašpara Horvátha, Františkom, a pýtal som sa na tú vec s kostičkou 
a či pozná tú príhodu, odpovedal, že kostička vyrezaná poľskými lekármi z tela jeho 

13 SPILENBERGER, S.: XL. Wahrnehmung.
14 SPILENBERGER, D.: Cancer latens, Post purgans.
15 SPILENBERGER, D.: Von einem verborgenem Krebs, Von der fast unersättlichen Begierde.
16 CUNRADUS, C.: Symbolum, s. A7v; CUNRADUS, C.: Prosographiae, s. 185.
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otca prešla zároveň s ostatným otcovským dedičstvom do jeho vlastníctva a že ju 
často ukazoval viacerým ľuďom. Keď však bol raz v Chorvátsku a kvôli zvestiam 
o tureckom vpáde bol nútený veľmi rýchlo pozbierať všetky svoje veci, mnohé pritom 
navždy opustiť a útekom sa zachrániť, kostička sa stratila. Náš ďalší rozhovor vtedy 
v lese prerušila náhla búrka, takže som nemohol zistiť akým spôsobom vznikla a či tá 
podobizeň predstavovala sošku alebo obraz, pretože pán František Horváth onedlho 
na to zomrel.

List Davida Spilenbergera
(Philipp Jakob Sachs z Löwenheimu)

Zusammenfassung

Kurioses „Herzknöchelchen“ und Samuel Spilenberger

František Šimon

Im Beitrag wird ein von Ph. J. Sachs erzählter Fall von einem kuriosen „Herz-
knöchelchen“ analysiert. Laut der Erzählung des Sohnes von Samuel Spilenbeger, 
auch eines Arztes, David Spilenbergers, sah sein Vater an dem „Herzknöchelchen“, 
d. h. an der Verknöcherung der Scheidewand der Herzkammern, das Bild eines toten 
Patienten, dem dieses „Knöchelchen“ gehörte. Es handelt sich um eine Kuriosität, 
bei der offensichtlich eine große Rolle die Vorstellungskraft spielte.
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Gustáv Láng (1838 – 1869) – takmer 
zabudnutý priekopník parazitológie,
urológie a histológie v Uhorsku

LÁSZLÓ KISS

Dňa 5. februára 1869 zomrel vo vtedajšom Prešporku vo veku 31 rokov Gustáv 
Láng. Okrem rodiny a príbuzenstva len málokto vedel, že menovaný bol nielen le-
károm ale aj profesorom na lekársko-chirurgickom ústave v Kolozsvári, v dnešnej 
rumunskej Kluži. Pochovaný bol na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave, dnes je 
jeho náhrobok neidentifikovateľný.1 

Gustáv Láng sa narodil 15. decembra 1838 v Bratislave do rodiny lekára, Gustáva 
Lánga (1803 – 1878) a Agneši Kataríny Tucentálerovej. Jeho brat, László (Ladislav) 
(1837 – 1914) sa stal známym strojárom a podnikateľom v Budapešti a ako jeden 
z prvých v Uhorsku začal vyrábať parné turbíny a dieselové motory.2 Gustáv Láng 
starší študoval medicínu vo Viedni, kde aj roku 1830 ukončil štúdium dizertačnou 
prácou s názvom De scirrho ventriculi (v jazviacej sa rakovine žalúdka).3 Prakti-
zoval a určitý čas bol tiež ordinárom Evanjelickej nemocnice v Bratislave. Gustáv 
Láng mladší získal základné a stredné vzdelanie vo svojom rodnom meste. Musíme 
korigovať údaj slovenských4 a maďarských biografických lexikónov.5 Konkrétne, 
Láng získal diplom lekára nie v Pešti, ale tak ako jeho otec, vo Viedni. V Zozname 
promovaných doktorov medicíny na lekárskej fakulte univerzity vo Viedni s rozsa-
hom od začiatku roka 1849 až do konca školského roka 1872/1873 je na strane 
XXVI uvedené: “Lang, Gustav: 18. 2. 1862”.6 Svoj pozorovací talent a publikač-
nú schopnosť demonštroval už ako študent. Počas letných prázdnin sa totiž vrátil 
do Bratislavy a navštevoval už spomínanú Evanjelickú nemocnicu. Z tohto času 
pochádza jeho prvá publikácia, ktorá vyšla v peštianskom časopise Orvosi Hetilap 
(Lekársky týždenník).7 Ide o publikáciu kazuistiky, ktorej obsah vystihuje samotný 
názov: Vydutina vystupujúcej srdcovnice so zväčšovaním sa ľavého srdca – suchoty 

1 Nie je uvedený v zozname náhrobrov v OBUCHOVÁ, V. – HOLČÍK, Š.: Cintorín pri Kozej bráne, passim.  
2 NAGY, F. (ed.): Magyarok a természettudományok és a technika történetében. Életrajzi Lexikon A-tól Z-ig, s. 314-315. 
3 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Harmadik kötet, s. 117. 
4 MAŤOVČÍK, A. – PARENIČKA, P. (eds.): Biografický lexikón Slovenska, zv. 5, Km – L, s. 622. 
5 KAPRONCZAY, K.: Magyar Orvoséletrajzi Lexikon, s. 230. 
6 Verzeichnis der an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien von Anfang des Jahres 1849 bis zum Ende 

des Studienjahres 1872/1873 promovierten Doktoren der Medizin. 1.Teil (A - L), s. 26.
7 Zakladateľom a redaktorom bol v roku 1857 rodák zo Štrby, lekár Ľudovít Markušovský (1815-1893). 
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a katar priedušiek – smrť, pravdepodobne v dôsledku upchatia bezmennej tepny krv-
nou zrazeninou”8. Ide o perfektný popis prípadu 62 ročného pacienta, od prijatia 9. 
augusta až po upadnutie do bezvedomia, respektíve úmrtie 28. augusta 1860. Pitva 
potvrdila diagnózu medika, získanú poklopom a auskultáciou hrudníka, ale odhalila 
aj čerstvé ložiská pľúcnej tuberkulózy. Predpokladáme, že mladý Láng sa mohol 
infikovať tuberkulózou už práve pri tejto pitve. Kazuistika bola publikovaná so sú-
hlasom primára nemocnice Jána Gerleyho.9 

Po promócii začiatkom roku 1862 začal Láng svoju lekársku dráhu v Pešti. Jeho 
pôsobenie môžeme rekonštruovať na základe jeho publikácii. Už 30. augusta 1862 
publikoval krátku prácu O cudzom telese v močovej rúre10 z chirurgického oddelenia 
primára Kovácsa Sebesténya,11 ktorá prezrádza záujem mladého lekára o mikrosko-
povanie. Primár odstránil z močovej rúry mladíka cudzie teleso a Láng zistil pomo-
cou mikroskopu, že ide o hrach, ktorý „prežil” 16 rokov vo vydutine močovej rúry.

Nasledujúce dve publikácie poukazujú na ďalšiu zastávku Lángovej profesnej 
dráhy, a to Batizfalvyho súkromný chirurgicko-ortopedický ústav.12 Keď 22. júla 
1863 profesor János Balassa úspešne odstránil nádor hornej čeľuste veľkosti sle-
pačieho vajca, bol nielen jeho asistentom ale vykonal aj histologické vyšetrenie 
tumoru. Zistil, že ide o „fibroid”, čiže o nezhubný nádor z väzivového tkaniva.13 
Druhá publikácia z toho istého ústavu dokumentuje záujem Gustáva Lánga o prob-
lematiku močových kameňov. Boli to prvopočiatky novej disciplíny, urológie, kto-
rá sa pestovala ešte na chirurgických oddeleniach. Profesor Balassa bol zároveň 
priekopníkom urológie, o čom svedčí aj ďalšia Lángova práca s názvom Otvorenie 
močového mechúra – vyliečenie – nečakaný odchod kúsku, cievu podviažúcej chi-
rugickej slučky cez močovú rúru.14 Desaťročného chlapca operoval znovu profesor 
Balassa v celkovej narkóze; odstránil kameň a obvyklým spôsobom, slučkou, pod-
viazal cievy. Jeden koniec slučky odrezal, druhý nechal vyčnievať z rany. Chlapec 
po viac ako mesačnej hospitalizácii odišiel z ústavu v dobrom stave. O tri týždne 
neskôr však vyhľadal dr. Lánga a odovzdal mu podlhovasté teleso, ktoré doma 
vymočil. Láng s prekvapením zistil, že ide o neodrezaný kúsok slučky, ktorý sa 
dostal do mechúra a slúžil tam ako kryštalizačné jadro pre tvorbu nového močové-

8 LÁNG, G.: Függérdag (aneurysma aortae)a balszív túltengésével; tüdőgümőkór és hörghurut; - halál, 
valószinűen a névtelen ütér betömülése (embolia) következtében, s. 783-786.    

9 Ján Gerley (1815? – 1867)  skončil medicínu v Pešti v roku 1841 ešte s menom Hrdlička. V roku 1861 sa stal 
hlavným župným lekárom. V roku 1865 na putovnej schôdzi lekárov a prírodovedcov v Bratislave predniesol 
štúdiu o kretenizme na Žitnom ostrove. K tomu podrobnejšie KISS, L.: A csallóközi endémiás kreténizmus 
története, s. 380-390.   

10 LÁNG, G.: Idegentest a húgycsőben, s. 670-671.
11 Endre Kovács Sebestény (1814 – 1878) rodák z Tekovskej župy (Veľké Vozokany) bol jedným z najlepších 

chirurgov Uhorska a primárom slávnej mestskej nemocnici sv. Rocha v Pešti. 
12 Samuel Batizfalvy (1826 – 1904) rodák z Rimavskej Soboty, bol priekopník ortopédie v Uhorsku, od roku 

1862 prevádzkoval v Pešti svoj ústav, na chirurgickom oddelení ktorého často operoval aj najslávnejší uhorský 
chirurg, profesor János Balassa (1814 – 1868), ako i vyššie spomínaný Endre Kovács Sebestény.     

13 LÁNG, G.: Rostdag (fibroid) a felső állcsont bal felében – kiirtás  – gyógyulás, s. 697-699.   
14 LÁNG, G.: Húgycsőmetszés (cystotomia) – gyógyulás – az érlekötési kacsnak váratlan kiürítése a húgycsövön 

át, s. 754-755.
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ho kameňa. Láng preto navrhol nový spôsob podviazania cievy, aby v budúcnosti 
nedošlo k podobnej postoperačnej komplikácii. Súčasťou Lángovej práce je, sa-
mozrejme, analýza odstráneného močového kameňa, ktorú vykonal v „chemickej 
dielni”, čiže v laboratóriu univerzity.

Z uvedených kazuistík vidieť, že záujem Lánga o nové, prevažne z prírodných vied 
prevzaté metódy, ako chemické (laboratórne) vyšetrenia moču, močových kameňov, his-
tologické (mikroskopické) vyšetrenia, bol silnejší než záujem o klasické klinické pred-
mety (chirurgia, vnútorné lekárstvo). Preto neprekvapuje, že už 9. júla 1862 bol zvolený 
za člena Kráľovského uhorského prírodovedného spolku (Királyi Magyar Természettu-
dományi Társulat) v Pešti. Opakovane prednášal na jeho zasadnutiach. Jeho prednáška 
z 10. decembra 1862 O sluchovom orgáne kaprovitých bola preložená do nemčiny (Das 
Gehörorgan der Cyprinoiden mit besondere Berücksichtigung der Nerven – Endappa-
rate)15 a už roku v 1863 vyšla v prestížnom časopise Zeitschrift für wissenschaftliche 
Zoologie profesora Köllikera vo Würzburgu. S Lángovým záujmom o mikroskopovanie 
súvisia aj začiatky jeho univerzitnej kariéry. V roku 1863 sa stal asistentom na Katedre 
fyziológie a vyššej anatómie,16 čo dnes chápeme ako histológiu. Vedúcim katedry bol 
vtedy profesor Jenő Jendrassik (1824 – 1891), rodák zo Sedmohradska, ktorý sa zame-
riaval hlavne na biofyziku (elektrofyziológiu). Prácu s mikroskopom prenechal svojmu 
asistentovi. A práve s pomocou mikroskopu urobil Láng svoj priekopnícky čin: perfekt-
ný popis parazita, ktorý je dnes známy pod menom vlasovec medinský (dracunculus 
medinensis). Je rozšírený v suchých až púštnych oblasticah Blízkeho východu, Indie, 
severnej a strednej Afriky, v Karibskej oblasti či Brazílii.17 Odpoveď na otázku, ako sa 
dostal k možnosti takto popísať v Pešti tropického parazita, podal Láng na začiatku svo-
jej práce, publikovanej 24. júla 1864: „Slávny náš rodák, Vámbéry18… v tele svojho, 
všeobecne známeho Tatára prepašoval do Pešti aj dve filaria medinensis. Šťastena mne 
darovala tohoto pacienta.”.19 Pacient totiž až po príchode do Pešti zbadal, že v ľavej pod-
kolennej jamke sa mu vytvoril absces. Z prasknutého abscesu vytŕčala hlavička červa, 
známeho v rodnej zemi Tatára ako „rište”. Tatár vedel, že za hlavičkou je ukryté, niekdy 
až meter dlhé telo a podľa domáceho zvyku ho začal vyťahovať navíjaním okolo paličky. 
Bol však netrpezlivý a červ sa roztrhol. O odstránenie v tele zostávajúcej časti bol požia-
daný dr. Láng. Starostlivým vyšetrením pacienta objavil Láng aj druhého červa, ktorého 
odstránil cez kožný rez.

Láng odstránené kúsky filárie vyšetril pod mikroskopom a potvrdil nález Jacob-
sona, že filaria medinensis je „vivipara”, čiže živorodá: „Videl som milióny živých 
mláďať…” Podľa anamnézy, získanej od pacienta, vyslovil neskoršie inými bádateľ-

15 Das Gehörorgan der Cyprinoiden mit besondere Berücksichtigung der Nerven - Endapparate. 
16 HŐGYES, E. (ed.): Emlékkönyv a budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról és 

jelenéről, s. 490-491.  
17 TOTKOVÁ, A – KLOBUŠICKÝ, M. – VALENT, M.: Lekárska parazitológia, s. 240.  
18 Ármin Vámbéry (1832 – 1913) , rodák zo Svätého Jura alebo Dunajskej Stredy, cestovateľ, orientalista a 

profesor orientálnych jazykov na univerzite v Budapešti. V roku 1864 sa vrátil zo svojej výskumnej cesty po 
prednej a strednej Ázii spolu so svojim spolucestovateľom, „Tatárom”, ktorý bol infikovaný parazitmi.    

19 LÁNG, G.: „Filaria medinensis” egy esete, s. 485. 
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mi potvrdenú hypotézu, o tom, že filária sa dostane do tela človeka nie cez kožu, ale 
vypitím infikovanej vody. Láng filáriu demonštroval aj v Prírodovednom za spolku, 
respektíve uverejnil popis červa, v okrem už spomínanom Orvosi Hetilap aj v dru-
hom (konkurenčnom) uhorskom lekárskom týždenníku Liečiteľstvo (Gyógyászat),20 
ako i vo Viedenskom lekárskom týždenníku.21

V lete 1865 sa konalo v Bratislave X. putovné zhromaždenie uhorských lekárov 
a prírodovedcov. Zúčastnili sa ho i obaja Lángovci, otec aj syn. Mladší bol zvolený za 
tajomníka lekársko-chirurgicko-fyziologicko-patologickej sekcie, spolu s primárom 
Krajinskej nemocnice v Bratislave Viliamom Zlamálom (predsedom sekcie bol už 
spomínaný peštianský chirurg Endre Kovács Sebestény). Viliam Zlamál (1831 – 1873) 
bol tiež redaktorom prvého uhorského časopisu zameraného špeciálne na problemati-
ku nemocníc, Nemocničný obzor.22 Pravdepodobne v Bratislave sa dohodli s Lángom, 
hoci nepracoval za nemocnici, ale bol asistentom katedry, že vypublikuje svoju ďalšiu 
priekopnícku prácu v časopise svojho rodného mesta. V bratislavskom časopise, me-
dzitým premenovanom na Lekársky obzor bol teda publikovaný začiatkom roku 1866 
rozsiahly článok s titulom Húgyelemzési tanulmányok, čiže štúdia o analýze moču.23 

Odkiaľ vieme, že táto štúdia bola publikovaná a mala skutočne dopad a význam 
pre budúci lekársky odbor, urológiu? Z časopisu Orvosi Hetilap, v ktorom sa písa-
lo, že Láng svoju štúdiu predniesol 24. februára 1866 na pôde Kráľovského spolku 
peštianskych lekárov.24 V úvode svojej prednášky Láng zdôraznil dôležitosť zistenie 
množstva bielkoviny (mieru proteinúrie) pre prognózu choroby. Pre komplikovanosť 
doterajších vyšetrovacích metód, tieto neboli použiteľné praktickými lekármi. Preto 
Láng demonštroval svoju, pomerne jednoduchú metódu, pomocou ktorej možno aspoň 
približne zistiť množstvo bielkoviny v moči a z toho posúdiť závažnosť ochorenia. 
Prednáška, ako aj publikácia napomohli k habilitácii Lánga. Láng bol habilitovaný 
v akademickom roku 1865/1866 s témou Analýza moču pre patologickú histológiu.25 

Láng mal však aj väčšie ambície. Chcel sa stať profesorom na Katedre teoretickej me-
dicíny pre ránhojičov/chirurgov v Pešti. Súboj koncom roka 1866 však vyhral Kálmán 
Balogh, docent histológie z Kluže. Láng bol potom vymenovaný na Baloghom uvoľ-
nené miesto v Sedmohradsku, na Lekársko-chirurgickom ústave (akadémii).26 Musíme 
tak korigovať informáciu, ktorú nájdeme v slovenskej historiografii: „Osudy niekto-
rých lekárov pedagógov pochádzajúcich zo Slovenska… sú spojené aj s ich vyučova-
ním na novozriadenej lekárskej fakulte v Kluži. Gustáv Láng, od roku 1867 profesor 
chirurgickej akadémie prednášal na tejto lekárskej fakulte po jej vytvorení niekoľko 

20 LÁNG, G.: Filaria medinensis, s. 658-662.
21 LÁNG, G.: Ein Fall von Filaria medinensis, s. 806-808. 
22 KISS, L.: Kórházi Szemle – Nemocničný obzor, prvý lekársky časopis Bratislavy z r. 1865, s. 327-331.  
23 Druhý a posledný ročník spomínaného časopisu sa nenachádza vo fonde Országos Széchényi Könyvtár respektíve vo 

fonde Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár preto nemôžeme uviesť presné bibliografické údaje Lángovej štúdie
24 Spolok bol založený v roku 1837 , jeho prvým predsedom bol Martin Sucháň (1791 –1 842), rodák z Rochoviec 

na Gemeri.  
25 GYŐRY, T.: Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 563. 
26 Ibidem, s. 588.  
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rokov patologickú histológiu”.27 Junasom spomínaná lekárska fakulta, respektíve uni-
verzita v Kluži bola zriadená až zákonným článkom XIX z roku 1872. A pretože Láng 
zomrel už v roku 1869, nemohol prednášať niekoľko rokov na lekárskej fakulte v Klu-
ži. Láng bol teda profesorom Lekársko-chirurgického ústavu (akadémie) v Kluži. Pre 
tuberkulózu svoje prednášky začal až v októbri 1868, dlho však na katedre nepôsobil, 
vrátil sa do Bratislavy, kde 5. februára 1869 zomrel.28 

150. výročie úmrtia je vhodnou príležitosťou pripomenúť si zásluhy rodáka, Gustá-
va Lánga. Bol medzi prvými lekármi v Uhorsku, ktorí používali mikroskop nie k zvi-
diteľneniu rôznych kuriozít z oblasti prírodných vied ale pre pomoc klinikom (histo-
logizácia odstránených tumorov, cudzích telies, analýza močového sedimentu a pod.). 
Realizoval tak ešte Galénom vyslovený názor, že z vyšetrenia moču možno usúdiť aj 
stav vnútorných orgánov.29 Snažil sa premeniť v stredoveku mystifikovanú uroskópiu, 
„uromantiu” na modernú, objektívnu vyšetrovaciu metódu praktikov a klinikov. Jeho 
dielo zostalo v torze, ale v takom torze, ktoré by sme mali poznať a udržať v pamiatke.

Summary

Gustav Láng (1838 – 1869) the unfairly forgotten
pioneer of parasitology, urology and histology
in the Kingdom of Hungary

László Kiss

Gustav Láng (Lang) was born in Bratislava and graduated from medicine at the Uni-
versity of Wien in 1862. He started his medical carrier in Budapest as an assistent profes-
sor of physiology. From 1867, he acted as a professor in Cluj-Napoca. He was the first in 
Hungary who described parasite Filaria medinensis (Dracunculus medinensis). Later on, 
he developed a successful method of measuring the amount of proteins in urine.
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Významní slovenskí lekári, priekopníci 
v klinickej mikrobiológií, Mária Bellová
a Ján Adam Rayman

KATARÍNA SCHWARZOVÁ

Túžba pomáhať ľuďom v núdzi je vlastná veľkým osobnostiam. Obetovať 
svoje schopnosti, čas, objavy iným, si žiada veľkú dávku empatie. Naša krajina 
takéto osobnosti našťastie mala a dodnes má.

Život na prelome 17. a 18. storočia bol veľmi náročný. Ľudí okrem zlej 
sociálnej situácie kosili epidémie týfusu, moru, dyzentérie, ba neobchádzal ich 
ani vírus pravých kiahní. Na Slovensku bolo v tej dobe zdravotníctvo na veľmi 
nízkej úrovni. V dôsledku hygienicko-epidemiologickej situácie a nedostatku 
vzdelaných lekárov sa zúbožený ľud na Slovensku dožíval v priemere iba 31 
rokov. Veľmi významnú úlohu zohrala od roku 1723 Kráľovská miestodržiteľ-
ská rada v Bratislave a jej zdravotnícka komisia, ktorá dohliadala na zvyšujúcu 
sa úroveň zdravotníckej služby v krajine. Okrem iného vypracovala aj odborné 
a etické zásady, ktorými sa museli riadiť profesionálni lekári, ale aj pôrodné 
baby. Nariadila tiež povinné skladanie prísahy zdravotníckych osôb v latinčine 
do rúk richtára či župana. Úroveň zdravotníctva sa na Slovensku začala zvy-
šovať až po roku 1740, keď sa vlády aj nad našou krajinou ujala Mária Terézia 
a prijala osvietenské reformy. Súčasťou novej zdravotníckej politiky štátu bolo 
vydanie prvého zákona, Generálneho zdravotníckeho normatívu (Generale 
normativum in re sanitatis) v roku 1770.1 Uzákoňoval náplň činností zdra-
votníckych pracovníkov a kontroloval ich odbornú pripravenosť, obsahoval 
aj prísne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred šírením infekčných chorôb.2

Do obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ktoré neprialo emancipačným 
snahám žien sa na fare v Liptovskom Petre do rodiny evanjelického farára, 
učiteľa a národovca, narodilo dňa 10. novembra 1885 ako piate zo siedmych 
detí ďalšie dievčatko.

1 K tomu pozri: BARTUNEK, A.: Fyzikus Rayman.
2 SCHWARZOVÁ, K.: Gerard van Swieten, dvorný lekár Márie Terézie, s. 94.
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MUDr. Mária Bellová (10. november 1885 - 20. november 1973)

V tomto roku si pripomíname 134. výročie narodenia prvej slovenskej lekárky, 
Márie Bellovej, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj lekárskej vedy v ob-
lasti detskej tuberkulózy na Slovensku.

Postavenie žien v 19. storočí názorne vykresľujú aj slová Máriinho otca, inak 
mimoriadne vzdelaného človeka s veľkým rozhľadom, avšak vo veciach života 
klasicky uvažujúceho muža. Na žiadosť svojej dcéry vzdelávať sa, vyriekol Šte-
fan Bella veľavravné slová: „myslel som si, že dievčatá nemajú taký mozog ako 
chlapci. Že majú menší mozog. Ale keď ty to chápeš a baví ťa to, tak sa môžeš učiť 
latine, ja ti pomôžem.“3

Kvôli podlomenému zdraviu sa Mária často učievala doma s otcom, ktorý ju 
postupne učil aj latinčinu, neskôr aj gréčtinu. Avšak v časoch maďarizácie na ško-
lách jej napriek výbornému prospechu na meštianke v Liptovskom Mikuláši kvôli 
rozhovorom s kamarátkou v slovenčine hrozilo vylúčenie zo školy. V snahe zabrániť 
ďalším konfliktom ju otec následne poslal k sestre Elene do slovenskej obce Kova-
čica vo Vojvodine, kde Mária dokončila školu. Vďaka otcovým kontaktom sa neskôr 
mohla zapísať na evanjelické lýceum v Banskej Štiavnici. Študovať na lýceu však 
v tej dobe mohli len chlapci, preto ju zapísali len ako externú študentku a učila sa 
prevažne doma s otcom a bratom. V škole jej najväčšie problémy robila povinná 
výučba maďarskej gramatiky, no napriek všetkým problémom v roku 1905 úspešne 
zmaturovala, čím sa jej otvorila cesta na vysokú školu.

Na fare svojho otca mala Mária možnosť spoznať tienisté stránky každoden-
ného života bežného ľudu. Na Liptove boli veľkým problémom nedostatok práce, 
bieda a choroby, ľudí trápila predovšetkým rýchlo sa šíriaca tuberkulóza, ktorú 
priniesli zväčša muži, vracajúci sa z murárskych prác v Pešti. Tuberkulóza bola 
v Rakúsko-Uhorsku veľmi rozšírená a súvisela najmä s biednymi pomermi, v kto-
rých ľudia žili.

Mária Bellová si túto situáciu dobre uvedomovala a jej túžbou bolo týmto 
ľuďom pomáhať. Avšak jedinou cestou, ako túto túžbu naplniť, bolo stať sa le-
kárkou. Boli to veľmi vysoké ambície mladej dievčiny, veď lekármi sa v tom 
čase mohli stať len muži! Opäť sa preto obrátila s prosbou na otca a chystala sa 
študovať v Prahe. Kvôli rozhodnutiu uhorskej vlády z roku 1898 však bolo takto 
získané diplomy o ukončenom štúdiu nutné nostrifikovať, čo bol v tých časoch 
pre slovenských študentov veľký problém. Preto sa Mária odhodlala študovať 
medicínu na Univerzite v Budapešti. Aby sa však ako jedna z mála európskych 
žien mohla vôbec zapísať na túto lekársku fakultu, musel o jej prijatí rozhodnúť 
až rektor univerzity. A opäť pre nemalé prekážky a náročnosť štúdia mohla začať 
študovať len ako externá študentka. Až po úspešnom absolvovaní troch kolokvií 
sa stala riadnou poslucháčkou lekárskej fakulty, ako prvá slovenská študentka na 

3 MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ, A.: Mária Bellová – prvá slovenská lekárka, s. 35.
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univerzite. Neraz však musela kvôli predsudkom a maďarskému útlaku dokazo-
vať svoje teoretické aj praktické schopnosti a vyrovnať sa tak spolužiakom, ale 
zvládnuť i náročné štúdium v maďarčine, a to v atmosfére posmeškov a podce-
ňovania vyučujúcimi i spolužiakmi. Ako hrdá Slovenka sa angažovala v Sloven-
skom spolku a zapájala sa do jeho činnosti, i keď týmto študentom za panslávske 
prejavy hrozilo až vylúčenie z univerzity. Mária v Spolku prednášala o emanci-
pácií žien, potrebe ich vzdelávania a zapájania sa do spoločenských aktivít.4 

V roku 1910 Mária Bellová úspešne promovala a ako prvá Slovenka získala ti-
tul doktorky medicíny. Svoju prax si mohla kvôli odmietavému stanovisku úradov 
dopĺňať len ako sekundárna lekárka v psychiatrickej liečebni v Pécsi, kde sa často 
stretávala s terapiou elektrošokmi a studenými sprchami, s praktikami, s ktorými 
nesúhlasila. Nehumánny prístup k pacientom a náročné podmienky práce ju donútili 
liečebňu opustiť. Polroka potom praxovala na chirurgií v Trenčíne. V roku 1913 
pracovala na internom oddelení v Berlíne, kde sa zaujímala najmä o detské lekárstvo 
a bakteriológiu. Tu sa stretla aj s využívaním röntgenového žiarenia v diagnostike. 
I keď túžila ordinovať na Liptove, úrady ju odkázali na maďarskú nemocnicu a chi-
rurgické oddelenie v Sedmohradsku, kam nastúpila ako sekundárna lekárka. Po vy-
puknutí prvej svetovej vojny nemocnica plnila funkciu poľnej nemocnice Červeného 
kríža pre ťažko zranených vojakov. Už ako hlavná vojenská lekárka na chirurgickom 
oddelení sa Mária často stretávala s klostrídiovou infekciou u vojakov, ktorí umierali 
vo veľkých bolestiach a v silných tetanických kŕčoch. Realitou sa jej stali aj časté 
amputácie, gangrény, strelné poranenia, zavšivení pacienti.5

Jej citlivá duša trpela poznaním, že často nie je v jej moci pomôcť, vyliečiť, či za-
chrániť život. Svoju túžbu zmierniť utrpenie v tomto období nasmerovala aj na matky 
s deťmi a zachraňovala tak životy aj miestnym obyvateľom, ktorí rovnako ako vojaci na 
frontoch, trpeli následkami vojny. Odmenou jej bola nielen vďačnosť týchto ľudí, ale aj 
jej následné vymenovanie za primárku detského oddelenia v tamojšej nemocnici. V roku 
1918 jej Červený kríž za zásluhy udelil vyznamenanie „pro patria et humanitate“.

I keď pomáhala, kde mohla, pokúšala sa dostať domov, veď jej chýbala predovšet-
kým rodina. Slovensko v tých časoch trpelo nedostatkom zdravotníkov, no Minister-
stvo zdravotníctva vtedy už Československa jej v roku 1920 odmietlo prideliť miesto 
v nemocnici. Túto situáciu, ako i fakt, že sa jedná o prvú slovenskú lekárku, kritizovali 
pokrokovo zmýšľajúci odborníci, uvedomujúc si jej kvality a odbornosť. V Národných 
novinách vyšiel v tom roku ako reakcia na túto skutočnosť kritický článok Štefana 
Krčméryho, správcu Matice slovenskej s titulom Prebytok slovenskej inteligencie?6

Po dlhotrvajúcej vojne boli na Slovensku obrovským problémom nielen týfus, 
cholera, chrípka, ale aj vysoká úmrtnosť detí na infekčné a parazitárne ochore-
nia. V tom čase vznikla v Prahe pobočka Červeného kríža, ktorú založila Alice 

4 LEKSA-PICHANIČ,V.: Vzdelaní príbuzní, s. 141; MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ, A.: Mária Bellová – prvá 
slovenská lekárka, s. 35.

