
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

Historia Medicinae Slovaca VI.

Endémie, epidémie
a pandémie v dejinách

Bratislava 2021



Universitas Comeniana Bratislavensis
Facultas Medica

Historia Medicinae Slovaca VI.

BRATISLAVAE MMXXI



Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

Endémie, epidémie
a pandémie v dejinách

Zborník vydaný k životnému jubileu
Vojtecha Ozorovského

Editori: Matej Gogola, Adam Mesiarkin, Miroslav Daniš

Bratislava 2021



Publikácia vyšla s finančným prispením Collegium Historicum. 

Spoločnosť priateľov histórie a humanitných vied.

Recenzenti: prof. Galina Rokina, DrSc. (Ruská federácia)
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. 

Editori: Mgr. Matej Gogola, PhD.
Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.
prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

HISTORIA MEDICINAE SLOVACA

Vedecký redaktor

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Redakčná rada

doc. PhDr. Tomáš Alušík, PhD. (Česká republika)
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (Česká republika)
prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
PhDr. Anna Falisová, CSc.
Mgr. Matej Gogola, PhD.
doc. PhDr. Đura Hardi, PhD. (Srbsko)
doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH
Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

© Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave
© Vydalo vydavateľstvo HLBINY, s.r.o. pre LF UK
© Autori: Tomáš Alušík, Daniel Böhmer, Jarmila Brezinová, Miroslav Daniš, Anna Falisová, Matej Gogola, Eva 
Chandogová, László Kiss, Tereza Kopecká, Michaela Kostičová, Zuzana Krokosová, Adam Mesiarkin, Peter Podolan, 
Lukáš Rybár, Katarína Schwarzová, Juraj Šteňo, Marek Tkáč, David Tomíček, Taťána Součková, Michal Valent, Peter 
Vanek, Martin Vašš, Vavrinec Žeňuch

Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
813 72 Bratislava, Sasinkova 2

e-mail: matej.gogola@fmed.uniba.sk
tel./fax: 02/9011 9427

ISBN 978-80-89743-48-3

Mgr. Vitaliy Nagirnyy, PhD. (Poľsko)
doc. Jerzy Pysiak, PhD. (Poľsko)
Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD.
PhDr. Lukáš Rybár, PhD.
Mgr. Taťána Součková, PhD.
doc. PhDr. František Šimon, CSc. 
Mgr. Angela Škovierová, PhD.
Mgr. David Tomíček, Ph.D. (Česká republika)
PhDr. Ivana Vojteková, PhD.

Na obálke budova tzv. starých teoretických 

ústavov na Sasinkovej ulici č. 2 architekta 

Klementa Šilingera. Archív UK: Zbierka 

fotografií – budovy LF UK v Bratislave,

foto: Štenc Praha, 1925.



5

Historia Medicinae Slovaca VI.

OBSAH

Editoriál .......................................................................................................................... 7

Laudatio ........................................................................................................................ 11

Tabula gratulatoria ...................................................................................................... 19

VAVRINEC ŽEŇUCH: Boj voči pandémii (porovnanie opatrení

v boji proti ochoreniu Variola vera a COVID-19 na území Slovenska) ........................... 21

DAVID TOMÍČEK: Amuletum Jána Webera v kontextu česky psaných

tištěných knížek o moru 16. a 17. století .......................................................................... 36

TAŤÁNA SOUČKOVÁ: Epidemie ve vybraných

slovenských překladech Vědomostí Matěje Bela .............................................................. 56

MIROSLAV DANIŠ: Morová epidémia v Moskve v rokoch 1770 - 1772

v kontexte štátnej karanténnej a sanitárnej politiky ...................................................... 68

KATARÍNA SCHWARZOVÁ: Drobní bojovníci, ktorí menia dejiny ľudstva.

Niekoľko poznámok k škvrnitému týfusu ....................................................................... 80

JARMILA BREZINOVÁ: Postupy Nemeckého cisárstva v boji proti spavej chorobe ...... 89

LÁSZLÓ KISS: Pandémia našich prarodičov: španielska chrípka 1918 -1920 .............. 101

ANNA FALISOVÁ: Rozšírenie trachómu na Slovensku

a protitrachomové opatrenia (1918 – 1945) ................................................................... 116

MAREK TKÁČ: Stála za zrodom americkej osteopatickej medicíny

epidémia zápalu mozgových blán? ................................................................................ 132

TOMÁŠ ALUŠÍK: Ikonografické prameny k dějinám řecké prehistorické

a archaické medicíny (do roku 500 př. Kr.) ................................................................... 142



6

Historia Medicinae Slovaca VI.

ZUZANA KROKOSOVÁ: Wernerovo dielo De admirandis Hungariae

aquis hypomnemation ako zdroj latinskej balneografickej literatúry ........................... 173

PETER PODOLAN: Jozef Miloslav Hurban a liečenie .............................................. 182

MARTIN VAŠŠ: Sondy do spoločensko-kultúrneho života legendárnych

pedagógov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského ................................................. 193

PETER VANEK: Farmaceutická výroba na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 ............. 205

TEREZA KOPECKÁ: Studenti a absolventi lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

v první polovině 20. století: sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní

kariér (dizertační práce obhájená 2. 9. 2020, vedoucí prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.) ....... 214

Recenzie a správy

ČERNÝ, K.: Ze Zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novoveku.
Praha: Academia, 2020. (LUKÁŠ RYBÁR) .................................................................. 219

DIVIŠOVÁ, B.: Francouzská nemoc v radách lékařů 16. století.

Praha: NLN, 2018. (MATEJ GOGOLA) ..... ........................................................... 222

Pripomíname si

Karol Poradovský (MICHAL VALENT) ................................................................... 224

Michal Šeliga (MICHAL VALENT) .......................................................................... 228

Augustín Bárdoš (MICHAL VALENT) ..................................................................... 231

Ján Židovský (MICHAL VALENT) .......................................................................... 236

Július Hrúzik (MICHAL VALENT) .......................................................................... 240

Alojz Sasko (MICHAL VALENT) ............................................................................. 244

Príloha

Zoznam autorov v abecednom poradí .......................................................................... 248

Výber z publikačnej činnosti Vojtecha Ozorovského ..................................................... 252



7

Historia Medicinae Slovaca V. Editoriál

Editoriál

Roky 2020 a 2021 bezprecedentne ovplyvnila situácia, ktorá zasiahla všetky 
sféry ľudského bytia na celom svete. Každodenne o tom počúvame a čítame 
z viac i menej relevantných zdrojov. Aj z toho dôvodu považujeme za nutné po-
ukázať na túto skutočnosť z pohľadu historickej vedy. História, či historiografia 
síce nedokážu odpovedať na otázky, ktoré dnes spoločnosť zaujímajú azda naj-
viac, ako napríklad to, kedy sa zdravotnícke zariadenia začnú naplno venovať 
svojej predošlej funkcii, kedy a ako sa zmenia opatrenia v rámci jednotlivých 
okresov, alebo aký typ ekonomickej pomoci sa týka toho-ktorého odvetvia, 
ktorý typ vakcíny je pre človeka najefektívnejší, či kedy sa situácia vráti do 
normálneho stavu. Historická veda však dokáže podať pomocnú ruku v podobe 
reflexií minulosti, čo zaiste nie je zanedbateľné. Prázdne slová o nepredvídateľ-
nosti a následnej nepripravenosti z úst politikov potom vyznievajú skutočne 
bezvýznamne.

Hoci si to často neuvedomujeme, epidémia či pandémia má rozmer aj kultúr-
neho a sociálneho fenoménu, ale až čas a ďalšia generácia historikov zhodnotia 
aspekty, ktoré tá súčasná zmenila. Tak ako dnes, často s odstupom desaťročí, či až 
storočí, dokážeme skúmať dopady rôznych udalostí a skutočností. Teraz sa ešte 
stále na vlastnej koži potýkame s dôsledkami súčasnej pandémie a ešte nejaký čas 
aj budeme. Zasiahla každého, niektorých viac, iných menej. Na mnohé rodiny 
udrela choroba tým najtvrdším a najzákernejším spôsobom. Aj v okruhu našej re-
dakčnej rady sme sa navždy rozlúčili s dvomi prispievateľmi do zborníka Historia 

Medicinae Slovaca, s Norbertom Mikom a Michalom Valentom.
Byzantský historik Prokopios z Kaisareie písal v polovici 6. storočia o moro-

vom ochorení, ktoré v tom čase pustošilo Stredomorie a priľahlé regióny. Stre-
domorie. Pri jeho opise a výpočte tragédií, ktoré zasiahli Konštantínopol v 40. 
rokoch 6. storočia hľadal (a našiel) u obyvateľov mesta aj niečo iné. Spomenul 
ľudskosť, pokoru a dobro pri riešení spoločných existenčných problémov. Verme, 
že podobné atribúty sa v spoločnosti vo veľkej miere prejavia aj dnes.
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Jedným z dôkazov, že to tak skutočne je, a to aj bez ohľadu na akýkoľvek nú-
dzový stav, je osobnosť človeka, ktorému je dedikované šieste číslo vedeckého 
periodika Historia Medicinae Slovaca. Zamestnanci Ústavu sociálneho lekárstva 
a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave črty osob-
nosti, podobné tým, ktoré pred 1500 rokmi uviedol Prokopios, vidia každý deň 
bez ohľadu na to, či je epidémia, pandémia alebo bežný pondelok či streda. Práve 
preto by sme v neľahkých časoch radi oslávili významnú životnú udalosť a vyslo-
vili slová vďaky. Chceme sa poďakovať za ľudskosť, pochopenie a dobro, ktoré sú 
charakteristickými povahovými vlastnosťami jubilanta, Vojtecha Ozorovského.

Ad multos annos!

Zostavovatelia



Historia Medicinae Slovaca VI.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
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Laudatio

Vážený pán prednosta, milý Belo,

sedemdesiatka je vekom, keď sú, podľa zákona, pedagógovia zaraďovaní do 
„starého železa“. Na rozdiel od železa, ktoré hrdzavie, viacerí ľudia aj v tomto 
veku svojou vitalitou a aktivitou ukazujú, že v profesionálnej oblasti sú ešte stále 
„v rozlete“. Niektorí z nich to dokážu aj v situácii, keď musia dlhodobo bojovať 
s nepriateľom ohrozujúcim ich zdravie.

Poznám Ťa ako človeka nesmierne vitálneho, pracovitého, ktorý vždy pracoval 
s plným nasadením. Úlohy vyplývajúce z funkcie prednostu Ústavu sociálneho lekár-
stva a lekárskej etiky si si nielen vzorne plnil, ale svoje aktivity si postupne aj rozširo-
val. Okrem problematiky organizácie zdravotníctva si sa venoval aj histórii medicíny. 
Organizoval si sympóziá, na ktorých som mal možnosť sa aj osobne zúčastniť.

Zaviedol si špecializačné štúdium v študijnom programe Zdravotnícky manažment 

a financovanie a pričinil si sa o to, aby obsah vzdelávania bol čo najkvalitnejší a bol 
pre absolventov nielen povinným štúdiom, ale aby bol aj reálnym prínosom do pra-
xe. Ako zostavovateľ a spoluautor si sa zaslúžil o vydanie vysokoškolskej učebnice 
Zdravotnícky manažment a financovanie vo vydavateľstve Wolters Kluwer.

Aktívne pracuješ aj v Akademickom senáte LF UK v Bratislave prakticky od jeho 
založenia až doteraz, si členom Predsedníctva AS LF UK v Bratislave. Kedykoľvek 
som Ťa požiadal o plnenie ďalších povinností, nikdy si nepovedal nie. Ochotne si sa 
ujal prípravy publikácií 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
a Profesori Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v jubilejnom roku 2019.

Keď som Ťa nedávno poprosil, aby si sa ako predseda Hospodárskej komisie AS 
LF UK v Bratislave zaoberal kontrolnou činnosťou aj nad rámec bežných povinnos-
tí vyplývajúcich z tejto funkcie, bez váhania si sa ujal novej pracovnej úlohy.

Navyše vyžaruješ pozoruhodnú pozitívnu energiu. Aj v čase nepriazne si ni-
kdy nelamentoval, všetko si znášal statočne a po stretnutí s Tebou som mal vždy 
dobrý pocit, akoby som ja od Teba načerpal časť Tvojej pozitívnej energie.
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Raz niekto povedal, že človeka spoznáš podľa jeho vzťahu k práci. Nie je to však 
všetko. Veľmi dôležité je aj za to, aký je človek vo vzťahu k iným, či vidí aj prípadné 
problémy, ktoré ich trápia, ich zložitú životnú situáciu. Len empatický človek je 
plnohodnotnou ľudskou bytosťou. Všetky tieto vlastnosti som u Teba našiel a preto 
som veľmi rád, že Ťa môžem nazvať svojím priateľom.

Milý Belko,
do ďalších rokov Ti želám hlavne zdravie, spokojnosť, ale aj veľa tvorivej práce 

v prospech našej alma mater.

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan LF UK v Bratislave
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Môj drahý Belko,

veľmi rád sa pripájam k peknej iniciatíve Tvojich kolegov. Publikácia pripravená 
pri príležitosti okrúhlych narodenín je iba drobným dôkazom zásluh a dlhoročnej 
práce. Za tie roky, čo sme spolu na fakulte prežili, prešlo okolo nás veľa tvárí, my 
sme stále tu a tak máme na čo spomínať. S humorom teraz myslím na slová Gustá-
va Čatára, keď hovoril: „Dnes sa už kadejaký sopliak dožije sedemdesiatky!“ Ale teraz 
vážnejšie. Priznám sa, veľa ráz som Ti chcel povedať, ale často som sa zastavil, aby 
som nás oboch nedostal do akejsi trápnej situácie, že si pre mňa vždy vzorom sluš-
ného a poctivého človeka. Teraz je výborná príležitosť na to, aby som sa Ti s tým 
zdôveril. Spomínam si tiež ako veľmi ma na Tebe fascinovalo Tvoje nadšenie pre 
šport, ktoré bolo pre vás s Milošom Tichým a ostatnými kolegami z ústavu a fakul-
ty charakteristické.