5 LEKSA-PICHANIČ,V.: Vzdelaní príbuzní, s. 141.
6 MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ, A.: Mária Bellová – prvá slovenská lekárka, s. 35.
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Masaryková, dcéra prvého prezidenta. V časoch tejto misie sa do Košíc na po-
zvanie Jozefa Urama, primára chirurgického oddelenia a spolužiaka, vrátila aj 
Mária Bellová. Po niekoľkých rokoch vďaka pomoci župana Rumana a lekára 
a politika Vavra Šrobára obsadila miesto lekárky v Šrobárovom ústave detskej 
tuberkulózy v Dolnom Smokovci. Neskôr sa tu stala primárkou a zástupkyňou 
riaditeľa ústavu a viedla rôzne oddelenia. Pri liečení tuberkulózy kože skúmala 
účinky liečivých bylín, ale venovala sa aj výskumom dietoterapie, klimatotera-
pie a zavádzala hygienické metódy liečenia tuberkulózy. Všetok svoj voľný čas 
však v sanatóriu venovala detským pacientom. Tuberkulóza (v tom čase známa 
ako suchoty) je vysoko nákazlivá kvapôčková infekcia vyvolaná baktériou My-
cobacterium tuberculosis (Kochov bacil) a detskí pacienti boli často celé roky 
izolovaní od okolia, ale aj od svojich rodín. Na tú dobu nebolo neobvyklé, že 
v sanatóriu, do ktorého prichádzali ako malé deti títo pacienti aj dospeli. Mária 
sa celé roky starala o ťažko choré deti s najťažšou formou tuberkulózy a tiež 
bola nielen ich lekárkou, ale aj matkou, či sestrou, učiteľkou zemepisu, dejepisu, 
viedla ich k čítaniu svetovej literatúry, ale napríklad aj k záhradníčeniu. Viedla aj 
divadelný krúžok a s deťmi nacvičovala predstavenia. Prírodu, do ktorej sa často 
utiekala, nazývala „chrámom Božím“. Nezaložila si vlastnú rodinu, všetko, čo 
vedela s láskou a ochotou odovzdávala iným.

V roku 1947 ju pre jej odborné kvality vymenovali za hlavnú odborníčku pre tuberku-
lózu (TBC). Za jej celoživotnú obetavú prácu jej prezident Zápotocký v roku 1955 udelil 
štátne vyznamenanie Rád práce. Do dôchodku odišla až ako 71 ročná. Pri príležitosti 80. 
narodenín jej budapeštianska lekárska fakulta udelila Zlatý diplom. Svoj plodný život 
dožila v rodine synovca, evanjelického farára Jána Chalupku v Príbovciach, kde v roku 
1973 ako 88 ročná opustila tento svet. Pochovali ju v Príbovciach, no od roku 2002 sú jej 
pozostatky uložené na pietnom mieste v Martinskom národnom cintoríne.7 

Napriek národnostnému útlaku a postaveniu ženy v Rakúsko-Uhorsku ju jej ťaž-
ký osud nezlomil. Práve naopak, svoj život a svoje snaženie a vedomosti investovala 
do iných, často tých najbezbrannejších. Je teda na mieste spomínať si na ňu, ako na 
našu prvú slovenskú lekárku, ale aj ako na vzácneho človeka s veľkým srdcom.

Ján Adam Rayman (23. apríl 1690 – 24. apríl 1770)

Ján Adam Rayman bol prešovský fyzikus, imunológ, infektológ, meteorológ, le-
kárnik, botanik. V tomto roku si pripomíname 329. výročie jeho narodenia.

Významným faktorom, ktorý ovplyvnil úroveň zdravotnej starostlivosti na Slo-
vensku bolo zriadenie lekárskej fakulty v Trnave v roku 1770, no žiaľ, práve v roku 
úmrtia pre Slovákov tak významného lekára a lekárnika, Jána Adama Raymana. Sta-
lo sa tak však až po neutíchajúcich aktivitách viacerých osobností, napr. aj „uhorské-
ho Hippokrata“, banskobystrického lekára a lekárnika Karola Otta Mollera.

7 LEKSA-PICHANIČ,V.: Vzdelaní príbuzní; MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ, A.: Mária Bellová – prvá slovenská lekárka.
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23. apríla 1690 sa do rodiny prešovského lekárnika narodil jediný syn, Ján Adam. 
Jeho otec Ján dlhé roky spravoval lekáreň ako tútor potomkov významného prešov-
ského lekárnika, Martina Haasa. Vplyvom rôznych, aj právnych okolností sa niekoľ-
ko rokov po smrti manžela stala majiteľkou lekárne v roku 1706 Alžbeta Raymanová, 
ktorá sa v tomto roku opäť vydala za lekárnika Jána Samuela Willicha. Toto pros-
tredie ovplyvnilo smerovanie Jána Adama, ktorý po prvotnom štúdiu farmácie 
odišiel študovať medicínu do zahraničia (v Jene a Leydene), kde aj promoval. Po 
promóciách pracoval od roku 1713 v Prešove ako mestský a župný fyzikus a viedol 
aj lekáreň, veľkoobchod s liečivami, rastlinnými drogami a inými farmaceutickými 
materiálmi, exotickým ovocím, korením a tokajským vínom. Popri praxi sa venoval 
aj problematike alkoholizmu, meteorológii, botanike, dendrológii a vinárstvu, čím sa 
stal uctievaným a obľúbeným rodákom a bol prijatý aj do šľachtického stavu. V roku 
1719 sa stal pod menom Aristophanes členom cisárskej Leopodínsko-Karolínskej 
akadémie Academia Leopoldina naturae curiosum.

Vplyvom osvietenských reforiem 18. storočia platil v oblasti verejného zdravot-
níctva aj príkaz na zastavenie činnosti lekární, ktoré vlastnili lekári. Pre Raymana to 
bola tvrdá rana, voči ktorej sa odvolal aj prísľubom župe v zachovanom dokumente 
„… pri vypuknutí nákazlivého moru roku 1739 v mestu blízkych Sedliciach, v záujme 
toho, aby mor nenakazil aj samotné mesto, a zasadnutí magistrátu som sa zaviazal, 
že v čase približovania sa moru neopustím ani povinnosť mestského lekára, ani le-
káreň, ale aj svoj život položím, len aby som zachránil mešťanov… Práve preto sa 
odvažujem dožadovať láskavosti jeho najctenejšieho majestátu, aby ako odmena za 
dobrodenie bola mi láskavo potvrdená dedičská držba lekárne…“ Spor sa uzavrel až 
v roku 1757 zánikom jeho lekárne.8

Počas svojho vedeckého bádania v rokoch 1717 – 1730 publikoval asi 80 prác 
predovšetkým s medicínskych zameraním. Zaoberal sa hlavne infekčnými choro-
bami, ako dyzentéria, diftéria, týfus, šarlach, besnota, osýpky, a pravé kiahne. Pri 
štúdiu problematiky pravých kiahní sa oboznámil aj s profylaktickou inokulačnou 
metódou, známou z brahmanskej medicíny už pred našim letopočtom. Táto tech-
nika sa používala aj v Turecku a spočívala v zámernom nakazení človeka hnisom 
z pľuzgierov pravých kiahní, aj s prítomným, i keď oslabeným vírusom. Tento tera-
peutický postup spropagovala lady Mary Wortley Montagu, manželka veľvyslanca 
v Osmanskej ríši, ktorá sa ako prvá v Anglicku v roku 1718 pokúsila o prevenciu 
tohto ochorenia u svojho mladšieho syna. Vychádzajúc aj zo štúdií originálnych ma-
teriálov o profylaktických protikiahňových opatreniach, napr. z prác G. Pilariniho 
a E. Timona (publikovaných v Philosophical Transactions of the Royal Society iv 
Londýne, 1714).9 Rayman dospel k presvedčeniu o zmysluplnosti takéhoto kroku. 
Keď v Prešove v roku 1720 vypukli kiahne, preniesol v roku 1721 do kožného záre-
zu svojej vtedy 2,5 ročnej dcérky bavlnu nasiaknutú hnisom z kiahničiek jej chorého 
brata. Získaval aj osobné poznatky, ktoré nadobudol počas epidémie, všímal si, že na 

8 K tomu pozri: BARTUNEK, A.: Fyzikus Rayman; LEKSA-PICHANIČ,V.: Vzdelaní príbuzní, s. 141-145.
9 ERIKSEN A.: Cure or Protection? The meaning of smallpox inoculation, ca 1750–1775, s. 516-536.
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kiahne v menšej miere ochoreli dojčatá, živené materským mliekom. Infekciu dával 
do spojitosti aj s nízkou hygienickou úrovňou, aj oslabenou imunitou. So svojou 
úspešnou variolizáciou Rayman oboznámil európsku lekársku verejnosť až v roku 
1727. Tento postup potom zopakoval na viacerých pacientoch, s ohlasom aj v ďal-
ších európskych krajinách. Koncom 18. storočia sa k Raymanovmu postupu verejne 
prihlásili aj známi lekári, ako napr. Zachariáš Teofil Hustý, Samuel Benko, Michal 
Lenošek a iní. Očkovanie (i keď nie úplne bezpečné, veď išlo o prenos živého víru-
su) sa neskôr presadilo aj v celej Rakúskej monarchii aj preto, že tragické skúsenosti 
s kiahňami mala aj samotná Mária Terézia. Napriek prvotnej averzii voči variolizácii 
jej tento spôsob profylaxie u členov kráľovskej rodiny odporučil osobný lekár Ge-
rard van Swieten.10 Neskôr bolo toto opatrenie rozhodnutím panovníčky oficiálne 
uznané ako nová metóda. Je historicky dokázané, že Slovensko bolo prvou európ-
skou krajinou, v ktorej sa variolizácia opísala a s úspechom použila.11 

O 76 rokov neskôr, v roku 1796 objavil Angličan Edward Jenner bezpečnejšiu 
metódu prevencie proti pravým kiahňam. Pri vakcinácií však použil obsah pľuz-
giera dojičky, chorej na kravské kiahne, ktoré človeku neublížia. Tým sa stala 
vakcinácia vacca je po latinsky krava bezpečnejšou a menej rizikovou metódou, 
ako variolizácia. Jenner zaviedol aj pojmy „vakcinácia“ a „vakcína“, a ako prvý 
použil termín „vírus“12

Ján Adam Rayman zomrel ako 80 ročný dňa 23. apríla 1770. V Prešove sú 
po ňom pomenované ulica, gymnázium a súkromné zdravotnícke stredisko Rei-
manus. Na počesť 250. výročia prvej variolizácie v kontinentálnej Európe, ktorú 
uskutočnil Ján Adam Rayman v roku 1721, zorganizovalo v roku 1971 vedenie 
Okresného ústavu národného zdravia a Nemocnice s poliklinikou v spolupráci so 
Spolkom lekárov v Prešove prvé Reimanove dni, ktoré sa odvtedy na jeho počesť 
organizujú každoročne.

Summary

Important Slovak physicians, pioneers in clinical
microbiology, Mária Bellová and Ján Adam Rayman

Katarína Schwarzová

The desire to help people in need is inherent in great personalities. To sacrifice 
one´s skills, time, discoveries to others, it takes a great deal of empathy. Fortuna-
tely, our country had and has such a personality to this day. The life at the turn of 
the 17th – 18th century was very demanding. In addition to the bad social situation, 
people´s life have been cut short because of typhoid, plague, dysentery, and even 

10 K tomu: SCHWARZOVÁ, K.: Gerard van Swieten, dvorný lekár Márie Terézie, s. 94.
11 K tomu: BARTUNEK, A.: Fyzikus Rayman; LEKSA-PICHANIČ,V.: Vzdelaní príbuzní.
12 ERIKSEN A.: Cure or Protection? The meaning of smallpox inoculation, ca 1750–1775, s. 516-536.
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smallpox virus. In Slovakia, health care was very low at that time. As a result of the 
hygienic-epidemiological situation and the lack of educated doctors, the liege peo-
ple in Slovakia lived on average only 31 years. In addition to the absence of a home 
medical faculty, oppression and discrimination of liege people influenced the level 
of health care in our country. This year we commemorate the 134th anniversary of 
the birth of the first Slovak woman doctor, Mary Bell, who has made a significant 
contribution to the development of medical science in the field of childhood tu-
berculosis in Slovakia. In our paper we continue with immunologist, infectologist, 
meteorologist, pharmacist, botanist and physician from Prešov Ján Adam Rayman.
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K problematike interakcií alchýmie 
a medicíny s parciálnym zameraním na prvú 
polovicu dvadsiateho storočia v Európe

JÁN ŠTVRTINA

Veda1, ktorá doslova odnepamäti skúmala istú skutočnosť nielen za pomoci ra-
cionálnych metód (postupov) a snažila sa o docielenie pravdy (absolútneho pozna-
nia), bola v rôznych kultúrach nazývaná rôznymi menami, ale jej podstata bola a je 
prakticky rovnaká. V Európe ju poznáme pod názvom – alchýmia. Alchýmiu z po-
hľadu jej tradície môžeme opísať ako umenie napomáhajúce premene skutočného 
záujemcu o alchýmiu a jeho reiteráciu2 k podstate skutočnosti. Teda tomu, čo sa 
nachádza mimo rozumového poznania. Buď v zmysle absolútnom ako napríklad 
v stredoveku – Stvoriteľ3, alebo aspoň parciálnom, ako napríklad „Selbst“4. Pričom 
táto „Matka“ alchymistov je poznanie, ktoré sa nachádza na hranici rozumom po-
chopiteľného a nepochopiteľného a teda podľa nich môže sprostredkovať kontakt 
s rozumom nepochopiteľným, resp. s tým čo sa nachádza mimo mysle, ale zároveň 
to, čo podľa nielen alchymistov myseľ „vytvára“ a aj neustále „organizuje“. Ďalšou 
z „funkcií“ alchýmie je aj to, že veľmi efektívne narúša zažité hodnoty a predstavy, 
teda konkrétne „myšlienkové priestory“ jednotlivcov. Túto jej efektívnosť potvrdzu-
je takmer každý, alchýmii sa vážne venujúci autor.

K súčasným vedám, ktoré majú významný potenciál napomôcť k skúmaniu al-
chýmie patrí historická antropológia. Vytvára priestor pre asi jeden z najefektívnej-

1 Na tomto mieste pojem „veda“ používame v inom ako v jeho súčasnom bežne zaužívanom význame. Rozdiel 
je možné ilustrovať na rozdiele v etiológii slova science, z latinského scire – vedieť, ale odvodeného od rezať, 
prerezať (pozri napr. v PATRIDGE, E.: Origins, s. 2913-2914) a slova veda – pravdepodobne z významu videl 
som (pozri napr. REJZEK, J.: Český etymologický slovník, s. 702). Zároveň súhlasíme s Feyerabendom, 
že: „Slovo veda je možno jedno slovo, ale nie je jedna entita, ktorá by s ním korešpondovala“ K tomu: 
FEYERABEND, P. K.: Against method, s. 238.

2 Stredovekí alchymisti nehľadali kde je podstata, lebo odpoveď na túto otázku – „v Bohu“, bola pre nich 
jednoznačná, sčasti kvôli prevládajúcim ideám doby (pozri napr. v GUREVIČ, A. J.: Kategorie středověké 
kultury) a sčasti vďaka predchádzajúcej tradícii.

3 Podľa vzoru predrenasančných alchymistov, ale napr. aj Newtona pozri napr. v PÉREZ-PARIENTE J.: Podstata 
Světla, alebo ŠTĚPÁNOVÁ, I.: Newton – poslední mág starověku.

4 Carl Gustav Jung pomerne správne vo svojich dielach vymedzuje tento pojem, hoci nebol adeptom v tradičnom 
význame slova. Selbst môžeme nahradiť množstvom iných, viac či menej sa symbolicky prelínajúcich, pojmov, ako 
napríklad: Isis, Cerea, Gáia, Luna, Slnko, Panna, Ming, Te, Naša Matka, Bohyňa Matka, Tajný Oheň, Alchymista, 
Duša, Ninmach, Venuša, Ištar, Anat, Šakti, Vidjá, Múdrosť, Poznanie a mnoho ďalších (pozri napr.: BOR, D. Ž.: 
Napríč Ríší Královského Umení; ČERNÁ, Z. et al.: Duchovní prameny života; MERTLÍK, R.: Starověké báje 
a pověsti; PHILALETHA: Otevřený Vchod Do Kdysi Uzavřeného Královského Paláce a pod.).
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ších prístupov pre rozširovanie „myšlienkového priestoru“, teda prístup prijímajúci 
akúkoľvek informáciu5 a teda možnosť priamo prepájať rôzne prístupy a oblasti po-
znávania. A to takým spôsobom, aby sme napríklad alchýmiu v rámci jej skúma-
nia nepriradili k spagýrii, archémii, či iatrochémii6 a teda ju neredukovali na akúsi 
modalitu tzv. predchémie, z ktorej sa vyvinula súčasná chémia7. Zároveň, aby sme 
alchýmiu skúmali aj v kontexte súčasnosti a neocitli sa v rovine vedecky neoveri-
teľných povier z minulosti. Takýto prístup k skúmaniu alchýmie výstižne vyjadril 
napríklad francúzsky historik René Alleau: „Alchýmia sa nedá chápať chemicky – 
musí byť vykladaná alchymisticky… Jedná sa o esenciálne uzavretý svet, historicky 
a logicky vzdialený… Tento svet je zároveň imaginárny aj reálny, spirituálny i mate-
riálny, subjektívny aj objektívny.“8 

O neskreslený prístup k alchýmií sa snažili v rámci svojich vlastných možností, 
ako aj možností doby nielen adepti alchýmie9 a mnohí bádatelia, ale aj veľa význam-
ných osobností dejín. Spomeňme napríklad v dnešnej dobe jedného z najznámejších 
bádateľov – Junga, ďalej vedcov ako napríklad Newton, Liebniz či Boyle10 či umel-
cov ako Goethe11 či Shakespeare12.

Obsahom a cieľom našej štúdie je v istom zmysle pokus o vyčlenenie kategórie
myslenia adeptov alchýmie a z neho vyplývajúcich možností liečby a interakcií 

s medicínou vôbec – od všeobecnejšie známych dejín klasickej farmácie a medicíny. 
Pričom alchýmii, ako už aj z vyššie uvedenej charakteristiky vyplýva, nejde primárne 
o liečenie, v jeho najbežnejšom význame.13 To je jedna z charakteristík, ktorými sa líši 
od klasickej farmácie, alebo medicíny14, kde takéto liečenie je prvoradou motiváciou.

Interakcie takto zadefinovanej alchýmie a medicíny, resp. alchýmie a liečebného 
umenia, alebo alchýmie a „zdravia“, môžeme rozdeliť do dvoch, hoci navzájom sa 

5 V zmysle napríklad Feyerabendovského – anything goes (vo voľnom preklade – všetko je dovolené – čo však 
plne nevystihuje tento princíp) pozri napr.: FEYERABEND, P. K.: Against method, s 14-19.

6 K rozdielom medzi nimi, pozri ďalej v texte a poznámku č. 63.
7 Časť historikov považuje alchýmiu za predchémiu, táto časť sa delí približne do dvoch kategórií. V prvej 

sú historici, ktorí síce majú pozitivistický pohľad, ale napriek tomu tému alchýmie spracovávajú pomerne 
neskreslene, a teda je možné sa z ich diel niečo dozvedieť aj o alchýmii. Dejiny spagýrie, predchémie, 
spracovávujú veľmi obstojne, spomeňme spomedzi nich, dvoch asi najviac citovaných – Marcellina Berthelota 
a Josepha Needhama. (pozri napr.: BERTHELOT, M. P. E.: Ancient and Mediaeval Chemistry a NEEDHAM, 
J.: Science and Civilization in China). Druhou skupinou sú autori, ktorí síce píšu, že píšu o alchýmii, ale 
v skutočnosti prezentujú iba pozitivistický náhľad, ktorý, ako sme uviedli vyššie, je veľmi skreslený voči 
tradičnej alchýmii, ale dejiny modernej chémie často spracúvajú veľmi dobre. Typickým príkladom je kniha od 
profesora chémie Arthura Greenberga: GREENBERG, A.: From Alchemy to Chemistry in Picture and Story.

8 ALLEAU, R.: Hermés a Dějiny Věd, s. 42.
9 V tejto práci pod pojmom adept alchýmie rozumieme takého človeka, o ktorom sa všeobecne verilo, že 

vytvoril fyzický Lapis Sapientiae – Kameň mudrcov. Viac k tomu pozri v podkapitole Liečebné interakcie 
s „produktami“ „mentálnej“ alchýmie.

10 Nehovoriac o nespočetnom množstvo osobností z predrenesančných období.
11 Pozri napr.: BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů, napr. s. 45 a kapitola od s. 113.
12 Pozri napr.: HEALY, M.: Shakespeare, alchemy and the creative imagination.
13 Inými slovami: takmer bezvýznamové a pre pacienta čo najmenej namáhavé utlmenie somatických a psychických 

ťažkostí. K bližšiemu definovaniu „liečenia“ v jeho rôznych významoch pozri napr.: ŠTVRTINA, J.: Zdravie 
a choroba, s. 138-144.

14 Hoci aj v klasickej medicíne a farmácií, hlavne v predrenesančných obdobiach pozorujeme istú variabilitu ideí, 
častokrát aj výraznejšie sa líšiacich od modernej predstavy, pozri napr. POTER, R.: Dějiny Medicíny.
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čiastočne prelínajúcich, kategórií. Dôležité ale je, že tradičné poňatie alchýmie pred-
stavuje konzistentný celok, akékoľvek delenie, ako napríklad v tejto práci slúži len 
na základné zorientovanie sa v nej. A hoci je z tohto pohľadu prínosné, v ďalšom 
štúdiu alchýmie je skôr zavádzajúce.

Prvú kategóriu interakcií alchýmie a medicíny by sme pre potreby tejto 
práce mohli nazvať – interakcie funkčné, ktoré zahŕňajú predstavy, podľa kto-
rých majú alchymistické idey a postupy priamy vplyv na liečenie ľudí. Druhou 
kategóriou sú interakcie s vývojom, históriou a symbolikou samotnej klasickej 
medicíny a farmácie.

Funkčné interakcie môžeme rozdeliť do viacerých subkategórií, podľa sta-
noviska, na základe ktorého ich delíme. Napríklad ich môžeme deliť z pohľadu 
mechanizmu účinku alebo ich efektivity. Najpríhodnejšie sa ale zdá deliť ich 
z pohľadu koncepcie alchýmie ako takej. Pre základnú orientáciu v princípoch 
alchýmie zvykne väčšina autorov deliť alchýmiu na vnútornú a vonkajšiu, alebo 
laboratórnu15. Vnútornú rôzni autori nazývajú aj mentálna, či spirituálna.16 Pre 
potreby tejto prácu budeme túto vnútornú alchýmiu ešte ďalej deliť – na čisto 
mentálnu, t. j. iba základné uvažovanie o alchymistickej symbolike a somato-
-mentálnu, teda to čo sa bežne nazýva vnútorná alchýmia – ktorá okrem uva-
žovania o alchymistickej symbolike zahŕňa aj techniky od rôznych meditácií až 
po mystickú prax. Laboratórna alchýmia sa zvykne ďalej deliť na minerálnu, 
rastlinnú a živočíšnu. Používať živočíšnu alchýmiu, ale väčšina tradičných au-
torov neodporúča, preto ju nezahŕňame ani do tejto práce. Ďalšie delenie, ktoré 
sa čiastočne prelína s predchádzajúcim, je rozdelenie na „Veľké dielo“ a „Malé 
dielo“.17 Na základe tohto rozdelenia, rozdeľujeme v tejto práci aj funkčné in-
terakcie alchýmie a medicíny, lebo je najpoužívanejšie a javí sa pre našu potre-
by najefektívnejšie kvôli vhodnému pomeru kvantity ale aj kvality jednotlivých 
častí voči celku.18 Týmto spôsobom môžeme pomenovať šesť typov funkčných 
interakcií medzi alchýmiou a medicínou, ktoré si ďalej v tejto práci priblížime. 
Sú to interakcie zdravotného stavu jednotlivca:

15 Rozdelenie laboratórnej a mentálnej, či spirituálnej alchýmie v stručnosti definuje prof. Milan Nakonečný: 
NAKONEČNÝ, M.: Lexikon Magie, s. 22 a ďalej.

16 Pojmy laboratórna a mystická alchýmia používajú prevažne bádatelia venujúci sa európskej alchýmii, a pojmy 
vonkajšia a vnútorná, prevažne tí, ktorí sa venujú čínskej alchýmii. Ale napr. Carl Gustav Jung, ktorý sa venoval 
európskej aj čínskej alchýmii, používa všetky termíny.

17  Väčšinou tradičných autorov sú označované v latinčine „Major Opus“ a „Minor Opus“. Zjednodušene sa 
tiež dá povedať že väčšina autorov súhlasí s tým, že pri „Major Opus“ sa používajú minerály a pri „Minor 
Opus“ rastliny. Bližšie k tomuto rozdeleniu pozri ďalej v texte. Existujú ale aj výnimky, napríklad autor, alebo 
autori píšuci pod pseudonymom „Geber“ rozdeľovali „medicínu“ na „Opus Minor“, teda upravenú minerálnu 
substanciu, ktorá dokáže čiastočne zmeniť menej ušľachtilé kovy, „Opus Medium“ ktorá nedokonalé kovy 
v niektorých ich vlastnostiach zušľachtí, ale aj napriek tomu si ponechajú známky neušľachtilých kovov 
a „Opus Majus“ ktorá kompletne zušľachtí neušľachtilé kovy. Bližšie k tomu pozri: DARMSTAEDER, E.: 
Geberova alchymie s. 102, 103 a ďalej. Autor „Geberovej“ alchýmie teda aj pod označením „Opus Minor“ 
rozumie prácu s minerálnymi substanciami. V tomto našom texte ale používame prevládajúcu terminológiu, 
teda pod „Opus Minor“ rozumieme prácu s rastlinnými substanciami.

18 Ak by sme tieto funkčné interakcie rozdelili do viacerých častí, navzájom by sa začali príliš prelínať a tým veľmi 
komplikovať výklad – ako ukazujeme aj ďalej v texte. Naopak rozdelenie na menej častí znížilo presnosť výkladu.
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1) s hlavnými produktami „Veľkého Diela“ laboratórnej alchýmie
2) s vedľajšími produktami „Veľkého Diela“ laboratórnej alchýmie
3) s produktami „Malého Diela“ laboratórnej alchýmie
4) s produktami nachádzajúcimi sa na pomedzí laboratórnej alchýmie a spagýrie
5) s „produktami“ mentálnej alchýmie, resp. alchymistickej symboliky
6) so somato-mentálnymi „produktami“ vnútornej alchýmie.
S vysokou pravdepodobnosťou boli nielen v Európe ale aj na iných miestach, 

v rôznych kultúrach od staroveku až po novovek používané síce s rôznou akcen-
táciou, ale v celom rozsahu všetky tieto formy interakcií. Minimálne, ak sa niekto 
skutočne venoval „Veľkému dielu“ laboratórnej alchýmie, tak sa v nejakej miere 
venoval aj jej ostatným častiam. Opačne to síce neplatí, ale sú dochované záznamy 
o takýchto adeptoch zo všetkých období, nielen európskych dejín. A to aj napriek 
tomu, že v 16. – 17. storočí nastal istý úpadok alchýmie.19 

Ak sa napríklad zameriame aj na prvú polovicu 20. storočia, stále nachádzame 
adeptov, ale aj mnohých iných ktorí sa o alchýmiu, aj jej vedľajšie liečebné vyu-
žitie, zaujímali.20 Asi najznámejším adeptom prvej polovice 20. storočia, spĺňajú-
cim aj tradičné kritériá, bol Fulcanelli.21 K ďalším známym osobnostiam, ktoré mali 
vzťah k alchýmii, patrili žiaci a známi Fulcanelliho, napríklad Eugene Canseliet, 
René Alleau, René Adolphe Schwaller de Lubicz. Ďalej Albert Reidl (Frater Alber-
tus)22 a jeho žiaci, prívrženci. Patrili sem aj viacerí prívrženci antropozofie, naprí-
klad zakladateľ Rudolf Steiner a Alexander von Bernus23 čiarka, Carl Gustav Jung 
a jeho žiaci, členovia The Alchemical Society, ako napríklad John Ferguson, Arthur 
Edward Waite.24 A tiež ďalší ako napríklad Pjotr Demjanovič Uspenskij, Archibald 
Cockren, Armand Barbault, Pierre Curie. V tomto období pracovalo takisto niekoľko 
vedcov, ktorí sa snažili aplikovať niektoré princípy spagýrie, snažiac sa o transmu-
táciu prvkov, napríklad Franz Tausend a Dunikovsky. V Československu v danom 

19 Pozri napr. POWELL, N.: Alchemy, the ancient science, s. 96 a ďalej.
20 Vymenovať všetky osoby, ktoré sa v prvej polovici 20. storočia venovali alchýmii v Európe nie je možné 

z dvoch dôvodov. Prvým je, že veľmi veľa alchymistov praktikovalo tajne (pozri napr. v FULCANELLI: 
Příbytky filosofů I., s. 69-73). Druhým dôvodom je, že kvôli takmer neobmedzeným významovým možnostiam 
alchymistickej symboliky (pozri napr. ALLEAU, R.: Aspekty tradiční alchymie, s. 99 a na ďalších miestach) 
môžeme nájsť alchymistickú symboliku takmer u každého hermetika, ale aj u mnohých filozofov, vedcov a pod. 
Preto je veľmi ťažko spätne posúdiť, kto sa alchýmii reálne venoval. Rovnako zodpovedať otázku, čo znamená 
„reálne“ sa venovať alchýmii. Preto sme sa obmedzili len na práce niektoré najznámejších adeptov a bádateľov 
tohto obdobia v Európe.

21 Tlačou vyšli jeho dve diela v roku 1926 Le Mystère des Cathédrales (v českom preklade „Tajemství katedrál“) 
a v roku 1929 Les Demeures Philosophales (v českom preklade „Příbytky filosofů I. a II.“). Dodnes sa vedú 
spory o jeho pravej identite, P. Rivière v knihe RIVIÈRE, P.: Fulcanelli: His true identity, síce tvrdí, že jeho 
identitu odhalil, ale nie všetci s ním súhlasia.

22 Založil „Paracelsus research society“, ktorá sa neskôr transformovala na „Paracelsus College“, ktorý funguje až 
do súčasnosti, online: http://homepages.ihug.com.au/~panopus/ /16. 11. 2018/.

23 Založil firmu na výrobu alchymicko-spagyrických liečív (Soluna), pozri napr.: BERNUS, A.: Alchymie 
a Lékařství Tajemství Adeptů (pozri „Doslov“), ktorá funguje do súčasnosti.