Belko, si posledný najdlhšie pôsobiaci senátor Akademickej rady z roku 1990. Ja 
hovorím, že keď chceš, aby bol svet taký, aby sa v ňom dalo žiť, musíš si to urobiť 
sám. A my sme preto týmto spôsobom v Akademickom senáte, v súzvuku a harmó-
nii pôsobili veľmi dlho. Keď si bol podpredsedom a ja predsedom Akademického 
senátu LF UK v Bratislave, mal som pri sebe celý čas človeka, o ktorého sa dalo 
oprieť, ktorému sa dalo so všetkým zdôveriť a ktorý ma inšpiroval. Tvoje riešenie sa 
mnohokrát ukázalo ako to najlepšie, dokázal si načúvať a necítil si potrebu prudko 
a za každú cenu reagovať. Vďaka takému až stoickému prejavu si ľudia okolo Teba 
vždy vážili a vážia, čo povieš. S pre mňa nepochopiteľnou, prejavom podobnou 
eleganciou, pokorou a hrdinstvom si zvládol azda tie najnepríjemnejšie chvíle, aké 
môže človek, lekár zažiť.

Po pracovnej stránke si vždy myslel dopredu. Ústav sociálneho lekárstva a lekár-
skej etiky ako celok a tiež jeho menšie súčasti spájaš svojou osobnosťou a motivuješ 
k ďalšej tvorbe a práci. Obklopil si sa šikovnými ľuďmi a aj Tvojou zásluhou sú 
z Tvojich kolegov dôstojnejší, pracovitejší a čestnejší ľudia.

Obyčajné, no aj tie najvážnejšie veci z pracovného, ale i osobného života s Te-
bou vždy rád konzultujem a myslím si, že každý, kto nás pozná, by na tomto mieste 
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čakal nejaké pikantné zážitky, avšak akokoľvek ich teraz lovím v pamäti, veľa ich 
nebolo. Je to preto, že Ty si naozaj slušný človek a práve preto sú zážitky s Tebou 
úprimnejšie a krajšie.

Belko môj,
prajem Ti k Tvojmu jubileu veľa zdravia, síl, trpezlivosti a pokoja, ale hlavne 

radosti z vnúčat, ktorú pred nami sympaticky neskrývaš. Jednoducho, aby sa Ti 
darilo po všetkých stránkach.

Ad multos annos!

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
Predseda Akademického senátu LF UK v Bratislave
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Milý Belko,

tento rok slávime nielen narodeninové jubileum – dožili sme sa sedemdesiat-
ky, ale aj to pracovné. Na jednom (jedinom) pracovisku sme spolu prežili štyridsať 
rokov, ja som nastúpila koncom roku 1980, Ty o pár rokov skôr. Spomienok je 
mnoho. Od našich začiatkov, keď sme boli v postavení, parafrázujúc docenta Jozefa 
Dedeka, nášho prvého šéfa, ako "tí mladí", až po súčasnosť, keď sme v našom ko-
lektíve  „tí starí“.

Sociálne lekárstvo počas nášho pôsobenia prešlo veľkými, až turbulentnými 
zmenami. Po spoločenských zmenách v roku 1989 to bol boj o záchranu odboru, 
dokazovanie jeho potreby ako medicínskeho, multidisciplinárneho odboru, čo vy-
ústilo do reformy jeho koncepcie a tým aj k zmene náplne výučby predmetu. Bol si 
v tom období tajomníkom, neskôr zástupcom prednostu ústavu profesora Milana 
Beniaka, takže to, že odbor prežil, je aj Tvojou zásluhou.

Spomínam si na naše časté sťahovanie. Medická záhrada, Kamenné námestie, 
Sasinkova 10 až po dnešné pôsobisko. S úsmevom myslím na naše pobehovanie 
s metrom v ruke pri zariaďovaní skromných pracovní a posluchárne na terajšom 
pôsobisku. Pre niekoho sa to zdá ako nepodstatná banalita, ale pre nás, po niekoľ-
kých rokoch práce v improvizovaných priestoroch, to bola veľká, radostná udalosť. 
Aj tomto prípade si svojou schopnosťou presviedčať ľudí, nie búchaním po stole, 
ale argumentami a vytrvalosťou, pozdvihol pracovisko na vyššiu úroveň. Nedal si 
sa totiž odradiť povedaním prvého „nie“.

Počas Tvojho pôsobenia na mieste prednostu ústavu, pracovisko akoby nabralo 
druhý dych. Pod svoje krídla si prijal lekársku etiku a Ústav ošetrovateľstva, ktoré-
mu by bez Tvojho pričinenia hrozil zánik. Myslím, že si vtedy prejavil veľký stu-
peň predvídavosti, nakoľko predmet Základy ošetrovateľstva je študentmi, na základe 
ich spätnej väzby, pozitívne hodnotený. Čo ale najviac zviditeľnilo naše pracovis-
ko a potvrdilo potrebu uplatnenia odboru sociálne lekárstvo aj v postgraduálnom 
vzdelávaní lekárov, bolo získanie akreditácie na špecializačné štúdium Zdravotnícky 

manažment a financovanie pre lekárov a zubných lekárov. Tento míľnik v rešpekte 
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nášho odboru širokou obcou lekárov – našich absolventov, sme nepopierateľne do-
siahli predovšetkým vďaka Tebe, Tvojmu nekonečnému vyjednávaniu, získavaniu 
a zapájania ľudí do tohto projektu. Odlož svoju skromnosť a buď na seba hrdý, patrí 
Ti vďaka od celého tímu, ktorý sa na výučbe podieľa.

Pracovať spolu taký dlhý čas znamená spoznať človeka nielen ako spolupra-
covníka, ale neraz, ako to je v mojom prípade, aj ako priateľa, starostlivého otca 
a teraz aj starého otca. Vážim si Tvoju empatiu, rozvážnosť, priamosť, schopnosť 
neriešenia vzniknutých problémov zvýšeným hlasom, ale kľudným, rozvážnym 
argumentovaním. Zodpovednosť voči celému pracovisku len dotvára Tvoju cha-
rakteristiku.

Belko,
prajem Ti predovšetkým pevné zdravie, dúfam, že aj keď si už vychoval do-

statočný počet svojich nástupcov, myseľ, ale aj telo Ti dovolia pokračovať v práci 
v ústave ešte „nejakých pár rôčkov“.

 
MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH

Zástupkyňa prednostu Ústavu sociálneho lekárstva
a lekárskej etiky LF UK v Bratislave
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Milý pán prednosta
Milý Belko

Je mi cťou Ti v mene kolektívu nášho pracoviska zablahoželať k Tvojmu život-
nému jubileu. Dovoľ na úvod zopár osobných spomienok.

Je to už skoro dvadsať rokov, keď si ma v roku 2002 prijímal ako novozvolený 
prednosta na miesto asistentky. Nikdy nezabudnem na naše prvé stretnutie, ktoré 
mi vybavila stará mama, keď som si po skončení štúdia medicíny na lekárskej fakulte 
a materskej dovolenky hľadala prvé zamestnanie. Tešila som sa, že práve Ty, obľú-
benec starého otca, docenta Jozefa Dedeka, ktorý Ťa ako prednosta prijímal a dlhé 
roky viedol, si sa stal jeho nasledovníkom. Tvoje srdečné prijatie a ľudský prístup ma 
presvedčili, že by som aj ja mohla pokračovať v jeho šľapajách. Nastupovala som pri-
tom s tým, že toto bude pre mňa len prechodná zastávka pred nástupom do klinickej 
praxe. Nakoniec som vďaka Tebe, Tvojej podpore, ústretovosti, motivácii a skvelé-
mu kolektívu zostala. Umožnil si mi venovať sa oblastiam, ktoré ma zaujímajú, vzde-
lávať sa, pracovať na sebe, budovať kontakty doma aj v zahraničí, rozvíjať výskum 
v oblasti sociálnych determinantov zdravia, venovať sa problematike zdravotníckeho 
manažmentu, odborne sa posúvať a rásť. Tvoje pedagogické schopnosti, korektná 
a rešpektujúca komunikácia so študentmi, umenie prednášať, vždy boli a sú pre mňa 
príkladom a inšpiráciou v mojej pedagogickej práci.

Dlhé roky som bola najmladšou členkou pracovného kolektívu, ale postupne 
sme sa Tvojou zásluhou, začali rozrastať o mladú generáciu. Dnes som služobne 
treťou najstaršou zamestnankyňou ústavu, ktorý tvorí tím 18 ľudí. Zároveň sme 
multidisciplinárnym pracoviskom, ktoré postupne počas Tvojho pôsobenia ako 
prednostu, rozširovalo svoje odborné zameranie a v súčasnosti zastrešuje výučbu 
troch povinných, piatich povinne voliteľných predmetov a garantuje špecializačné 
štúdium v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie. Tak ako Evka Chandogo-
vá spomína vo svojom príhovore, počas Tvojho „prednostovania“ sme sa rozšírili 
o tím odborníkov na medicínsku etiku a ošetrovateľstvo. Zároveň k nám pribudli 
odborníci na medicínske právo, sociológiu, komunikáciu, históriu a filozofiu. Veľ-
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ký záujem je zo strany slovenských aj zahraničných študentov najmä o povinne vo-
liteľný predmet Zdravotnícky manažment, v rámci ktorého si uplatnil svoje poznatky 
a skúsenosti z krízového riadenia v zdravotníctve. Kvalitu výučby zvyšuje, vďaka 
Tvojmu presadeniu, aj zapojenie externých pracovníkov, odborníkov z praxe, do 
výučby niektorých predmetov.

Obdivuhodné sú Tvoje znalosti z histórie medicíny a dejín našej fakulty. Tu sa 
mám od Teba ešte veľa čo učiť. Vždy sa teším na chvíle strávené počúvaním spo-
mienok, príbehov a zážitkov z prostredia nášho pracoviska a celej LF UK v Brati-
slave. Tvojou zásluhou sa naďalej rozvíja, rozrastá a omladzuje Oddelenie histórie 
medicíny a zdravotníctva a pokračuješ tak v tradícii, ktorú založil docent Miloš 
Tichý, na ktorého srdečnosť a humor mám krásne spomienky z čias nástupu na 
pracovisko. Nedá mi nespomenúť na tomto mieste Tvoju angažovanosť a pomoc 
pri prípravách osláv 100. výročia založenia LF UK v Bratislave.

Rada by som vyzdvihla aj Tvoje osobnostné vlastnosti a tzv. soft skills. Vždy si 
bol otvorený a podporoval nové nápady a myšlienky, s každým sa snažíš vychádzať 
v dobrom a podporovať ho, o čom svedčia aj dobré vzťahy na pracovisku.

Všetci si veľmi vážime Tvoju ochotu vždy pomôcť, vypočuť, pozitívny a kon-
štruktívny prístup a hľadanie riešení ako sa to dá a nie nedá. Neoceniteľné sú Tvoje 
kontakty a dobré vzťahy so všetkými zamestnancami na fakulte. Vždy keď niekto 
z nás potrebuje niečo vybaviť, pomôcť, zistiť, poradiť, vieme, že sa môžeme na Teba 
obrátiť, či už pracovne alebo súkromne. Obdivuhodné je aj aj Tvoje nasadenie, 
životná sila, optimizmus a fyzická kondícia, ktoré Ti pomáhajú naplno fungovať 
v pracovnom živote, tešiť sa zo života, aktívne oddychovať na chalupe na obľúbe-
ných Donovaloch a užívať si radosť zo svojich vnúčat.

Milý Belko, 
v mene celého nášho kolektívu Ti prajem, aby Ti optimizmus a zdravie vydržali 

aj do ďalších rokov. Verím, že Ťa neopustí ani Tvoje pracovné nasadanie a ešte 
dlho si budeš užívať prácu so študentmi, ktorej si venoval viac ako štyridsať rokov 
a ktorú máš tak rád.

Teším sa, kedy sa všetci opäť stretneme na ústave a oslávime Tvoju sedemdesiatku.

Ad multos annos, amice carissime!

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH
Tajomníčka Ústavu sociálneho lekárstva 

a lekárskej etiky LF UK v Bratislave



19

Historia Medicinae Slovaca VI. Laudatio

Igor Bátora
Angelika Bátorová
Marián Bernadič
Juraj Borovský

Miroslav Borovský
Daniel Böhmer

Ján Breza
Daniela Brezová

Ingrid Brucknerová
Dušan Buchvald

Michael Caňo
Silvia Capíková

Helena Csémyová
Karel Černý

Ľudovít Danihel
Miroslav Daniš
Eva Dobiášová
Štefan Durdík
Anna Falisová
Alena Furdová
Ľudovít Gašpar
Matej Gogola

Iveta Grežďová
Anna Holomáňová

Tabula gratulatoria

Ľudmila Horníková Pavlíková
Mária Hornišová
Eva Chandogová
Jana Jurkovičová

Pavol Kádek
László Kiss

Milan Kokavec
Branislav Kollár

Ján Koller
Mária Kolesárová

Michaela Kostičová
Vladimír Krčméry
Lucia Krčméryová
Eliška Kubíková
Adela Kubíniová

Dana Markovičová
Oto Masár

Anna Mazalánová
Adam Mesiarkin
Martin Mistrík

Mária Mojzešová
Eva Morovicsová
Dalibor Ondruš

Juraj Payer

Juraj Pechan
Miriam Pekníková

Štefan Polák
Miriam Polhorská

Katarína Schwarzová
Peter Ponťuch
Milan Profant

Augustín Prochotský
Darina Sedláková

Peter Stanko
Petr Svobodný

Mária Šimaljaková
František Šimon

Juraj Šteňo
Juraj Štofko
Ján Štvrtina

Viera Štvrtinová
Andrey Švec

David Tomíček
Jana Trizuljaková

Ivan Trokan
Ivan Varga

Ivana Vojteková
Andrej Vranovský





21

HISTORIA MEDICINAE SLOVACA VI. Štúdie

Boj voči pandémii (porovnanie opatrení v boji 
proti ochoreniu Variola vera a COVID-19 
na území Slovenska)*

VAVRINEC ŽEŇUCH

V roku 2020 sme boli svedkami vypuknutia svetovej pandémie, počas ktorej 
nás zastihli viaceré opatrenia, ktoré ešte stále pretrvávajú.1 Okrem vzniku konšpi-
račných teórií, sme svedkami kampaní, ktoré často dehonestujú vedu, jej výsledky, 
ako aj snahu lekárov napomôcť k prekonaniu tejto situácie. Do povedomia rovnako 
vstúpilo viacero informácií z histórie medicíny, dokonca v súvislosti s touto prob-
lematikou vyšli aj viaceré publikácie.2 Tak ako má každé ochorenie svoje základné 
charakteristické znaky priebehu, rovnako existujú charakteristické znaky boja pro-
ti ochoreniu a predchádzaniu pandémie. Z veľkého diapazónu možných ochorení 
sme pre naše porovnanie vybrali ochorenie pravé kiahne (lat. Variola vera) a ocho-
renie COVID-19 (lat. Morbus coronarii viri anni 2019) spôsobené koronavírusom 2 
spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndróm (lat. Coronarium virus syndromatis 

respiratorii acuti gravis 2).