24 Všetci členovia predstavenstva a rady v rokoch 1913 – 1914 sú zapísaní nepaginovanej strane za titulnou stranou: 
The Journal of the Alchemical Society, 2, 1914. Niektorí členovia boli tiež prívržencami, alebo stúpencami 
teosofie a antroposofie, napríklad A. E. Waite. Pozri napr. jeho úvod: WAITE, A. E.(ed.): The Works of Thomas 
Vaughan.
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období, zo známych hermetikov asi najviac k alchýmii inklinovali Peter Kohout 
(Piere de Lasenic)25, František Kabelák a Jozef Louda (Abba Theofanus)26, Jiří Ryšá-
nek a Vladislav Zadrobílek, ktorých zásluhou bolo mimo iného preloženie veľkého 
množstva alchymistických diel do češtiny a ďalší.27 Z pohľadu interakcií alchýmie 
s medicínou, z nich môžeme, okrem Fulcanelliho, spomenúť predovšetkým Alberta 
Reidla, ktorý naviazal na tradíciu Paracelsa28 a okrem iného pomerne presne opísal 
„Malé dielo“ a jeho liečebné účinky.29 Ďalej to bol Alexander von Bernus a jeho vý-
skum alchymicko-spagyrických preparátov. Na hraniciach alchýmie sa pohybovali 
tiež Archibald Cockren a Armand Barbault, skúmali však skôr oblasť iatrochémie.30 
Primárnym významom alchymistickej symboliky a jeho vplyvu na ľudskú psychiku 
a zdravie sa venoval Carl Gustav Jung.

V ďalšom texte charakterizujeme vymenované interakcie alchýmie a medicíny. 
Používame pri tom aj myšlienky adeptov prevažne z obdobia stredoveku a to z dvoch 
dôvodov. Prvým dôvodom je, že myšlienky adeptov a bádateľov z prvej polovice 20. 
storočia sú pokračovaním, alebo skôr mierne upravenými významovými plochami 
symboliky a princípov staršej alchymistickej tradície, špeciálne diel Paracelsa a Ba-
silia Valentina.31 Druhým je, zlepšenie zrozumiteľnosti jednotlivých interakcií.

Liečebné interakcie hlavných produktov
„Veľkého Diela“ laboratórnej alchýmie.

Asi najznámejšou predstavou o alchýmii je hľadanie tzv. „elixíru nesmrteľnos-
ti“ alebo „univerzálneho lieku“. Spoločne so snahou o transmutáciu neušľachtilých 
kovov na kovy ušľachtilé, je to zároveň aj všetko, čo si nielen v dnešnej dobe ľudia 
o alchýmii bežne predstavujú32. Ale ako sme už povedali, o to adeptom alchýmie 
vôbec nešlo, považovali to len za vedľajšie prejavy ich výskumu skutočnosti. Naprí-
klad Alexander von Bernus k tomu píše: „Ústredným motívom alchymistickej cesty 

25 Pozri napr.: LASENIC, P.: Alchymie, její teorie a praxe.
26 Pozri napr.: NAKONEČNÝ, M.: Novodobí Český Hermetizmus, s. 237-257 a s. 286-291.
27 K Jiří Ryšánkovi napr.: Logos, 17, 1999, 1/2, s. 45-47, dlhšiu dobu bol vedúcim redaktorom časopisu Logos 

Vladimír Zadrobílek.
28 Celým menom – Philippus Aureolus Theosphrastus Bombastus von Hohenheim.
29 Pozri napr.: FRATER ALBERTUS: Přiručka alchymisty.
30 Pozri napr.: POWELL, N.: Alchemy, the Ancient Science, s. 134 a 139.
31 Medzi Paracelsom a Basiliom Valentinom a adeptami či prívržencami alchýmie v prvej polovici 20. storočia, bolo 

viacero významných alchymistov, niektorých spomíname aj v ďalšom texte, ale zdá sa že to boli práve títo dvaja na 
začiatku menovaní, ktorý najviac ovplyvnili myslenie adeptov a bádateľov prvej polovice minulého storočia. Napr. 
Eugene Canseliet, žiak Fulcanelliho, veril, že Fulcanelli považoval za svojho majstra stredovekého adepta Basilia 
Valentina. Pozri napr. v Canselietovom predhovore k druhému vydaniu Tajemství katedrál vo: FULCANELLI: 
Tajemství katedrál. Albert Reidl (Frater Albertus) tiež svoje učenie v prvom rade pripodobňoval učeniu stredovekého 
alchymistu a filozofa Paracelsa, ale aj Basilia Valentina, a iných pozri napr. vo: FRATER ALBERTUS: Praxis 
Spagyrica Philosophica, napr. s. 43 ale aj na iných miestach. Paracelsa považoval za svojho „majstra“ aj český 
hermetik Jozef Louda (Abba Theofanus). Pozri napr.: THEOFANUS, A.: Dopisy Paracelsovi.

32 „Majstri objavili spôsob ako čo najlepšie odradiť dav od poznania pravdy: vášnivému srdcu postrkujú sen 
(o zlate a dlhovekosti), avšak rozumu, tomuto „najškaredšiemu človeku“ – ako hovorieval Viliam Blake – 
ponúkajú bezhraničnú skepsu.“ BOR, D. Ž.(ed.): Záhadný Alchymista Abraham Eleazar Žid, s. 7.
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zasvätenia je určite idea transmutácie, nie však premieňanie kovov, ale vnútorný 
mystický transmutačný proces, ktorého je vonkajšia chemicko-fyzikálna premena ko-
vov iba viditeľnou a reálnou formou prejavu v rámci materiálneho sveta.“33 Historik 
René Alleau, podobne zhŕňa názory väčšiny adeptov alchýmie: „Cieľom alchýmie je 
uskutočniť a ukázať transformáciu človeka telesného v človeka spirituálneho.“34 Zá-
roveň teda pojmy ako transmutácia a dosiahnutie nesmrteľnosti vyžívali aj v rámci 
svojho symbolicko-alegorického jazyka.35 

Adepti však o reálnej existencii „všelieku“ nepochybovali. Napríklad stredoveký 
lekár, filozof a adept alchýmie Arnauld de Villanova píše: „Elixír… dokáže lepšie 
než všetky ostatné lieky a medikamenty lekárov vyliečiť všetky choroby a neduhy“.36 
Podobne píše Basilius Valentinus o jednom z hlavných produktov „Veľkého Diela“ 
ako o „najfixovanejšom lieku ľudských aj metalických tiel“37 alebo „Veľký Kameň38 
sveta… je to bezchybný univerzálny Liek, lebo vyháňa zlé a zadržuje dobré.“39 Aj 
napríklad adept z oblasti koruny českej Jaroš Griemiller z Třebska píše o tomto pro-
dukte: „po jeho pravej strane dlhý vek a zdravie, po ľavej potom sláva a bohatstvo 
nespočítateľné… Aurum potabile je Elixírom dokonalým. A ten je zlatom nie na oko, 
ale v mocnosti. Lebo to je Lekárstvo, ktoré zaháňa všetky zbytočné veci, ako tiel 
ľudských, tak aj kovov.“40 Podobne sa vyjadrovala aj väčšina adeptov v prvej po-
lovici 20. storočia. Fulcanelli, Bernus, Reidl teda s vysokou pravdepodobnosťou 
verili v možnosť vytvorenia lieku na všetky ľudské ochorenia pomocou hlavných 
laboratórnych produktov „Veľkého Diela“.41 Citujme napríklad Bernusa, keďže sa 
vo svojom diele viac zameral aj na liečebné účinky alchýmie: „… kameň mudrcov je 
skutočne tiež elixírom života a najvyššou medicínou.“42

33 BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů, s. 67. Pri všetkých citáciách rôznych autorov v tomto 
texte, je dôležité si uvedomiť, že hoci väčšinou aktuálne zdôrazňujeme jeden z ich významov, tak vo väčšine 
prípadov majú významov viac, dôležitých z iných hľadísk.

34 ALLEAU, R.: Hermés a Dějiny Věd, s. 136-137.
35 Súčasná veda sa kvôli paradigme, na ktorej je postavená nedokáže vyjadriť k tomu, či je možné vyrobiť „elixír 

nesmrteľnosti“ alebo premieňať jednotlivé prvky pri použití rádovo nižšej energie ako sa používa pri premene 
prvkov v atómovej fyzike (pozri napr.: ALLEAU, R.: Hermés a Dějiny Věd, s. 233, FULCANELLI: Příbytky 
filosofů I.(pozri napr. kapitolu „Chemie a filosofie“). Preto v tomto texte nechávame túto otázku otvorenú.

36 Pozri pôvodný text zo 14. storočia Arnalda de Villanovu Rosarium Philosophorum v: LOUŽECKÝ, L. – 
ZADROBÍLKOVÁ, Z.: Drahocenná Perla V Růžové Zahradě, s. 140.

37 V BOR D. Ž.(ed.): Dvanáct Klíčů bratra Basila Valentina řádu Benediktínů, s. 43.
38 Pravdepodobne tým myslel nejakú z neskorších fáz „Veľkého Diela“, autori dávajú „kameňu“ rôzne prívlastky aby 

rozlíšili, ale aj často zatajili o ktorú fázu diela ide. Niektorí autori označujú „kameň mudrcov“ aj názvom „Panacea“- 
„všeliek“, iný napr. Fulcaneli fázu „všelieku“ väčšinou považujú za predstupeň kameňa mudrcov. A ďalší ho týmto 
názvom označujú raz označujú a inokedy nie, prípadne pod názvom „Panacea“ myslia niečo úplne iné. Ako je 
v alchymistickej literatúre zvykom, je potrebné z celého kontextu vydedukovať, čo daným slovom autor myslí.

39 Ibidem, s. 61.
40 Pozri novú edíciu pôvodného textu z roku 1578: JAROŠ GRIEMILLER Z TŘEBSKA: Rosarium philosophorum, 

KARPENKO, V. – PURŠ, I. (eds.), s. 94.
41 Pozri napr. na viacerých miestach vo: FULCANELLI: Příbytky filosofů I.; ALBERTUS, F.: Praxis Spagyrica 

Philosophica; BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů.
42 BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů, s. 25.
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Liečebné interakcie s vedľajšími produktami
„Veľkého Diela“ laboratórnej alchýmie

Síce predpokladáme, že adepti a bádatelia v oblasti alchýmie v prvej polovici 20. 
storočia vedeli aj o liečebných účinkoch takzvaných vedľajších, alebo pomocných, 
alebo prvotných produktoch a matériách „Veľkého diela“, nenašli sme priame a jed-
noznačné zmienky o ich liečebnom pôsobení v ich dielach43. Aj napríklad stredovekí 
alchymisti písali o tejto téme menej. Výnimkou je už spomínaný „majster“ Fulcanel-
liho, Basilius Valentinus. Citujeme niekoľko jeho výrokov k danej téme: „Z ortuti44 
sa pripravuje mnoho druhov, foriem a podôb zázračných liekov.“45 „Obecne pou-
žiteľná síra… z nej per se olej na hnilobné, zapáchajúce rany, tiež usmrcuje červy, 
ktoré v nich rastú“, alebo inou prípravou Síry vzniká „Balsam…užívať vnútorne 
proti suchotám.“46 

Liečebné interakcie s produktami
„Malého Diela“ laboratórnej alchýmie

„Malým Dielom“, alebo tzv. rastlinnou alchýmiou sa zaoberala väčšina adeptov 
alchýmie. V rámci snahy o utajovanie alchýmie, často písali o „Malom Diele“, hoci 
tvrdili, že píšu o „Veľkom“47, resp. do obdobia renesancie o ňom väčšinou písali iba 
v náznakoch. Výnimkou je napríklad Paracelsus48, Basilius Valentinus49, ale aj Jaroš 
Griemiller z Třebska50. Podrobnejšie o „Malom Diele“ písali až adepti a bádatelia 
v ďalších storočiach. V prvej polovici 20. storočia jeho priebeh a liečebné účinky 
celkom podrobne opísal Frater Albertus, ale aj český hermetik F. Kabelák. Pomocou 
„Malého Diela“ je podľa adeptov možné zvýšiť liečebné účinky akejkoľvek rastliny 
na maximálnu možnú mieru: „Takto sa dá z akejkoľvek rastliny pripraviť umelo 
elixír, ktorý je silnejší ako tinktúra, extrakt či soľ samotná, ako bežne predpisujú 

43 Ale kvôli symbolicko-metaforickému jazyku adeptov často nie je jednoduché, až takmer nemožné rozlíšiť či 
sa jedná o prípravky z „vedľajších produktov „Veľkého Diela““ alebo prípravky nachádzajúce sa na „pomedzí 
laboratórnej alchýmie a spagýrie“ (pozri ďalej v texte).

44 Nešlo však o „obyčajnú“ ortuť. „Hneď zo začiatku vedz, že obecná ortuť je v našom diele neužitočná.“ Pozri: 
Basiliov Krátký prídavek a jasná Repetition čili opakování Bratra Basilia Valentina v: BOR D. Ž. (ed.): 
Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 78.

45 Ibidem, s. 122.
46 Ibidem, s. 133.
47 Často, ako je zvykom v alchymistickej literatúre je ťažko posúdiť aj význam najbežnejších a na prvý pohľad 

najjednoznačnejších výrazov, výstižne to zhrnul napríklad Eugene Canseliet: „Pravda sa totiž skrýva 
v temnotách a filozofovia nikdy neklamú viac ako keď hovoria otvorene, a nikdy viac pravdivo, ako keď sú ich 
slová temné.“ CANSELIET, E.: Alchymie vysvětlená na základe svých klasických textú, s. 7.

48 Pozri napr.: WAITE, A. E.(ed.): The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus, vol II., v kapitole 
Hermetic Medicine.

49 Pozri napr. Basiliovo De Microcosmo vo: BOR, D. Ž. (ed): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho 
následníkú.

50 Pozri napr.: JAROŠ GRIEMILLER Z TŘEBSKA: Rosarium philosophorum, KARPENKO, V. - PURŠ, I. (eds.)
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dnešní terapeuti.51… sila takéhoto „kameňa“ je omnoho väčšia ako akýkoľvek liek 
vo forme elixíru“52. Taktiež Frater Albertus tvrdí, že alchymisticky vyrobené lie-
čebné preparáty sú oveľa účinnejšie ako akékoľvek iné, vrátane liekov „klasickej“ 
medicíny a odporúča: „… aby sa tiež lekári venovali štúdiu objavovania pravdy 
v alchýmii.“53 Pri liečbe takto pripravenými bylinnými preparátmi, je ale podľa 
neho: „… veľmi dôležitý tiež stav mysli pacienta.“54 A ak ani takýto liek nezaberá: 
„… je potrebné použiť najbližší vyšší liek, ale taký, ktorý sa nachádza mimo rast-
linnú ríšu.“55 Mieni tým väčšinou ríšu minerálnu. Prípravu rastlinnej kvintesencie 
opisuje aj F. Kabelák v knihe Praktická spagyrie56 a účinky jednotlivých rastlín 
v knihe Herbář Hermatikův.57 Menej priamo opisuje účinky „Malého Diela“ aj 
napríklad Alexander von Bernus58.

Liečebné interakcie s produktami nachádzajúcimi
sa na pomedzí laboratórnej alchýmie a spagýrie

Ide o produkty laboratórnej práce, pripravené pomocou alchymistických postu-
pov, ale z východiskových látok iných ako sú tie pre „Veľké a Malé Dielo“. Alebo 
ide o niektoré produkty na prvý pohľad pripravované pomocou spagyrických metód, 
ale opisovaných v knihách tradičných adeptov. V istom zmysle sa teda môžu, hlavne 
pri povrchnejšom skúmaní podobať spagyrickým produktom a pomerne často sa 
stane, že ich iba podľa opisu v literatúre nie je ľahké oddeliť.59 Ak ide o liečivá, tak 
najpresnejšie povedané je, že ide o spagyrické produkty, ale priamo odvodené, alebo 
čiastočne pripravované pomocou alchymistických postupov. Približne do 19. storo-
čia platilo, to čo zhrnul Faber60 v 18. storočí: „… spagyrické Umenie zo svojimi al-
chymistickými Arkánami predstavuje oporný stĺp všetkej medicíny.“61 Princíp prípra-
vy takýchto liečiv v jednoduchosti opísal Paracelsus, jeden z hlavných priekopníkov 
takejto prípravy liečiv v stredoveku: „Pretože sily lieku spia, musíme ich prebudiť, 
sami od seba neprecitnú. Prebuď ich teda a nechaj ich bdieť.“62 Basilius Valentinus 

51 V FRATER ALBERTUS: 2000. Přiručka alchymisty, s. 36.
52 Ibidem, s. 40.
53 Ibidem, s. 52.
54 Ibidem, s. 50.
55 Ibidem, s. 50.
56 KABELÁK, F.: Praktická spagyrie.
57 KABELÁK, F.: Herbář Hermatikův.
58 Pozri na viacerých miestach v BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů.
59 Rozdiel medzi alchýmiou a spagýriou prehľadne popísal napr. Fulcanelli pozri vo FULCANELLI: Příbytky 

filosofů I., špeciálne v kapitole Alchymie a spagyrie, ale aj ďalšom texte.
60 Pre zaujímavosť citujeme aj ďalší Faberov výrok, platiaci dodnes, zaujímavý skôr z pohľadu dejín ľudskej 

„osobnosti“ ako medicíny: „Veď čo všetko ľudia nevymysleli len aby sa ozdobili… dokonca sa o náš vlastný 
život staráme omnoho menej ako hlúpy a nerozumný dobytok. Veď keď máme hlad, nejeme, ale si plníme 
žalúdok rôznymi kuriózne pripravovanými pokrmami a nápojmi, z čoho nemôže povstať nič iné ako mnohé 
choroby…“ PETRUS JOHANES FABER: Palladium Spagyricum, tr.: RYŠÁNEK, J., s. 224.

61 Ibidem, s. 389.
62 RIPPE, O. et al.: Paracelsovo Lékařství, s. 268
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o ich príprave píše napríklad: „… rovnaké sa musí vyháňať rovnakým a nie niečím 
protikladným… ako magnet železo… ak sú náležite pripravené.“63 Pre veľký výz-
nam takto pripravovaných preparátov v medicíne takmer až do obdobia novoveku, 
uvedieme tri ilustračné príklady64 od tohto autora o liečebných účinkoch takzvaného 
„živého vápna“ (oxid vápenatý), vínneho kameňa (hydrogénvínan draselný) a oc-
tu:65 „Živé vápno… jeho duch…rozpúšťa rakovinové oká… (po jeho ďalšej úprave, 
ktorá je rozpísaná v danom texte) rozdrví všetky kamene v mechúre a rozpustí všetky 
Nodos (uzlíky) na rukách a nohách.“66 „Vínny kameň… v medicíne je však dobrým 
liekom vnútorne aj vonkajšie, lebo jeho soľ… rozpustí kamene v mechúri…základ 
k liečbe… fistuly, raka, vlka a podobných.“67 „O octe… v Alchýmii a lekárstve sa 
nedá pripraviť takmer nič plodné, bez toho aby bolo nutné požiadať o pomoc ocot… 
ubráni mnohému jedu…pri teplých nádoroch a iných horúcich veciach na ochlade-
nie.“68 V prvej polovici 20. storočia sa týmto liečebným preparátom podrobnejšie 
venovali autori, ktorých sme spomenuli už v predchádzajúcom odseku pri liečeb-
ných interakciách produktov „Malého Diela“. Napríklad Bernus píše: „… o prcha-
vej soli vinného kameňa ako o jednom z najmocnejších liekov, všetci ale zamlčujú 
žiadanú manipuláciu pre jej dosiahnutie.“69

Liečebné interakcie s „produktami“ „mentálnej“ alchýmie.

Aby sme mohli lepšie opísať rozdiel medzi mentálnou a somato-mentálnou al-
chýmiou, je potrebné si uvedomiť ako podľa tradície prebiehal vývoj adepta alchý-
mie. Prvým krokom bolo, že človek, ktorý mal skutočný záujem o spoznanie tohto 
Umenia si naštudoval čo možno najviac informácií. A pokúsil sa o čo najlepšie, 
hoci stále povrchné, pochopenie alchymistickej symboliky a jej princípov. Už to 
samo osebe má, napríklad podľa Junga, okrem iného, vplyv na ľudské zdravie, ako 
rozoberáme ďalej v tomto odseku. A hoci podľa klasických kritérií takéhoto človeka 
ešte nemôžeme nazvať alchymistom, ani adeptom, môžeme povedať, že sa zaoberá 
„mentálnou alchýmiou“. Ďalší krok začína, keď človek „cez spytovanie svojej vlast-

63 Pozri Basiliovo De Microcosmo v: BOR, D. Ž. (ed): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 159.
64 Napríklad pozri Basiliov Krátký prídavek a jasná Repetition čili opakování Bratra Basilia Valentina v: BOR, 

D. Ž. (ed.): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú. Basilius v tomto diele uvádza aj liečebné 
použitie (samozrejme po náležitej príprave): ortuti, spiess-glass (ztuhnutá tavenina antimónu), medenej vody, 
obecnej síry, živého vápna, arzeniku (oxid arzenitý), salpetra (dusičnan sodný), salmiaku (minerál, chemicky 
chlorid amónny) a v našom texte spomínaných vínneho kameňa, octu a vína.

65 Octu ako takému boli a sú pripisované mnohé liečivé účinky pozri napr. v: ANTOL, M. N.: Ocet. Kniha je 
písaná populárno-vedeckým štýlom, ale je v nej výborne zosumarizovaná história a predstavy o liečebných 
účinkoch octu.

66 Pozri Basiliov Krátký prídavek a jasná Repetition čili opakování Bratra Basilia Valentina v: BOR, D. Ž.(ed.): 
Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 136.

67 Ibidem, s. 141-142.
68 Ibidem, s. 142-143.
69 BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů, s. 91. Hoci z iného pohľadu môžeme tento citát zaradiť 

k liečebným interakciám vedľajších produktov „Veľkého Diela“.
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nej prirodzenosti je ňou pohnutý.“70 Prehlbuje sa jeho pochopenie Tradičnej sym-
boliky, začína si ju uvedomovať aj v rámci svojho vlastného Tela a v tomto svojom 
najbližšom laboratóriu začína robiť prvé experimenty. „Umelec musí sám seba urobiť 
svojou nádobou, to je maxima Umenia.“71 Stále nie je alchymistom, ani adeptom, ale 
venuje sa spoznávaniu toho, čo môžeme nazvať somato-mentálna alchýmia, ktorú s jej 
vplyvom na zdravie rozoberáme v ďalšom odseku. V tretej fáze aplikuje bádateľ al-
chymistickú symboliku aj na svet mimo seba. To je fáza, keď sa venuje takzvanej „la-
boratórnej alchýmii“, pričom väčšina klasických autorov odporúča venovať sa najskôr 
„Malému“ a potom „Veľkému Dielu“. Tieto fázy nemusia ísť v takomto poradí, alebo 
sa môžu vyvíjať naraz. „Preto nech sa Majster cvičí, učí, čítava a rukami pracuje, 
potom nájde.“72 Ale na to aby našiel, podľa tradície takzvaný „Kameň Mudrcov“, je 
potrebné aby všetky tieto fázy boli do istej miery „dokonané“. To je aj jedným z dôvo-
dov, ktorý adepti udávajú pri odpovedi na otázku, prečo nehovoria o alchymistických 
postupoch priamo. Ako v súlade s tradíciou píše Alleau: „Jeden z najdôležitejších dô-
vodov utajenia vyplýval z faktu, že logickým záväzkom neofyta bolo pretvoriť vlastním 
úsilím svoju «profánnu» chápavosť… Rovnako aj keby bola poznaná exaktná formula 
a postupnosť alchymistických operácií, žiadny chemik by ich nebol schopný vykonať… 
lebo ani k umeniu maľovania nestačí obyčajná zručnosť v miešaní farieb.“73 Až získa-
ním „Kameňa Mudrcov“74 sa podľa tradície bádateľ stáva adeptom, začína sa skutočne 
venovať alchýmii a približovať sa k tomu aby sa stal alchymistom.

V prvej polovici 20. storočia asi najlepšie rozpracoval liečebné možnosti primárnej 
alchymistickej symboliky, teda „mentálnej alchýmie“, C. G. Jung. Podľa jeho slov sa 
zdá, že počas svojho života stále viac zdôrazňoval psychosomatické75 pôsobenie ľud-
skej psychiky.76 A veľmi zjednodušene môžeme povedať, že svoju psychoterapiu zalo-
žil na uvedomovaní a chápaní archetypálnych predlôh a na približovaní sa k „Selbst“. 
„… vyžadujú to, čoho sa človek najviac obáva, totiž celosť, ktorej má neustále plné 
ústa a o ktorej donekonečna teoretizuje, ktorú v skutočnosti života najväčším oblú-

70 JAROŠ GRIEMILLER Z TŘEBSKA: Rosarium philosophorum, KARPENKO, V. – PURŠ, I. (eds.): s. 208.
71 FULCANELLI: Tajemství katedrál, s. 187.
72 JAROŠ GRIEMILLER Z TŘEBSKA: Rosarium philosophorum, KARPENKO, V. – PURŠ, I. (eds.): s. 208.
73 ALLEAU, R.: Aspekty tradiční alchymie, s. 83.
74 Jednou zo skúšok pravosti bola podľa tradície reálna transmutácia kovov, a pod.
75 Základné princípy takéhoto pôsobenia poznali napríklad aj v antickom svete, napr.: „Ja, Nús (myseľ), 

prichádzam totiž len k ľuďom svätým, dobrým, čistým a milosrdným… skôr som to ja sám, Nús, kto nedopustí, 
aby sa telesné pôsobnosti, ktoré na nich doliehajú rozvinuli až k svojím účinkom.“ v Corpus Hermeticum, český 
preklad CHLUP, R.: Corpus Hermeticum, s. 163. Dokonca naznačené princípy psychosomatického pôsobenia 
nachádzame aj na, z pohľadu rozpracovanosti metafyziky, opačnej časti spektra – v dielach pripisovaných 
Aristotelovi ako Metafyzika, O nebi, O vzniku a zániku, ktoré majú síce veľkú hodnotu v poukázaní na metafyziku 
ako „kráľovnú“ vied, ďalší prístup k metafyzike sa ale zdá byť napr. oproti Corpus Hermeticum oveľa menej 
prepracovaný a obmedzujúci jej idey. K naznačeným princípom psychosomatiky pozri napr. siedmu knihu 
Metafyziky napr. ARISTOTELES: Metafyzika, s. 173-211 a hlavne s. 186,190, alebo O vzniku a zániku napr. 
v ARISTOTELES: O Nebi; O vzniku a zániku, s. 170-242. Princípy psychosomatického pôsobenia nachádzame 
samozrejme aj v ďalších oblastiach a ideách gréckej filozofie, ale ich rozbor nie je zámerom tohto textu, preto 
sme poukázali, len na to, že ich nachádzame aj v hraničných (z istého vyššie uvedeného pohľadu) ideových 
oblastiach metafyziky.

76 Pozri napr.: JAFFÉ, A.: Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, napr. s. 8, 18 a na ďalších miestach.
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kom obchádza.“77 Ide teda o liečebný proces individualizácie „… pri alchymistickom 
postupe… ide koniec-koncov o proces individualizácie.“78 Liečebné pôsobenie indi-
vidualizácie, t. j. približovanie sa k svojej podstate, používali ako jeden z účinných 
prostriedkov mnohé tradičné liečebné systémy. Upozorňuje na to napríklad etnológ 
Wolf Dieter Stohl: „Aby sa človek stal zase zdravým… musí sa vrátiť k pôvodnému79 
stavu. Tento návrat k príčinám, vždy je a bol súčasťou tradičných liečiacich metód.“80 

Jung ďalej poukazuje aj na ďalší význam alchýmie pre liečbu, hlavne psycho-
terapeutickú: „Alchýmia… je teda pre nás vďaka svojmu projekčnému charakteru 
pravou pokladnicou materiálov, ktoré načrtávajú nadmieru poučný obraz štruktúry 
nevedomia.“81 „… medzi individuálnou snovou symbolikou a stredovekou alchý-
miou existujú bohaté vzťahy.“82 Z toho vyplýva, že pomocou snahy o pochopenie 
aj primárnej alchymistickej symboliky je možné priaznivo vplývať nielen na psy-
chiku, ale aj na fyzický stav človeka. Z Jungovej analýzy alchymistickej symbo-
liky rezultuje aj ďalší výsledok, možno čiastočne ozrejmujúci jej fungovanie: „… 
v prípade archetypov máme ale dočinenia… nielen s obyčajnými objektami pred-
stáv, ale s autonómnymi faktormi, to znamená živými subjektami.“83 Inými slovami, 
archetypálne symboly, ktoré odrážajú alchymistickú symboliku: „… boli tu už pred 
všetkým poznaním.“84 „Archetyp… je zaznamenaný v našej duši, ktorá existuje skôr 
ako naše vedomie, nemôže byť preto považovaný za vynález vedomia.“85 Z toho vy-
plýva, že ani alchymistická symbolika nemôže byť považovaná za vynález vedomia. 
Súhlasíme s týmto tvrdením aj napriek rozporuplnej osobnosti Junga a niektorých 
nevedeckých spôsobov pri výskume archetypov, ktorých sa, napríklad podľa Nolla, 
dopustil.86 Zároveň, ale ako poznamenal napríklad Bernus, hoci sa Jung venoval 
alchymistickej symbolike: „… autorita švajčiarskeho psychológa nesie vinu na tom, 
že sa z úplne jednostranného chápania alchýmie stáva vedecký axióm.“87 A teda sa 
zdá, že nebral do úvahy ostatné tradičné časti alchýmie. Istý obrat možno nastal po 
prekonaní jeho klinickej smrti v roku 1944, keď pravdepodobne hlbšie pochopil 
alchymistickú symboliku a možno začal pripúšťať aj fyzickú rovinu alchýmie, čo je 
naznačené napríklad v jeho Odpovedi na Jóba: „Zázraky sú len náhradou za nepo-
chopenú skutočnosť ducha. Tým sa ale nepopiera, že živá prítomnosť ducha nie je 
snáď niekedy sprevádzaná podivuhodnými fyzickými udalosťami.“88

77 JUNG, C. G.: Úvod do nábožensko-psychologické problematiky alchymie v C. G. Jung výbor z díla V. svazek, s. 13.
78 JUNG, C. G.: Představy spásy v alchymii v C. G. Jung výbor z díla VI. svazek, s. 140.
79  výraz „pôvodný stav“, je potrebné chápať vo význame nielen v alchýmii veľakrát spomínanej cesty „späť“, 

ktorá ale nevedie späť.
80 STOHL, W. D.: Pradávna medicína, s. 34.
81 JUNG, C. G.: Duch Merkúrius, s. 34. K tomu pozri napr. aj JUNG, C. G.: 2013. Červená kniha, ktorá celá 

popisuje tieto obrazy v podaní Junga.
82 JUNG, C. G.: Úvod do nábožensko-psychologické problematiky alchymie v C. G. Jung výbor z díla V. svazek, s. 46.
83 JUNG, C. G.: Odpověď na Jóba (pôvodné vydanie 1952), s. 122.
84 JUNG, C. G.: Duch Merkúrius, s. 97.
85 JAFFÉ, A.: Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 295.
86 Pozri: NOLL, R.: The Aryan Christ, na viacerých miestach.
87 BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů, s. 32.
88 JUNG, C. G.: Odpověď na Jóba, s. 7,8. Hoci nie je v danom texte priama zmienka o náväznosti na alchýmiu.
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Liečebné interakcie s „produktami“
„somato-mentálnej“, resp. „vnútornej alchýmie“

Basilius Valentinus píše: „… som sa chopil modlitieb,89 aby som nepobiehal nadar-
mo a moje myšlienky snáď nedali záhaľkou príčinu k novým hriechom, predsavzal som 
si rozoberať prírodu a takýmto rozborom prebádať jej tajnosti, ktoré som potom spo-
znal najvyššími po večnom, vo veciach včasných.“90 Až v polovici 16. storočia Dorneus 
jasne hovorí o spirituálnej alchýmii.91 Dovtedy tvorila neoddeliteľnú súčasť tradičného 
zasvätenia do adeptstva. V istom zmysle bola braná aj ako „prípravná práca“. Hoci sa-
mozrejme aj potom stále pretrvávala aj tradične, neoddelene od laboratórnej alchýmie. 
Napríklad Joanne d’Espagnet v 17. storočí v Arcanum Hermeticae Philosophiae Opus 
hovorí: „… vyhľadávať tichý kľud, aby jeho92 myseľ mohla osamote, bez prekážok medi-
tovať a tým sa tiež vysoko povzniesť. Ale ak jeho myseľ nebude osvietená Božím svetlom, 
nepodarí sa mu prebádať tajomstvá pravdy.“93 Pričom v tomto jeho diele primárne ro-
zoberá laboratórnu alchýmiu. Tento názor preberajú aj mnohí – už spomínaní moderní 
autori, hoci niektorí, ako napríklad Fulcanelli sa k tomu vyjadrujú symbolicky a mno-
hoznačne.94 To všetko patrí k dôvodom, prečo je v Európe „spirituálna alchýmia“ o niečo 
menej známa a autormi menej rozpracovaná, ako napríklad v Číne.95 Tam totiž omnoho 
výraznejšie oddelenie96 prebehlo už počas dynastie Tchang, teda niekedy v období 7. až 
9. storočia.97 Medzi nemnohých autorov, ktorí o nej v Európe písali už pred 16. storočím 
patrí, v tomto texte už viackrát spomínaný, Basilius Valentinus. Tradične mnohovýzna-
movo píše nielen o vnútornej alchýmii ako takej, napríklad: „Nenapísal som však po 
mojej smrti a po znovuoživení môjho tela viac, než čo som vlastným jazykom chcel.“98 

89 Tu je dobre ilustrovaná už čiastočne opisovaná diferenciácia od čisto „mentálnej“ alchýmie. Basilius píše, že 
prírodu nebude poznávať iba pomocou uvažovania, ale aj modlitby. Tá má ale v chápaní adeptov význam, ktorý 
by sme mohli popísať ako mystické nazeranie na skutočnosť. Pričom pojem mystický, chápeme v jeho význame 
„priameho“ spojenia s „Jednotou“, resp. „Stvoriteľom“.

90 Basiliova Předmluva bratra benediktínskeho rádu Basilia Valentina O velikém Kameni prastarých mudrců: BOR, 
D. Ž. (ed.): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 26.

91 NAKONEČNÝ, M.: Lexikon Magie, s. 22.
92 Adepta.
93 Pozri nový český preklad pôvodného diela z roku 1673: JOANNE d’ESPAGNET: Arcanum Hermeticae 

Philosophiae Opus: v BOR, D. Ž. (ed.): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 249
94 Pozri „REBIS“ a jeho časti v FULCANELLI: Tajemství katedrál, napr. na s. 169 a 186, ale aj na iných miestach.
95 Ako príklad, na porovnanie sme tu uviedli Čínu, lebo podľa dnes dostupných zdrojov sa zdá, že tam bola 

vnútorná alchýmia, ako samostatný fenomén, najrozpracovanejšia a tiež sa v súčasnosti zdá, že je k nej, z tejto 
oblasti, najväčšie množstvo literatúry.

96 Niektorí autori naznačujú, že laboratórna alchýmia takmer zanikla, pozri napr. WONG, E.: Taoizmus, s. 
83. Čiastočne aj kvôli mnohým otravám z tzv. alchymistických preparátov, pozri napr. ibidem, s.81, alebo 
NEEDHAM, J. et al.: Science and Civilization in China, Vol. V/II, s. 282, ktoré ale boli spôsobené nepochopením, 
resp. príliš priamym, identickým chápaním alchymistickej symboliky. Napriek tomu ale laboratórna alchýmia 
v žiadnom prípade nezanikla a aj počas ďalších dynastií (po 9. storočí), vznikalo pomerne dosť textov venovaných 
laboratórnej alchýmii, pozri napr. v SCHIPPER, K. – VERELLEN, F. (eds.): The Taoist Canon, Volume 2., s. 851.

97 Pozri napr.: WONG, E.: Taoizmus, s. 76, alebo SCHIPPER, K. – VERELLEN, F. (eds.): The Taoist Canon, 
Volume I., s. 377. Ďalšie ešte výraznejšie oddelenie vnútornej a vonkajšej alchýmie nastalo počas dynastie Song 
(960 – 1297) pozri napr.: SCHIPPER, K. – VERELLEN, F. (eds.): The Taoist Canon, Volume 2., s. 780.

98 Basiliov Krátký prídavek a jasná Repetition čili opakování Bratra Basilia Valentina v: BOR, D. Ž. (ed.): 
Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 77.
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„Spiritus vitalis, alebo žijúci duch v človeku, je pohyblivý, prechádza všetkými jeho údmi 
a je v nich pociťovaný, je však nehmatateľný99… onen najvznešenejší duch života má 
svoje panstvo a obydlie najčastejšie a najpevnejšie v srdci ľudského tela… Ale Sulphur 
hominis dodáva tomuto duchu cez vzduch pokrm a duchovný prírastok.“100 A dokonca 
naznačuje aj jej možné interakcie s fyzickým stavom jedinca: „Liek môže byť pripravený 
z Mikrokozmu, lebo v ňom väzí dokonalé uzdravenie všetkých postihnutí.“101 Tiež sa jej 
venuje Paracelsus, ktorý píše o Archeovi,102 ako o akomsi „vnútornom alchymistovi“, 
ktorého správne fungovanie je esenciálne pre fungovanie normálnych pochodov v ľud-
skom tele a teda udržiavaní „zdravia“. Paracelsus ovplyvnil aj ďalších autorov, napríklad 
Faber píše: „Všetky podstatné deje v tele, vyživovanie všetkých tkanív… toto všetko sa 
deje pomocou alchýmie.“103

Dovolíme si malú odbočku, poukázaním na zaujímavý jav, že vyššie uvedené 
opisy, európskych autorov, fungovania vnútornej alchýmie sú takmer identické 
s opismi autorov čínskych. Bolo by možné oponovať, že táto podobnosť vzniká, 
kvôli ich všeobecnejšiemu charakteru, preto uvádzame aj špecifickejšiu paralelu. 
Už spomínaný Dorneus v Theatrum Chemicum z roku 1602 píše: „V ľudskom tele je 
skrytá istá metafyzická substancia, známa len nemnohým… sama je neskaziteľným 
medikamentom. Táto medicína je „trojitej prirodzenosti: totiž metafyzickej, fyzic-
kej a morálnej.“104 To sa výrazne podobá čínskej „vnútornej alchýmii“ a jej učení 
o troch princípoch: jing – fyzická zložka, qi – metafyzická zložka a shen – morálna 
zložka. Tvorbu „medicíny nesmrteľnosti“ s týchto „prirodzeností“ opisuje napríklad 
Stuart Alve Olson, podľa starých textov: „Keď sú obidve aj jing aj qi premenené na 
elixír, potom sa shen pridá na vytvorenie Spirituálneho embrya… to je semeno mož-
nosti stať sa nesmrteľným.“105 

V prvej polovici 20. storočia letmo opisuje tieto princípy aj Carl Gustav Jung.106 
Tiež rozoberá a ukazuje liečebné účinky metód čínskej „vnútornej alchýmie“ a na-
značuje ich paralely s európskou, v knihe Geheimnis der Goldenen Blüte.107 Týmto 
v istom zmysle znovu otvoril tému „čínskej vnútornej alchýmie“ a jej skúmania aj 
v Európe. A tým aj skúmania liečebných účinkov európskej „vnútornej alchýmie“, 
ktoré sa ale začalo výraznejšie v Európe rozvíjať až koncom 20. storočia. Zároveň sa 
pri tomto výskume v 20. storočí vyskytol aj problém terminologický, lebo podobne, 
ako napríklad Jiří Ryšánek,108 chápali mnohí bádatelia v tomto období „vnútornú 
alchýmiu“ ako druh mystickej praxe. Teda zaraďovali ju do čiastočne inej kategórie. 

99 Basiliovo De Microcosmo v: BOR, D. Ž. (ed): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 154.
100 Ibidem, s. 156.
101 Ibidem, s. 161.
102 Pozri napr. na viacerých miestach v: PARACELSUS: AZOTH alebo v RIPPE, O. et al.: Paracelsovo lékařství.
103 Pozri PETRUS JOHANES FABER: Palladium Spagyricum, tr.: RYŠÁNEK, J., s. 11.
104 Český preklad z JUNG, C. G.: Představy spásy v alchymii v C. G. Jung výbor z díla VI. Svazek, s. 56.
105 OLSON, S. A.: Refining the Elixir, s. 55.
106 Pozri napr.: JUNG, C. G.: Představy spásy v alchymii v C. G. Jung výbor z díla VI. Svazek, napr. s. 56-58.
107 České vydanie JUNG, C. G.  – WILHELM, R.: Tajemství zlatého květu, v Jungovom komentári k pôvodnému 

čínskemu dielu.
108 Pozri napr. v NAKONEČNÝ, M.: Lexikon Magie, s. 22.
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Pri spätnom hodnotení je potom často ťažké dokázať z akého základu, daná liečeb-
no-meditačná technika pochádza. Ale z pozície žitej tradície, to nie je až tak podstat-
né, slovami Paracelsa: „To všetko sa nemá hľadať a snažiť pochopiť v žiadnej inej 
knihe, ako v človeku samotnom.“109

Záverom k tejto časti „funkčných interakcií alchýmie a medicíny“, citujeme 
jedno staré príslovie, ktoré ich čiastočne symbolicky zhŕňa z pohľadu tradície: 
„Lekár, ktorý pozná liečivé sily koreňov a bylín, je človek; ten ktorý pozná liečivé 
sily vody a ohňa, je démon; ten, ktorý pozná silu modlitby, je prorok; a kto pozná 
silu merkúria, je boh.“110

Interakcie alchymistickej symboliky s vývojom, históriou
a symbolikou samotnej klasickej medicíny a farmácie

Okrem „funkčných interakcií“ exituje aj kvalitatívne odlišný typ interakcií alchý-
mie a medicíny, ktorý je dôležitý hlavne z hľadiska interpretácie historických diel 
z oblasti medicíny nielen v Európe.111 Ide o interakcie medzi alchymistickou symbo-
likou a dielami z histórie medicíny, v ktorých je táto alchymistická symbolika často 
prítomná a dodáva týmto textom aj ďalšie možné interpretačné roviny.

V istom zmysle podobná situácia je aj medzi alchymistickou a kresťanskou sym-
bolikou, ktoré sa zdajú byť veľmi podobné a viacerými autormi v obidvoch sme-
roch analogicky využívané.112 Zdá sa, že obidve vychádzajú z rovnakého zdroja. 
Dokonca niektorí autori ako napríklad Jung tvrdia, že kresťanská symbolika vznikla 
z alchymistickej a to z dvoch dôvodov. Prvým je, že sa zdá staršia a druhým je, že 
európska alchymistická symbolika je takmer totožná s napríklad čínskou či indickou 
alchymistickou symbolikou, ktoré určite nevznikli z kresťanskej. 113 Dodnes ich pre-
pojenia a vývoj nie sú v úplnosti vedecky preskúmané.

Podobným otázkam čelí aj symbolika alchýmie a gréckych mýtov.114 A tiež alchy-
mistická a heraldická symbolika.115 Ako píše René Alleau: „aplikácie alchymistické-
ho symbolizmu sú nekonečné“116, preto ich možno nájsť aj v ďalších oblastiach vedy, 
kultúry, ale aj politiky, hlavne v stredoveku. Pričom to samozrejme platí aj naopak: 
„Je namieste upozorniť, že alchymistické rozprávania sa nedajú čítať z povrchu 

109  PARACELSUS: AZOTH, s. 11.
110 Citované z: RIPPE, O. et al.: Paracelsovo lékařství, s. 334.
111 Napríklad v Číne bolo toto prepojenie alchýmie a medicíny ešte omnoho lepšie viditeľnejšie, ako jeden z prvých 

„západných“ autorov na to upozornil už začiatkom 20. storočia Obed Simon Johnson, pozri napr.: JOHNSON, 
O. S.: Study of Chinese alchemy, napr. Úvod a s. 103 a ďalej.

112 Pozri napr.: PURŠ, I. – HLAVÁČEK, J.: Alchymická mše.
113 Pozri napr.: JUNG, C. G.: Představy spásy v alchymii v C. G. Jung výbor z díla VI. Svazek, s. 106.
114 K alchymistickej symbolike gréckych mýtov pozri napr.: BOR, D. Ž.: Napříč Říší Královského Umění, napr. s. 

112: „Je prekvapivé, ako obratne starí písali svoje mýty a do akej miery sú tieto mýty analogické alchymistickej 
symbolike.“ Tiež k tejto symbolike napr. v MAIER, M.: Prchajíci atalanta alebo PETRUS JOHANES FABER: 
Herkules Pio-Chymicus v: BOR, D. Ž. (ed.): Sňem filosofů.

115 Pozri napr. v BOR, D. Ž.: Napříč Říší Královského Umění, s. 41: „Ďalšou zhodou je dôležitosť tinktúr, teda 
farieb, ktoré ako v heraldike, tak aj v alchýmii majú rovnaké hodnotové poradie.“

116 ALLEAU, R.: Aspekty tradiční alchymie, s. 99.
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a je potrebná veľká ostražitosť, pretože všetky príhody, údaje, topografické názvy 
aj mená osôb atď., môžu mať a tiež mávajú význam skôr alegorický, metaforický 
a symbolický, než historický.“117 

Naším zámerom je orientačne, v krátkosti predostrieť problematiku alchymistickej 
symboliky v dielach z oblasti histórie medicíny, kvôli snahe o pokiaľ možno, kvanti-
tatívne, najúplnejšie vymenovanie typov vzťahov medzi alchýmiou a medicínou vše-
obecne. Nebudeme sa zameriavať na obdobie 20. storočia, lebo tu sa alchymistická 
symbolika v dielach klasickej medicíny už prakticky nevyskytuje. Súvisí to aj s celko-
vým postupným ochabovaním tradičných lekárskych postupov v období prechodu me-
dzi stredovekom a novovekom,118 ale aj postupným redukovaním dimenzií myslenia.

Odpovedať na otázku, či sa v nejakom texte nachádza alchymistická symbolika je 
pomerne jednoduché. Ale odpovedať na to, či ju tam autor, hlavne ak sa jedná o pri-
márne „nealchymistický“ text, dal zámerne alebo len „eklekticky“, alebo úplne nezá-
merne, napríklad len v rámci „obyčajov vyjadrovania doby“, je dosť problematické. 
Ako príklad uveďme dielo Hippokratove, ktoré na prvý pohľad nemá nič spoločné 
s alchýmiou, minimálne v celom uveďme Hippokratove "dielo" sa alchýmia nespomí-
na. Na možné prepojenie s alchymistickou symbolikou ukazujú niektoré sekundárne 
indície. Jednou z nich je, že Hippokrates bol pri tvorbe svojich teórií ovplyvnený aj 
Hérakleitom.119 Najvýraznejšie to vidíme v predstave o spracovaní potravy120 a pre-
dovšetkým v Hippokratovom opise princípov ohňa a vody: „Všetky zvieratá, vrátane 
človeka sú zložené z dvoch vecí, rozdielnych v sile (schopnosti), ale pracujúcich spo-
ločne pre ich úžitok, sú to, oheň a voda.“121 Pričom ako pokračuje v ďalšom výklade 
charakteru týchto polarít,122 veľmi sa približuje nielen európskej, ale aj čínskej alchy-
mistickej symbolike.123 Ďalším možným naznačením alchymistickej symboliky v jeho 
diele je tzv. humorálna teória. Tá je najlepšie v Corpus Hippocraticum definovaná 
v texte O prirodzenosti človeka124, hoci je pravdepodobne dielom jeho žiaka. V tejto 
knihe sa autor síce vyhýba prepojeniu štyroch „štiav“ a štyroch „živlov“, ale opisuje 
ich úplne rovnakými charakteristikami, pomocou tepla, chladu, vlhka a sucha. Záro-
veň je pravdepodobne táto teória nepriamo odvodená, od ďalšieho adeptami alchýmie 
často citovaného autora, Empedokla a od jeho živlovej teórie,125 ktorá má tiež výrazné 

117 Ako píše V. Zadrobílek (D. Ž. Bor) v úvodnej štúdií ku knihe BOR, D. Ž. (ed): Záhadný Alchymista Abraham Eleazar Žid, s. 7.
118 Ako píše napríklad Alexander von Bernus v: BERNUS, A.: Alchymie a Lékařství Tajemství Adeptů, napr. s. 116.
119 Pozri napr. aj: HERACLEITOS: On the Universe v: PAGE, T. E. et al. (eds.): Hippocrates, vol. IV.
120 Pozri v úvode k a na viacerých miestach v Nutriment v: PAGE, T. E. et al. (eds.): Hippocrates, vol I., s. 337 a ďalej.
121 Regimen v: PAGE, T. E. et al. (eds.): Hippocrates, vol. IV. s. 231.
122 Pozri ďalej: Ibidem, ale aj vo výklade Hippokratových teórií inými autormi, pozri napr. v diele Ludwiga 

Edelsteina a jeho recenzí ďalších autorov píšucich k tejto téme: TEMKIN, O. – TEMKIN, C. L. (eds.): Ancient 
medicine, selected papers of Ludwig Edelstein.

123 Héraklietos, z ktorého diela je táto predstava prebratá, je citovaný viacerými tradičnými autormi, ktorí považujú 
jeho dielo za jednoznačne alchymistického pôvodu. Pozri napr.: LINDSAY, J.: The Origins of Alchemy in 
Graeco-Roman Egypt, s. 2, 3, 34, 90 a na ďalších miestach. Niektorí ho dokonca prirovnávajú k Lao’c, pozri 
napr.: ALLEAU, R.: Aspekty tradiční alchymie, s. 54.

124 On the Nature of Man, pozri napr.: PAGE, T. E. et al. (eds.): Hippocrates, vol. IV.
125 Pozri napr.: JOUANNA, J.: Greek Medicine from Hippocrates to Galen, prevažne v kapitole The Theory of 

Sensation, Thought and the Soul in the Hippocratic Treatise Regimen: Its Connections with Empedocles and 
Plato’s Timaeus.



141

Historia Medicinae Slovaca IV. Štúdie

prepojenie na alchymistickú symboliku. Potenciálne môžeme alchymistickú symboli-
ku vidieť aj v opise „zahrievania zárodku v maternici“126. Podobnú symboliku, ale už 
priamu vidíme u Avicennu, ktorý prirovnáva ľudské telo k alchymistickému alembi-
ku.127 Avicenna o alchýmii priamo písal128 a zároveň pravdepodobne čerpal aj z diel 
Hippokrata, je teda možné s istou pravdepodobnosťou predpokladať, že v nich videl aj 
alchymistickú symboliku. Tú v nich s určitosťou videl Petrus Severinus v 16. storočí, 
ktorý prepojil „paracelsiánsku“ a „helmontovskú“ medicínu s Hippokratovou.129 Na 
túto tradíciu potom nadviazali ďalší autori. K stredovekej interpretácii Hippokratových 
diel, môžeme možno priradiť aj grécko–latinské Basilejské vydanie Hippocratis coi 
medici od Janusa Cornaria z roku 1538, ktoré obsahuje na titulnej strane jednoznačne 
alchymistický symbol.130 Čo by mohlo byť, pre alchymistický jazyk, typickým „taj-
ným“ naznačením ich symboliky.

Žiadny z týchto argumentov nedokazuje, že by Hippokrates bol adeptom alchý-
mie. Ale ukazujú, že v rámci štúdia jeho diela v historickom kontexte a v snahe o za-
chovanie čo najväčšej objektivity131 historickej vedy, je potrebné skúmať aspoň nie-
ktoré časti jeho diela aj z pohľadu alchymistickej symboliky ako jednej z potencialít. 
A podobným spôsobom je vhodné pristupovať aj k viacerým ďalším dielam z oblasti 
histórie medicíny. Nielen preto, že viacerí autori boli aj adeptami,132 či bádateľmi 
v oblasti alchýmie, ale aj preto, že mnohí pravdepodobne alchymistickú termino-
lógiu cielene vo svojich dielach používali.133 Veď jednou z výrazných podobností 
medicíny s alchýmiou je, že aj „medicínsky jazyk“ bol v staroveku aj stredoveku134 
pomerne dosť analogický a metaforický.135 Niekedy sa tiež metaforicky označoval 
alchymista aj ako – lekár.136

Uveďme ešte jeden príklad, keď dokonca medicínska symbolika slúžila na zakry-
tie, „utajenie“ symboliky alchymistickej. Je ním Epigram o soli od básnika, lekára a fi-
lozofa Jána Gregora Macra Szepsia zo 16. storočia. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, 
že autor píše o úžitkoch takzvanej kuchynskej soli, t. j. o chloride sodnom. Nasvedčo-

126 Pozri napr. na viacerých miestach v: Regimen. PAGE, T. E. et al. (eds.): Hippocrates, vol. IV.
127 Pozri napr. ALLEAU, R.: Hermés a Dějiny Věd, s. 62; alembik je názov, ktorý sa najčastejšie používa pre 

starodávne destilačné zariadenie.
128 Pozri napr. RASHED, R.: Encyclopedia of the History of Arabic Science, vol. 3, s. 875 a ďalej.
129 Pozri napr. CANTOR, D.: Reinventing Hippocrates v kapitole: SHACKELFORD, J.: The Chemical Hippocrates.
130 Dve ruky držia palicu, ktorú obvíjajú dva korunované hady, jeden s otvorenou a druhý so zatvorenou papuľou 

a medzi ich hlavami, na vrchu palice, sedí vták.
131 Čo sa týka objektivity historickej vedy, súhlasíme s René Allaeu, keď píše: „všetky humanitné vedy sú 

subjektívne a stupeň relatívnej objektivity, ktorý môžu dosiahnuť, naopak závisí na jasnom a úprimnom uznaní 
tejto základnej subjektivity.“ ALLEAU, R.: Aspekty tradiční alchymie, s. 75.

132 Platilo to aj naopak, väčšina tradičných adeptov alchýmie sa, aspoň nejaký čas venovali aj liečbe.
133  Až s príchodom renesancie a celkového redukovania myslenia, pribúda aj v medicíne stále viac autorov, ktorí 

píšu len identicky.
134 Isté pozostatky pretrvávajú dodnes napr.: „upadnúť“ do kómy, „podľahnúť“ chorobe, byť na „vrchole“ síl, či 

zdravia, a pod.
135 Pozri napr. WEE, J. Z. et al.: The comparable body, Analogy and Metaphor in Ancient Mespotamian, Egyptian, 

and Greco-Roman Medicine.
136 Pozri napr. v BOR, D. Ž. (ed.): Záhadný Alchymista Abraham Eleazar Žid, s. 288.
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val by tomu aj fakt, že je zaradený ako poetický príspevok k práci A. Schneebergera 
O mnohorakom úžitku soli.137 Pričom znovu by sa mohlo zdať, že ide iba o chlorid 
sodný. Ale J. G. Macra, ako aj A. Schneeberger boli prívržencami Paracelsovho uče-
nia. Macra píše aj úvod k Paracelsovmu dielu Archidoxae.138 Paracelsus je všeobecne 
známy tým, že v podobnom období ako Basilius Valentinus139 prví rozšírili pôvodnú 
alchymistickú merkuro-sulfurickú symboliku o sal – soľ. Vzniká tak sulfuro-merkuro-
-salická symbolika, kde sal – soľ rozhodne nie je identická s chloridom sodným, ale 
má mnohovýznamovú symboliku. Dielo Macera Epigram o soli, s pravdepodobnos-
ťou hraničiacou s istotou a veľmi pravdepodobne aj práca A. Schneebergera O mnoho-
rakom úžitku soli pod prvovýznamovým opisom dôležitosti chloridu sodného skrývajú 
omnoho dôležitejší opis alchymistického princípu: sal – soľ. Vymenujeme niekoľko 
z ďalších najdôležitejších dôvodov pre toto tvrdenie z Macerovho Epigramu o soli. 
Reprodukujeme z neho úryvok,140 podľa prekladu141 Františka Šimona a Jany Balego-
vej: „…Soľ v sebe tajomstvá Starého, Nového zákona skrýva, obety veľké, ktoré pre 
božstvá určené sú. Dokonca o mnohých záhadách vedomosť dáva, čo múdra príroda 
zamknuté sťaby ukryla pod meno soľ… takto aj soľ sa nezničí vo vode, alebo ohni, 
vlastnými silami znovu nachádza pôvodný stav. Po dlhšom čase soľ stáva sa dokonca 
všeliekom, ktorý temperamentu tela úžitok prinášať vie…“ Soľ, ktorá v sebe skrý-
va tajomstvá Starého a Nového zákona je Paracelsova „sal sapientiae“ – „soľ múd-
rosti“, ktorú bližšie opisuje v svojom Opus Paramirum.142 V tom istom diele, ale aj 
ďalších píše, že jednou z charakteristík sal – soľ, je, že to je to, čo zostáva po spálení, 
a teda – odoláva ohňu.143 Výraznú alchymistickú symboliku na prvý pohľad vidíme aj 
vo vete: „Po dlhšom čase soľ stáva sa dokonca všeliekom, ktorý temperamentu tela 
úžitok prinášať vie.“ To z pohľadu chloridu sodného a dejov klasickej chémie nie je 
pravdivé a ak by mal autor na mysli len tento význam, tak by tým znížil vierohodnosť 
celého svojho diela a o to mu pravdepodobne nešlo. Táto veta nás naopak takmer 
jednoznačne navádza na alchymistickú symboliku, kde mnoho adeptov, vrátane Para-
celsa rozvíja teóriu všelieku ako produktu „Veľkého diela“. Symbolicky tu ale nejde 
o chlorid sodný, ani o sal z chloridu sodného,144 ale o soľ, ktorá „je biela, ale sú v nej 

137 ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Epigram o soli od Jána Gregora Macra Szepsia (1562), s. 56, 57.
138 V ŠIMON, F.: Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae.
139  K otázke podobnosti diela Paracelsa a Basilia Valentina pozri napr. BOR, D. Ž.: Polární Záře nad Německem 

v BOR, D. Ž. (ed.): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, s. 9 a ďalej.
140 Vyložiť podrobne celý text z pohľadu alchymistickej symboliky, nie je zámerom tejto práce.
141 Pri preklade alchymistických textov si prekladateľ väčšinou môže zvoliť len jednu z dvoch možností, buď 

ho preloží presne, čím v najväčšej miere zachová jeho symboliku, ale text je potom často pre iné použitie 
takmer nečitateľný, lebo nie sú zachované základné vetotvorné a často ani gramatické pravidlá, alebo ho preloží 
podľa týchto pravidiel, kedy je text „príjemný“ na čítanie, často až umelecky spracovaný, ale za cenu straty 
často väčšiny symbolickej funkcie. Tento preklad je básnicky veľmi pekne prevedený a teda patrí do druhej 
z možností, ale napriek tomu istá časť symboliky v ňom zostáva zachovaná. Krátky príklad inej možnosti 
prekladu ukážeme nižšie.

  ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Epigram o soli od Jána Gregora Macra Szepsia (1562), s. 58, kde je kompletný preklad.
142 Pozri napr. v WEEKS, A. (ed.): Paracelsus, Essential Theoretical Writings, napr, s. 317, 319, 312, 323 a ďalej.
143 Pre upresnenie dodávame, že sal – soľ podľa adeptov odoláva aj neodoláva ohňu a vode, podľa toho akú sal a 

aký oheň a vodu aktuálne týmito slovami mienia.
144 Podľa Paracelsa a ďalších sa zo všetkých vecí dá získať sal, teda aj z chloridu sodného a aj táto má po úprave 
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všetky farby“145, soľ prima matérie146, soľ, ktorá „poskytuje Lapis“147 a dáva všetkým 
veciam formu.148 Pôvodný latinský text tejto vety nám odhalí ďalšie súvislosti: „Sal 
fovet humani iustam qouque corporis aevo temperiem longo, ceu Panacea potens.“149 
Pre naše účely stačí rozobrať len druhú časť tejto vety. Temperiem je zo základu tem-
per - teplota, ale je možné chápať ho aj z temperies, čo podľa Oxford Latin Dictionary 
znamená mierna teplota, teplo.150 Teda napríklad… mierny oheň (treba udržovať) dlho, 
kým Panacea zmocnie. To opisuje väčšina adeptov – umenie udržovať mierny oheň, 
teda oheň ktorý, nespaľuje,151 teda správne regulovať oheň je kľúčom umenia.152 Lebo 
ako hovorí Paracelsus: „Všetky veci musia prejsť cez oheň k svojmu druhému zrode-
niu, v ktorom budú k úžitku ľudským bytostiam.“153 A Panacea, v origináli zdôraznená 
veľkým písmenom „P“, je práve pojem, ktorým adepti označujú fázu „Veľkého Diela“, 
vytvorenia univerzálneho lieku.154 Ďalším menej priamym náznakom alchymistickej 
symboliky v Epigrame o soli je, že Macer použil citácie z Ovídia, čo je ďalšími adep-
tami pomerne bežne citovaný autor.155 Bolo by možné predložiť oveľa viac prepojení 
Macerovho Epigramu o soli na alchymistickú symboliku, ale pre potreby tejto práce sú 
tieto dostačujúce. Vyplýva z nich, že Macer, ako aj mnoho iných nielen stredovekých 
lekárov by veľmi pravdepodobne súhlasili s názorom, ktorý výstižne vyjadril naprí-
klad Bernhard z Marku a Tarvis: „Žiadny Medicus v svojom lekárskom umení nemôže 
byť dokonalý, iba ak sa bude tohto Umenia156 s pilnosťou pridŕžať.“

Zároveň si myslíme, že tieto príklady celkom dobre ilustrujú dôležitosť poznania 
alchymistickej symboliky pri štúdiu histórie medicíny.