Variola

Variola je vírusové (DNA) ochorenie, ktoré je prenášané vzduchom (kvapôč-
kovou formou), odevom a výlučkami postihnutého (tekutina z pustúl, atď.).3 Inku-
bačná doba ochorenia je osem až dvanásť dní.4 Ochorenie sa vyznačuje febrilitami, 
cefaleou, malátnosťou, bolesťami chrbta, nauzeou a zvracaním, silnými bolesťami 
brucha, zimnicou, anorexiou, faryngitídou, exantémom po celom tele a smrťou. 
V ojedinelých prípadoch je sprevádzané vnútorným krvácaním, prípadne petechi-

* Štúdia je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0477/20 Pramene k dejinám cirkví na Slovensku v ranom novoveku.
1 Štúdia bola napísaná vo februári 2021.
2 KOVÁR, B. – ZAJAC, O. – BENEDIKOVÁ, L. (eds.): Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi; 

HONIGSBAUM, M. Storočie pandémií : Od španielskej chrípky až po covid 19… a čo čakať ďalej.

3 DOWNIE, A. W.: The poxvirus group, s. 932-964, ATKINSON, W. et al.: Smallpox. Epidemiology and Prevention of 

Vaccine-Preventable Diseases, s. 281–306.
4 DOWNIE, A. W. et al.: Viraemia in smallpox, s. 513-514.
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álnym krvácaním.5 Samotnú variolu môžeme rozdeliť na Variolu major (označo-
vanú aj ako Variola vera, čierne kiahne, pôvodca Orthopoxvirus variola) a Variola 

minor (označovanú aj ako Alastrim, pôvodca Orthopoxvirus alastrim).6 Zásadný roz-
diel medzi týmito typmi ochorenia je v pôvodcovi a mortalite. Alastrim bol7 menej 
smrteľný a jeho výskyt dominoval do 16. storočia.8 

V novoveku bol častejším variantom Variola vera. Priebeh ochorenia sprevádzajú 
symptómy spomenuté vyššie. Na štvrtý deň sa objavujú vyrážky, vyskytujú sa červené 
škvrny, ktoré sa menia na pupence, neskôr (šiesty deň) na pľuzgiere a následne (medzi 
siedmym a deviatym dňom) na krusty. Tieto krusty sa následne odlupujú a zanechá-
vajú nepríjemné jazvy. Variola vera má identifikované štyri kmene, ktoré sa navzájom 
odlišujú svojím priebehom a úmrtnosťou.

Kmene Variola vera rozčleňujeme na základný/bežný, pozmenený, malígny 
a hemoragický. Bežný kmeň postihol približne 90% nakazených, vyznačoval sa 
bežnými symptómami a v 60% končil smrťou.9 Pozmenený kmeň postihoval tých, 
ktorí ochorenie už prekonali (zhruba 1% neočkovaných a 25% očkovaných), prie-
beh bol výrazne ľahší a nebol smrteľný.10 Malígny kmeň bol niekedy označovaný aj 
ako ploché kiahne pre rovinatú kožu v čase postihnutia. Tento typ postihoval pri-
bližne 5 až 10% nakazených, priebeh bol spočiatku sprevádzaný vysokou horúčkou 
a pomalou tvorbou atypických vezikúl s malým množstvom tekutiny. Pred smrťou 
sa zmenila farba kože (zosivela) a postihnutý trpel brušnou distenziou. Úmrtnosť 
malígneho kmeňa bola až 97%.11 Hemoragický kmeň bol smrteľný v 99% prípadoch 
a bol sprevádzaný silným kožným krvácaním, hemorágiou zo slizníc, gastrointesti-
nálneho traktu a vnútornosti. Pustuly sa napĺňali krvou, rovnako boli zakrvavené 
aj oči. Kmeň postihoval približne 2% nakazených a označujeme ho aj ako Variola 

nigra.12 Medzi následky ochorenia Variola vera patrili zvyčajne trvalé poškodenia, 
ako paréza končatín následkom zjazvenia tkaniva či slepota.13 

Pravé kiahne nebolo možné liečiť žiadnym medicínskym, prípadne ľudovým 
postupom. Jedinou možnosťou bolo prevencia. Do konca 18. storočia sa vo svete 
praktizovali viaceré metódy ochrany, ktoré sa označujú ako variolizácia, prípadne 
proto-očkovanie. Medzi základne spôsoby patrilo využívanie tekutiny z pustúl člo-

5 DOWNIE, Allan Watt et al. Haemorrhagic smallpox, s. 619.
6 DIXON, C. W.: Smallpox, s. 1.
7 Ochorenie bolo eradikované s kmeňom variola.
8 DOBSONOVÁ, M.: Nemoci : Příběhy nejnebezpečnéjších zabijáků historie, s. 130.
9 ATKINSON, W. et al.: Smallpox. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, s. 283.
10 Ibidem, s. 284.
11 Ibidem, s. 285.
12 DOWNIE, A. Watt et al.: Haemorrhagic smallpox, s. 619-629., LANE, M. J.: Remaining questions about clinical variola 

major, s. 676–680.
13 HUDEČKOVÁ, H. – ŠVIHROVÁ, V.: Očkovanie, s. 12-13.
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veka nakazeného bežným kmeňom. V Číne sa používal obsah z pustúl, ktorý sa in-
haloval cez trubičku. V Sudáne sa predával odev nakazeného, za účelom nakazenia. 
Na území Osmanskej ríše sa vykonávala variolizácia za pomoci exsudátu z pustúl, 
prípadne vtieraním obsahu z pustúl na rozráňanú kožu.14 V Európe sa podarilo 
nezávisle prísť na spôsob variolizácie uhorskému lekárovi Adamovi Raymanovi 
v Prešove ešte pred rokom 1721.15 Najväčšiu popularitu variolizácie zabezpečili 
lady Mary Wortleyová a lekár Charles Maitland po roku 1722. Variolizácia bola ži-
vým očkovaním, pri ktorom shrala úlohu fyzická zdatnosť očkovaného a jeho nízky 
vek. Vďaka variolizácii pacient síce ochorel a sprevádzali ho všetky symptómy, ale 
úmrtnosť poklesla na 0,5 – 2%. 16

Vakcinácia, ktorá nahradila variolizáciu bola vynájdená Edwardom Jennerom 
v roku 1796. Jenner využil podobnosť ochorení Variola vera a Variola vaccinia, 
ktorá ktorá bola tiež z rodu orthopoxvirus, ale mala výrazne ľahší priebeh a jej 
prekonanie spôsobovalo imunitu voči Variola vera. Vakcína vytvorená z Variola 

vaccinia bola rovnako živou vakcínou, ktorá bola až na 99% účinná. Pre úspešné 
zaočkovanie sa musela na očkovanom vytvoriť aspoň jedna pustula. Pri vakcinácii 
už Jennerovým typom sa taktiež využívala forma vtierania obsahu z pustuly, ale 
dominovalo používanie ihly s nanesenou vacíniou. Na uschovanie vacínie v su-
chom stave sa používalo buď pierko, alebo skalpel/hrot, ktorý sa nainfikoval. 
Pustuly sa sušili a ukladali v bavlnených vláknach, ktoré boli určené na prevoz. 
Na dlhší prevoz sa používal živý rezervoár – človek, ideálne dieťa. Počet detí zá-
visel od pravdepodobnej dĺžky cesty.17

Na územie habsburskej ríše, súčasťou ktorej bolo aj územie Slovenska, sa Jenne-
rov spôsob dostal už v roku 1799, keď ním na viedenskom dvore experimentoval 
Pascal Joseph Ferro. O inokulácii (vtedajšie označenie vakcinácie) bola v Uhorsku 
schválená vyhláška dňa 21. mája 1799, kedy sa mal tento experimentálny postup 
použiť prvýkrát na území Ostrihomskej stolice, kde sa nedarilo potlačiť epidémiu 
kiahní. Aplikáciou boli v Uhorsku poverení lekári a chirurgovia, ktorí boli opráv-
není použiť toto „experimentálne“ riešenie.18 V rakúskej časti monarchie sa od roku 
1801 zaviedlo očkovanie ako povinný postup v boji s epidémiou.19 V Uhorsku sa 
k takému riešeniu pristúpilo neskôr.

14 FENNER, F. et al.: Smallpox and its eradication, s. 216-225.
15 Predpokladá sa, že okolo roku 1718.
16 ATKINSON, W. et al. Smallpox. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 2005, s. 281–306; DI-

XON, C. W.: Smallpox, s. 319.
17 DOBSONOVÁ, M.: Nemoci : Příběhy nejnebezpečnéjších zabijáků historie, s. 135.
18 Nariadenie č. 1462, concl. cons. 12310 Inoculatio Vaccinae tendanta, in: Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae, ed. 

LINZBAUER, F. X., tom. 3, pars 1, s. 833-834.
19 ŽEŇUCH, V.: O očkovaní v Užskej stolici v priebehu 18. – 19. storočia, s. 97.
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Druhá vyhláška týkajúca sa kiahní bola v Uhorsku vydaná 13. marca 1804. Totiž, 
v uhorskej časti monarchie sa nedarilo potlačiť ochorenie, čo bolo spojené s veľkým 
skepticizmom voči niečomu novému. V krajine vzniklo šesť vakcinačných centier, 
odkiaľ bola distribuovaná vakcína pre potreby stoličných lekárov a chirurgov. Centrá 
sa utvorili v mestách Budín, Pešť,Bratislava , Košice, Záhreb a Gyula. Ako sa uvádzalo 
vo vyhláške, v Pešti a Budíne očkovacia látka pre medikov mala byť distribuovaná v 
Pešti a Budíne, aby mohli ďalej očkovať miestnych obyvateľov. V Záhrebe sa distribu-
ovala vakcína pre lekárov z územia Chorvátska. V Bratislave, Košiciach a Gyule boli 
zabezpečené vakcíny pre stoličných lekárov a ich stolice. 20 Ani tento zásah však nepo-
stačoval. O vakcinácii vznikla veľká kampaň, ktorú podporovali cirkvi, v ktorých as-
poň jednu kázeň v roku museli venovať tejto problematike. O pomoc a kladný postoj 
duchovenstva nežiadali len štátne inštitúcie, ale aj miestni zemepáni.21 Už pred rokom 
1804 vznikli aj viaceré slovaciká (práce Juraja Palkoviča či Františka Beneho), ktoré 
apelovali a vysvetľovali Slovákom prínos očkovania. Tieto práce sa primárne zame-
riavali na rúcanie mýtov a dezinformácií, ktoré sa šírili medzi obyvateľmi Uhorska.22

Pandemická situácia sa v roku 1804 tak zhoršia, že bola prijatá vyhláška 
7544/1804, ktorá od apríla zavádzala povinnosť certifikátov o zaočkovaní či preko-
naní ochorenia Variola vera.23 Certifikát mohol vydať len stoličný lekár alebo chi-
rurg a osobu oprávňoval na návštevu školy alebo úradov. Povinne zaočkovaní boli 
lekári, chirurgovia, pracovníci stoličných úradov, učitelia, žiaci, deti v sirotincoch. 
Samotné potvrdenie si vyžadovalo overovacie znaky možného vydavateľa (podpis, 
pečať). Situáciu sa podarilo čiastočne získať pod kontrolu, ale miera zaočkovania 
nebola vysoká, preto v roku 1813 vypukli regionálne ohniská epidémie, ktoré za-
siahli celé Uhorsko. Následne bola 30. novembra 1813 prijatá vyhláška 28769/1813, 
ktorou bolo ustanovené povinné očkovanie Jennerovou vakcínou. Zároveň sa zno-
va apelovalo na certifikát o očkovaní, ktorý oprávňoval vlastníka k slobodnému 
pohybu a návšteve úradov.24 

V Uhorsku, na území dnešného Slovenska, napriek týmto opatreniam a platným 
vyhláškam vypuklo počas obdobia 19. a 20. storočia viacero lokálnych ohnísk epidé-
mie pravých kiahní.25 Chirurgovia vykonávali viaceré vakcinačné cesty po dedinách 

20 Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae, ed. LINZBAUER, F. X., tom. 3, pars 2, s. 75-81.
21 Державний архів закарпатської області, фонд 151 Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. 

Ужгород /20, inv. č. 6 Прошение дворянского собрання Сепешской жупы об оказании помощи в популяри-
зованные прививки оспы pag. 1-2.

22 ŽEŇUCH, V.: O očkovaní v Užskej stolici v priebehu 18. – 19. storočia, s. 99, KISS, L.: A védőhimlőoltás hatósági meg-

szervezése Magyarországon a 19. század első felében – a megyék viszonyulása a közegészségügyi kérdések megoldásához 

a vakcináció tü-krében, s. 112-113.
23 KISS, L.: Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlő eleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében, s. 39.
24 Codex Sanitario-Medicinalis Hungariae, ed. LINZBAUER, F. X., tom. 3, pars 2, s. 399-419.
25 Štátny archív Prešov, pobočka Nižná Šebastová, fond Cirkevné matriky, Koromľa, Vyšné Nemecké, Jenkovce, 
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stolíc/žúp, kde očkovali deti Jennerovou metódou. Očkovanie bolo spoplatnené 15 
grajciarmi (1839). Na základe povolania boli vymedzené osoby, ktoré boli oslobodené 
od poplatku za očkovanie. Medzi tieto osoby patrili učitelia a členovia šľachty.26 Vek 
zaočkovaných osôb sa najčastejšie pohyboval v rozmedzí 6 mesiacov až 2 roky, v oje-
dinelých prípadoch boli zaočkované aj staršie osoby (7 rokov, 13 rokov). V súvislosti 
s očkovaním sa viedla podrobná evidencia.27 Po rozpade Rakúsko-Uhorska, prebralo 
Československo očkovaciu politiku voči kiahňam a rovnako uzákonilo povinné oč-
kovanie.28 Počas existencie Slovenského štátu, ako aj na územiach pričlenených po 
roku 1938 k Maďarskému kráľovstvu bolo očkovanie povinné.29

Napriek priebežnému očkovaniu a kontrole sa nedarilo variolu úplne potlačiť 
a stále sa vyskytli ojedinelé prípady ochorenia. Vo svete sa v 60. rokoch 20. storočia 
kiahňami nakazilo ročne vyše 10 miliónov ľudí a približne 2 milióny ochoreniu 
podľahli.30 Počas 19. svetového kongresu v Ženeve v roku 1966 sa schválil plán 
Intenzívny desaťročný program likvidácie pravých kiahní, ktorého vedením bol povere-
ný Donald Henderson z WHO. Už v roku 1967 bola Variola vera potlačená v celej 
Európe, Austrálii, Severnej Amerike, Číne a Japonsku. Do boja proti ochoreniu 
sa zapojili aj vtedajší politický oponenti USA a ZSSR, ktorí plne spolupracovali 
s WHO.31 Ochorenie bolo celosvetovo eradikované v roku 1979. Vírus a vakcína 
sú uložené v dvoch laboratóriách na svete – v Atlante (Georgia, USA) a Kolcove 
(Rusko).32 Vírus je možné detekovať PCR metódou.33 

Koronavírus

COVID-19 sa objavil v roku 2019 v čínskom meste Wu-chan a neskôr sa rozšíril 
do celého sveta.34 Začiatkom roka 2020 konštatovala WHO skutočnosť pandémie a 
v marci 2020 bola aj na Slovensku jej prvá vlna.35 

COVID-19 je vírusové (RNA) ochorenie spôsobené koronavírusom 2 spôsobujú-

Tibava, Choňkovce, Porostov. 
26 Державний Архів Закарпатської Області, фонд 4 Наджупан  Ужанської  жупи, м. Ужгород/15, inv. č. 1996 

Ведомости об оспопрививании населения Ужгородского округа pag. 1-20.
27 ŽEŇUCH, V.: O očkovaní v Užskej stolici v priebehu 18. – 19. storočia, s.102-123.
28 OLEÁR, V.: História očkovania vo svete a na Slovensku, s. 24.
29 Державний Архів Закарпатської Області, фонд 42 Ужанська адміністративна експозитура, м. Ужгород/ 3, 

inv. č. 22 Указатель врачам при возникновении епидемических заболеваний к закону от 1930 г. Pag. 1-3.
30 DOBSONOVÁ, M.: Nemoci : Příběhy nejnebezpečnéjších zabijáků historie, s. 136.
31 ATKINSON, W. et al.: Smallpox. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, s. 294.
32 PRESTON, R.: The Demon in the Freezer, s. 105–115.
33 ESPY, M. J. et al.: Detection of smallpox virus DNA by LightCycler PCR, s. 1985-1988; SOFI, I. M. et al.: Real-time PCR 

assay to detect smallpox virus, s. 3835-3839.
34 HUANG, Ch. et al.: Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, s. 497–506.
35 WHO: Coronavirus disease2019 (COVID-19) Situation Report –47 (07 March 2020).
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cim ťažký akútny respiračný syndróm. Vírus patrí do rodu betacoronavirus a do čeľade 
koronavírusov. Prenáša sa vzduchom (kvapôčkovou nákazou), zvlášť pri kýchaní, 
kašľaní, potravinami a telesnými tekutinami. Vírus sa dokonca nachádza aj v stolici 
pacientov.36 Prenos vírusu je možný aj kontaktom s kontaminovanými predmetmi, 
resp. potravinami. Podľa aktuálnych výskumov je možné, že prežije tri hodiny v ae-
rosóle, štyri hodiny na medenom povrchu, 24 hodín na kartóne a 48 – 72 hodín 
na povrchu nehrdzavejúcej ocele a plastov.37 Inkubačná doba ochorenia je štyri až 
päť dní, pričom jeho priebeh delíme na symptomatický a bez symptómov. Ochore-
nie COVID-19 je sprevádzané ťažkosťami či následkami, medzi ktoré patria febrility, 
suchý kašeľ, únava, bolesti rôznych častí tela, hnačka, konjunktivitída, strata chuti a/
alebo čuchu, sťažené dýchanie či dýchavičnosť, bolesť alebo tlak na hrudi a smrť.38 

Aktuálne (február 2021) existujú tri najrozšírenejšie mutácie vírusu – britská 
(B.1.1.7), juhoafrická (B.1.351) a brazílska (P.1).39 Podľa výskumov londýnskej 
University Collage, ktoré boli zverejnené v septembri 2020 a vykonané na 7500 
ľuďoch, existovalo v tom čase (do septembra 2020) viac ako 195 mutácií vírusu 
COVID-19.40 Je to spôsobené priebehom v infikovanom pacientovi, čím vznikajú 
lokálne permutácie ochorenia. Britská mutácia sa vyskytla prvýkrát v septem-
bri 2020, má vyššiu infekčnosť aj ťažší priebeh, čo vyvíja vyšší tlak na systém 
zdravotníctva. Je charakteristická vyššou infekčnosťou a ťažším priebehom, čo 
vyvíja zvýšený nápor na zdravotníctvo. Juhoafrická mutácia sa prvýkrát vyskytla 
v októbri 2020. Vyznačuje sa rovnako vyššou infekčnosťou a možným rizikom 
zníženia účinnosti niektorých vakcín. O brazílskej mutácii je svet informovaný 
od decembra 2020 a rovnako ako juhoafrická mutácia, je viac infekčná a tiež môže 
negatívne pôsobiť na účinok očkovania.41 

Začiatok pandémie na Slovensku sprevádzali výrazné opatrenia zo strany štátu.
(vyhlásenie mimoriadneho stavu) spojené s lockdownom a následným uvoľňova-
ním situácie. Boli zavedené mimoriadne regulácie, ako obmedzenie pohybu, karan-
téna po príchode na Slovensko, uzatvorenie viacerých prevádzok a obchodov, ako 
aj uzatvorenie miest s možným hromadným zhromažďovaním (kostoly, koncerty 

36 CHEN, Y. et al:. The presence of SARS-CoV-2 RNA in the feces of COVID-19 patients, s. 833-840; SHI, J. et al.: Enteric 

involvement of SARS-CoV-2: Implications for the COVID-19 management, transmission, and infection control, s. 941-944.
37 BUSHMAKER, T. et al.: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, s. 382, s. 1564-

1567.
38 TABATA, S. et al.: Clinical characteristics of COVID-19 in 104 people with SARS-CoV-2 infection on the Diamond Princess 

cruise ship: a retrospective analysis, s. 1043–1050.
39 ECDC: Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control.Risk related to spread of new SARS-CoV-2 

variants of concern in the EU/EEA, first update– 21 January 2021. ECDC: Stockholm. 2021. 
40 VAN DORP, L. et al.: Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2, s. 104351.
41 ECDC: Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2021RAPID RISK ASSESSMENT 

Risk related to the spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA–first update 21 January 2021.
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a iné). Bolo odporúčané nosenie rúšok, resp. prekrytie horných dýchacích ciest. Pri 
vstupe do priestorov (obchody, školy, atď.) boli umiestnené zariadenia na dezinfek-
ciu rúk. Obchody, ktoré zostali otvorené, boli kapacitne obmedzené a pre rizikové 
skupiny (seniori) boli na nákup vyhradené osobitné hodiny. Školy a škôlky boli 
uzavreté, resp. prešli na online formu výučby.42 V letných mesiacoch sa situácia 
na Slovensku zlepšila, čo vyústilo do uvoľňovania opatrení. Následne, so začatím 
nového školského roka sa situácia opätovne zhoršila, zvýšila sa incidencia, školy 
znova prechádzali na online výučbu. Rovnako boli obmedzené hromadné podu-
jatia (kostoly, zhromažďovanie sa, lyžovačky atď.), možnosť cestovať, či prípadne 
opúšťať okres. Naďalej platil (február 2021) mimoriadny stav a prebehla séria loc-
kdownov, ktoré neboli tak rozsiahle ako na začiatku pandémie (marec - apríl 2020), 
ale dali by sa charakterizovať systematické obmedzenia, ktoré ponechali možnosť 
chodiť do práce, v nutných prípadoch cestovať, či nakupovať s možnosťou vyzdvih-
nutia tovaru.43 

Po vyhlásení WHO o pandémii sa začalo s hľadaním spôsobov boja proti vírusu. 
Ako možný spôsob boja sa ukázala detekcia infikovaných a ich separácia a liečba. Na 
Slovensku bola preto zavedená štátna karanténa pre osoby, ktoré prišli zo zahraničia. 
Pre detekciu infikovaných sa využívali PCR testy s vysokou citlivosťou. Na Slovensku 
sa podarilo vyvinúť PCR testy, ktoré boli pre využitie na našom území finančne vý-
hodnejšie.44 Okrem testov využívajúcich PCR metódu boli používané aj antigénové 
(Ag) testy alebo testy citlivé na COVID-19 v slinách či stolici.45 Vo svete sa začalo 
aktívne pracovať na vývoji vakcín. Ako východisko poslúžili už skoršie výskumy za-
merané na ochorenie MERS. Na vakcínach pracovalo a pracuje viacero spoločností 
ako BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm Group či Gamalejov vý-
skumný inštitút.46 

Na Slovensku sa pre zhoršujúcu situáciu uskutočnilo v jeseni na prelome mesia-
cov október a november 2020 viacnásobné plošné testovanie obyvateľov krajiny, 
na čo boli využité Ag testy. Prvé plošné testovania boli vykonané pod gesciou mi-
nisterstva obrany zo zabezpečením externého medicínskeho personálu. Každý, kto 
sa zúčastnil testovania, získal certifikát o pozitívnom, resp. negatívnom výsledku. 
Certifikát s negatívnym výsledkom oprávňoval jeho držiteľa na vstup do obchodov, 

42 UVZSR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (15. 03. 2020).
43 UVZSR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (29. 3. 2020). 
44 Dokonca 100 000 testov bolo od vývojárov darovaných Slovenskej Republike. Pozri MZ SR : COVID-19: Slovensko 

má k dispozícii 100 tisíc testov, ktoré vyvinuli naši vedci (15. 5. 2020).
45 DU, Zh. et al.: Comparative cost-effectiveness of SARS-CoV-2 testing strategies in the USA: a modelling study, s. e184-e191; 

PEELING, R. W. et al.: Serology testing in the COVID-19 pandemic response, s. 245–249.
46 ROSTAD, Ch. A – ANDERSON, E. J.: Optimism and caution for an inactivated COVID-19 vaccine; JONES, I. – ROY, 

P.: Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective.
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cestu do práce či na uskutočňovanie návštev.47 Následne boli zriadené okresné odbe-
rové miesta, ktoré umožňovali otestovať sa a získať certifikát.48 Od decembra 2020 
bolo možné sa na Slovensku zaočkovať vakcínou od spoločnosti BioNTech-Pfizer, 
ktorá vyvinula neživú vakcínu, podávanú v dvoch dávkach. Následne boli zriadené 
očkovacie centrá v krajských mestách, neskôr aj v iných mestách s cieľom založiť oč-
kovacie stredisko v každom okresnom meste.49 Vo februári sa na území Slovenska 
očkovalo rovnako neživými vakcínami od spoločností Moderna a Astrazeneca, ktoré 
sa podávali v dvoch dávkach.50 Vakcinácia proti ochoreniu COVID-19 je bezplatná, 
je podmienená plánom, ktorý uprednostňuje zdravotnícky personál, sociálnych pra-
covníkov, ohrozené skupiny (seniori nad 85+; 75+ atď.) a učiteľov materských škôl, 
I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl.51 Pre zlú pandemickú situáciu (vysoká 
infekčnosť a úmrtnosť) a sociálno-ekonomický stav bol prijatý tzv. COVID automat, 
ktorý kategorizuje jednotlivé okresy do šiestich kategórii, čím sú sprísňované alebo 
uvoľňované opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.52

Závery

Zlý epidemický stav, ktorý pretrvával v minulosti, je rovnako zlý aj dnes. Obe 
ochorenia, ktoré príspevok opisuje, sú vírusového charakteru a obe sa šíria vzdu-
chom. Medzi ich spoločné symptómy patria vysoké horúčky, bolesti hlavy a v najhor-
šom prípade končia smrťou chorého. Aktuálna úmrtnosť na COVID-19 pri plnom 
využití poznatkov a možností zdravotníctva (nemocnice s plne vyškoleným perso-
nálom, kyslíkové prístroje, výživa nazogastrickou sondou, parenterálna liečba) do-
sahuje 2%.53 Tento údaj je porovnateľný so stavom ochorenia Variola vera po začatí 
variolizácie (0,5 - 2%). Nakoľko ide o vírusové ochorenia nie je možné sa spoliehať na 
antibiotickú liečbu. Účinné antivirotiká pre tieto vírusy neexistujú. Možná liečba je 
len symptomatická a podporná (spojená s potláčaním symptómov, nie so skutočnou 
liečbou). Rovnako ako pri variole, tak aj pri ochorení COVID-19 sa ukazuje ako naj-
lepšia cesta očkovanie a neustála kontrola bezpečnostných požiadaviek. Práve v ob-
lasti kontroly je zaujímavá paralela „certifikátov“ a vakcinačných centier. Certifikáty 

47 PAVELKA, M. et al.: The effectiveness of population-wide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2 

infection prevalence in Slovakia.
48 Zákon 125/2020 Z. z.
49 MZ SR: Národná stratégia očkovania proti ochoreniuCOVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky (23. 12. 2020).