Štúdium symboliky a špeciálne alchymistickej, je dôležité, aj kvôli tomu, ako píše 
R. Alleau, že pomáha nájsť iný prístup k prírode157 a teda k pochopeniu samého seba, 
lebo aj „moderné myslenie je myslením podmieneným – napríklad – západným mýtom 

liečebné účinky, nie je však v ich symbolike všeliekom, pozri napr. v Opus Paramirum v: WEEKS, A. (ed.): 
Paracelsus, Essential Theoretical Writings, s. 346.

145 Ibidem, s. 437.
146 „Nie je nič viac, iba soľ v prima matérií“ v De Causa et origine Moriburum v: WEEKS, A. (ed.): Paracelsus, 

Essential Theoretical Writings, s. 609.
147 Ibidem, s. 519.
148 To Paracelsus opisuje na viacerých miestach v Opus Paramirum v ibidem.
149 V ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Epigram o soli od Jána Gregora Macra Szepsia (1562), s. 58
150 SOUTER, A. et al.: Oxford Latin Dictionary, s. 1913.
151 Pozri napr. BOR, D. Ž.: Polární Záře nad Německem v BOR D.Ž.(ed.): Alchymický bestiář Basilia Valentina 

a jeho následníkú, napr. s. 18.
152 Pozri napr. v: Opus Paramirum v: WEEKS, A. (ed.): Paracelsus, Essential Theoretical Writings, napr. s. 417, 

477, 479 a na ďalších miestach alebo Basiliov Krátký prídavek a jasná Repetition čili opakování Bratra Basilia 
Valentina v: BOR D. Ž. (ed.): Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníkú, napr. s. 120.

153  V Paragranum, napr. v WEEKS, A. (ed.): Paracelsus, Essential Theoretical Writings, s. 249.
154 Pozri napr. v RULANDUS, M.: Lexicon of Alchemy, s. 349 a 377.
155 Hlavne Ovídiove Metamorfózy, ktoré čítal aj Macer, pozri v ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Epigram o soli od 

Jána Gregora Macra Szepsia (1562), s. 57.
156  Z ostatného textu je zrejmé že tým Umením, s veľkým „U“, mieni alchýmiu.
Pozri BERNHARD Z MARKU A TARVIS: Vo Hermesové Filozofiji v BOR, D. Ž.(ed.): Zázračná Studánka Hraběte 

Bernharda Z Marku A Tarvis, s. 39.
157 ALLEAU, R.: Hermés a Dějiny Věd, s. 213, 214. Ale aj experimetálnej vede, ako povedal napríklad Henry Hélier: 

„Experimentácia sa vždy necháva viesť predom vytvorenou ideou, filozofiou.“ Pozri napr. v v FULCANELLI: 
Příbytky filosofů I., s. 88.
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rozumu, ktorý sám osebe bol zbudovaný na mnohých iracionálnych základoch.“158 Po-
máha nám tiež v uvedomení, že myslenie je samo o sebe symbolické a keďže „žiadny 
symbol ani žiadny mýtus nie je skutočne vysvetliteľný“159 aj myslenie samo sebou sa 
nevie vysvetliť. Rovnako ako nevie skutočne pochopiť skutočnosť v jej celosti. Veda 
o symboloch, nám ale pomáha k najbližšiemu možnému rozumovému priblíženiu 
k hranici pochopiteľného a nepochopiteľného. A ukazuje možnosti jej prekročenia.

Záverom zhrnieme vyššie napísané slovami Basilia Valentina: „pýtaj sa sám 
seba, k čomu, že si to žiadaš, hľadať náš kameň.“160

Summary

Interactions of alchemy and medicine with partial focus
on the first half of the 20th century in Europe

Ján Štvrtina

In this article we are examining interactions between alchemy and medicine. 
We divide them into two groups. The first group we, for our needs, named “functi-
onal interactions“ and the second – „interaction with the development, history and 
symbolism of classical medicine and pharmacy“. We further divide first group of 
“functional interactions“ into six sections. Those are the health interaction of in-
dividual with: 1) “Opus magnum“ main products of laboratory alchemy, 2) “Opus 
magnum“ side products of laboratory alchemy, 3) “Minor opus“ products of la-
boratory alchemy, 4) products in-between of laboratory alchemy and spagiric, 5) 
mental alchemy “products“, respectively “products” of alchemic symbolism, 6) 
„somatic-mental products“ of inner alchemy. On examples mostly of alchemical 
works from the first half of the 20th century in Europe. In conclusion we find 
many parallels, which could lead to better understanding this less reviewed part 
of history of medicine.
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Recenzie, správy a podujatia

SPILENBERGER, S.: Morbus Hungaricus. Uhorská choroba – 
A magyar betegség – Die ungarische Krankheit, tr.: ŠIMON, F. – 
MAGYAR, L. A. – STEGER, F. Košice : UPJŠ, 2018, 90 s.

František Šimon z Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach, László András Magyar zo Semmelweisovho múzea 
pre dejiny medicíny Maďarského národného múzea a Florian Steger z Inštitútu 
dejín, teórie a etiky medicíny v Ulme sa podujali na preklad dizertácie Samue-
la Spilenbergera Theses de morbo Hungarico. Ide o jedinečný trojjazyčný pre-
klad pôvodnej Spilenbergerovej dizertácie, ktorú napísal v roku 1597 v Bazileji 
a ukončil ňou štúdium medicíny.

Samuel Spilenberger (okolo 1572 – 1655) je pre slovenského čitateľa zaujímavý 
najmä tým, že bol levočským rodákom, ktorý postupne žil a študoval v Görlitzi, Wit-
tenbergu, Bazileji (kde štyri týždne pôsobil u známeho lekára Felixa Plattera), Alt-
dorfe, za Regensburgu, až sa napokon vrátil do Bazileja, kde bol na základe svojej 
dizertácie v roku 1598 promovaný. Hneď nato prišiel späť do svojho rodného mesta 
a tam s krátkou prestávkou strávil celý život. Bol senátorom i členom mestského 
súdu a v roku 1615 ho cisár Matej II. (1577– 1619) povýšil do šľachtického stavu. 
Od roku 1612 bol spišským stoličným lekárom a liečil také významné osobnosti ako 
napr. palatína Juraja Turzu alebo sedmohradské knieža Gabriela Betlena a taktiež bol 
povolaný k smrteľnej posteli cisára Mateja II.

Okrem dizertácie, ktorej preklad bol hlavným cieľom recenzovanej publiká-
cie, napísal Spilenberger aj tri morové spisy a venoval sa aj poézii. V roku 1613 
založil v dedine Spišská Teplica papiereň, ktorú viedol až do roku 1644. Dodával 
papier tlačiarňam v Levoči, Bardejove a Košiciach. Bol dvakrát ženatý a v jeho 
šľapajách šli viacerí jeho potomkovia, z ktorých najznámejším je David Spilen-
berger (1627 – 1684).

Recenzovaná publikácia troch renomovaných historikov medicíny je rozdele-
ná do troch kapitol. Prvá sa stručne venuje životu a dielu levočského lekára, dru-
há bližšie predstavuje a pátra po koreňoch tzv. „uhorskej choroby“ a tretia pred-
stavuje samotný preklad dizertácie. Morbus Hungaricus obsahuje aj faksimilie 
latinského textu, ktorý je vytlačený farebne a celú knihu veľmi esteticky dotvára. 
Pred obsahom sa nachádza farebný portrét Samuela Spilenbergera z roku 1638 
z Múzea krásneho umenia v Budapešti.

Všetky kapitoly sú napísané v troch jazykoch, kde za slovenským nasleduje ma-
ďarský a nemecký preklad. Okrem prekladu treba upozorniť najmä na vnímanie tejto 
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choroby z pohľadu dejín medicíny. Ako autori upozorňujú, je rozdiel zaoberať sa 
dejinami termínu morbus Hungaricus alebo chorobou, ktorá sa tak nazýva. Táto 
choroba sa objavila začiatkom 16. storočia a od konca 18. storočia sa tento termín 
vytráca z nozologickej terminológie.

K prekladu sú pripojené aj poznámky, v rámci ktorých autori vysvetľujú 
jednotlivé pojmy, dopĺňajú literatúru, konkretizujú odvolávky na antických 
a neskoroantických lekárov (Corpus Hippocraticum, Galén, Aetios z Ami-
dy) a definujú hmotnostné miery, ktoré sa nachádzajú v receptoch pre lepšiu 
predstavu čitateľa.

Morbus Hungaricus. Uhorská choroba – A magyar betegség – Die ungarische 
Krankheit je rozsahovo útla, no napriek tomu plná cenných informácií. Je určená 
nielen pre lekárov, ktorých toto ochorenie môže zaujímať z hľadiska porovnania 
napr. s dnešným škvrnitým týfusom alebo historikov, resp. filológov, ktorí sa v rámci 
dejín vied stretávajú s podobnými dielami, ale zaujme tiež čitateľov, ktorí sa chcú 
o uhorskej chorobe dozvedieť viac. Ako v úvode prízvukujú samotní autori, pri jej 
čítaní nehrozí nijaké riziko infekcie.

Matej Gogola

ŠKOVIEROVÁ, A. – ROŠKOVÁ, D. (eds.): Sociálne a humanitné 
vedy vo vzťahu k medicíne, farmácii a príbuzným disciplínam 
(Výberový bibliografický prehľad publikácii do roku 2018). 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 232 s.

Ústav cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
pri príležitosti 65. výročia založenia tohto pracoviska, vydal výberovú bibliografiu, 
ktorá vo veľkej miere mapuje dejiny medicíny na Slovensku. Vo všeobecnosti, ide 
o diela z oblasti sociálnych a humanitných vied vo vzťahu k medicíne, farmácii 
a príbuzným disciplínam.

Zámerom zostavovateliek Angely Škovierovej a Daniely Roškovej bolo zosuma-
rizovať bibliografické záznamy prác, predovšetkým, z oblasti dejín medicíny a far-
mácie od sedemdesiatych rokov 20. storočia do roku 2018. Zostavovateľky samy 
v úvode prehlasujú, že stanoviť striktnú dolnú časovú hranicu bolo veľmi náročné. 
V publikácii sa nachádzajú bibliografické záznamy monografií, štúdií, odborných 
článkov a prekladov v štyroch základných tematických okruhoch; od dejín medicíny 
a farmácie (antika až 20. storočie), cez terminologické, filologické a translatologické 
aspekty práce s textami zameranými na medicínu a farmáciu, jazykové vzdelávanie 
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a didaktiku jazykov v medicínskych odboroch a farmácii, až po odborné preklady 
lekárskych a farmaceutických textov.

Bibliografické záznamy sú rozčlenené do 14 kategórií - kapitol, z ktorých 
najviac záznamov sa nachádza hneď v prvej, nazvanej Lekárstvo v historickom 
priereze. Nasledujú kapitoly: Dejiny farmácie a farmakológie, Dejiny balneoló-
gie a balneografie, Medicína v rukopisných a tlačených pamiatkach, Osobnosti 
lekárstva a farmácie, Nemocnice a zdravotnícka starostlivosť, Antropológia, eti-
ka, právo a legislatíva, Zdravie a životný štýl, Zdravotnícke vzdelávanie a uni-
verzita, Reflexia lekárskej problematiky v umení a krásnej literatúre, Lingvistika 
a filológia v textoch zameraných na lekárstvo a farmáciu, Učebnice a skriptá, 
Didaktika jazyka, Preklady. Publikácia je zakončená prehľadným registrom au-
torov a prekladateľov.

Všetky bibliografické záznamy sú uvedené v čo možno najpresnejšom znení, na 
základe platných ISBD (International Standard Bibliographic Description) pravi-
diel pre bibliografický zápis. Ten musel dať zostavovateľkám zrejme najviac „za-
brať“, pretože dopátrať sa k niektorým konkrétnym informáciám, najmä starších 
diel, je sizyfovskou prácou.

Sociálne a humanitné vedy vo vzťahu k medicíne, farmácii a príbuzným disciplí-
nam je výbornou pomôckou pre každého, kto sa v rámci svojho výskumu stretne 
s obdobnou tematikou. Angela Škovierová a Daniela Rošková vsa veľmi dôsledne 
"prehrýzli" skúmanou oblasťou a tým bádateľom zjednodušili ďalšie zhromažďova-
nie literatúry, resp. heuristiku.

Matej Gogola

ČERNÝ, K. – HLAVÁČKOVÁ, L. et al. (eds.): Biografický slovník 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008, A-L. Praha : 
Univerzita Karlova, 2018, 192 s.

Zostavenie kvalitného biografického slovníka je nevďačnou a namáhavou, často 
celoživotnou prácou. A v rámci dnešných „populárnych“ scientometrických krité-
rií absolútne nedocenenou. Navyše, existuje veľmi málo podporných (grantových) 
programov, ktoré by daný koncept podporili z hľadiska jeho financovania a vydania. 
Zjavne, nie je to tak len na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike a celom 
stredoeurópskom priestore.

Biografický slovník je však bezpochyby mimoriadne potrebná pomôcka, ktorá 
uľahčuje prácu, šetrí čas a je využiteľná, nielen pre historikov, na niekoľko mnoho 
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desaťročí do budúcnosti. Bez odborných slovníkov, encyklopédií a vôbec informácií 
získaných z obdobných minucióznych prác, by tvorba akejkoľvek vedeckej spisby 
bola omnoho náročnejšia.

Kolektív autorov z Ústavu dejín lekárstva a cudzích jazykov na 1. lekárskej fa-
kulte Univerzity Karlovej pod vedením Karla Černého a Ludmily Hlaváčkovej si 
skutočne vytýčila obdivuhodný cieľ. Spracovať zoznam zamestnancov (výber sa 
podľa slov zostavovateľov musel z dôvodu extrémne vysokého čísla redukovať len 
na profesorov a docentov) 1. lekárskej fakulty za obdobie 63 rokov. Prvá časť slov-
níka vydaná v roku 2018 spracováva osobnosti fakulty s priezviskami začínajúcimi 
písmenom „A“ až „L“, vrátane. V predhovore sa dočítame, že celý projekt sa pripra-
voval veľmi dlho, takmer pätnásť rokov a príčin bolo viacero. Autori o nich čitateľa 
informujú v predhovore.

Kniha nadväzuje na staršie publikácie, a to predovšetkým na dvojdielny 
Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939 vydaný v rokoch 1988 
a 1993 a Biographisches Lexikon der Deutschen Medizinischen Fakultät in Prag 
1883-1945 z roku 1998. Pokiaľ ide o vymedzenie, autori podľa vlastných slov 
zvolili osmičku ako číslicu, ktorá je pre Univerzitu Karlovu a jej 1. lekársku fa-
kultu, resp. predchádzajúcu lekársku fakultu symbolická (založenie Univerzity 
Karlovej v roku 1348, univerzitné reformy 1848/1849, „Víťazný február“ a jeho 
dopad na univerzitu).

Publikácia je rozdelená na Predhovor a štyri kapitoly – Zoznam skratiek, 
Pramene a literatúra, Biografický slovník A-L a Pracovisko pražskej lekárskej 
fakulty (dnes 1. LF UK) v rokoch 1945-2008. Na projekte okrem hlavných 
zostavovateľov spolupracovali zamestnanci Ústavu dejín lekárstva a cudzích 
jazykov Bohdana Divišová, Hana Mášová, David Tomíček a Anna Flieglo-
vá, doktorandky a doktorandi Tomáš Alušík, Zuzana Kružicová, Kateřina Mur-
tingerová a Andrej Shbat a externí spolupracovníci Josef Kadeřábek, Lukáš 
Kovář a Alžběta Laňová.

Biografický slovník 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej 1945-2008, A-L 
je neoceniteľnou pomôckou nielen pre historikov a lekárov, ale pre všetkých, 
ktorí sa s danou tematikou môžu pri výskume stretnúť. Slovník osobností je tiež 
pamiatkou na významných predstaviteľov fakulty (hoci tí sa v publikácii ne-
mohli vyskytnúť všetci, keďže menný register osobností je ochudobnený o niž-
šie akademické hodnosti), ktorí sa v uvedených rokoch pedagogicky a vedecky 
podieľali na jej vývoji.

Matej Gogola
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Osemsto rokov srbskej medicíny - IX. kongres
Sekcie histórie medicíny Srbskej lekárskej spoločnosti

V dňoch 31.mája – 3. júna 2018 sa uskutočnil v poradí už IX. kongres dejín 
medicíny, ktorý pod názvom 800 Years of Serbian Medicine patrí medzi etablované 
podujatia Sekcie histórie medicíny, ktorá je organizačnou súčasťou stavovskej orga-
nizácie Srbskej lekárskej spoločnosti (Srpsko lekarsko društvo).

Hlavným zameraním kongresu bol výskum dejín medicíny v Srbsku a miesto 
srbskej medicíny v širšom kultúrno-historickom priestore. Počas štyroch dní boli 
prezentované biografie osobností dejín medicíny a ich prínos v oblasti lekárskych 
vied a zdravotníctva, dejiny zdravotníckych inštitúcií (kúpele, nemocnice, lekár-
ne), vývoj názorov na diagnostiku a liečbu ochorení, história zdravotnej výchovy, 
významné udalosti a objavy v dejinách medicíny, priesečníky medicíny a umenia, 
medicíny a náboženstva a ďalšie. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou veľvyslanec-
tva Slovenskej republiky v Belehrade a Ministerstva školstva, vedy a technického 
rozvoja Srbskej republiky.

Program bol rozdelený do niekoľkých dní od štvrtka do nedele, aby každý účast-
ník (na podujatí bolo zaregistrovaných vyše 60 účastníkov, najmä z rôznych regió-
nov Srbska, ale aj zo zahraničia) mal príležitosť vypočuť si všetkých 47 príspevkov. 
Vedeckú časť kongresu obohatili organizátori doplnením kultúrno–vzdelávacieho 
programu prehliadkou okolitých pamätihodností, ktorý bol tiež príležitosťou oboz-
námiť sa s pozíciou a kľúčovými udalosťami histórie medicíny v Srbsku.

Kongres otvoril Dr. Zoran Vacić, predseda Sekcie histórie medicíny Srbskej lekár-
skej spoločnosti, a predstavený kláštora Mileševa, kde sa podujatie konalo. Nasledova-
la prvá sekcia so siedmimi referátmi, predsedníctvo plenárnej sekcie viedla prof. Sne-
žana Veljkovićová, ktorá predniesla zaujímavú syntézu archívnych prameňov a ich do-
bových interpretácií vo vzťahu k neobjasnenému náhlemu úmrtiu patriarchu Varnavu 
v období pohnutých udalostí roku 1937. V tejto sekcii boli zaradené najmä prednášky 
zahraničných účastníkov. Ako tretia v poradí odznela prednáška Health Conditions in 
Slovakia after World War II dvojice autoriek zo Slovenska (A. Falisová, Historický 
ústav SAV a Silvia Capíková, Lekárska fakulta UK v Bratislave).

Po skončení rokovania plenárnej sekcie a krátkej diskusii nasledovalo, už 
za prítomnosti predstavenstva kláštora Mileševa, prizvaných hostí a zástupcov 
masmédií, slávnostné predstavenie monografie o kláštore Mileševa. Nasledovali 
prednášky autora a prizvanej skupiny odborníkov, v rámci ktorej Dr. Zoran Vacić 
predstavil dejiny nemocnice kláštora Mileševa v širšom kultúrno-historickom kon-
texte dejín medicíny.

V piatok 1. júna pokračoval kongres dvadsiatimi prednáškami v dopoludňajšej 
a popoludňajšej sekcii. Dominovali príspevky so zameraním na významné lekárske 
osobnosti a míľniky (operácie a objavy), profilujúce odbory klinickej medicíny v Srb-
sku v 20.storočí. N. Čolovićová sa podrobne venovala handicapu ktorému čelili vedci 
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publikujúci v tzv. „malých“ jazykoch, čo priblížila na historickom príklade objavu 
Sézaryho choroby – jej príznaky opísal a publikoval v roku 1928 v srbskom lekárskom 
časopise lekár Dr. Vojislav Arnovljević, o desať rokov skôr ako Sézary a Bouvrain vo 
francúzštine. Ďalšie prednesené príspevky pokrývali vznik lokálnych nemocníc a kú-
peľov v Srbsku a dejiny lekární a farmácie v regionálnom i globálnom kontexte.

V sobotu 2. júna pokračoval kongres ďalšími hodnotnými prednáškami, domi-
novali biografické profily osobností medicíny a ich podiel na rozvoji zdravotníctva 
v regiónoch i v zahraničí a ich význam pre súčasnosť. Predmetom diskusie boli 
praktické problémy ochrany hrobov týchto osobností (D. Juvanin) a postoja súčas-
nej spoločnosti a legislatívy k ochrane kultúrneho dedičstva v Srbsku. Veľkú odo-
zvu vzbudil príspevok analyzujúci legendu o bronzovom býkovi (A. Miloševićová). 
V priebehu diskusie boli tiež nastolené otázky dostupnosti archívnych materiálov 
a hodnovernosti historických prameňov, najmä v súvislosti s deklarovanými úspech-
mi a činnosťou partizánskej zdravotnej služby.

V nedeľu 3. júna sa konala posledná, piata sekcia s deviatimi tematicky rôznoro-
dými prednáškami. Opätovne odzneli hodnotné a veľmi zaujímavé prezentácie, zaujal 
bohato dokumentovaný príspevok o donátoroch Srbskej lekárskej spoločnosti v začiat-
koch jej činnosti. (Z. Vacić) Nasledovala diskusia a slávnostné ukončenie kongresu.

Na kongrese bolo prednesených veľa zaujímavých príspevkov, ktoré prehĺbili po-
znanie dejín medicíny a poukázali i na význam tzv. „ľudského faktora“ a vplyvy šir-
šieho spoločenského kontextu. Prezentované príspevky budú publikované v post-
-konferenčnom zborníku. Kongres bol významným reprezentatívnym podujatím, 
mal vysokú odbornú aj organizačnú úroveň a poskytol veľa priestoru na vzájomnú 
diskusiu a výmenu informácií. Mnohé nastolené otázky výskumu histórie medicíny 
sú aktuálne aj v našich podmienkach.

Silvia Capíková
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Pripomíname si

Svetozár Štefánik

Obzretie sa do minulosti nemusí byť spo-
mienkou, ani glorifikáciou tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Pre spomienky nie je teraz dosť 
času. Myslím si však, alebo som viac presvedče-
ný ako „zamyslený“, že komparácia minulosti so 
súčasnosťou je informáciou o „uberaní sa“ v na-
šom pozemskom svete. Ani v lietadle, v nadob-
lačne, nevnímame a nevidíme rýchlosť, ktorou sa 
šinieme. Možno aj preto môže byť pripomenutie 
minulosti a pripomenutie výkonov pre nás uži-
točné. Môžeme robiť komparáciu nielen so sme-
rom nášho napredovania, ale aj s okolnosťami 
a s prípadným odhalením toho, "či ideme dobre". 
Toto sú moje úvahy, či dôvody prečo si dovoľu-
jem pripomenúť velikána našej minulosti.

V roku 2019 si s vďakou pripomíname 120. 
výročie narodenia významného lekára, Slováka, 
gynekológa a pôrodníka univerzitného profeso-
ra MUDr. Svetozára Štefánika. Venujme spomienku tomuto vzácnemu lekárovi a 
odborníkovi a nezabudnuteľnému mužovi.  Bol všeobecne známy, uznávaný a vy-
hľadávaný ženský lekár, nielen v odborných kruhoch doma, , ale tiež za hranicami. 
Poznala ho široká verejnosť, ženy rodičky a pacientky známeho skúseného, bystrého 
diagnostika, vynikajúceho chirurga, ženského lekára. Tešil sa neobmedzenej dôvere. 
Vyhľadávali ho hlavne v prípadoch indikovanej operačnej liečby.

Svetozár Štefánik bol rodákom z Brezovej pod Bradlom. Narodil sa 25. júla 
1899. Bol siedmym dieťaťom roľníckej rodiny. Toto rodinné prostredie formovalo 
jeho životné postoje, pracovitosť, vytrvalosť, disciplínu, morálku a čestnosť. Vyras-
tal v rakúsko–uhorskej monarchii a maturoval na maďarskom gymnáziu v Bratislave 
v roku 1917. V roku 1918 sa ako člen pluku Slovenskej slobody zúčastnil bojov o 
východné Slovensko. 

Po vojne pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po 
promócii dňa 1. septembra 1924 začal pracovať ako neplatený elév na Klinike pôrodníc-
tva a ženských chorôb profesora Müllera (1875 – 1949) v Bratislave. V roku 1927 sa stal 
klinickým sekundárnym lekárom a od roku 1929 získal funkciu prvého asistenta profesora 

Prof. MUDr. Svetozár Štefánik
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Michala Šeligu (1881 – 1945). Tam sa celý život venoval svojej odbornej, pedagogicko-
-výchovnej, vedecko-výskumnej a organizačnej činnosti v zdravotníctve ako vysokoškol-
ský pedagóg. V roku 1936 habilitoval prácou Štúdium peristaltiky genitálu ženy z hľadiska 
inervácie vnútornej sekrécie a na podklade patologicko-anatomického nálezu.

V roku 1936 sa habilitoval mimoriadnym profesorom LF SU v Bratislave. Po 
odchode profesora Šerligu na večnost (28. februára 1945) bol poverený vedením 
Kliniky pôrodníctva a chorôb ženských LF SU. V roku 1946 bol menovaný riadnym 
profesorom a ustanovený za prednostu kliniky.

Svetozár Štefánik zasvätil celý svoj život neúnavnej, poctivej práci. Rozširo-
val si svoje medicínske a prírodovedné vedomosti a klinické skúsenosti. Vo svo-
jich vedecko-výskumných štúdiách sa spočiatku sústreďoval na otázky ženskej 
rakoviny, najmä na možnosti jej operačnej a aktinickej liečby, ale aj organizácii 
boja proti nej. Bola to nielen problematika rakoviny krčka maternice, preinva-
zívneho karcinómu, osudu kýpťa po supravaginálnej amputácii uteru, kostných 
metastáz, rakoviny a tehotnosti, rakoviny mliečnej žľazy, karcinogénnych es-
trogénov, ale aj vtedy modernej liečbe röntgenom. Sledovali sa a porovnávali 
výsledky liečby a určovala sa jej efektívnosť, vzhľadom na možnosti konzerva-
tívneho postupu pri krvácaní myómov a iných benígnych ochoreniach. Analy-
zovali sa tiež výsledky röntgenovej sterilizácie. Vtedy to bola vysoko aktuálna 
problematika. Ešte aj dnes z iných aspektov diskutovaná. Profesor Štefánik ve-
noval pozornosť aj endokrinologickej problematike, ktorá ho mimoriadne zaují-
mala. Najmä corpus luteum – jeho význam pre udržanie gravidity a hormónová 
terapia. Sledoval otázky glandulovej hyperplázie endometria a s tým spojeného 
krvácania v súvislosti s jasnými bunkami. V spojitosti so ženskou neplodnosťou 
študoval hlavne úsek vajíčkovodu. Publikoval skúsenosti s liečebným efektom 
hysteroslopingografie, ktorú zaviedli na klinike ešte pred rokom 1926.

Profesor Štefánik už v mladom veku využíval možnosti pobytov na významných 
pracoviskách za hranicami, napríklad vo Viedni, Berlíne, Stockholme a podobne. 
Počas pobytov sa venoval vtedy najaktuálnejším otázkam operačnej a radiačnej te-
rapii rakoviny. Neskoršie roky bboli však pre profesora často neprajné, napríklad mu 
nebolo umožňované zúčastňovať sa na zahraničných vedecko-výskumných poduja-
tiach, na ktoré bol pozývaný.

V roku 1946 ho menovali za riaditeľa Ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrod-
ných asistentiek. Ústav bol umiestnený v priestoroch Ženskej kliniky na Zocho-
vej ulici. Profesor viedol kurzy pre pôrodné asistentky aj v maďarskom jazyku.

Profesor Štefánik sa po celé svoje odborné pôsobenie zamýšľal nad formami a vý-
sledkami svojej práce a takisto práce členov kolektívu kliniky. Pre širšie poučenie 
pripravil výučbový film o vlastnom spôsobe abdominálnej hysterektómie karcinómu 
krčka maternice a sfilmoval vlastnú modifikáciu vaginálnej hysterektómie. Sústre-
denú pozornosť venoval operačnej liečbe fistúl a peritonealizácii po myomektómii 
u starších pacientok, operáciám v tehotnosti, indikáciám a prognóze pôrodníckych 
klieští, gynekologickým operáciám v gravidite.
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Vynikal vlastným prístu-
pom ku schematickým ope-
račným postupom, ktoré vy-
plývali tak z rozumovej úva-
hy, ako aj z lásky k chirurgic-
kej práci vôbec. U profesora 
bolo vidieť perfektnú prácu 
nožnicami, starostlivú ligatú-
ru – ale aj estetické pohybové 
prvky, ktoré spolu s pokojnou 
rozvahou vyznievali „v súzvuk elegancie a istoty“. Jeho operačná technika bola uzná-
vaná a porovnateľná aj na medzinárodnej úrovni.

Tradíciou výskumu pracovníkov Ženskej kliniky LF UK na Zochovej ulici bola 
problematika gynekologickej histológie, ktorú využívali profesori Müller, Šeliga, 
Štefánik, Ponťuch, Bárdoš i docent Války. Gynekologickej histológii sa venovali 
tiež niektorí zamestnanci druhej a tretej kliniky LF UK a na klinike SZU. Je obdi-
vuhodné, že profesor Štefánik v predstihu vyjadroval a presadzoval svoje názory na 
otázky prevencie v súvislosti s rakovinou, gestózami, kúpeľnou liečbou, natálnou 
starostlivosťou a starostlivosťou o pracujúce ženy. Bol priekopníkom moderných 
vyšetrovacích metód a liečebných postupov.

Veľmi dbal o zvyšovanie pedagogicko-výchovnej, vedecko-výskumnej, organi-
začnej a liečebno-preventívnej ččinnosti na klinike, ktorú 26 rokov viedol. Veľmi 
ochotne a so záujmom prevzal na seba aj výučbu na rodiacej sa Lekárskej fakul-
te UK v Martine. Osobne dochádzal organizovať, prednášať i skúšať rigorózantov. 
Tento úsek činnosti mu bol intímne vlastný. Vynikajúcim spôsobom a s láskou sa 
venoval výučbe poslucháčov nielen všeobecného, ale aj pediatrického a stomatolo-
gického smeru štúdia medicíny.