50 ŠUKL: Vakcíny proti COVID-19. 
51 Zákon 58/2021 Z. z.
52 MS SR: COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia 

v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (2. 2. 2021) .
53 (stav k 09. 02. 2021) Ako počet pozitívnych bol zadaný 268986 a zosnulých 5502 ľudí. Zdroj: TA3 grafy.
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poukazujú na spôsob kontroly s cieľom ochrany verejnosti. Paradoxne, tri profesie 
ostali stále ako kľúčové – zdravotnícky personál, štátni úradníci a učitelia. Vakcinácia 
a spôsob utvárania centier je logický, nakoľko bolo potrebné vakcínu istým spôsobom 
uskladniť a distribuovať. Vakcína od spoločnosti BioNTech-Pfizer proti COVID-19 si 
vyžaduje špeciálne podmienky chladenia a podávania, ostatné vakcíny vyžadujú bež-
né transportné podmienky. Vakcína proti Variole vera bola živou vakcínou, preto na 
jej transport mohla byť použitá živá schránka – človek. Výrazne odlišné požiadavky 
mala etika výskumu a kontrol. Ak uvážime, že Jenner konal výrazne ľahkovážne, vi-
díme pomerne väčšiu bezpečnosť vedy dnešnej doby.

Osobitým spoločným faktom ostáva propaganda (kladná aj záporná). Rovnako 
ako teraz, aj v minulosti boli používané média a cirkev k propagácii spôsobu lieč-
by či prevencie. Na Slovensku katolícka cirkev prostredníctvom TK KBS (Tlačo-
vá kancelária Konferencie biskupov Slovenska) informovala o potrebe očkovania 
proti COVID-19, zároveň hovorca upozornil na webové stránky, ktoré prinášajú 
rôzne dezinformácie.54 Rovnako ako dnes, aj v minulosti (pri Variole vera) existovali 
médiá, ktoré prezentovali dezinformácie až groteskne, formou karikatúr.55 Aktuál-
na antivakcinačná kampaň, resp. zľahčujúca ochorenie COVID-19, je prezentovaná 
vo vybraných periodikách a blogoch. Osobitou otázkou sú sociálne siete, kde sa ší-
ria rôzne „meme“ obrázky, statusy a vlogy, čím nahrádzajú vo veľkej miere média.56 
Pre aktuálne technické možnosti sa informácie (zvlášť tie negatívne) šíria rýchlo. 
Spojením viacerých zavádzajúcich správ často vznikajú mylné premisy, ktoré po-
trebujú odborné posúdenie a negovanie.57 

Aktuálne neexistujú také kapacity a možnosti v spojení s očkovaní, aby sa CO-
VID-19 podarilo celoeurópsky potlačiť, tak ako to bolo s variolou po roku 1966. Na 
základe interakcie vlád a politických zoskupení je však tento cieľ jasne vymedzený.58 
Na území Slovenska je možné predpokladať celkové zaočkovanie obyvateľov do 
dvoch rokov. Tak ako bolo očkovanie účinným bojom proti epidémii pri variole, 
tak aj pri ochorení COVID-19 sa táto cesta ukazuje ako najvhodnejšia.

54 TKKB: Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu (21. 12. 2020).
55 The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects of the New Inoculation!—vide. the Publications of ye Anti-Vaccine SocietyPrint 

(color engraving) published June 12, 1802 by H. Humphrey, St. James’s Street.
56 Hlavné správy: Imunita po prekonaní COVID-19 na roky až desaťročia – potvrdila štúdia. Očkovať sa netreba (publikované 

25. 01. 2021). A mnohé iné…
57 Napríklad spájanie očkovania so vznikom nových mutácii, hoci mutácie boli známe už v septembri 2020. Naprí-

klad: Hlavné správy: TUTKOVÁ, J. R.: Minister sa bojí zmutovaných koronavírusov. Riešením je izolovať rizikových 

a zaočkovaných, ktorí sú rizikom ďalšieho mutovania, nie ľudí, čo to za pár dní prekonajú (3. 2. 2021).
58 Európska rada Rada Európskej únie: 10 vecí, ktoré EÚ podniká v boji proti pandémii COVID-19 a na zabezpečenie obnovy 

(5. 2. 2021).
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Summary

The Battle against the Pandemic (a Comparison of Precautions
against the Disease Variola vera and COVID-19 in Slovakia)

Vavrinec Žeňuch

In both of the cases, smallpox and Covid-19 disease, regulations with pre-
ventive and also protective character were applied by the state. The reason why 
these two diseases and pandemics have been chosen for comparison beside the 
fact that they started in different time, they appeared in the same territory. Ter-
ritory of todays Slovakia witnessed in both cases precautions and regulations 
from the position of the state. The vaccination and the distribution of vaccines 
remains a particular issue. In this article we will focus on a primary monitoring 
of both pandemics. 

Prílohy

Príloha č. 1 : Certifikát o očkovaní proti Variole vere z roku 1813.
Preklad (Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.)

Vysvedčenie (doklad) o očkovaní proti kravským sypaniciam.

(Meno), rokov… rodený N… z N. N. je dolu podpísaným zaočkovaný látkou na 

kravské sypanice v roku 181_ a pravé sypanice už v poriadku prekonal.

Dňa… 181… 

Komitátny, oblastný alebo mestský lekár (physicus) N. N.

alebo očkovací lekár
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Príloha č. 2 : Certifikát o testovaní z roku 2020.
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Amuletum Jána Webera v kontextu
česky psaných tištěných knížek
o moru 16. a 17. století

DAVID TOMÍČEK

Tištěný spis Amuletum, to jest Správa krátká a potřebná o moru, sepsaný ve dobové 
slovenštině vydal v nevelkém formátu prešovský lékárník Ján Weber (1612 – 1684) 
roku 1645.1 Stejné vročení nese i maďarská jazyková mutace této knížky, němec-
ká byla vytištěna o rok dříve. Vydání této knihy stojí na počátku politické kariéry 
Jána Webera, který se záhy poté stal v Prešově městským radním a v roce 1661 
i rychtářem. K zdravotnickým otázkám se autor v tištěné formě již nevyjádřil, v 60. 
letech 17. století nicméně vydal tři díla (Janus Bifrons, Lectio principum, Wappen der 

Königlichen Freyen Stadt Eperies) označovaná souborně jako politická trilogie.2 Pro 
porozumění Weberova spisu se nabízí možnost srovnat toto dílo s česky psanými 
tištěnými příručkami, které vycházely v reakci na morové ohrožení v průběhu 16. 
a 17. století. Jako vhodné se ukazují především lékařsky orientované spisy, případ-
ně díla s lékařskými názory polemizující.3 Lékařské spisy o moru v průběhu raného 
novověku přejímaly zásady kolektivní ochrany obce na principu karantény a za-
řazovaly je vedle dietetických zásad, vycházejících z tradičních šesti věcí člověku 
nepřirozených (sex res non naturales).4 Amuletum Jána Webera v tomto ohledu není 
výjimkou. Následující studie se bude věnovat pouze vybraným aspektům Webero-

1 JÁN WEBER: Amuletum, tj. Správa krátká a potřebná o moru.
2 K osobnosti a dílu Jána Webera viz BARTUNEK, A.: Život a dielo lekárníka Jána Webera (1612–1684), passim; srov. 

BRODŇANSKÁ, E. – KOŽELOVÁ, A.: Spis Lectio principum – jeden z prameňov k formovaniu etického myslenia na 

Slovensku v 17. storočí, Kultúrné dějiny 8, 2007, 1, s. 87-196; LICHNEROVÁ, L.: Prínos prešovského lekára a lekárníka 

Jána Webera do tlačenej produkcie 17. storočia na Slovensku, Studia Bibliographica Posoniensia 1, 2008, s. 129-140; 
BRODŇANSKÁ, E.: Striedmosť vladára v konzumácii jedla a vína optikou prešovského richtára Jána Webera, s. 39-46.

3 O česky psané literatuře k morové problematice počátku raného novověku viz HRBEK, F.: Czech Written Prints 

on Plague. 16th Century, s. 26-72. K pozdějším autorům viz PUMPRLA, V.: Knihopisný slovník českých, slovenských 

a cizích autorů 16.–18. století, passim, srov. též WONDRÁK, E.: Historie moru v českých zemích, s. 67-89.
4 K zásadám kolektivní ochrany v době morové epidemie přehledně viz WATTS, S.: Epidemics and History. Disease, 

Power and Imperialism, s. 1-39; srov. ČERNÝ, K.: Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, 
s. 304-332. K tématu res non naturales viz JARCHO, S.: Galen´s Six Non-naturals: a Bibliographic Note and Translati-

on, s. 372-377; NIEBYL, P. H.: The Non naturals, s. 486-492; RATHER, J. L.: The „Six Things Non natural“: A Note 

on the Origins and Fate of a Doctrine and Phrase, s. 337-347.     
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va díla, konkrétně jeho ideovému plánu, funkci tištěné knihy v době epidemiolo-
gického ohrožení, reakci na nebezpečí morové nákazy a doporučeným ochranným 
prostředkům z kategorie remedia praeservativa.

V dedikační předmluvě Weber zdůraznil význam hippokratovsko-galénovské lé-
kařské tradice, tj. „starého umění“ jako inspiračního zdroje pro své pojednání o moru, 
přičemž připustil, že alternativní tradice pojmenovaná slovy „nový kunst“ by lépe od-
povídala čtenářské touze dozvědět se nové skutečnosti.5 K tomuto „novém umění“ se 
podrobně nerozepisuje, leč nepochybně měl namysli tradici iatrochemickou, lékařství 
Paracelsa (1493 – 1541) a jeho početných následovníků, jež bylo od druhé poloviny 
16. století v evropské medicíně nesmírně populární a pronikalo i do příruček urče-
ných vzdělaným nelékařům.6 Obhajobu této volby Weber předkládá způsobem, který 
nezastírá jistou míru nedůvěry v efektivnost nových léčebných prostředků, nicméně 
nelze se ubránit dojmu, že autor sledoval především pragmatický rozměr ohlasu 
svého díla. O 17. století lze s nadsázkou hovořit jako o polyfarmaceutickém věku, 
pro nějž byla charakteristická vzájemná koexistence galénovské i chemické farmako-
peie, realizované v podobě jednoduchých i složených léčiv. Zatímco vzdělaní lékaři 
svým pacientům doporučovali spíše nákladné kompozitní léky, jejichž příprava vy-
žadovala chemické postupy, na trhu s lidovými léčivy převažovala tradiční galenika, 
u nichž bylo možné argumentovat skutečností, že jejich jednoduché složení z běžně 
dostupných přísad lépe odpovídá tělesné konstituci manuálně pracujícího člověka.7 
Ilustrativní jsou v tomto ohledu česnek a cibule, které Jan Weber doporučoval jako 
vhodný ochranný prostředek pro nemajetné.8 V obou případech se jedná o běžnou 
součást lidové kuchyně nadanou zároveň léčivými účinky. Graduovaný lékař Jan 
Kopp z Raumenthalu (1482 – 1558) v Knížce o nakažení morním připomenul, že ci-
bule disponuje vlastností, která z těla vyhání jed, a proto její konzumaci doporučoval 
v případě otravy. O česneku rovnou uvedl, že jej lidé nazývají „sedlským dryákem.“9

 

Bakalář pražské univerzity Jan Černý (ca. 1456 – 1530) ve svém tištěném pojednání 
o moru vztah tělesná konstituce – stravovací návyky – příhodná léčiva shrnul v tvr-
zení, že „hrubost sedlská, lékařství neobvyklá, cibuli s voctem za dryák chválí, též česnek nad 

apatyku“.10
 Na nutnost přizpůsobovat přijímaný pokrm rozdílům v tělesné konstituci 

5 JÁN WEBER: Amuletum, f. 6v. Ke galénismu viz NUTTON, V.: Ancient Medicine, s. 230-247; srov. GOUREVITCH, 
D.: The Paths of Knowledge. Medicine in the Roman World, s. 104-138.

6 K šíření iatrochemického učení viz PORTER, R.: Dějiny medicíny. Od starověku po současnost, s. 231-238; srov. 
WEAR, A.: Paracelsianism, s. 310-324; DEBUS, A. G.: Paracelsianism and the Diffusion of the Chemical Philosophy in 

Early Modern Europe, s. 225-244. 
7 GENTILCORE, D.: Medical Charlatanism in Early Modern Italy, s. 236.
8 JÁN WEBER: Amuletum, s. 40.
9 JAN KOPP Z RAUMENTHALU: Knížka o nakažení morním, f. 24r-v.
10 JAN ČERNÝ: Lékařské a velmi užitečné opatrování proti neduhům morním, f. C1r.
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upozorňovalo také rukopisně dochované pojednání o zdravé životosprávě, v němž 
se praví: „člověk horkého přirozenie, a zvláště robotný požíval hrubých krmí a tiem hojnějie, 

a člověk studeného přirozenie lehkých tiem skrovněje aby požíval.“11 Weber pojmy (tělesné) 
přirození, resp. letora či komplexe, ve svém výkladu nepoužívá a otázkám souvise-
jícím s humorální teorií se vyhýbá. Zmíněné „staré umění“ v podstatě redukuje na 
témata dietetických zásad, jednoduchých terapeutických postupů a užívání dostupné 
materia medica, čímž dosahuje natolik minimalistického pojetí lékařství, že je para-
doxně může prezentovat jako doklad jeho významnosti v životě člověka. Dodržují-
-li totiž lidé jednoduchá pravidla střídmého života, užívají ve svůj prospěch zásady 
lékařského umění, aniž by o to vědomě usilovali.12 Toto pojetí se jevilo být nosné 
ještě v závěru 18. století, kdy se promítlo do osvětových tištěných příruček o zdravé 
životosprávě pozdního osvícenství.13

 Jaký je však význam lékaře a jeho znalostí, když 
lidé rozpoznávají zdraví prospěšné věci takřka intuitivně, na základě jejich blahodár-
ného působení? Weber na toto otázku předkládá odpověď zdůrazňující kompetenci 
lékaře rozpoznat skutečnosti, jež lidskému zdraví naopak škodí: „To pak jeden každý 

věděti nemůže, ale toliko lékař, kterýž rozdíl věcí dobrých a zlých, užitečných a škodlivých 

zdravým i nemocným ukazuje a znáti je vyučuje.“14
 O prospěšnosti tištěných příruček 

určených právě širší veřejnosti byl v této souvislosti Weber zcela jistě přesvědčen. 
Svou stručnou „summu toliko a jádro“ sestavil na základě přesvědčení, že dosavadní 
knihy o moru pro jejich obsáhlost málokdo čte.15 Jako neúčinná kritizoval odborná 

lékařská pojednání o století dříve znojemský lékař Jan Vočehovský v tištěné knížce 
Krátkej spis o morové nemoci z roku 1552. S despektem komentoval především pod-
robné rozklady vhodných a nevhodných potravin, neboť prostí lidé jsou rádi, když 
k jídlu mají alespoň „sviňské domácí maso aneb jelito“, byť tyto pokrmy nepatří mezi 
nejzdravější. O snahách lékařů poučit laického čtenáře uvedl: „Co se potravy lidské do-

týče, tu všickni téměř doktoři, jenž o takovejch morních nemocech spisy vydali, nejvíce se na 

tom zastavují a příliš zbytečně, zanechavše jiných potřebných věcí o tom rozšiřují a darmo čas 

marníce, papír a černidlo zkazili.“16

V předmluvě k čtenáři Vočehovský vysvětluje, proč do své česky psané knížky 
o moru zařadil latinsky psané recepty. Připomíná exotičnost některých substancí, 
jejichž názvy postrádají domácí ekvivalent, a náročnost postupu přípravy některých 
složených léků, s nimiž se dovede vypořádat jen vyučený lékárník. Čtenáři proto 

11 Staročeské knihy lékařské, s. 57.
12 JÁN WEBER: Amuletum, s. 150.
13 TINKOVÁ, D.: Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách, s. 115-162.
14 JÁN WEBER: Amuletum, s. 151.
15 Ibidem, s. 1.
16 JAN VOČEHOVSKÝ: Krátkej spis o morové nemoci, f. C8v. 
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doporučoval recept opsat na lístek, případně „knížku do apotéky poslati a rozkázati 

sobě připraviti“. Zároveň ale uvádí, že nechtěl „z bab, barvířuo, z ševcuo a z jinejch ře-

meslníků učinit doktorů neumělých.“17 V pozoruhodném dialogu Rozmlauvání o moru 
z roku 1582 nechal jeho autor Jan z Bakova o nákaze dlouze polemizovat fiktivní 
postavy graduovaného lékaře a sedláka poučeného pravidelnými rozhovory s rek-
torem místní školy, „kterej lékařské knihy často čítá“.18 Na tištěné knihy v lidových ja-
zycích řeč přijde ve chvíli, kdy se lékař dovolává starobylých práv, podle kterých se 
lékařskému umění může věnovat jen osoba řádně prozkoušená a za lékaře prohlá-
šená univerzitním kolegiem. Na toto tvrzení sedlák namítá, že takové poměry již 
v praxi dávno neplatí, neboť znalost lékařství se rozšířila v městském i venkovském 
prostředí natolik, že i prosté ženy jsou schopné připravovat lektvary a s jejich po-
mocí léčit. Výrazný podíl na této laicizaci poznání dle jeho mínění mají i lékařské 
knihy tištěné v němčině, jež jsou čtenářům snadno dostupné. Lékaři připomíná, 
že o exkluzivitě lékařské profese tak nemůže být řeč, neboť „takových kněh od vás 

k tištění vydaných tak mnoho jest, že každej čtenář je čísti a poněvadž nic co k hojení náleží 

zatajeno není, již dostatečným lékařem i bez vaší ordinací býti může“.19 
Weber pochopitelně existenci popularizujících lékařských knih nekritizuje, na-

opak radí svěřit se do rukou zkušené ženy, která umí číst německé knihy než do-
vednostem negramotného ranhojiče,20 i podle něho ale v čase morového ohrožení 
„každý lékařem se dělá“. Lidé ve strachu „dosti směšných, pověrných, bezbožných i Pánu 

Bohu a božskému slovu odporných prostředků užívají“, přičemž „tento toho, jiný jiného se 

chytá“.21
 Historičtí antropologové by se jistě rádi zejména o pověrečných prostřed-

cích dozvěděli více, leč autor se o nich blíže nerozepsal. Zřejmě mezi ně nepočítal 
přírodní substance, jejichž účinnost bylo možné vysvětlit poukazem na tajuplnou 
qualitas occulta, jak uvidíme níže. Knížky o moru pro širší veřejnost jsou obecně na 
informace o pověrečných léčebných postupech skoupé, obava z podvodných pro-
dejců léků na jejich stránkách ovšem vyjadřována byla. Lékař Bartholomeus Sch-
walb (1551 – 1605) ve svém díle Nařízení a správa velmi potřebná z roku 1598 zmiňo-
val prášek zabalený v červeném papíru, který vystrašeným lidem prodávali „šejdíři 

a distilátoři“.22
 Nabídek ke koupi pochybných léků dovolávajících se údajného ital-

ského či zámořského původu ale bylo nepochybně více.23 Cenný vhled do atmosféry 
v morem ohroženém městě raného novověku poskytuje Daniel Defoe (1660 – 1731) 

17 JAN VOČEHOVSKÝ: Krátkej spis, f. A1v.
18 JAN Z BAKOVA: Rozmlauvání o moru, f. 12r.
19 Ibidem, f. 13v.
20 JÁN WEBER: Amuletum, s. 64-65.
21 Ibidem, s. 2.
22 BARTHOLOMEUS SCHWALB: Nařízení a správa velmi potřebná, f. C3r.
23 Srov. BURKE, P.: Žebráci, šarlatáni papežové. Historické antropologie raně novověké Itálie – eseje o vnímání a komunikaci, s. 303-322. 
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ve svém díle A Journal of the Plague Year z roku 1722. Vypovídající jsou již samotné 
tituly pouličních letáků, informujících slovy „infallible preventive pills“, „incomparable 

drink“ či „the only true plague watter“ o jedinečných možnostech prodávaných léků.24 
Defoe ve svém fiktivním deníku popsal i jiné druhy ochranných prostředků, které 

souhrnně označil slovem „bláznovství“ (madness). Figuruje mezi nimi i talisman opa-
třený slovem ABARACADBRA, psaným na jednotlivé řádky pod sebe vždy bez posled-
ního písmene tak, aby výsledný kaligram vytvářel trojúhelník či pyramidu.25 Uvedené 
slovo bylo jako lék proti horečnatým onemocněním (febris semitertiana) užíváno již 
v antice, jak dosvědčuje dílo Serena Sammonica († 212), ve kterém bylo poprvé uve-
deno.26 V českém prostředí je pro polovinu 15. století rukopisně doložen návod na 
užívání obdobně znějícího slova ABRACULAUS. I v tomto případě mělo slovo působit 
jako lék proti horečkám (contra ferbres), pokud byl dodržen předepsaný rituál. Dle 
tvrzení rukopisu mělo být slovo „Z Uher na Zelenú Horu posláno, když jest v Čechách lidi 

velmi zimnice trápila.“27 Evangelicky smýšlející Weber by za pověrečné zřejmě označil 
apotropaické i léčebné užívání nejrůznějších svěcenin, což byla v katolickém prostře-
dí široce rozšířená a reformovanými církvemi kritizovaná praxe.28 Pověrečné podho-
ubí lidové lékařské praxe napomáhají odhalit rukopisné lékařské sborníky, které ob-
sahují znění nejrůznějších ochranných zaříkávadel i postupů k umocnění síly léčivých 
substancí, pro něž je charakteristická snaha o imitaci rituálních aktů církevního pros-
tředí.29 Weber ostatně sám připomíná, že „těch dosti jest, kteříž s čarodějníky a žehnačka-

mi činění mívají“.30
 Do sféry pochybných prostředků ochrany před morovou nákazou 

nepochybně patří i rady jasnovidců, věštců a astrologů, které Daniel Defoe považoval 
za zlomyslné podvodníky předstírající znalost magického umění.31 Weberovo mínění 
o těchto znalcích hvězdopravectví je vtěleno do konstatování, že se nesluší utíkat se 
pro radu k „hadačům, k těm duchům lživým a náhončím ďábelským“.32

V tištěných knížkách o moru se jako leitmotiv opakuje zájem o prostý či chudý 
lid, který si v čase epidemie nemůže dovolit lékařskou péči, resp. je lékaři opuštěn 
a ponechám svému osudu. Tento sociálně-osvětový aspekt příruček v lidových ja-
zycích by neměl být opomíjen, neboť na chování i mínění lékařů během morového 
ohrožení nebylo vždy nahlíženo s pochopením. Jan Kopp z Raumenthalu v před-

24 DANIEL DEFOE: A Journal of the Plague Year, s. 49. K popisu morové epidemie v deníku viz GILMAN, E. B.: Plague 

Writing in Early Modern England, s. 215-243. 
25 DANIEL DEFOE: A Journal, s. 53.
26 SERENUS SAMMONICUS: De medicína praecepta saluberrima, s. 150-151.
27 Národní Knihovna České republiky, sign. XVII D 10, f. 107r.
28 VAN DÜLMEN, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku III, s. 62.  
29 TOMÍČEK, D: Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech, s. 127-160.
30 JÁN WEBER: Amuletum, s. 78.
31 DANIEL DEFOE: A Journal, s. 44.
32 JÁN WEBER: Amuletum, s. 78.
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mluvě ke své knížce uvádí, že se nepochybně po jejím vydání dočká kritiky pro 
zdůrazňování nakažlivého charakteru této nemoci.33 Jan z Bakova v závěru svého 
nepokrytě tendenčně pojatého dialogu o morní nákaze dokonce nechá zástupce lé-
kařského stavu hanebně přiznat, že si lékaři v touze po zisku tezi o nakažlivosti moru 
vymysleli. Slova doznání snad v obavě z prozrazení konspirace pronáší šeptem: „Nyní 

mnozí, a zvláště bohatí za pravdu nic dáti nechtějí, nýbrž kdo nové věci učí, ten najvíc peníze 

trží. Když se nám nic jiného nenahodilo, musili jsme k tomuto štrychu sáhnouti, ješto to učení 

tak bludné jest, že se za ně i pohané styděli.“34
 Pro umocnění čtenářskému dojmu násled-

ně podlý lékař v obavě o svůj život kvapně opouští morem zasaženou krajinu. Řadě 
jeho reálných současníků se takové řešení stěží mohlo jevit jako nerozumné, když je 
sami opakovaně zdůrazňovali jako nejlepší. Ti, kteří z různých důvodů zůstali, se nut-
ně potýkali s hrozivou skutečností, že zvýšené množství nakažených nejsou schopni 
odpovídajícím způsobem zaopatřit. I proto Ján Weber řadil k předním povinnostem 
lékaře, „aby nějakou instrukci sepsal a vytisknauti dal, tak aby jeden každý exemplář toho 

v domě svém míti a sobě, což by ku potřebě jeho bylo, přečísti mohl“.35 
K přípravám svědomitého lékaře na propuknutí morové nákazy podle Webera 

patřilo rovněž předzásobení se dostatečným množstvím vhodných léků, neboť ně-
kdy „ihned, prvé nežli by doktor nějaké lékařství sobě připravil, po nemocném bývá“.36

 Po-
dobně se zachoval ke konci roku 1597 graduovaný lékař Matyáš Borbonius (1566 – 
1629), když se dozvěděl zprávu o moru v Jihlavě. Dle záznamu ve svém deníku 
si s předstihem připravil profylaktické pokroutky z bílé hlinky a jednoduchý dryák 
zvaný theriaca diatessaron podávaný od středověku jako levný lék vyhánějící jed.37

 

V otázce navštěvování nemocných lékařem v čase moru byl Ján Weber rezolutní 
a ve svém díle doslova uvedl, že „nenáležíť pak jemu nakažené navštěvovati“. Dle jeho 
mínění je physicus svou službou zavázán celému městu, a musí se tedy starat i o jiné 
nemocné, jež by mohl nakazit, stejně jako i členy své domácnosti. Nebyl by pak 
„custos sanitatis, strážce a ochránce zdraví, ale raději mordýř a zhauba zdraví“.38

 V pří-
padě, že by byl městskou správou pověřen, aby morem nakažené ošetřoval, má na-
vštěvovat výhradně je a ostatním nemocným se vyhýbat.39

Otázce nakažlivosti moru věnoval samostatné tištěné pojednání žánru dialogu 
také humanistický učenec Jan Kocín z Kocínétu (1543 – 1610). Na rozdíl od výše 

33 JAN KOPP Z RAUMENTHALU: Knížka, f. A3v-A4r.
34 JAN Z BAKOVA: Rozmaluvání, f. 177r.
35 JÁN WEBER: Amuletum, s. 25.
36 Ibidem, s. 27.
37 GELLNER, G.: Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníku, s. 68, srov. DRÁBEK, P.: Zapomenuté lékové formy 

a galenické přípravky III, s. 303-306.
38 JÁN WEBER: Amuletum, s. 25-26.
39 Ibidem, s. 27.
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citovaného díla Jana z Bakova je Kocínovo Rozmlauvání o moru z roku 1582 vníma-
vější k soudobé lékařské argumentaci a připomíná, že mor má přirozené příčiny 
i přirozené vektory šíření, před nimiž je možné, neřkuli rozumné se přirozenými 
prostředky chránit. Lékařské pojetí chorob shrnul do věty: „To náleží lékařům, aby 

oni moci a přirození neduhův, pokudž ti z přirozeného běhu a příčin pocházejí, vyhledávali, 

což také opravdově a s velikau platností vykonávají, aby i začátky jích i skončení před-

zvěděti mohli.“40 Popírače nakažlivosti morového onemocnění se snaží přesvědčit 
příkladem starozákonní nemoci Zaraath, o níž referuje jako o malomocenství. Kni-
ha Leviticus nijak nezpochybňuje božský původ této nemoci, a přesto ji líčí jako 
nakažlivou a popisuje způsoby, jak nákaze čelit.41 Shodnou strategii volil i Jan Kopp 
z Raumenthalu, když ve svém díle rekapituloval zásady očišťování od malomocen-
ství z příslušných kapitol biblické knihy.42 Ján Weber na stránkách svého pojednání 
polemiku o morové nákaze nevede, leč příkladu malomocenství využívá též, když 
vysvětluje, že je možné nakazit se dechem člověka stiženého morem: „podobně i mor-

ní nakažení na lidi přichází, že jedni od druhý se nakažují, takže mnohokráte celý rod 

a všecka čeleď v domě vymořena bývá.“43 
Jan Kocín si jako příklad existence chorob, jež jsou přirozeně nakažlivé, zvolil také 

syfilis neboli „franskou nemoc“, o níž napsal, že „těchto časův dobře i česká slauti může“,44
 

a v návaznosti na to vyjmenoval řadu možných cest přenosu nákazy. Této skutečnosti 
si v případě moru byl vědom i Ján Weber, který se podobně jako řada dalších lékařů 
stavěl rezervovaně zejména k uroskopickým vyšetřením a tělesnému kontaktu s na-
kaženým. O standardních diagnostických metodách píše, že „není potřeba pozor dávati 

na puls a vodu nemocného, nebo to oboje je oklamavatedlné a mylné znamení, nebo voda 

nemocného jest někdy kalná, někdy jako zdravého člověka, někdy bledá, někdy červená. Není 

také potřebí s vodau nemocného běžeti k doktoru“.45
 Patrně i z tohoto důvodu zařadil kal-

nou a zapáchající moč až na desáté místo mezi jedenácti prognostickými znameními 
blížící se smrti nemocného.46 Jak bylo výše uvedeno, odtažitý postoj k vyšetřování 
moči byl v pojednáních o moru vyjadřován opakovaně. V soupise šestnácti bodů, 
které mají být dodržovány, když lékař navštěvuje morem nakaženého (Observandum, 

ubi contingerit visitare pestilenticum) sepsaných kolem roku 1400, se uvádí, že nádoba 
s močí má být při vyšetření držena osobou z domu nemocného, a pokud se jí dotýká 