Profesor Štefánik plneniu povinnosti na klinike a starostlivosti o matku a dieťa 
venoval všetky svoje schopnosti a sily, hlavne po roku 1945. Staral sa o vylepšenie 
pracovných podmienok na klinike, posteľových priestorov a o výchovu spolupra-
covníkov. Vybudoval laboratórium, novorodenecké oddelenie, prebudoval operačný 
trakt, rozšíril a skvalitnil pôrodnícky priestor. Veľmi a trvale sa snažil o vybudovanie 
novej ženskej kliniky, čo sa nezrealizovalo. Koncom štyridsiatych rokov 20. storočia 
sa mu podarilo získať ako afilovaný ústav k Ženskej klinike priestory bývalej Židov-
skej nemocnice na Šulekovej ulici. Pripravoval a zabezpečoval prestavbu a prístavbu 
tejto budovy. Židovská nemocnica patrila ako pôrodnícky ústav k Ženskej klinike na 
Zochovej ulici. Tam sa odvádzali len fyziologické pôrody. Pôrodnícke komplikácie 
a nepostupujúce pôrody sa sanitným autom prevážali na Zochovu ulicu. V novembri 
1954 na Šulekovej ulici Bratislave otvorili II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku. 
Tým sa Ženská klinika na Zochovej ulici premenovala na I. gynekologicko-pôrod-
nícku kliniku LF UK, FN. Za prednostu druhej kliniky prof. Štefánik navrhol a vy-
bral svojho klinického zástupcu docenta Aurela Hudcoviča (1911 – 1981).
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V roku 1959 sa profesor Štefánik zaslúžil o otvorenie Gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia MÚNZ 2 na Bezručovej ulici v Bratislave. V roku 1970 na Bezručovej ulici 
zriadili III. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK, MÚNZ Staré mesto. Prednostom 
bol docent Vojtech Kliment (1918 – 2005). Lekári a pôrodné asistentky II. a III. kliniky 
boli odchovanci prof. Štefánika a prešli tam zo Ženskej kliniky na Zochovej ulici.

V novembri 1947 vznikla v Bratislave Slovenská pobočka Sekcie gynekologic-
ko-pôrodníckej čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Prahe, ktorej bol profesor 
Štefánik predsedom až do roku 1961.

Najmä po roku 1952, keď vyšiel Zákon o jednotnej zdravotníckej starostlivosti, 
sa Svetozár Štefánik zaslúžil o budovanie ženských kliník, oddelení a ich personálne 
obsadenie. V tom období bolo na Slovensku viac ako dvadsať pôrodníčok (roddo-
mov). Pomáhali zvyšovať pôrodnosť, ktorá sa už v roku 1959 približovala k 100%.

Profesor bol prednáškovo a publikačne aktívny, mal za sebou rozsiahlu zdravot-
no-výchovnú a popularizačnú činnosť. Podieľal sa na tvorbe päťdielnej publikácie 
gynekológie a pôrodníctva. Bol zostavovateľom štvrtého dielu Anatómia a fyzioló-
gia ženských pohlavných orgánov, z roku 1979. Publikácia získala najvyššie odborné 
ohodnotenie cenu Prezídia Čsl. lékařské společnosti J. E. Purkyně v Prahe.

Svetozár Štefánik bol aktívne činný skoro šesťdesiat rokov (od roku 1924). Naj-
skôr na Klinike pôrodníckej a chorôb ženských, potom na Ženskej klinike a od roku 
1954 na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK. Prednostom kliniky bol v ro-
koch 1945 – 1971. V roku 1971 vedenie kliniky a katedry odovzdal prof. MUDr. 
Antonovi Ponťuchovi, CSc., ktorý sa vrátil z JLF UK v Martine, kde bol prednostom 
Ženskej kliniky v rokoch 1967 – 1971.

Až na posledných pár rokov bol prof. Štefánik vo výbornej psychickej a fyzickej 
kondícii, ktorú si dôsledne udržiaval. Zachovával racionálnu životosprávu. K tomu 
mu napomáhal skoro denný pobyt na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Buď 
hral tenis, alebo sa venoval svojej obľúbenej spoločenskej hre. V zimných mesia-
coch využíval možnosť lyžovania na Kolibe, alebo na svahoch Nízkych či Vysokých 
Tatier. Mal svoju obľúbenú spoločnosť, rád počúval a rozprával dobré vtipy. Jeho 
duševnému sebavedomiu a udržiavaniu telesnej kondície múdro napomáhala jeho 
pani manželka Jozefína, ktorú milo oslovoval „Finy“. Sama bola aktívna športovky-
ňa a svoj záujem prenášala aj na manžela.

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS (SGPS) zachováva pa-
miatku a úctu k tomuto veľkému reprezentantovi ženského lekárstva nielen na Slo-
vensku. Každoročne SGPS organizuje Deň profesora Štefánika. Vďaka pani Štefá-
nikovej akademický sochár Majster Andrej Peter (1912 – 2003) realizoval medailu 
Univerzitného profesora MUDr. Svetozára Štefánika. Výbor SGPS ju udeľoval pri 
životných jubileách významným gynekológom zo Slovenska i zo zahraničia.

V roku 2005 pri príležitosti XII. kongresu SGPS SLS akademický sochár Marian 
Polonský vytvoril Medailu XII. kongresu na reverze s portrétom profesora Štefánika.

Univerzitný profesor MUDr. Svetozár Štefánik patrí medzi najvýznamnej-
šie osobnosti
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ženských lekárov na Slovensku. Osobne sa zaslúžil o rozvoj gynekológie a pôrod-
níctva v našich podmienkach. Zaslúžil sa o budovanie gynekologických kliník a odde-
lení v krajských a okresných mestách. Po profesorovi Michalovi Šeligovi bol druhým 
graduovaným slovenským lekárom z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo. Má 
osobnú zásluhu na výchove niekoľkých generácii profesorov, docentov, primárov a od-
borníkov gynekológov-pôrodníkov. Zaslúžil sa o výchovu mnohých ročníkov poslu-
cháčov medicíny a pôrodných asistentiek. Aktívne sa podieľal na založení a úspešnom 
pôsobení Slovenskej spoločnosti gynekologickej a pôrodníckej. Je zapísaný „zlatými 
literami“ v dejinách nášho vedného odboru a slovenského zdravotníctva vôbec.

Možno by som mal pri profesorovi Štefánikovi pripomínať, ani nie tak jeho 
výnimočnosť, ako radšej obyčajnosť a túžbu po zmysluplných skutkoch bez pe-
kuniárneho zisku, s túžbou byť užitočný. Pri tomto pohľade a v nedávnej pamäti 
a aj v súčasnosti absentujú tieto obrazy a skutky, ktoré možno nahrádza osobný 
úžitok vo všetkom.

Aj týmto pripomínam velikána bez velebenia a glorifikácie či aktuálnych limitov 
súčasných „veľkých“.

Michal Valent

František Kalina

S úprimným a hlbokým smútkom prizná-
vam, že mi bolo a stále mi je ľúto, že sme osireli 
my priatelia, ale aj dobrí ľudia, ktorí poznali, či 
iba stretli nášho priateľa a v ľudskosti velikána 
svojej doby. Priateľstvo dobrých ľudí mu bolo 
podperou a práca zmyslom života. Neústupči-
vosť voči všeobecnej neprajnosti nevybojovával 
päsťou, ale po milimetroch meranou pravdou 
a vytrvalosťou. Často mám pocit akoby sa jemu 
podobní už ani nerodili.

Takmer celý svoj život venoval vydavateľskej 
činnosti. Všetky svoje sily, obrovského ducha, 
zrieknuc sa nárokov na zaslúžené pohodlie, obe-
tujúc svoj súkromný život. Zdravotníckej, najmä 
odbornej literatúre zasvätil celé svoje profesio-
nálne snaženie. Ak sa slovenské zdravotníctvo František Kalina,
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môže preukázať stovkami publikácií na vysokej odbornej úrovni – je to aj výsledok 
jeho nevídanej pracovitosti a koncepčného myslenia. Pomáhal na svet originálnym 
myšlienkam, novým poznatkom zvyšujúcim úroveň jednotlivých medicínskych odbo-
rov a uvádzal ich do života nášho zdravotníctva. Staral sa o tvorbu a rozvoj zdravotníc-
kej odbornej terminológie, pričom úzkostlivo dbal o čistotu národného jazyka.

František Kalina sa narodil v Ilave 26. septembra 1919. S vďakou a úctou si pri-
pomíname sté výročie jeho narodenia.

Pochádzal z veľmi skromných pomerov. Po tragickom odchode svojej matky, keď 
mal sám 12 rokov, sa musel starať o troch mladších súrodencov a pomáhať tak svojmu 
otcovi. ktorý bol štátnym zamestnancom, na to sám nestačil. Neskôr mala rodina druhú 
matku, tá však nedokázala po citovej stránke nahradiť všetkým deťom tú vlastnú.

Neľahký život v nepriaznivých ekonomických podmienkach z Františka Kalinu od 
útleho veku formoval silnú osobnosť, čo sa prejavovalo počas celého jeho tvorivého, 
plodného, a pritom veľmi ťažkého života. Stal sa z neho cieľavedomý, nadpriemerne 
usilovný muž so železnou vôlou a sebadisciplínou. Náročný na iných bol pretože bol 
náročný na seba, s vysoko vyvinutým zmyslom pre povinnosť, zásadovosť a čestnosť.

Ako študent bol nútený privyrábať si na živobytie a štúdiá vlastnou prácou. Dou-
čoval slabších žiakov i študentov z bohatších rodín. Získaval skúsenosti pre neskor-
šiu pedagogickú prax, ktorú vykonával svedomito a s láskou takmer až do svojho 
tragického odchodu v roku 1992.

Poctivým štúdiom a praxou získaval nielen rozsiahle jazykové (aktívne ovládal 
nemecký, anglický, francúzsky, pasívne ruský, taliansky, španielsky a český jazyk), 
ale aj všeobecné a odborné vedomosti. Bol vyhľadávaným súkromným učiteľom 
jazykov i erudovaným odborníkom. Bol gymnaziálnym profesorom a profesorom 
Obchodnej akadémie v Martine a v rokoch 1952 - 1953 pôsobil ako odborný pracov-
ník v Matici Slovenskej.

Vo vydavateľstve Osveta začal pracovať roku 1953 vo funkcii vedúceho redak-
tora osvetovej, neskôr zdravotníckej literatúry a od roku 1969 ako jeho šéfredaktor. 
V roku 1981 mu vznikol nárok na naozaj zaslúžený odpočinok. Ibaže vydavateľstvo 
veľmi potrebovalo jeho bohaté skúsenosti a um. Súhlasil s tým, že bude aj naďalej 
pomáhať, a to v postavení zástupcu šéfredaktora v rokoch 1981 – 1985 a v rokoch 
1986 – 1989 ako redaktor.

Pedagogická, vydavateľská a prekladateľská práca ho pohltila takmer celého. Po 
pravidelných pracovných povinnostiach a cestovaní večer čo večer, si deň čo deň 
sadal za pracovný stôl. Písal, redigoval a prekladal. Mál bohatý slovník, ktorý si 
čítaním trvale skvalitňoval. Výborné vyjadrovacie schopnosti a hĺbka myšlienok ho 
predurčili na písanie mnohých aj príležitostných príhovorov a hodnotiacich správ. 
V tejto činnosti ako aj v osobnom styku bol nenapodobiteľný. Uplatňoval svoje vy-
hranené charakterové a osobnostné vlastnosti, šarm, ostrovtip a široký všeobecný 
rozhľad. Pre tieto osobnostné vlastnosti bol uznávaný, vyhľadávaný, obľúbený u štu-
dentov, spolupracovníkov, partneri si ho vážili. Mal dar rozdávať okolo seba dobrú 
náladu, životný optimizmus a elán z plnenia každodenných povinností. Slovami však 
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nikdy neplytval, starostlivo dbal o čistotu materinského jazyka v tlači aj vo verbálnych 
prejavoch. Jeho pracovný čas končil vždy po polnoci, pri nie najlepšom zraku.

Napriek enormnému úsiliu vytrvalo pracoval a sršal schopnosťou tešiť sa zo ži-
vota, mal zmysel pre humor. Patril medzi vyhľadávaných spoločníkov. Naplno sa 
to prejavilo pri nespočetných pracovných a spoločenských príležitostiach. Kto ho 
poznal, stretol, rozprával sa s ním, nemôže na neho zabudnúť, musí ho len v dobrom 
spomínať. Nikdy nerobil iné, len pomáhal druhým a dobrej veci.

Šéfredaktor František Kalina bol pre nás mladších profesor. Stretol som sa s ním 
okolo roku 1966. Bol som v kontakte s profesorom MUDr. Jozefom Hynie, DrSc. 
(1900 – 1989), šéfom Sexuologického ústavu Univerzity Karlovej v Prahe. Prof. 
Hynie vydal skriptá Lekárska sexuológia a prejavil záujem o ich vydanie v sloven-
čine. S profesorom Kalinom sme ich preložili. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Osveta 
v Martine v roku 1970. Monografia Lekárska sexuológia bola výnosom MŠ SSR 
a MŠ ČSR schválená ako príručka pre vysoké školy v ČSSR.

František Kalina bol som spoluautorom publikácie Zdravoveda pre manželov (1975), 
ktorá získala cenu Literárneho fondu. Bol editorom a spoluautorom veľkej Zdravovedy 
(1980). V roku 1982 bola pre veľký záujem a pozitívne hodnotenie ocenená Cenou Vy-
davateľstva Osveta. O jej úspechu svedčia aj dve ďalšie vydania (1989, 1990).

Za obdobie činnosti šéfredaktora Františka Kalinu pre ženských lekárov vyšli: 
Gynekológia a pôrodníctvo (I. – V. diel), Tehotenské a pôrodnícke krvácanie, Uroge-
nitálna trichomoniáza, Prevencia v gynekológii a pôrodníctve, Hemolytická choroba 
novorodencov, Gynekologická endokrinológia, Výchova k rodičovstvu, Vybrané ka-
pitoly zo sexuológie a hraničných odborov a ďalšie publikácie.

V stovkách kníh, ktoré pod jeho „šéfredaktorovaním“ vyšli, sa odrazila symbióza 
vysokej odbornej úrovne a neopakovateľnej priateľskej klímy, v ktorej roky prebie-
hala spolupráca s autormi. Jeho cieľom bolo pomáhať na svet a uvádzať do života 
nášho zdravotníctva originálne koncepcie a nové poznatky zvyšujúce úroveň odboru 
a podporujúce jeho napredovanie. Tým sa dostal do siene slávy v kultúrnom rozvoji 
nášho národného spoločenstva.

Rokmi dozrel na celistvú osobnosť, ktorá stála na pevných základoch. Predovšet-
kým to bola jeho charakternosť, čestnosť, zmysel pre fairplay za každých okolností 
voči každému, aj voči svojim neprajníkom. Mal osobitý zmysel pre humor a utvára-
nie pozitívnych medziľudských vzťahov. Preto sa okolo neho sústredil široký okruh 
priateľov, pre ktorých bol oporou takpovediac v každom počasí. Vyžarovala z neho 
vždy radosť zo života, hlboká úcta k človeku, pochopenie pre jeho slabosti a bezvý-
hradná ochrana jeho ľudskej dôstojnosti.

Tridsaťpäť rokov neúnavnej práce znamenala jeho činnosť vo vydavateľstve. 
Podnecoval tvorbu pôvodnej literatúry – najmä osvetovej, populárno-náučnej, vlas-
tivednej a zdravotníckej. Bol tajomníkom redakčných rád či komisií a od roku 1959 
ako člen celoštátnej komisie pre učebnice pre stredné zdravotnícke školy v Prahe. 
Vypracoval a do praxe zaviedol koncepcie vydávania a štruktúry zdravotníckej 
a v značnej miere aj vlastivednej a fotograficko–filmovej literatúry vo vydavateľ-
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stve. Viac ráz zastupoval Slovensko na medzinárodných konferenciách vydava-
teľstiev zdravotníckej literatúry bývalého východného bloku. Vybudoval redakciu 
zdravotníckej literatúry, položil pevné základy zdravotníckej odbornej, učebnicovej 
a zdravotno-výchovnej literatúry na Slovensku v edíciách. Vysoko pozdvihol aj od-
bornú úroveň, staral sa o tvorbu a rozvoj základov odbornej terminológie a štylistiky 
pri úzkostlivej starostlivosti o čistotu slovenského jazyka.

Popri vydavateľskej práci sa venoval prekladaniu beletrie, dramatickej tvorby 
a populárno - náučných diel z nemčiny, francúzštiny a angličtiny a vyučovaniu cu-
dzích jazykov, ktoré aktívne ovládal.

Redigoval množstvo spoločenskovedných i zdravotníckych publikácii, v dennej 
i odbornej tlači publikoval články a štúdie súvisiace s edičnou činnosťou, ako aj 
predhovory a doslovy k viacerým knižným publikáciám.

Vo svojej prísnosti v myslení i konaní dával jasný vzor svojim spolupracovní-
kom, ktorých trvale vychovával a formoval ich odborné schopnosti.

V osobnom živote osud Františka Kalinu nešanoval, ale on bez reptania znášal 
veľké utrpenie vlastnej i manželkinej choroby. Určite sa mu žiadalo obyčajného ľud-
ského šťastia, ku ktorému si pre samú prácu nestačil hľadať cestu. Spolupracovníci 
sa usilovali presvedčiť ho, pomôcť, uľaviť jeho ubolenej mysli. Taký plodný život, 
ako žil on, život bohatý na prácu, nemohol byť márny. Za ním zostalo vydavateľstvo, 
ktorému dal tvár a ktorého edičné činy sa navždy budú spájať s jeho menom. Jeho 
poctivé meno zostalo zapísané v tirážach tisícok kníh.

Pri všetkom pracovnom vypätí bol výnimočne obetavým, dobrým a láskavým 
manželom, otcom a starým otcom, ktorý sa s nesmiernou láskou od roku 1954 staral 
so svoju ťažko chorú manželku, deti a vnukov.

U Františka Kalinu nastal veľký psychický a fyzický zlom po sedemdesiatom 
roku svojho života. Chorú manželku, ktorú už nevládal opatrovať, musel umiestniť 
do ústavu pre dlhodobo chorých. Po piatich operáciách sa zvýraznili jeho somatické 
ťažkosti. Nastali extrasystoly, aplikovali mu pace-maker. Začal trpieť depresiami, 
ktoré mu spôsobovali nesmierne utrpenie. Tí, ktorí ho poznali a mali radi, snažili sa 
mu nadovšetko pomôcť. Bariérou smútku sa im už nepodarilo preniknúť.

V ten osudný deň 29. apríla 1992 som bol v Martine na Redakčnej rade. Boli 
sme dohovorení, že sa stretneme. Nestalo sa tak. Smutný som odchádzal poobede 
autobusom do Bratislavy. Doma ma čakala neočakávaná správa. Vzácny, drahý, ne-
opakovateľný, milovaný priateľ profesor Ferko Kalina tragicky zahynul. Odišiel do 
nečasu večnosti skromne a v tichosti.

Posledný list od priateľa Františka Kalinu z 5. februára 1992

Úprimná vďaka za list z 2. 2. 1992. Si môj posledný priateľ, ktorý si na človeka 
ľudsky spomenie a preto, čo ako ťažko mi je, usilujem sa Ti pobiede napísať, hoci 
viem, že pomôcť mi nemôžeš, čo ako by si chcel. Každý z nás je zašitý do vlastnej 
kože a zakliaty do vlastného osudu. O tomto trochu viac o sebe nakoniec.
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Teraz pár zúfalých výronov o mne. Tá nešťastná nespavosť ma zabíja. Nielen, že 
cítim, ako mi chradne mozog, ale od včera mi začalo akosi divne haprovať srdce. 
K tomu tá nočná a denná polyúria a milión ďalších väčších a menších defektov zdra-
votných a iných. Nedá mi ani ležať, ani sedieť, ani chodiť, ani myslieť, ani čítať, ani 
písať. Som slabý a mám permanentný pocit „prázdnej hlavy bezvládnosť toho, čo ja 
volám rakovina duše a vôle.“ Stratil som všetku nádej, aj keď sa to hádam ani tak 
nezdá. Preto sa modlím za to, čo mi tak predvídavo želáš, aby som sa vládal starať 
o svoju každodennú existenciu. Bojím sa, tŕpnem, lebo slabnem. A koniec nevidím. 
Tebe to môžem napísať! Drž mi, prosím, palce. S mnohými dobrými želaniami

Tvoj do smrti vďačný Fero
 
My, priatelia, autori, spolupracovníci v hlbokej úcte sa skláňame pred Tvojím 

životom, dielom múdreho vzdelaného Muža – zakladateľa a tvorcu slovenskej zdra-
votníckej literatúry. Skláňame sa pred rýdzosťou Tvojho ducha a pred Tvojou veľ-
kou láskou k slovu.

Ďakujeme, nezabúdame, spomíname.
 
Michal Valent

Alexander Tibor Klačanský

Čas má vždy svoju metriku, presnú, prísnu 
a koná ináč ako spomienky. Spomienky majú 
zase úplne iný rytmus, lebo blednú oveľa, ove-
ľa rýchlejšie. A tak málokomu z komunity gy-
nekológov – pôrodníkov napadne spomenúť si 
na najvýznamnejšieho gynekologického endo-
krinológa. V dejinách medicíny, ale aj v histórii 
zdravotníctva na Slovensku, sú mená lekárov, 
ktorým čas neuberá ale pridáva na význame. Do 
tejto kategórie nesporne patrí ženský lekár Slo-
vák, MUDr. Alexander Tibor Klačanský, CSc., 
čestný člen SGPS a SES SLS Bratislave.

Pri spomienke na Tibora sa tým, ktorí ho osobne 
poznali, vybaví nezabudnuteľná atletická postava 
s úzkostlivo upraveným zovňajškom a so slovným 
prejavom „hodným Národného divadla“. Jeho čis- MUDr. Alexander Tibor Klačanský, CSc.
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tota reči koincidovala s obsahom. Nehovoril teatrálne, ale obdivuhodne. Pre obdiv nech 
slúži aj to, že obsah hovoreného sa hodil k dokonalosti orálneho prejavu.

Alexander Tibor Klačanský bol tajomníkom prvého výboru Slovenskej odbočky 
Sekcie gynekologicko-pôrodníckej Čs. spoločnosti J. E. Purkyně, založenej v no-
vembri 1947. Zakladajúca schôdza bola v posluchárni Ženskej kliniky LF SU, na 
Zochovej ulici. Prvým predsedom odbočky bol prof. MUDr. Svetozár Štefánik.

Alexander Tibor Klačanský bol zakladateľ a priekopník slovenskej gynekologic-
kej endokrinológie, zakladateľ a dlhoročný pracovník poradne pre liečbu sterilných 
manželstiev na Ženskej klinike LF UK, iniciátor asistovanej reprodukcie na Sloven-
sku, trojnásobný generálny sekretár Medzinárodných sympózií vo Vysokých Tatrách 
na tému Endokrinologická regulácia ľudskej reprodukcie, neúnavný aktívny účast-
ník svetových a medzinárodných kongresov a sympózií venovaných liečbe ženskej 
neplodnosti, celoživotný pracovník – odborný asistent I. gynekologicko–pôrodníc-
kej kliniky LF UK, UNB v Bratislave. Do nečasu večnosti odišiel krátko pred svoji-
mi 90. narodeninami, 22. augusta 2009.

Alexander Tibor Klačanský sa narodil v Horelici (predmestie Čadce) dňa 30. au-
gusta 1919. Rodičia boli učitelia na Meštianskej škole v Čadci. Už na základnej škole 
videl a vnímal veľkú biedu Kysúc, ale aj charitatívnu činnosť svojich rodičov. Pomáhal 
najchudobnejším žiakom finančnými zbierkami na každoročný nákup oblečenia a to-
pánok, ako vianočnú nádielku. V dobe mimoriadne krutých mrazov pomáhal žiakom 
zo vzdialených lazov a osád varením teplého jedla vo vojenských poľných kotloch.

Vtedy získal vzťah a pochopenie pre boj proti ľudskej biede a utrpeniu. Táto črta 
ľudskosti mu zostala po celý jeho život. Po presťahovaný rodiny do Skalice si už 
počas štúdia na gymnáziu osvojil mimoriadne rozsiahle poznatky zo svetovej litera-
túry, hudby a umenia. Na tamojšom gymnáziu maturoval 9. júna 1938.

Na LF SU v Bratislave, napriek nedostatku učebníc, usilovne študoval a bol vo-
lontér na patológii u profesora Šubíka a na Ústave hygieny a mikrobiológie u prof. 
Muchu. V rokoch 1942 – 1943 bol plateným demonštrátorom na Internej klinike 
profesora Filu. Pôvodný termín promócie v júni 1944 rektor SU z neznámych príčin 
zmenil zo 16. na 30. júna 1944. Zmenou termínu zachránil životy budúcich doktorov 
medicíny a ich najbližších príbuzných. Dňa 16. júna 1944 presne v čase promočnej 
slávnosti totiž bombardovali Bratislavu. Bomby padli aj na Aulu SU, ktorú vážne 
poškodili. Promócie potom boli v posluchárni pri Dóme sv. Martina.

Mladý doktor Klačanský získal prvú lekársku prax ako sekundárny lekár na Gy-
nekologicko–pôrodníckom oddelení v Levoči u primára MUDr. Teodora Štubňu 
(1902 – 1990). Dostal povolávací rozkaz nastúpil základnú vojenskú službu, musel 
sa vrátiť do Bratislavy. Po zrušení narukovania poprosil prednostu, profesora Micha-
la Šeligu (1881 – 1945) o prijatie na Ženskú kliniku LF SU na Zochovej ulici. Do 
zamestnania nastúpil 4. septembra 1944 ako náhradný asistent a ihneď sa zapojil do 
klinickej práce. Na klinike bolo okrem Svetozára Štefánika len päť lekárov. Po troch 
mesiacoch bol Alexander Klačanský prevelený k posádke v Martine. Tam ponúkol 
svoje služby aj v nemocnici. Spočiatku pôsobil na chirurgii u prof. Kňazovického, 
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potom na gynekológii u doc. Teodora Schwarza. Najmä pri operáciách získal cenné 
skúsenosti pre svoju budúcu klinickú prax.

Po oslobodení Bratislavy sa vrátil na Ženskú kliniku LF SU. Tá sa od 1. januára 
1955 premenovala na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK, FN. Prednostom 
kliniky už bol profesor Štefánik. Na klinike bol stále nízky počet lekárov, čo bol 
problém, pretože po navrátení južného Slovenska sa podstatne zvýšil počet rodičiek 
a pacientok. Od akademického roku 1946 – 1947 pôsobil Alexander Tibor Klačan-
ský ako odborný asistent. V tejto funkcii zostal až do odchodu do penzie.

Alexander Tibor Klačanský bol vedúci jednej z cirkulačných skupín klinických 
lekárov. Veľkú pozornosť venoval výchove a zdokonaľovaniu mladých gynekoló-
gov po stránke teoretických vedomostí a praktických skúseností. Z jeho pracovnej 
skupiny bolo šesť primárov oddelení a dvaja získali hodnosť docenta vedného odbo-
ru gynekológia a pôrodníctvo.

Vzorne si plnil svoje pedagogické a výchovné povinnosti, prednášal profesorom 
vybrané kapitoly z pôrodníctva a gynekológie, gynekologickej endokrinológie, vie-
dol viaceré krúžky ŠVOČ, sprevádzal medikov na zahraničných stážach. Od roku 
1956 bol členom skúšobnej komisie pre štátne rigorózne skúšky z gynekológie a pô-
rodníctva. Cez prázdniny bol zdravotníkom Trate mládeže. Mňa osobne ošetroval po 
vážnejšom poranení dlane ľavej ruky a po sekundárnej infekcii rany.

Alexander Tibor Klačanský mal talent na jazyky. Výborne ovládal nemčinu, 
francúzštinu i angličtinu. Tieto vedomosti využíval pri štúdiu cudzojazyčnej lite-
ratúry, o ktorej pravidelne referoval na klinických seminároch. Ako prvý na klinike 
referoval o objavení Rh faktora. Na klinike zriadil hematologické laboratórium 
a v spolupráci s Klinikou hematológie a transfúzie krvi ILF, FN, ktoré bolo napo-
jené na biochemické laboratórium začali vyšetrovať pregnandiol a estriol. Trvale 
sa snažil vylepšovať rôzne diagnostické, laboratórne a klinické vyšetrovacie me-
tódy. Inicioval amatérsku fonokardiografiu na počúvanie oziev plodu (ako snímač 
použil letecký mikrofón). Z malého ďalekohľadu pridaním ďalších šošoviek skon-
štruoval prvý kolposkop. Na test priechodnosti vajíčkovodov u neplodných žien 
zhotovil veľmi spoľahlivý a mnohé roky využívaný kimoinsuflátor, čím sa znížil 
počet rtg - salpingografií. Rtg-pneumopelvigraficky (insuflácia CO2 intraabdomi-
nálne) diagnostikovali zväčšenie polycystických ovárii, tumory malej panvy, ale 
aj aplaziu maternice (pneumopelvigrafia a operácia implantácie túb bola zachy-
tená na dvoch farebných filmoch, pre potreby postgraduálneho vzdelávania). Dal 
zhotoviť násadce na hlavičku plodu pre vákuovú extrakciu (neskôr priniesol na 
kliniku vákuový extraktor, ktorý dostal ako dar v zahraničí). Pre prvý laparoskop 
zadovážil na vlastné náklady zo zahraničia Veresovu punkčnú ihlu.

Alexander Tibor Klačanský ako prvý na Slovensku urobil sutúru insuficientného 
cervixu a uteru. Rozborom 224 liečených pacientiek potvrdil efektivitu tohto zá-
kroku. Overili si zlepšenie kultivácie gonokokov v CO2 atmosfére. Od akademika 
Jírovca z Prahy priniesol na kliniku metódu farbenia Trichomonas vaginalis. Na sú-
bore 300 cisárskych rezov dokázal oprávnenosť nahradiť staršie operačné metódy 
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v pôrodníctve priečnym cisárskym rezom. V súbore 2200 nepravidelne krvácajúcich 
žien histologicky analyzoval funkčný stav endometria.

V rámci špeciálnych poradní kliniky založil poradňu pre detskú gynekológiu. 
Spolu s dr. Hudcovičom a dr. Labadym (urológ) otvorili v rokoch 1948 – 1949 po-
radňu pre bezdetné manželstvá. Po odchode prof. Hudcoviča za prednostu II. gyne-
kologicko-pôrodníckej kliniky, sa stal vedúcim poradne a jej činnosť rozšíril o vy-
šetrovanie pacientok s endokrinnými poruchami v gynekológii, kde bola v popredí 
amenorea, anovulačné cykly, luteálna insuficiencia. Experimentálne na potkaniciach 
zistil synergický účinnok FSH a HCG na ovária a začal aplikáciu menopauzálneho 
FSH a HCG u pacientok s funkčnými poruchami ovárii. Určitý princíp tejto kombi-
nácie propagoval ako nový druh terapie a táto je stále v platnosti, len kvalita prepa-
rátov je oveľa vyššia ako predtým.

Uvedomoval si veľký význam laboratórnych vyšetrení pre presnú diagnózu a so 
súhlasom profesoraŠtefánika založil (ešte v pôvodnej budove) biochemické labo-
ratórium. V rokoch 1952 – 1955 diaľkovo študoval na Prírodovedeckej fakulte UK 
(obetoval vždy jeden mesiac z dovolenky na praktické cvičenia). U pacientok so 
sterilitou sa skúšala aj chirurgická a mikrochirurgická liečba okluzie túb, ktorej vý-
sledky neboli uspokojivé (ani po implantácii vajíčkovodov). Oveľa úspešnejšie boli 
výsledky arteficiálnej inseminácie od manželov alebo darcov.

Veľmi sa osvedčila spolupráca kliniky s EÚ SAV, ddocenta Podobu s endokri-
nológom dr. Oravcam, dr. Némethovou a dr. Izakovičom – genetikom. Neskôr bol 
veľmi nápomocný, vtedy doc. Juraj Šteňo na neurochirurgii, ktorý sa ujal operačnej 
liečby hypofýzy (adenómektópii).

Ženská klinika od svojho vzniku trpela nedostatkom priestorov a miestností. 
Chýbali hlavne biochemickému laboratóriu. Dr. Klačanský iniciatívne navrhol vý-
stavbu nového laboratória v priestoroch medzi dvomi budovami kliniky. Následne sa 
vypracoval návrh usporiadania a zariadenia miestností. So súhlasom prof. Štefánika 
a za výdatnej pomoci Zdravprojektu sa začalo s výstavbou nového laboratória. Kraj-
ský úrad venoval na výstavbu 1 700 000 Kčs.

V ďalšej etape výskumných prác sledovali vplyv hypotalamických extraktov 
potkaníc na extirpovaných hypofýzach v kultivačných médiách (spolupráca s dr. 
Mungyerovou). Prekvapivým nálezom bol prolaktínový efekt kultivačných médií 
hypofýz bez pridania hypotalamického extraktu – stimulácia prsných žliaz sami-
čiek. To bol prvý náznak, že sekrécia prolaktinu nie je stimulovaná uvoľňovačom 
z hypotalamu, ale že je regulovaná nejakým blokátorom hypotalamu. Veľkú pozor-
nosť venoval Alexander Tibor Klačanský biologickým metódam dôkazu gravidity 
(na anúrach a infantilných potkaniciach). Tak sa dostal k problémom choriongo-
nadotropného hormónu. Imunizáciou králic pripravil silné antiséra precipitujúce 
HCG v moči i v séru. Pomocou týchto antisér mohol imunofluorescenciou dete-
govať miesto vzniku HCG v synciciu trofoblastu. Imunoelektroforézou s antisé-
rami dokázal frakcionáciu HCG na dva až tri komponenty (neskôr identifikované 
v USA ako „frakcia alfa a beta“).
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Dosiahnuté výsledky štúdií spracoval do trojdielnej dizertácie: 1. O mieste pro-
dukcie HCG v tkanive placenty, 2. O skladbe a niektorých fyzikálno – chemických 
vlastnostiach HCG, 3. Imunológia choriongonadotropného hormónu.

Politické vedenie dekanátu LF UK žiadosť o povolenie obhajoby kandidatúry 
zamietlo. Lekárska fakulta v Brne však s obhajobou práce súhlasila. Nakoniec sú-
hlasila aj LF UK a MUDr. Tibor Klačanský obhájil kandidátsku dizertačnú prácu 
dňa 15. júna 1966. Komisia ale prijala ako kandidátsku prácu len prvý diel a ostatné 
odporučila prepracovať na doktorskú prácu (DrSc.). Bez prvého dielu sa však práca 
nedala skompletizovať a obhajoba sa nekonala.

V ďalšej etape sa v spolupráci s dr. Kellerovou a Ing. Tomečkovou pričinili 
o zriadenie Rádio-imunologického oddelenia v novopostavenom laboratóriu, kde už 
kanalizácia umožňovala prácu s izotopmi.

Rádio-imunologické vyšetrovanie hladín FSH, LH a HCG bbolo novým dôleži-
tým diagnostickým ukazovateľom funkčných porúch v gynekológii a endokrinoló-
gii. Po izolácii ľudského prolaktinu a príprave priemyselných kitov sa začali vyšet-
rovať hladiny prolaktinu u žien podozrivých u hyperprolaktinémie. Ako účinný liek 
sa uviedol bromoergokriptin.

I. gynekologicko–pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave bola vedúcim pracovis-
kom poskytujúcim diagnostické a účinné liečebné postupy pre celé Slovensko. Ne-
skôr bola v laboratóriu vypracovaná metóda chromatografického sledovania L/S ra-
tio ako indikátora stavu surfaktanu v pľúcach detí pred narodením a po narodení.

Na viacerých pracoviskách v Európe sa začali prípravy na transfér oplodnených ľud-
ských vajíčok (asistovaná reprodukcia). Alexander Tibor Klačanský v predstihu navštívil 
aktívnejšie pracoviská (Edwards, Cambridge, Petrucci, Bologna, Matler Kiel, Weidinger, 
Viedeň) a zistil, že tento revolučný nový druh liečby sterility vyžaduje špeciálne prístroje, 
ale aj pracovníkov zaoberajúcich sa výlučne asistovanou reprodukciou. Po otvorení no-
vého laboratória dôrazne upozornil na túto skutočnosť a navrhol na klinike zriadiť samo-
statné oddelenie pre výskum a prax ľudskej reprodukcie. Vedenie kliniky zaujalo k návrhu 
negatívne stanovisko a tak sa asistovaná reprodukcia na klinike oneskorila o 10 rokov.

Absolvoval kratšie i dlhšie študijné pobyty v Anglicku, vo Švédsku, v Nemecku, 
USA a v Japonsku. Okrem domácich pracovísk mal dobré kontakty so špecializovaný-
mi pracovníkmi v Česku, v Maďarsku, Východnom Nemecku, Západnom Nemecku 
a v Taliansku. Súčasne sa okrem domácich a celoštátnych schôdzí zúčastnil dvadsia-
tich medzinárodných kongresov aktívne alebo pasívne (1957 Nemecko, 1962 Viedeň, 
1964 Londýn, 1971 Washington, 1972 Tokyo – Machaashi, 1982 Bombay, ďalej Lou-
san, Florencia, Stockholm, Berlín, Budapešť, Pécs). Účasť na kongresoch bez poplatku 
mu umožnili pozývajúci priatelia, ktorých nebolo málo. Osobne sa poznal so šiestimi 
nositeľmi Nobelovej ceny (počínajúc prof. Heyrovským a končiac prof. Guillemenom 
v USA, ktorému priniesol tisíc lyofilizovaných ľudských hypotalamov). Za to klinika 
dostala ako prvá na Slovensku syntetický Rh GH.

V snahe ukázať Slovensku Európu (svet) a Slovensko Európe, zorganizoval v ro-
koch 1971, 1975 a 1979 v spolupráci so SGPS a SEÚS a SLS medzinárodné sym-
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pózia Endokrinologická regulácia ľudskej reprodukcie. Vo Vysokých Tatrách sa ich 
zúčastnili významní pracovníci gynekologickej endokrinológie z Európy a Zámoria.

Začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia zostal Alexander Tibor Klačanský 
rozčarovaný (nerealizovalo sa jeho ustanovenie za vedeckého pracovníka I. stupňa, 
navyše nebol prijatý návrh zriadiť na klinike samostatné pracovisko pre výskum ľud-
skej reprodukcie). Prihlásil sa na expertízu Ministerstva zdravotníctva v Alžírsku. Aj 
tam bohato uplatnil svoje vedomosti, vykonal kus namáhavej a užitočnej práce pre 
obyvateľstvo Alžírska. Po piatich rokoch sa vracia domov a po 45 rokoch pôsobenia 
v školstve a v zdravotníctve odchádza dňom 1. januára 1989 do dôchodku.

Nemôžeme sa zbaviť dojmu, že MUDr. Alexander Tibor Klačanský, CSc. doteraz 
nebol po zásluhe uznaný, hodnotený a ocenený. Na klinike, v školstve a v zdravot-
níctve odviedol množstvo náročnej, výskumnej prioritnej, pedagogickej, liečebno–
preventívnej a organizačnej práce v prospech žien rodičiek, pacientok. Celé svoje 
profesionálne pôsobenie sa venoval gynekologickej endokrinológii.

Pokiaľ ide o bez jeho osobný život, do manželstva vstúpil v roku 1950 s detskou 
lekárkou, ktorá mala veľké porozumenie pre jeho pracovné zanietenie a maximálne 
časové vypätie. Vytvorila mu pokojné rodinné zázemie a bola mu nezištnou opo-
rou v časoch rôznych, neprajných politických zmien na klinike. Vychovali dve deti, 
dcérka je lekárka a venuje sa kardiológii a syn inžinier je špecialista na výpočtovú 
techniku. Miloval prírodu a turistiku, bol aktívnym záhradníkom a výborným plav-
com. Jeho hlavným hobby však bola práca, štúdium a výskum.

MUDr. Klačanský, CSc. bol zakladateľom nielen slovenskej, ale aj česko-slo-
venskej gynekologickej endokrinológie. Bratislavský rodák prof. Milan R. Henzl, 
známy a svetovo uznávaný gynekologický endokrinológ v USA spomína: „Gyne-
kologická endokrinológia v tom nepriaznivom období bola akosi na indexe. Nedá 
sa povedať, že by sa tomu vednému odboru nikto nevenoval. V Slovensku to bol 
predovšetkým dr. Klačanský, ktorý začal endokrinológiu študovať a pestovať v Bra-
tislave, neskôr ju priviedol na medzinárodnú úroveň.“

Bol telom a dušou Slovákom, múdrym a vzdelaným, nadovšetko roznášajúcim pokoj 
a zmierenie. Svoje vlastenectvo potvrdil aj tým, že si splnil osobný záväzok a bol v New 
Yorku, keď bola Slovenská republika prijatá za 141. člena OSN dňa 19. januára 1993. 
V Spojených štátoch zaviala naša štátna zástava.

Asi by nebolo „od veci“ zamyslenie aj o tom, že terajšia „omladina“ má priestor pre po-
kračovanie v priekopníckych smeroch Alexandra Tibora Klačanského, Som presvedčený, 
že pokračovanie neuberá slávu, ani honor tým, ktorí vedia oceniť toleranciu a dôslednosť

Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia s úctou a vďakou spomíname vzác-
neho, neúnavného lekára, ktorý na jednom pracovisku pôsobil ako gynekológ a pô-
rodník, endokrinológ celý svoj profesionálny život.

Ďakujeme – nezabúdame, zachovajme jeho pamiatku.

Michal Valent
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Michal Horňák

Sú osobnosti, ktoré sa našich životov dotknú 
len okrajovo. Iné zásadne ovplyvnia naše život-
né myslenie a poslanie. Náš generačný druh Mi-
chal Horňák bol príkladný lekár, muž dobrého 
srdca. Neviem či sme stačili vnímať všetko, na 
čo on dosiahol. Je pravda, že sa jeho meno spája 
predovšetkým s pojmom lekára a vedca, ktorý 
predstihol svoju dobu. Jeho vedecká práca po 
stránke obsahovej zostáva zdrojom mnohých 
podnetných myšlienok. Pri riešení vedeckých 
problémov vychádzal ako klinik z naliehavých 
potrieb chorého. Jeho pedagogické majstrov-
stvo je ťažko dosiahnuteľný vzor. V pedagogic-
kej práci videl svoju prvoradú povinnosť. Bolo 
o ňom známe, že má encyklopedické vedomosti, 
neustále študoval. Bol uznávaný ako klinik s hlbokým ľudským vzťahom k pacien-
tovi. Treba osobitne vyzdvihnúť jeho kuratívnu činnosť. Bol známy nefalšovaným 
záujmom o každého chorého a jeho ťažkosti. Svojimi vedomosťami a ľudským prí-
stupom si získal úctu a lásku pacientov.

Ako diagnostik mal obdiv svojich spolupracovníkov. Priamo viedol alebo myš-
lienkovo ovplyvňoval mnohých, ktorí sa hlásia k jeho odkazu. Tak vznikla jeho ško-
la, nielen slovenských urológov, ktorí vyrástli pod jeho vedením. Treba uviesť, že 
nie je možné odkaz a vedecké dielo posúdiť bez toho, že by sme neprihliadli na 
mravnú osobnosť jeho pôvodcu.

Michal Horňák sa narodil v Bratislave (na ženskej klinike Michala Šeligu). Ma-
turoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom v roku 1948. Lekárstvo študoval 
na Lekárskej fakulte, vtedy Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdium ukončil pro-
móciou v decembri 1953. V rokoch 1954 – 1964 pracoval ako sekundárny lekár, uro-
lóg v nemocnici v Trenčíne. Tam získal atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia (1957) 
a z odboru urológia (1961). Od roku 1964 pôsobil v UNB, Dérerovej nemocnici na 
bratislavských Kramároch. Začínal ako odborný asistent, neskôr sa stal docentom, 
riadnym profesorom vedného odboru urológia a prednostom Urologickej kliniky LF 
UK v rokoch 1990 – 1996 a následne pôsobil ako Professor Emeritus LF UK (2005).

V roku 1970 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Vyhodnotenie diagnostických 
metód v rozpoznávaní epitelových nádorov močového mechúra. V roku 1979 sa habili-
toval spisom Chirurgická liečba zúženín močovej rúry. V roku 1989 obhájil doktorskú 
dizertačnú prácu Moderný prístup k diagnostike, liečbe a prevencii germinatívnych ná-
dorv testis. V roku 1991 bol vymenovaný za riadneho profesora LF UK v Bratislave.

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., 
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Profesor Horňák absolvoval dlhšie študijné pobyty v Institute of Urology v Lon-
dýne (1969 a 1972 a na urologickej klinike v Linköpingu (1982). Uverejnil 310 prác, 
z toho 50 v zahraničných časopisoch. Je autorom a spoluautorom 23 monografií.

Do popredia odborného a vedeckého záujmu urologickej kliniky vytýčil jej pred-
nosta prof. Zvara, DrSc. (1924 – 2012) aj problematiku urologickej onkológie. Štúdiom 
týchto otázok poveril odborného asistenta MUDr. Michala Horňáka, CSc. Prvé pozi-
tívne výsledky získali pri liečbe testikulárnych nádorov. Pri štúdiu týchto problémov 
sa ukázala dôležitosť spolupráce viacerých vedných medicínskych odborov. Nádory 
močového mechúra a karcinóm prostaty predstavovali ďalší predmet mnohoročného 
študijného záujmu prof. Horňáka. Pokročilé štádiá testis s potrebou retroperitoneálnou 
lymfadenektómiou a nádorov močového mechúra s radikálnou cystektómiou a dervá-
cie moču ureteroileostomiou. Zo študijného pobytu vo Švédsku priniesol a do praxe 
zaviedol transuretrálnu resekciu (TUR) benígnej prostatickej hyperplázie i nádorov 
močového mechúra. Zaviedol ju na urologickej klinike ako rutinný postup a inicioval 
jej zavedenie na ostatných urologických pracoviskách na Slovensku.

Jeho publikácie a klinická prax pozitívne ovplyvnili vývoj onkourológie aj 
u mladšej generácie nielen slovenských urológov. Viacerí získali špecializáciu v ob-
lasti onkologickej urológie. Priaznivé výsledky diagnostiky a liečby boli podkladom 
početných publikácii s vysokým citačným ohlasom dokonca v zahraničí. Z neonoko-
logických ochorení sa venoval riešeniu zúženín mužskej močovej rúry lalokovitými 
plastikami a technike vonkajšej inkontinencie derivácie moču.

Bol členom a vysokým funkcionárom Slovenskej lekárskej spoločnosti, SUS 
SLS, členom European Association of Urology. Vykonával funkciu vedeckého sek-
retára a aj predsedu Slovenskej a striedavo aj Československej urologickej spoloč-
nosti. Bol hlavným odborníkom MZ SR pre odbor urológia. Bol čestným členom 
Československej urologickej spoločnosti, Českej urologickej spoločnosti, člen ko-
rešpondent Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V., čestným členom Slovenskej 
onkologickej spoločnosti, SSL Bratislava, Bulharskej lekárskej spoločnosti. Zastá-
val významné funkcie – člen VR UK. VR LF UK, člen Prezídia SLS, člen komisie 
pre obhajoby CSc. a PhD., DrSc., habilitačnej a inauguračnej komisie.

Za svoju mnohoročnú úspešnú odbornú, pedagogicko-výchovnú, vedeckový-
skumnú, popularizačnú, zdravotno-výchovnú a organizačnú činnosť, bol po zá-
sluhe ocenený, vyznamenaný, obdržal mnohé diplomy, medaily a uznania doma 
aj za hranicami Slovenska. Bol ocenený aj medailou akademika Ladislava Dérera, 
ktorú mu udelil Minister zdravotníctva SR. Česká urologická spoločnosť mu ude-
lila najvyššie vyznamenanie Medailu prof. Eduarda Hradca. Boli mu udelené fa-
kultné, univerzitné medaily a medaily SLS „Propter merita“. Profesor Horňák bol 
uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Je držiteľom medaily profesora 
Vladimíra Zvaru in memoriam.

Mnoho rokov pôsobil ako člen Generálnej rady a Vedeckej rady Ligy proti ra-
kovine SR. Vykonával konzultačnú činnosť, napísal celý rad informačných brožúr 
a letáčikov pre onkologických pacientov a ich rodiny.



172

Historia Medicinae Slovaca IV.Pripomíname si

V postavení Professor Emeritus bol naďalej aktívny v prednáškovej a publi-
kačnej činnosti, aktívne sa zúčastňoval odborných podujatí US SLS, UNB a Uro-
logickej kliniky LF UK, sústavne intenzívne študoval odbornú literatúru. Ochot-
ne sa venoval ambulantnej starostlivosti.

Profesor Horňák bol nielen významný urológ, pedagogický, vedecký pra-
covník, vysokoškolský učiteľ, vzorný funkcionár školskej a zdravotníckej 
štátnej správy. Bol uznávaný ako aktívny športovec – basketbalista. Basket-
bal hrával, kým mu kolená „slúžili“. Vysoko sme hodnotili jeho osobitý „hor-
ňákovský humor“.

Bol aktívnym, váženým a uznávaným účastníkom stretnutí klubu SAPIEN-
TIA LF UK. Opakovane prezentoval problematiku diagnostiky, liečby a najmä 
prevencie ochorení mužskej prostaty.

Profesor Horňák si veľmi vážil a vysoko oceňoval rodinné zázemie, ktoré 
mu umožňovalo, aby sa plne venoval svojmu povolaniu a plnil poslanie lekára. 
Dodržiaval Hippokratovu prísahu. Predčasný odchod do nečasu večnosti prerušil 
jeho životné snaženia a naše úprimné priateľstvá. Nezabúdame.

Vážený pán Profesor, drahý Priateľ, vzácny ročníkový kolega, spomíname. Zo-
stávaš navždy v našich srdciach.

Michal Valent

Július Hájek

Myslím si, že pripomínanie tých, ktorí už 
spočinuli vo večnosti vesmíru a na prach sa 
premenilo ich fyzické telo, zanechali v po-
zemskom živote skutky a aj „výkony“ hodné 
pripomínania. Možno nejde o obyčajný obdiv, 
ani o zvelebovanie, ale o skutočnosť, že život 
v pravde a bez úskokov sa patrí pripomínať. 
Možno by sme mohli pripustiť aj to, že obdiv 
je tak trocha aj analýzou, hodnotením a pouče-
ním nás samotných. Viem, že v terajšom čase 
sa krivia hodnotenia v ich presune k veľkos-
ti vkladov a imania. Z toho asi pramení moje 
rozhodnutie pripomenúť velikána v skromnosti 
a neokázalej múdrosti. Doc. MUDr. Július Hájek, CSc.
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Medzinárodne známy a uznávaný fyziológ, emeritný prednosta Fyziologického 
ústavu LF UK v Bratislave, aktívny funkcionár vedecko-odborných spoločností, 
športovec, dobrý Muž slova a činu, verný, múdry Slovák, ktorý roznášal pokoj, 
zmierenie a pozitívne myslenie Pri pohľade späť sa obyčajne dívame očami súčas-
nosti a nepozeráme sa už na to, čo bolo v minulosti platné a najmä, čo sa mohlo. 
Je lepšie a zodpovednejšie sa zaoberať jeho výkonom a z hľadiska jeho skutkov 
v čase, ktorý mal svoje mantinely. Nemôžeme zabúdať na tých, ktorí videli svoj 
vedný odbor a Hippokratovu prísahu. Nejde o život v inom čase, ale o skutky, 
ktoré sú tým, čo predkladáme pred sebou ako osvedčenie, a aj pred súdom božím. 
Nie je na obdiv ten, ktorý nič zlé neurobil, ak sa k tomu pridáva, ale ani nič dobré. 
Pripomíname si nedožité 90. narodeniny docenta MUDr. Júliusa Hájeka. Do neča-
su večnosti odišiel 18. novembra 2017

Július Hájek sa narodil 5. mája 1929 v Krásne nad Kysucou v rodine pracujúcich 
rodičov. V rodisku vychodil základnú školu. Gymnázium navštevoval v Žilne, ab-
solvoval v Michalovciach, kde v roku 1948 zmaturoval. Zapísal sa na medicínske 
štúdium, ktoré úspešne ukončil promóciou v decembri 1953 na Lekárskej fakulte, 
vtedy Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku 1949 sme spoločne brigádovali 
na TM (Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica). V roku 1950 medici po prvom 
rigoróze z celého Československa absolvovali trojmesačnú poddôstojnícku vojen-
skú školu v Dolnom Kubíne (júl – september). Bolo to obdobie prísnej vojenskej 
disciplíny a náročnej drezúry. Na vysokých školách v tom období prebiehali demo-
kratizačné procesy a previerky. Niektorí naši kolegovia sa na fakultu nevrátili. Na 
istý čas ich preradili do výroby. Po určenej lehote sa na fakultu vrátili, pokračovali 
v štúdiu a boli promovaní.

S Júliusom Hájkom sme spolupracovali v mládežníckej organizácii a boli sme 
„fiškusmi“ na teoretických ústavoch LF SU. My, dedinskí mládenci sme nadviaza-
li úprimné priateľstvo, ktoré vydržalo po celý život. Boli sme spolupracovníci vo 
vedecko-odbornej oblasti, vzájomne sme sa podporovali a pomáhali si.

Náš študijný ročník (1948 – 1953) končil štúdium slávnostnou promóciu v de-
cembri (1953). Boli sme poslední absolventi LF SU, ktorým udelili titul Medicinae 
Universae Doctor.

Po promócii dr. Július Hájek začal pôsobiť ako odborný asistent vo Fyziolo-
gickom ústave LF UK pod vedením prof. Juraja Antala, DrSc., Akademika SAV 
(1912 – 1996). Ja som pôsobil ako sekundárny lekár II. gynekologicko-pôrodníckej 
kliniky FN na Šulekovej ulici. Naďalej sme sa stretávali a spolupracovali.

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce v roku 1966 na tému Zmeny kardiores-
piračnej dynamiky pri signalizovaní práce a jej náhleho zvýšenia u človeka získal 
Július Hájek titul kandidáta lekárskych vied. Dizertant v práci priniesol viaceré 
nové aspekty a originálne poznatky z hľadiska vyššej nervovej činnosti človeka, 
ale i z hľadiska analýzy fyzickej práce ľudského organizmu. V komisii osobitne vy-
zdvihli vývojové hľadisko, ktoré v dizertácii Július Hájek plne uplatnil a ktoré umož-
nilo hlbšie poznanie kardiorespiračnej reakcie ľudského organizmu počas práce.



174

Historia Medicinae Slovaca IV.Pripomíname si

Dr. Hájek aktívny a úspešný vedecký a pedagogický fakultný zamestnanec, bol 
v roku 1969 na študijnom pobyte na Ohio State University, Colombus, USA u pro-
fesora Corsona. Pôsobil v Laboratóriu cerebroviscerálnej fyziológie – Department 
of Psychiatry. Po návrate z USA dokončil laboratórne sledovania, napísal a odo-
vzdal habilitačný spis Vplyv imobilizácie, izolácie a signalizovanej bolesti na výdaj 
energie u psov. Vedenie fakulty mu zastavilo kvalifikačný rast a až v roku 1977 
mu povolili obhajobu habilitačnej práce pred Vedeckou radou LF UK. Habilitácia 
úspešne prebehla, bol menovaný a ustanovený za docenta z vedného odboru normál-
na a patologická fyziológia na LF UK v Bratislave. Vo funkcii docenta si naďalej 
úspešne plnil pedagogicko-výchovné, vedeckovýskumné a organizačné poslanie vy-
sokoškolského učiteľa.

Každá aktivita znamená niečo. Výkon, úžitok. Ak je to úžitok pre spoločné snaže-
nie, tak to obstojí v každom čase. V dnešnom svete je to všetko inak. Ku všetkému sa 
pridáva vidina užitočnosti pretavená do zisku. Nič z takýchto a podobných stránok 
života v žiadnom čase sa nedalo, a ani nemôže priradiť k osobnosti doc. Hájeka. To 
čo dokázal je nespochybniteľné. Nešlo a nejde o to, čím bol, ale čo urobil. Býva to 
aj pri problémoch, pri ktorých nie je možné zmeniť to, čo sa stalo ani odstáť sa to už 
nemôže. Robil všetko pre to, aby to bolo urobené.

Ďalší zahraničný pobyt doc. MUDr. Hájek, CSc. absolvoval v rokoch 1981 – 
1983 na Univerzite na Malte ako Consultant physiologist a Associate Profesor pre 
fyziológiu. Tam získal veľmi vysoké hodnotenie svojho pedagogického a vedecko-
výskumného pôsobenia na tejto Vysokej škole.

Funkciu prednostu Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave vykonával v ob-
dobí rokov 1990 – 1995. Bol predsedom Slovenskej aj Česko-slovenskej fyziolo-
gickej spoločnosti., členom Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy. Aktívnym 
a úspešným členom v Medzinárodnej únii fyziologických vied. Obsiahle, úspešné, 
na vysokej vedecko-odbornej úrovni bolo jeho pedagogické pôsobenie na LF, Far-
maceutickej a Prírodovedeckej fakulte, FTVŠ UK, tiež STU v Bratislave.

Docent Hájek pôsobil aj na úseku postgraduálnej výchovy v rámci SZU. Úspešný bol 
školiteľ šiestich (CSc.) resp. doktorandov (PhD.) Úspešne viedol päť krúžkov ŠVOČ.

Július Hájek bol spoluriešiteľom rezortných a grantových výskumných projek-
tov: Fyziológia vyššej nervovej činnosti u človeka počas svalovej práce, Metabolické 
reakcie počas emočného stresu u človeka a zvierat, Normy statických a dynamic-
kých ukazovateľov dýchacieho systému pri dýchaní cez ústa a cez nos, Dychový vzor 
a spotreba kyslíka pri aktívnych a pasívnych pohyboch u človeka a zvierat, Dýchanie 
a pľúcny obeh krvi pri extrémnych polohách hrudníka u psov.

Opakovane ho pozývali na prednášky na zahraničné vedecké podujatia. Pred-
niesol viac ako 150 prednášok z toho 30 v zahraničí. Uverejnil vyše 110 vedec-
ko-odborných prác. Bol autorom, editorom alebo spoluautorom viacerých vydaní 
učebníc a skrípt z fyziológie (celkovo 20). Akademická knižnica LF UK vykazuje 
vyše 60 citácií. V zozname chýba 32 titulov zo staršieho obdobia, napr. niekoľkých 
zborníkových prác.
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V posledných rokoch pôsobenia na fakulte sa docent Hájek intenzívne veno-
val histórii Fyziologického ústavu LF UK, jeho vedeckého prínosu a ľudského 
profilu jeho dávnejších prednostov. Výsledkom jeho snažení je publikácia Mo-
jich 57 rokov na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, z roku 2014.

V organizačnej činnosti bol opakovane tajomníkom katedry, zástupcom pred-
nostu resp. samotným vedúcim katedry. Jedno funkčné obdobie bol prednostom 
ústavu. Ako predseda alebo člen prípravného výboru Fyziologických dní, koor-
dinoval organizáciu týchto vedecko-odborných podujatí v rámci mikrosympózií 
alebo diskusných večerov.

Július Hájek bol všeobecne vzdelaný, pracovitý lekár, odborník na medicín-
sku fyziológiu. U poslucháčov fakulty bol obdivovaný ako pedagóg, ale aj dobrý 
človek. Svojou aktivitou vedeckovýskumnou, prednáškovou, publikačnou čin-
nosťou sa zapísal medzi významné osobnosti nielen našej fakulty, ale aj sloven-
ského vysokého školstva a zdravotníctva.

Za svoju pedagogickú, vedeckovýskumnú a organizačnú angažovanosť bol po 
zásluhe ocenený a vyznamenaný. Získal zlatú medailu SLS, LF UK, Hynkovu me-
dailu LF UK, Laufbergerovu medailu ČFS, Babákovu medailu za prínos v respiro-
lógii, medailu Spoločnosti lékařsko-slowanskej. Dostal viacero medailí k okrúhlym 
výročiam založenia fakulty a univerzity.

Július Hájek si svoju výbornú telesnú a psychickú kondíciu udržiaval plávaním 
a turistikou, hrával futbal za Sláviu Medik LF UK. V neskorších rokoch behával 
a posilňoval v telocvični. Obľuboval a venoval sa fyzickej práci na chalupe.

Bol aktívnym účastníkom klubu SAPIENTIA LF UK v Bratislave. Opakovane 
prezentoval svoje štúdie Nutričná neuroveda a evolúcia mozgu.

Július Hájek bol vzorný manžel, otec a starý otec. Manželka Marta, rodená 
Mistríková, neskoršia docentka telovýchovného lekárstva LF UK bola naša ko-
legyňa na fakulte, moja spolužiačka z gymnázia. V mladých rokoch bola úspešná 
športová reprezentantka Slovenska v stolnom tenise, tiež akademická reprezen-
tantka ČSSR. Dcéra a syn Júliusa a Marty Hájkovcov sú lekári. Majú tri vnúčatá 
(vnúčika a dve vnučky).

Vzácny kolega, milý Július, ďakujem Ti za priateľstvo, spoluprácu a nezabúdam 
čo si pre mňa urobil a pre mňa znamenal. Patríš k významným osobnostiam LF UK, 
najmä intelektuálnym výkonom, múdrosťou, korektnosťou a toleranciou názorov 
iných, „prežiť aj neprajnosť doby“ bez následnej odplaty. Viem, že si odišiel do več-
nosti vesmíru s čistým štítom múdrosti, ľudskosti a bez odplaty neprajnosti iných. 
Nielen v tom je aj dlhé pretrvanie mojich a našich spomienok. A obdivu.