40 JAN KOCÍN Z KOCÍNÉTU: Rozmlauvání o moru, s. 20. 
41 Ibidem, s. 21. K otázkám diagnostiky lepry ve středověkém lékařství viz TOMÍČEK, D.: K diagnostice v česky psaných 

lékařských sbornících, s. 1-17.
42 JAN KOPP Z RAUMENTHALU, Knížka, f. A5r-A6r, srov. Lv 13-14. 
43 JÁN WEBER: Amuletum, s. 37.
44 JAN KOCÍN Z KOCÍNÉTU: Rozmlauvání, s. 23.
45 JÁN WEBER: Amuletum, s. 79.
46 Ibidem, s. 76-77. 
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lékař, má mít nasazené rukavice. Pokud ji přenáší, je zapotřebí, aby byla přikryta tře-
mi až čtyřmi vrstvami lněného plátna.47 Na klamavý vzhled moči nakaženého člověka 
upozorňoval ve svém pojednání z konce 14. století lékař Jindřich z Brém.48 V závěru 
16. století skeptický postoj k stanovení prognózy na základě vyšetření moči vyjádřil 
Bartholomeus Schwalb, který dále uvedl, že „takovým vody aneb uriny nošením, osoba ta, 

která ji nese, též i doktor a čeládka jeho nakažena býti může“.49

Výše připomínaná opatření pro návštěvu nemocného z roku 1400 věnují po-
zornost také prostředí, ve kterém pacient přebývá. Před návštěvou lékaře má být 
místnost vyvětraná a všechny lidské výměty či jiné zdroje zápachu z ní mají být 
odstraněny. Je-li ale místnost příliš malá, má být pacient vynesen na ulici a vyše-
třen lékařem zde. Pokud při vyšetření lékař zkoumá pacientovy výměty, měl by tak 
činit z bezpečné vzdálenosti.50 Je nesporné, že zápach provázející tělesné pochody 
nemocného vzbuzoval jako extrémně nebezpečný zdroj nákazy u lékařů strach.51 
Tímto prizmatech je třeba vnímat i komentář Jána Webera k nepříjemnému zá-
pachu, s nímž se lékař musí při návštěvách nemocného potýkat. K veršům „moč 

a smrad lidí nemocných / vůně přední doktorů ctných“ dodává: „Hned jak k nemocnému 

doktor ráno přijde, co pacient za celau noc naklidil, to se mu před jeho nos staví. Toť jistě 

snésti a smrad ten přijiti musí.“52 Na zápach nemocných si příznačně stěžoval i lékař 
v dialogu Jana z Bakova, na což jeho oponent reagoval otázkou: „Proč jste lékařem, 

když smradu číti nemůžete?“53

Ochrana před morovou nákazou byla po dlouhá staletí vystavěna na důvěře 
v substance, o nichž panovalo přesvědčení, že mají schopnost zabránit proniknutí 
morového jedu do lidského těla. Ján Weber tato praeserativa nazývá léky „zachová-

vající a chránící“ a ve svém pojednání představuje jejich pestrou škálu od snadno 
dostupných přírodnin po substance exotické, vzácné či drahé. Připomíná, že by je 
měli užívat zejména lidé, kteří se vydávají do morem zasažených míst či navštěvu-
jí nemocné. K ochraně před nákazou na prvním místě doporučuje užívat octový 
výluh jalovce, anděliky, cicváru, puškvorce, bedrníku a routy, případně žvýkat je-
jich kořeny.54 Za účelné rovněž považuje v tomto výluhu smočit houbu, která se 
následně vloží do menší krabičky vyrobené z jalovcového nebo jasanového dřeva. 

47 AMUNDSEN, D. W.: Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, s. 297-298.
48 Causae, signa et remedia contra pestilentiam edita per Magistrum Henricum, s. 81-89.
49 BARTHOLOMEUS SCHWALB: Nařízení, f. B1r.
50 AMUNDSEN, D.W: Medicine, s. 297-298.
51 K miasmatické teorii viz JOUANNA, J.: Air, Miasma and Contagion in the Time of Hippocrates and the Survival of Mi-

asmas in the Post-Hippocratic Medicine (Rufus of Ephesus, Galen and Palladius), s. 119-136.
52 JÁN WEBER: Amuletum, s. 88.
53 JAN Z BAKOVA: Rozmaluvání, f. 48v.
54 JÁN WEBER: Amuletum, s. 38.
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K takové škatulce se pak má následně pravidelně čichat v situacích, kdy hrozí bez-
prostřední nákaza. O jasanovém dřevu s odvoláním na Plinia Staršího († 79) uvádí, 
že se had nedotkne ani jeho stínu, jak intenzivně vnímá jeho antidotické účinky, 
a ve shodě s autoritou dále připomíná, že plaz raději zhyne v ohni, než by se dostal 
do kontaktu s listy jasanu („ratolestmi dřeva jesenoveho“).55 Podobný octový výluh 
v díle Krátká rada, kterak by se sprostý člověk a chudí lidé v čase morové rány zachovati 

měli vytištěném roku 1680 uvedl také olomoucký lékař Ezechiel Bautschner, osobní 
lékař Marie Španělské (1528 – 1603). Bautschner doporučuval květy řebíčku, zavě-
šované jako ochrana před morovou nákazou do oken příbytků, zavázat do čistého 
šátku a namočit je buď v běžném octě, nebo v octovém výluhu z routy. Jako posilu-
jící příměs tohoto vonného uzlíčku zmiňuje také jalovcové plody.56

O routě Ján Weber dále uvedl, že „přirozených věcí spisovatelé svědčí, kdo se ní dobře 

opatří, že ten i baziliška usmrtiti může“.57 Informace o schopnosti routy způsobit smrt 
baziliška pochází ze dvou míst encyklopedie Isidora Sevillského (ca. 560 – 636). 
Etymologiae baziliška představují jako krále hadů, který své oběti zabijí jedovatým 
dechem či pouhým pohledem. Usmrtit jej dovede pouze lasička, před jejímž pohle-
dem bazilišek prchá.58 O routě pak Isidor napsal, že lasičky jsou schopné odolávat 
jedu plazů, pokud jsou posilněné konzumací routy.59 Spojením těchto dvou skuteč-
ností, tj. že routa je vynikající protijed a že se lasička vybavuje její schopností před 
zápasem s baziliškem, vznikl tradovaný narativ, který má např. v jednom z ruko-
pisných lékařských sborníků z přelomu 15. a 16. století podobu: „Kolčava, když má 

s hadem bojovati a neb sie s ním vo hnízdo kúsati, prvé kolčava rúty požívá, a tak s hadem 

jedovatým se štípá.“60 Jinou variantu poučení o lasičce a routě uvedl Jan z Bakova, 
jenž na adresu lékařů praví, že „kolčava lovíc myši, aby od nich zjedovatěná nebyla, routy 

užívaje, vám moc a přirození routy ukázala“.61
 Doslova „divnou přirozenost“, z níž ply-

nou pozoruhodné vlastnosti routy reagovat na jedovaté substance, zmiňuje i český 
překlad Herbáře Pietra Andrea Matthioliho (1501 – 1577).62

Janem z Bakova je také připomínaná historka o žábě, která byla zraněna jedo-
vatým pavoukem a v důsledku otravy „ihned velice nabobtnala a votekla“. Ulevilo se jí 
poté, co pozřela jitrocel.63 Jako výborný prostředek chránící před morovým jedem 

55 Ibidem, s. 39; srov. PLINY: Natural History XII–XVI, s. 428.
56 EZECHIEL BAUTSCHNER: Krátká rada, kterak by se sprostý člověk a chudí lidé v čase morové rány zachovati měli, s. 21.
57 JÁN WEBER: Amuletum, s. 42.
58 ISIDOR ZE SEVILLY: Etymologie – Etymologiae XII, s. 105.
59 ISIDOR ZE SEVILLY: Etymologie – Etymologiae XVII, s. 262.
60 Knihovna Národního muzea, sign. II H 4, s. 157.
61 JAN Z BAKOVA: Rozmaluvání, f. 15r.
62 PIETRO ANDREA MATTHIOLI: Herbář I–III, s. 591.
63 JAN Z BAKOVA: Rozmaluvání, f. 15v.
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tuto rostlinu chválil Ezechiel Bautschner, který o ní napsal: „V Africe u brunatných 

mauřenínův obyčejný jejich prostředek ostříhající od morového nakažení bývá kořen větší-

ho jitrocele, jejžto apatykáři po latinsku jmenují Plantago lati folii.“64
 Domorodci údajně 

tento kořen zašívají do pytlíčku, který nosí zavěšený kolem krku či v podpaží na 
levém, srdci bližším boku. Bautschner tuto zkušenost doplnil tvrzením, že „tato by-

linka od nebeských světel vlévání velikau silau a mocí jest obdařena“.65
 Připomínkou vlivu 

nebeských těles na pozemské substance se Bautschner letmo dotkl výrazného té-
matu středověké a zejména renesanční přírodovědy, kterým byly divotvorné vlast-
nosti některých látek využívané hojně i k lékařským účelům. Tyto vlastnosti nebylo 
možné odvodit z jakostí čtyř tradičních prvků, ani z jejich kombinací a za jejich 
příčinu byla proto považována celková podstata látky, resp. z ní plynoucí skrytá síla 
označovaná jako virtus occulta.

66 V duchu nauky o sympatetických vazbách pak tato 
síla měla být umocňována právě působením nebeských těles, jak mezi jinými doka-
zoval proslulý francouzský lékař Jean Fernel (1497 – 1558) ve svém díle o skrytých 
vlastnostech De abditis rerum causis.

67
 

Ján Weber byl s naukou o skrytých vlastnostech pozemských substancí sezná-
men, podobně jako Bauschner ji však jen letmo připomíná v pasáži věnované cit-
rusovým plodům, kde uvádí: „To jest jistá pravda, že nic lepšího nemůže vynalezeno 

býti ku posilnění srdce nad citrín a že sám jedu předivným způsobem et qudam occulta 

potestate a nějakou tajnau mocí odpírá.“68
 Pomeranče a citróny Weber shledává natolik 

účinnými proti morovému jedu, že je doporučuje užívat namísto jablíčka vonného, 
neboli pomum ambre.69 Tento druh aromatizujícího prostředku spočívající v kulo-
vité schránce naplněné vonnými příměsemi má tradici sahající do prostředí spole-
čenských elit antického Říma. Metaforické označení „jablko/jablíčko“ odpovídalo 
tvaru takové schrány plněné živočišnou či rostlinnou ambrou a zejména počínaje 
středověkem i četnými dalšími příměsemi.70 Podoba těchto přívěsků, držených 
na dobových vyobrazeních často rukou portrétované osoby, mohla být různá, od 

64 EZECHIEL BAUTSCHNER: Krátká rada, s. 21.
65 Ibidem.
66 SIRAISI, N. G: The Clock and the Mirror – Girolamo Cardano and Renaissance Medicine, s. 151. K problematice skry-

tých vlastností (occultae) viz též DASTON, L. – PARK, K.: Wonders and the Order of Nature, 1150–1750, s. 135-172; 
EAMON, W. – KEIL, G.: „Plebs amat empirica.“ Nicholas of Poland an his Critique of the Mediaeval Medical Establishment, 
s. 180-196; KIECKHEFER, R.: The Specific Rationality of Medieval Magic, s. 813-836; HUTCHISON, K.: What Happe-

ned to the Occult Qualities in the Scientific Revolution?, s. 233-253.
67 FORRESTER, J. M. – HENRY, J.: On the Hidden Causes of Things. Forms, Souls and Occult Diseases in Renaissance 

Medicine, s. 696-721.
68 JÁN WEBER: Amuletum, s. 40. K významu citrusových plodů v raně novověké medicíně viz DOBALOVÁ, S. – 

HAUSENBLASOVÁ, J.: Die Zitruskultur am Hofe Ferdinands I. und Anna Jagiellos. Import und Anbau von Südfruchten in 