Nezabúdame.

Michal Valent
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Pavel Langer

Priateľ Pavel Langer sa narodil 25. mája 1929 
v Brne. Bol „Slovák do špiku kosti“, ale

geneticky rodený Čech. Nikdy nerobieval 
komparáciu podľa pôvodu a všetko slovenské 
mu bolo sväté. Hovoril krásnou stredosloven-
činou a vo svojej knižnej produkcii sa usiloval 
priblížiť sa k slovenčine našich velikánov.

Bol aktívny turista, pri Podbrezovej mali 
s manželkou chatu. S rodinami svojich detí (dcé-
ra a syn) pochodili Slovensko, poznali horstvá 
a končiare najmä Nízkych Tatier. Jeho otec bol 
významný predstaviteľ čsl. zbrojného priemys-
lu. V roku 1938 bol preložený do Podbrezovej za 
riaditeľa zbrojnej výroby. Za otcom chodievali 
cez veľké prázdniny. V tom období si na úrovni osvojil slovenský jazyk. V januári 
1942 mohol nastúpiť do 2. triedy gymnázia v Brezne.

Rodina sa aktívne zapojila do SNP. Koncom októbra 1944 odišli do hôr. kde pre-
žili do začiatku roku 1945. Vtedy získal lásku k horám. Paľo Langer za svoju činnosť 
partizánskej spojky dostal ďakovný list od generála L. Svobodu a čestný odznak 
„Partizán – pomocník“

Maturoval na Gymnáziu v Brezne a na jeseň v roku 1948 sa zapísal na Lekársku 
fakultu, vtedy Slovenskej univerzity v Bratislave. Nedostal internát, celé štúdium 
prežil bývaním po rôznych privátoch. Počas štúdia pôsobil ako vedecká pomocná 
sila na Klinike plastickej chirurgie LF SU u profesora Štefana Demjéna (1912 – 
2001). V rámci ŠVOČ študoval, spracoval a v BLL uverejnil tri súborné referáty 
o problematike liečby popálenín a o popáleninovom šoku.

Promovaný bol v decembri 1953. Dňom 1. januára 1954 nastúpil do Endokrinolo-
gického ústavu k doc. Juliánovi Podobovi. Od roku 1966 to bol Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV (ÚEE SAV). Tam pôsobil ako vedúci vedecký pracovník celý svoj 
aktívny život (55 rokov). V rokoch 1957 – 1959 absolvoval vojenskú prezenčnú služ-
bu. V tom období úspešne absolvoval skúšky ašpirantského minima. Po vojenčine sa 
intenzívne venoval dokončeniu prác potrebných k predloženiu kandidátskej dizertačnej 
práce. Bola zameraná na výskum vplyvu strumigénnych látok v potrave na štítnu žľazu 
potkanov a morčiat. Spolu s Michajovským už predtým zistili v zeleninách rodu Brassi-
ca (kapusta, kel, karfiol a i.) strumigénny tiokyanát (SCN). Uverejnili sériu piatich prác 
o vzťahu SCN v zelenine a štítnou žľazou potkanov v Hoppe-Seylers Zchr. physiol. 
Chem. (1961 – 1964). Súčasne zistili, že po opakovanej konzumácii malých dávok zele-
niny z tejto čeľade sa SCN v organizme človeka kumuluje.

MUDr. Pavel Langer, CSc.
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Pavel Langer sa zúčastnil terénneho prieskumu výskytu endemickej strúmy 
na Slovensku. Vyšetrenie hladiny SCN u 5963 žien ukázalo, že táto je najvyššia 
v období, kedy sa konzumuje najviac uvedenej zeleniny. Dr. Pavel Langer, DrSc. 
vypracoval mikrometódu na stanovenie strumigénného vinyl-tiooxazolidónu (VTO) 
v rastlinách pomocou UV-spektrotometrie a dokázali, že sa vyskytuje aj jedlých čas-
tiach rastlín a nie iba len v semenách, ako sa dovtedy myslelo.

Problematiku ďalej rozpracovali s M. A. Greerom počas študijného pobytu 
v Portlande (USA) aj pre ďalšie izotiokyanády. So skupinou Ľ. Drobnicu z Chemic-
kej fakulty SVŠT potvrdili ich metabolickú premenu na strumigénne tiohydantoi-
ny. Na základe uvedených zistení napokon potvrdili strumigénne účinky viacerými 
autormi dlhohľadaného tzv. Brassica-faktoru. Vznikajú súčasným pôsobením troch 
skupín látok tiokyanátov, izotiokyanátov a tiooxasolidónov. Účinok týchto látok na 
inhibíciu tyreoperoxydázy (kľúčového enzýmu pre syntézu tyroxínu) dokázali počas 
pobytu v Japonsku. V spolupráci s Endokrinologickým ústavom RAV v Bukurešti 
(A. Lupulescu) sledovali vzťah medzi funkčnými a morfologickými zmenami štítnej 
žľazy pomocou jedného z prvých elektrónových mikroskopov vo východnom bloku. 
V ďalších rokoch zistili, že po jednej dávke SCN potkanom sa rozkolíše hypozo-ty-
reoideálna os na 2 – 3 dni.

V pokračovaní týchto prác sa zamerali na vplyvy SCN a jednomocných aniónov 
na hladinu tyroxínu v krvi. Za rôznych podmienok nastal pokles celkového tyroxínu. 
S Michajlovským spoločne zistili v moči krýs metabolit strumigénného TO, ktorý 
hmotovou spektrometriou identiifikovali ako VTO – OH a po jeho izolácii z moču aj 
dokázali jeho strumigénnú aktivitu.

Získané výsledky publikovali v popredných zahraničných časopisoch a pred-
niesli na medzinárodnom sympóziu Naturally occurring Goitrogens and thyroid 
function. Sympózum v roku 1962 usporiadal ÚEE SAV v Smoleniciach Pavel Lan-
ger. Bol vedeckým sekretárom sympózia a koeditorom zborníka Antithyorid Sub-
stances and Naturally Occurring Goitrogens. Po tejto prezentácii ho pozvali za spo-
luautora významných medzinárodných publikácii. Menovali ho do programového 
výboru zjazdu vo Viedni, za viceprezidenta v Bostone. Po úspešných prednáškach 
na zahraničných kongresoch ho zvolili za člena európskej (ETA), aj americkej (ATA) 
pre endemickú strúmu v Európe. Študované problémy boli témou jeho kandidátskej 
a doktorskej dizertácie.

V ďalšom období sa zamerali na sledovanie zmien hypofýzo-tyreoidálnych vzťa-
hov po akútnych zásahoch do spätnoväzobných systémov. Spolupracoval s chirur-
gami. Ako prví v Československu s E. Kindlerom z Ústavu biofyziky KU v Prahe 
vypracovali kompartmentový model hypotalamo-hypofýzovej regulácie. Vydal mo-
nografiu Úvod do biokybernetiky a teórie experimentu.

V jeho laboratóriu ešte v sedemdesiatych rokoch 20. storočia s O. Földesom, ako 
prví na svete pripravili vysoko špecifické protilátky proti tyrozínu a jeho metaboli-
tom. Metódu ich stanovenia zaviedli vo vyše 30 pracoviskách v Československu. 
Protilátky dodávali aj do zahraničia.
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Pavel Langer vykonával viaceré vedecko-organizačné funkcie (člen výboru, ve-
decký sekretár SES SLS, koordinátor a člen rady hlavnej kľúčovej úlohy ŠPZV, 
organizátor a spoluorganizátor niekoľkých domácich a medzinárodných podujatí).

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia nastala postupná transformácia do-
vtedy extenzívneho a rigidného byrokraticky plánovaného výskumu. Nastalo ini-
ciatívne riešenie aktuálnych problémov, čo bolo umožnené najmä postupným za-
vedením pružného systému získavania k tomu potrebných prístrojov a chemikálií. 
Súčasne nastala reorganizácia pracovných tímov a integrácia už rozpracovaných 
výskumných programov.

V spolupráci s M. Tajtákovou (Interná klinika LF UPJŠ, Košice) sledovali sedem 
rokov rast štítnej žľazy školákov, ktorých polovica bola suplementovaná malými 
dávkami jódu. Vplyv hereditárnych a genetických faktorov na objem štítnej žľazy 
dokázali pomocou zhody objemov u monozygotných dvojičiek a tiež u veľkého poč-
tu dvojíc súrodencov narodených menej ako dva roky po sebe.

Neskoršie výskum rozšírili o vplyvy chemického znečistenia východného Slo-
venska. Spočiatku na štítnu žľazu a neskôr aj na ďalšie funkcie. Riešili úlohy zame-
rané na hodnotenie účinkov polychromovaných bifenylov a ďalších chlorovaných 
polutantov (DDE, hexachlorbenzén) na rôzne aspekty funkcie štítnej žľazy a jej re-
gulácie. Hodnotili nálezy o vzťahoch uvedených látok k zvyšovaniu výskytu auto-
protilátok proti tyreoperoxidáze, tyreoglobulínu a receptoru tyreotropného hormónu. 
Výskumného programu sa zúčastnili pracovníci z ČR, Švédska, Holandska, NSR 
a Veľkej Británie. Za dosahované výsledky im boli udeľované aj ceny SAV.

Dr. Langer, DrSc. bol po celý čas pôsobenia v ÚEE SAV vysoko publikačne 
aktívny. Patril k tým zamestnancom, ktorí vytvárali výskumný profil ústavu a jeho 
medzinárodné postavenie. Bol autor šiestich monografii, jedna z nich, ktorá vyšla 
v zahraničí mala výrazný citačný ohlas. Uverejnil vyše 200 pôvodných prác, 125 
v zahraničných vedeckých vysoko impaktovaných časopisoch. Práce boli citované 
viac ako 750 krát. Úspešne prednášal na viac ako 20 medzinárodných a svetových 
podujatiach. Vyše 40 rokov bol výkonným redaktorom medzinárodného časopisu 
Endocrine Regulation. Redigoval a spolueditoval tri zborníky z medzinárodných 
sympózií. Vydal päť objemných učebníc všeobecnej a klinickej endokrinológie. Na-
písal a vydal pracovno–cestopisné publikcie: Amerika v skúmavke, z roku 1967, Ta-
jomstvá vnútornej sekrécie, z roku 1986, Tŕnisté cesty do ríše Nippon, z roku 2004, 
Povstalecké križovatky, z roku 2009.

Po zásluhe bol ohodnotený, ocenený, vyznamenaný. V roku 1980 dostal štát-
nu cenu za práce v oblasti prírodných strumigénov. Získal dve desiatky ocenení 
a medailí (vrátane zlatej Jesseniovej medaily), cenu Slovenského literárneho fondu, 
SLS, SAV, Kopernikovu medailu Jagelovskej Univerzity v Krakove a zlatú medailu 
Dokkyo University School of Medicine (Mibu, Japonsko). V roku 2009 ho zaradili 
medzi vynikajúce osobnosti SAV.

Pavel Langer bol ešte vo veku 80 rokov zamestnaný na skrátený úväzok. Do svoj-
ho odchodu do nečasu večnosti (29. októbra 2016) prichádzal do ÚEE SAV. S nimi 
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spolupracoval a pomáhal riešiť aktuálne výskumné úlohy a organizačné problémy. 
Bol uznávaný ako vedec, aktívny autor časopiseckých a knižných publikácii. Veno-
val sa aj popularizácii vedy.

Na pozvanie prednášal na medzinárodných a svetových stretnutiach endokrino-
lógov. Ako vedec SAV veľmi úzko spolupracoval s fakultnými pedagogickými a ve-
deckými zamestnancami.

Pavel Langer bol náš generačný druh, kolega z fakulty, priateľský Muž slova a činu. 
Vážili sme si ho, obdivovali jeho talent, pracovitosť, dosiahnuté výsledky a ocenenia. 
Jeho pozitívne ľudské vlastnosti a vzácne priateľstvo. Bol obľúbený a vyhľadávaný 
spoločník, mal výrazný rečový talent. Výborne spieval a hral na ústnej harmonike.

Bol pravidelným aktívnym účastníkom stretnutí klubu SAPIENTIA LF UK 
v Bratislave. Opakovane prezentoval nové poznatky získané pri štúdiu bifenylov 
a iných chlórových polutantov na východnom Slovensku.

Boli sme blízky priatelia, spolupracovníci. Pomáhal mi pri vydávaní časopisu 
Praktická gynekológia, do ktorého pravidelne prispieval a robil korektúry článkov. 
Spomíname, zachovávame jeho dielo a pamiatku.

Michal Valent

Michal Valent

Býva to tak, že pri okrúhlych, alebo vy-
sokých výročiach významných osobností sa 
zvyknú písať „laudácie“, ktoré niekedy obsa-
hujú viac chvály ako skutočného hodnotenia. 
Pri jubilantovi profesorovi Valentovi by to bolo 
neprijateľné. Obrovským problémom je vybrať 
niečo, čo ho charakterizuje. Možno je preto pri-
pomenutie jeho genézy užitočné pre pochope-
nie výšin, ktoré dosiahol.

V širokej rodine pracovitých rodičov bolo deťú-
reniec neúrekom. Bol to aj dávnejší čas, v ktorom 
mal život všeobecne iné pravidlá. Imania nebolo 
nazvyš a roboty neubúdalo. Málokto si vie teraz 
predstaviť oziabajúce nohy v úbohých topánkach 
na jeseň, keď sa zozimilo. Do rána božieho by sa 
dalo písať a vypisovať, čo všetko sa muselo. Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
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Ani nie v dospelosti ho dali „do cudzieho sveta“, aby bol školovaný, aby si ľahšie 
zarobil na poživeň ako v rodnej dedine, hoci aj v rodinnom kruhu. O jeho živote by 
sa mohli písať romány.

Život sa teraz veľmi zmenil a mnohé by bolo pre čitateľov priam neuveriteľné. Lenže 
nerešpektovanie jubilantovho origa by bolo chybou. Dôležité je, že v akejkoľvek šírke 
voľnosti, tolerancie i jemného extrému narazíme na jeho limit, stop. Existuje hranica, 
ktorú neprekročí hoci by ste ako chceli. Ani zlatistým vínom opojeného ho nenahovoríte 
na niečo, čo by sa priečilo jeho pravidlám z domu, od rodičov. Možno toto je tá skutoč-
nosť, pre ktorú by mohol byť pre niektorých menej kamarátsky, alebo „menej súdržný“ 
pre nápad s neistotou. Ak sa zamyslíme do hĺbky a aspoň okrajovo pochopíme niečo 
z týchto viet, nebudeme mať problém pochopiť istú svojskosť jubilanta, ktorú je lepšie 
„preklasifikovať“ na hlboký princíp ľudskosti. Potom sa dajú pochopiť aj jeho mnohora-
ké svojskosti, niekedy zdanlivo vravné, aby svojím nesúhlasom nikoho neurazil. Ospra-
vedlňujem sa za tieto odhalenia, ku ktorým som dospel po rokoch „skúmania“ existencie 
tohto nenapodobiteľného jubilanta, priateľa, milovníka umenia, ale aj humoru. Všetkého 
s vysokou úrovňou ľudskosti a pravdy. Hoci by som pridal aj tisíc viet, nezmestili by sa 
do nich skutočnosti, ktoré by som mohol napísať o jubilantovi.

Professor Emeritus lekárskej parazitológie, plne kvalifikovaný gynekológ a pô-
rodník, emeritný riaditeľ Parazitologického ústavu LF UK v Bratislave, vedúci 
Oddelenia klinickej parazitológie DNsP ÚNZ hlavného mesta Bratislava a LF UK 
v Bratislave, doživotný vedecký sekretár SGPS SLS, bývalý predseda Sekcie pre 
infekčné choroby v gynekológii a pôrodníctve SGPS, zakladateľ a šéfredaktor ve-
decko-odborného časopisu Praktická gynekológia, autor a spoluautor knižných pub-
likácii, vedecko-odborných časopiseckých a zborníkových prác doma aj za hrani-
cami, aktívny popularizátor vedy a zdravotnej výchovy, zakladúci člen Slovenskej 
sexuologickej spoločnosti SLS, prvý podpredseda výboru (1971), čestný predseda 
Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a sexuálnu výchovu, člen Ústred-
nej rady Akadémie vzdelávania, čestný člen Česko-slovenskej, Českej a Slovenskej 
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, čestný člen Česko–slovenskej a Slovenskej 
parazitologickej spoločnosti, člen FIGO, ESIDOG, ISIDOG, EAGO, laureát Radu 
Ľudovíta Štúra I. triedy, Identifikačného kódu Slovenska, zapísaný v Dvorane slávy 
Slovenskej medicíny, oslavuje dňa 3. októbra 2019 výročie 90. narodenín.

Narodil sa v malebnej dedinke Lutila na úpätí Kremnických vrchov v údolí Hro-
na. Krásny to kraj so silným vplyvom na prirodzené vnímanie krásy, ktorá ho sprevá-
dza od mladých liet po celý život. Životnú filozofiu – pracovitosť, disciplinovanosť, 
náročnosť voči sebe a spolupracovníkom, mu vyformovalo rodinné prostredie chu-
dobného rodičovského domu. Bol tretí zo siedmich detí. Stredoškolské a fakultné 
štúdium mu umožnila otcova bezdetná sestra, ktorá žila v Bratislave – Petržalke. 
Petržalku v roku 1938 obsadili Nemci a pričlenili ju k tretej Veľkonemeckej ríši. 
Petržalku nazývali Engerau. Do Engerau prišiel 1. septembra 1939 ako desaťročný. 
Tam prežil celú druhú svetovú vojnu. Do I. štátneho slovenského gymnázia na Grös-
slingovej ulici dvakrát denne prechádzal cez nemecko – slovenskú hranicu.
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Maturoval v roku 1948 
a pokračoval v štúdiu na Le-
kárskej fakulte, vtedy Sloven-
skej univerzity. Bol volontér 
na Histologickom ústave 
a Internej klinike. V rokoch 
1951 – 1953 pôsobil ako po-
mocná vedecká sila Ženskej 
kliniky LF SU u profesora 
Štefánika. Promovaný bol 5. 
decembra 1953.

Dňom 14. decembra 1953 
začal pracovať vo funkcii se-
kundárneho lekára v Pôrod-
níckom ústave pri Ženskej 
klinike na Zochovej ulici. 
Ústav bol v bývalej Židov-
skej nemocnici na Šuleko-
vej ulici. Tam v novembri 
1954zriadili a otvorili II. gy-

nekologicko-pôrodnícku kliniku. Od 1. januára 1955 bol asistentom a od 1. januára 
1957 odborným asistentom kliniky. Veľmi aktívne sa zapojil do budovania kliniky, 
ktorú za plnej prevádzky pristavovali a nadstavovali. Rekonštrukčné práce skončili 
v roku 1959. Úspešne absolvoval špecializačné atestácie zo ženského lekárstva I. 
a II. stupňa (1956, 1960). Špecializáciu z lekárskej parazitológie získal v roku 1978.

Dr. Valent bol v rokoch 1960 – 1961 starší sekundárny lekár v Gynekologicko–
pôrodníckom oddelení MÚNZ 2 na Bezručovej ulici. V období rokov 1961 – 1963 
bol zástupcom primára Ženského oddelenia OÚNZ Bratislava – vidiek – Jaroslava 
Sochora (1918 – 1988) na Partizánskej ulici (bývalé Kochovo sanatórium).

Veľmi rýchlo spoznal, že nie všetko v gynekológii sa dá riešiť náročnými výkon-
mi. Uvedomil si, že je potrebné venovať pozornosť aj iným zdravotným problémom, 
ktoré často a aj dlhodobo znepríjemňujú život nielen ženám. Začal sa venovať naj-
mä zápalovým infekčným ochoreniam rôznej etiológie, často prenášané pohlavným 
stykom. Ich výskyt v populácii môže byť častý, liečba a prevencia problematická.

Túžba a snaha študovať a riešiť tieto stavy a ochorenia, naplniť vlastný od-
borný, pedagogický a vedecký potenciál ho viedli v decembri 1963 k návratu na 
LF UK. Nastúpil do Výskumného parazitologického laboratória pri Katedre le-
kárskej biológie LF UK pod vedením prof. Vladimíra Vršanského (1914 – 1985) 
a doc. Gustáva Čatára (1927 – 2017). Veľmi rýchlo vnikol do štúdia parazitár-
nych ochorení v gynekológii a pôrodníctve. Špeciálne, otázok urogenitálnej tri-
chomonózy, ostatných protozoárnych a gastrointestinálnych nákaz, a nákaz ek-
toparazitmi. V roku 1967 obhájil kandidátsku prácu. Bola uverejnená vo Folia 
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Facultatis medicae Universitatis Comenianae Bratislavensis (5, 1967, 2). Di-
zertácia patrí medzi výnimočné epidemiologicko – klinické práce o tejto, vtedy 
veľmi rozšírenej chorobe.

Výsledky svojich štúdií predložil (1970) v habilitačnej práci Analýza faktorov 
ovplyvňujúcich výskyt trichomoniázy a návrh preventívnych opatrení. Bol menovaný 
docentom. Kandidátska aj habilitačná obhajoba boli z vedného odboru gynekológia 
a pôrodníctvo. Stal sa popredným pracovníkom v tomto odbore na Slovensku. Vý-
sledky svojich štúdií prednášal na zahraničných a domácich kongresoch, sympózi-
ách, konfrenciách. Absolvoval 14 denný študijný pobyt v Poľsku (Lodž, Waršava, 
1967), trojmesačný pobyt DAAD v Bonne (NSR, 1978), jeden mesiac v Indii – Dilli, 
Bombay, Jaypur (1985).

V období rokov 1982 – 1995 bol riaditeľom Parazitologického ústavu LF UK 
v Bratislave. V roku 1985 po úspešnej obhajobe práce Urogenitálna trichomoniáza 
získal titul doktor biologických vied (DrSc.) a stal sa vedúcim vedeckým pracovní-
kom. Univerzitným profesorom lekárskej parazitológie bol menovaný v roku 1988. 
Podieľal sa na výchove mladých vedeckých pracovníkov, viacerí aj zahraniční ašpi-
ranti a doktorandi získali titul CSc., alebo PhD. pod jeho vedením. Od roku 2005 je 
nehonorovaný Professor Emeritus LF UK v Bratislave, kde pôsobí dodnes.

Prof. Valent je evidovaný v biomedicínskych informačných publikačných a citač-
ných databázach, ako editor, autor, spoluautor v mnohých vedeckých a odborných 
prácach v domácej a svetovej vedeckej časopiseckej a monografickej knižnej tvorbe. 
Je autorom a spoluautorom stoviek vedeckých publikácií, hlavne z oblasti klinickej 
parazitológie. Osobitne študoval problematiku Trichomonas vaginalis, kde získal 
prioritné výsledky všeobecne akceptovateľné. Za monografiu Urogenitálna tricho-
moniáza dostal najvyššie odborné ocenenie Cenu Prezídia Čsl. lek. spol. J. E. Purky-
ně (1985). V domácich a zahraničných časopisoch a periodikách uverejnil vyše 500 
prác. Odprednášal približne rovnaký počet vedeckých a odborných prác doma a za 
hranicami. Ako jeden z autorov je držiteľom autorského Osvedčenia 222646 (Ústav 
pro vynálezy a objevy v Praze 1986; Biologicky aktívne látky s výrazným účinkom 
na Trichomonas vaginalis.

Jeho diela majú význam pre budovanie zdravotníckeho uvedomenia širokej po-
pulácie – editorská práca na projekte Pyramída, Zdravoveda pre manželov (1975), 
Zdravoveda (opakovane vydaná 1980, 1989, 1990). Vybrané kapitoly zo sexuológie 
a hraničných odborov (1989) a iné.

Editorská a redaktorská činnosť prof. Valenta sa realizovala šéfredaktorstvom 
a založením nového vedecko-odborného časopisu Praktická gynekológia (1994). 
Časopis vychádzal 16 rokov. Z finančných dôvodov však musel prestať vychádzať.

Profesor Valent je pamätníkom, ktorý pripomína už desaťročia významné osob-
nosti, pamätné udalosti. Má široký rozhľad a výbornú pamäť, ktorú zúročoval ako 
vedúci v Kabinete histórie medicíny SZU.

Na celý rad monografií a učebníc nadväzuje vynikajúce dielo Lekárska parazi-
tológia (2008). Získala ocenenie Zlatú medailu Slovak Gold 02/2009. V roku 2013 
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v spoluautorstve s Ľudmilou Horníkovou-Pavlíkovou vyšla knižná publikácia Mi-
chal Valent: Priatelia moji bol to iný čas…

Michal Valent bol iniciátor a organizačný realizátor návrhov medailí význam-
ných osobností, kongresov, dôležitých inštitúcií. Realizovali sa medaily profesorov 
Šeligu, Štefánika, Ponťucha, medaila za Rozvoj ženského lekárstva na Slovensku, 
s portrétom vedeckého sekretára na reverze medaily. Pri konaní celoštátnych kon-
gresov ženských lekárov sa realizovali medaily profesorov Dlhoša, Schwarza, Hud-
coviča, primára Topoľského. Má zásluhy pri realizovaní pamätných medailí LF UK 
(80., 90. a 100. výročie založenia), Medaily, insígnie a pamätné tabule realizoval 
akademický sochár Marián Polonský.

V roku 1993 bola Sekcia pre infekčné choroby v gynekológii a pôrodníctve SGPS 
SLS spoluorganizátorom 3rd World Congres for infectiius Deseases in Obstetrics 
and Gynecoloogy, October 23 – 30 Acapulco, Mexico. Kongresu sa prof. Valent 
zúčastnil ako predseda Sekcie SGPS.

Profesor Valent patril k ústredným osobnostiam nielen výboru ale celej SGPS. 
Predurčovala ho na to jeho otvorená, priateľská povaha, plná srdečnosti, úprimnos-
ti, skromnosti a strhujúceho optimizmu. Takto chápanú organizátorskú prácu robil 
a vlastne robí doteraz, nepretržite. Dôkazom toho je „jeho klub“ Sapientia. Klub 
Sapientia LF UK dvakrát ročne organizuje stretnutia priateľov a milovníkov poézie 
slovenského básnika, barda Milana Rúfusa.

Napriek mnohým zodpovedným funkciám Michal Valent nikdy nespyšnel, vždy 
zostal skromný, priateľský ku každému. Chvála Bohu, nestor nášho ženského le-
kárstva je stále medzi nami, môže mať pocit spokojnosti zo všetkého čo urobil pre 
rozvoj ženského lekárstva, školstva a zdravotníctva.

Doživotný vedecký sekretár SGPS SLS za svoju všestrannú angažovanosť 
získal mnohé štátne, zdravotnícke, školské, univerzitné, fakultné vyznamenania, 
ocenenia, uznania, medaily, čestné členstvá SFaS SLS, Polskiego Tiowarzystwa 
Ginekologicznego. K 80. narodeninám mu Prezídium SLS udelilo – Plaketu 
Akademika Niederlanda a Strom života. K 85. narodeninám – pro eius in medi-
cina promenda meritis excellentibus SUMMUM HONOREM Theophili Rudolphi 
NIEDERLAND – TRBUENDUM DECREVIT. Je zaradený do Dvorany slávy Slo-
venskej medicíny.

Potvrdením čestného, otvoreného a prínosného života prof. Valenta pre našu spo-
ločnosť je Čestné občianstvo v rodnej obci Lutila. Tam má aj pamätník. Vysoko si to 
cení, je mimoriadne hrdý.

Pre rozvíjanie svojich aktivít našiel prof. Michal Valent väčší časový priestor aj 
vďaka rodinnému zázemiu a porozumeniu svojej manželky MUDr. Marty Valento-
vej, rod. Štefancovej, CSc., ktorá sa narodila v roku 1934. Je nielen otcom, ale bol 
aj pôrodníkom svojich detí.

Dcéra Michala (1961), študovala etnografiu. Syn Martin (1969) je ženský le-
kár. Radosť starým rodičom robí vnúčik Matejko (2016). Priniesol im psychické 
a fyzické oživenie.
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Medzi trvalé záľuby profesora Valenta, ktorým venuje väčšinu voľného času patrí 
predovšetkým výtvarné umenie. Navštevuje nielen vernisáže, ale chodil aj do atelié-
rov maliarov, sochárov. Jeho osobnými priateľmi boli a sú napr.: Majstri Bizmayer, 
Polonský, Ilečko, Vika, Harangozó, Vincent Hložník, Brunovský, básnik Milan Rú-
fus, hudobný virtuóz Peter Michalica, spisovatelia Peter Jaroš, Ján Čomaj, publicista 
Dušan Kerný a mnohí iní.

Profesor Valent prežil činorodý život, plný obetavej práci a pomoci, dávaním ná-
deje tým, ktorí ju potrebovali, svedomitosťou a trpezlivosťou k pacientom, ktorým 
aj svojím optimizmom prinavracal radosť a zmysluplnosť života.

Inými slovami povedané – jubilant vždy túžil po užitočnosti, ktorá presahovala 
obyčajné limity. Podarilo sa mu ich nadlimitne prekročiť, ale z jeho pohľadu sa mu 
máli. Nielen preto sa mnohí pridávame k želaniu, aby sa mu stále darilo viac pokra-
čovať ako bilancovať, o čom akoby nikdy neuvažoval.

Je naozaj povznášajúce pripomínať si vekovitých ľudí, ktorí svoj um a aj fyzické 
sily „využili“ pre dobré skutky pre druhých. Akoby teraz naša súčasnosť ani nechy-
rovala o tom, že bez nároku na plácu „vznikali“ dosahovania výšky vrcholov ľud-
skosti. Pri komparácii sa nám tlačia slzy do očí, nie zo súčasnej neprajnosti a z hier 
„naoko“, ale z obdivu a dojatia človečenských výkonov. Z tohto pohľadu je na živote 
profesora Valenta čo obdivovať. Dal by pánboh, aby ešte dlhou prítomnosťou na 
tomto svete aj neverbálne nabádal ľudí k zamysleniu a k obdivu kombinácie múd-
rosti so statočnosťou.

Pevné zdravie, dlhý život

Ján Štencl



185

Historia Medicinae Slovaca IV. Zoznam autorov

Zoznam autorov v abecednom poradí

Doc. PhDr. Tomáš Alušík, PhD.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
alusikt@gmail.com 
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Univerzita Komenského v Bratislave
silvia.capikova@fmed.uniba.sk 

Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
Emeritný profesor
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie
Lekárska fakulta
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Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
adam.mesiarkin@fmed.uniba.sk 

Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
eva.morovicsova@fmed.uniba.sk 

RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.
Mikrobiologický ústav
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Bratislava
katarina.schwarzova@fmed.uniba.sk 

Doc. PhDr. František Šimon, CSc.
Katedra romanistiky a klasickej filológie
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
frantisek.simon@upjs.sk 

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., akademik EAVU
Čestný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
Slovenská zdravotnícka univerzita
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