Prag 1526–1564, s. 9-36. 
69 JÁN WEBER: Amuletum, s 39.
70 RIDDLE, J. M.: Pomum ambrae. Amber and Ambergris in Plague Remedies, s. 111-122.
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zdobených otvíracích šperků vyrobených ze vzácných kovů až po prosté dřevěné 
schránky.71 Anonymní Nařízení a správa kratičká z roku 1613 je popisuje takto: „Dře-

věná jablíčka z jalovcového, z jesenového dřívi, z zandalového nešené, jenž zevnitř plno 

dírek malých, v sobě nadělaných mají a v prostředku prázdné jsau, do nichž se může dáti 

hubka omočená v rautovém octě, anebo v vodě pro posilnění srdce (kterauž jsme nařídili), 

ano i kafr v octě močený se také k tomu připojiti může.“72 
Weber doporučoval z citrónů užívat dužinu, jadérka i kůru a nehledět na jejich 

vysokou cenu, jež je vyšší než plný koš hrušek. Chudým lidem pak jako náhražku 
doporučil užívání cibule a česneku, jeho slovy „uherských citrínů a dryáků“. Připo-
menul rovněž, že ve Vratislavi se hrobníci úspěšně chránili před morem tak, že si 
česnek zavěšovali do podpaží.73 Z rostlin připomíná dále ochranné účinky hadího 
kořene, bedrníku, vlaštovičníku a především verbeny. Dojem z působnosti této by-
liny užívané tradičně v lidovém lékařství i magii umocnil „faustovským narativem“ 
o lékaři Petrovi z Abana (1250 – 1316), jemuž poučení o jejích vlastnostech „od 

jednoho ducha, jejž zaklínal, vyjeveno bylo“.74
 Mezi „nechutné léky“ (Dreckapotheke) 

bychom mohli řadit Weberovo doporučení pít na lačno vlastní moč, jež má zajistit 
celodenní ochranu před morovou nákazou.75 Ezechiel Bautschner tento prostře-
dek rovněž doporučoval, neboť se osvědčil těm, „kteří mrtvé pochovávají a pohřebují“. 
V teplé moči hrobníci dle jeho slov louhují osvědčené byliny, jako řebříček, pely-
něk, verbenu a tento sceděný nápoj následně pijí. Vínem mají nahradit moč ti, kte-
rým by se takový prostředek „ošklivý a nepříjemný zdál býti“.76

 O pití vlastního moče 
pojednává v díle Armamentarium antiloimicum z roku 1679 olomoucký lékař Václav 
Maximilián Ardensbach z Ardensdorfu, leč účinnost tohoto prostředku spíše zpo-
chybňuje. Připomíná rovněž, že jakýsi nizozemský ranhojič se chránil proti nákaze 
každodenním pojídáním malého množství vlastního výkalu. Užití této metody při-
pouští, leč poznamenává, že „mnohý by se za takové tajné lékařství poděkoval“.77 

V době panující morové nákazy je dle Jána Webera prospěšné „lékařství proti jedu 

na hrdlo věšeti a je tak nositi“. Jak dále tvrdí, „mezi jinými věcmi jsau AMULETA, aneb 

srdéčka z arseniku připravená velice prospěšná“.78
 Přestože Weber zmiňuje celkem šest 

71 Vyobrazení zdobeného pomum ambre viz PARKER, S. et al.: Medicine. The Definitive Illustrated History, s. 68.
72 Nařízení a správa kratičká, f. B1r.
73 JÁN WEBER: Amuletum, s. 40.
74 Ibidem, s. 43. K užívání verbeny viz též BRÉVART, F. B.: Between Medicine, Magic, and Religion. Wonder Drugs in 

German Medico-Pharmaceutical Treatises of the Thirteenth to the Sixteenth Centuries, s. 1-57.
75 JÁN WEBER: Amuletun, s. 43. K problematice „nechutných léků“ srov. ČERNÁ, A. M.: „Nechutná“ léčiva v českých 

středověkých rukopisech, s. 17-28. K pojmu Dreckapotheke viz JÜTTE, R.: Krenkenheit und Gesundheit in der Frühen 

Neuzeit, s. 111. 
76 EZECHIEL BAUTSCHNER: Krátká rada, s. 22-23. 
77 VÁCLAV MAXIMILIAN ARDENSBACH Z ARDENSDORFU: Armamentarium antiloimicum, s. 75-76. 
78 JÁN WEBER: Amuletum, s. 41.
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substancí, jež je vhodné nosit zavěšené na hrdle či jinak na lidském těle, za amulety 
výslovně označuje jen arsenikové přívěsky. Liší se tak poněkud od pojednání Naříze-

ní a zpráva kratičká, v němž je uvedena následující definice: „Aemuleta neboli srdéčka, 

kteréž se do hedváných věcí zaobalují a na hrdle nosívají. A ty jsau dvoje, jedny s drahým ka-

mením a druhé bez drahého kamení prosté.“79
 Vedle zmiňovaných arsenikových amuletů, 

jež se mají nosit tak, aby se dotýkaly těla v oblasti srdce, Weber uvádí lískové ořechy 
naplněné rtutí, kámen aethites, který v případě otráveného pokrmu „nedá jej k ústům 

donésti“, a dále safír, smaragd a hyacint.80 Dutý minerál aethites, v němž mohla chrastit 
uvolněná část struktury tohoto minerálu, byl užíván především jako amulet chránící 
těhotné ženy a rodičky. Spojována s ním byla též představa, že léčí epilepsii, mor, dys-
entérii či hnisavé kožní vředy, odhaluje zloděje a především odhání hady.81 

Na rozdíl od tohoto kamene jsou safír, smaragd a hyacint uváděny již v nejstar-
ších česky psaných tištěných příručkách o moru. Lékař Jan Berka z Chocně (ca. 
1494 – 1545) ve spise O morních příčinách z roku 1531 doporučuje, aby lidé „zvláště 

pak v prstenech na rukau tímto zpuosobem kamení nosili“. Výslovně přitom uvádí, že 
takový prsten má mít otvor, aby se drahý kámen mohl po nasazení dotýkat prstu. 
Kromě smaragdu, safíru a hyacintu zmiňuje karbunkul, rubín, korál a také jantar, 
považovaný též za minerál. Na závěr příslušné kapitoly dodává, že tyto kameny „lépe 

jest nositi v čas nebezpečný při sobě, nežli je chovati v truhle“.82 Jan Kopp z Raumenthalu, 
jehož pojednání o moru bylo vytištěno o pět let později, uvedl jiný způsob užívání 
drahých kamenů, a to jako příměsi do lektvaru. Předepsané množství perel, hyacin-
tu, smaragdu a safíru má být rozdrceno a rozetřeno s výluhem z růžových květů tak, 
aby „při koštování na zubích žádného písku nečil“.83 Najemno rozetřené perly, rubín, 
hyacint a smaragd nalezneme mezi dalšími více jak čtyřiceti pěti přísadami také 
v receptu na přípravu exkluzivního „zlatého prachu zkušeného“, který doporučoval 
proti nákaze konzumovat každé ráno nalačno Jan Vočehovský.84

Amuleta s chemickými látky v rámci česky psaných knížek o moru zmiňuje v zá-
věru 16. století Bartholomeus Schwalb, jenž o nich uvádí, že „někteří z jedovatých 

věcí pytlíčky dělají“. K jejich nošení se ale staví rezervovaně a čtenáře varuje, aby se 
nezahříval a nepotil, když takové ochranné prostředky nosí zavěšené kolem krku, 
neboť skrze otevřené potní průduchy by „jed jejich snadněji k srdci vůní svú přiraziti 

(…) a k smrti příčinu dáti mohl“.85 Schwalb čtenáři poskytuje tři recepty na výrobu 

79 Nařízení a správa kratičká, f. A4v.
80 JÁN WEBER: Amuletum, s. 41-42.
81 DUFFIN, CH. J.: A Survey of Birds and Fabulous Stones, s. 179-197; srov. BARB, A. A.: The Eagle-Stone, s. 316-318.  
82 JAN Z CHOCNĚ: O morních příčinách. [Litomyšl:] Pavel Olivetský z Olivetu, 1531, f. D4v-E1r.
83 JAN KOPP Z RAUMENTHALU: Knížka, f. 8r.
84 JAN VOČEHOVSKÝ: Krátkej spis, f. C5v-C6v.
85 BARTHOLOMEUS SCHWALB: Nařízení, f. C2r.
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arsenikového amuletu, přičemž poslední z nich je nazvaný „Zenechtion Theophrasti“. 
Tento Paracelsův amulet obsahoval jako příměs vedle arseniku a drahých kamenů 
také prach ze sušených ropuch.86 Nařízení a správa kratičká z roku 1613 amulety 
s chemickými přísadami výslovně nezmiňuje, podrobnější informace nicméně ob-
sahuje mladší Ardensbachovo Armamentarium antiloimicum. V kontextu amuletů 
s obsahem chemických látek hodnocených jako jedovaté zaujme přípis k ochranné-
mu prostředku s výmluvným názvem "Tajemství Hypokráta", v němž stojí, že „hadí 

prášek z hadího masa jest jisté lékařství, které od moru zachovává“.87 Hadi, ale též i ro-
puchy byli považováni za jedovaté živočichy, jejichž tělo musí obsahovat materii, 
jež je vůči jedu odolná. Učený jezuita Athanasius Kircher (1602 – 1680) navíc v pří-
padě ropuch upozorňoval na podobnost jejich zduřelé a hrbolaté pokožky s hlízami 
a boláky na tělech nakažených.88 Substance z těl těchto živočichů proto byly pova-
žovány za přirozený protijed.

Václav Maximilián Ardensbach jako ochranu proti morové nákazy zmiňuje štítky, 
v nichž se „arsenicum, to jest utrejch nachází“. Takovéto přívěsky se mají nosit na holém 
těle, leč podobně jako Bartholomeus Schwalb před jejich užíváním varuje, neboť by 
mohly způsobit otravu. Raději proto doporučuje na holém těle nosit trojici osvědče-
ných drahých kamenů (hyacint, safír, smaragd), případně pokroutku obsahující mj. 
směs drcených polodrahokamů, jež je v knize uvedena jako „amuletum“. Druhé do-
poručované „pokrautky“ aneb „celtle“ mají být dle receptu Athanasia Kirchera a Jana 
Baptistu von Helmonta (1580 – 1644) vytvořené z prachu usušených žab.89 V díle 
Ezechiela Bautschnera je připomenut ořech naplněných rtutí, neboli „živým stříbrem 
a celtle neb pokroutky udělané z utrejchu, které se od dryáčníkův a skoro ve všech apatekách 

prodávají“. Ani Bautschner jejich užívání není nakloněn a preferuje spíše lacinější va-
riantu plátěného uzlíčku naplněného nakrájeným kořenem anděliky, zavěšovaného 
pod levou paži.90 V podstatě identicky o amuletech představovaných jako pytlíčky ob-
sahující různé přírodní směsi referuje také anonymní spis Rozliční dobří prostředkové, 

kteříž se v čas morové rány užívati mohau z roku 1680. S odkazem na Helmonta jsou zde 
doporučeny pytlíčky s prachem ze sušených žab, přičemž zmíněn je i podobně půso-
bící pytlíček s vysušeným pavoukem. Nošení vydlabaného ořechu naplněného rtutí je 
naopak hodnoceno kriticky jako zdraví škodící, neboť je příčinou průjmů i nervových 
chorob a „činívá, aby hnilo maso okolo zubů“.91 

86 Ibidem.
87 VÁCLAV MAXIMILIÁN ARDENSBACH Z ARDENSDORFU: Armamentarium, s. 88.
88 BALDWIN, M. R.: Amulet Therapy in Seventeenth-Century Medicine, s. 237.
89 VÁCLAV MAXIMILIÁN ARDENSBACH Z ARDENSDORFU: Armamentarium, s. 107-109.
90 EZECHIEL BAUTSCHNER: Krátká rada, s. 22.
91 Rozliční dobří prostředkové, kteříž se v čas morové rány užívati mohau, s. 26.
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Účinnost drahých kamenů, rtuti, areseniku i zenextonu, tj. amuletu z prášku 
sušených ropuch, byla vysvětlována různými způsoby. Ve shodě s učením o vlast-
nostech čtyř prvků byly tyto substance považovány za extrémně suché a podobající 
se svým působením ohni. S jejich pomocí tak bylo možné čelit hnilobě vznikající 
v důsledku působení morového jedu. Jiná vysvětlení se dovolávala učení o skrytých 
vlastnostech věcí, případně vnitřních sympatiích či antipatiích těchto substancí. Již 
výše bylo uvedeno, že substance z těl živočichů považovaných za jedovaté byly chá-
pány jako účinný protijed, a přidávaly se proto do léků, jež měly zabránit pronikáni 
jedu do těla. Zastánci chemických léků z jedovatých látek typu rtuti nebo arseniku 
jejich škodlivé působení na lidské tělo popírali, případně připomínali vyprávění 
o dávných panovnících, kteří své tělo tak dlouho po malých dávkách navykali na 
působení jedů, že se vůči otravě stalo odolné.92 Patrně nejrozšířenějším narativem 
tohoto typu byl příběh o králi Mithridatovi, který připomíná v souvislosti se stej-
nojmenným protijedem také Ján Weber.93 

Užívání mithridatu a jemu podobných léků Weber doporučuje v situaci, kdy již 
morový jed do těla pronikl a je potřeba jej odtud co nejdříve vypudit. K tomu slou-
žily vedle pouštění žilou a nejrůznějších projímadel zejména prostředky vzbuzující 
pocení.94 Přední místo mezi diaforeticky působícími léky zaujímal všeobecně zná-
mý dryák, který popsanými účinky připomíná chemické látky užívané v ochran-
ných amuletech. Weber o něm napsal, že „rovně jako oheň všecky zlé a shnilé vlhkosti 

v povětří spaluje, tak i dryák jest právě ignis purgatorius, oheň čistící, kterýž všecky sh-

niliny a zlé vlhkosti v těle spaluje a ztravuje“.95
 Ke složení dryáku či mithridatu, jež 

mohlo v některých variantách zahrnovat i několik desítek příměsí,96 se Weber ve 
svém díle nevyjadřuje, podobně jako v případě několikrát zmíněného diaforetika 
nazývaného zlaté vejce, jehož účinky inzerovali v tištěných letácích potomci němec-
kého lékaře Caspara Keglera (1461 – 1537) ještě v první polovině 17. století.97 Po-
dobně stroze je popsán také antimonitový lék s názvem Antimonium diaphoreticum, 
o němž Weber pouze napsal, že „způsobem chymickým uměle se připravuje“.98 Chválen 

92 ČERNÝ K.: Mor 1480–1730, s. 380-381; srov. ČERNÝ, K.: Magical and Natural Amulets in Early Modern Plague Treati-

ses, s. 81-101. K příběhům o jedem zcela prosycených jedincích ve středověkých traktátech o moru viz TOMÍČEK, 
D.: Mor a lékařská literatura pozdního středověku, s. 35-46.   

93 JÁN WEBER: Amuletum, s. 84. K mithridatu viz též TOTELIN, L. M. V.: Mithridates´Antidote – A Pharmacological 

Ghost, s. 1-19.
94 Ján Weber podobně jako další soudobí lékaři doporučoval flebotomii obezřetně a s ohledem na tělesnou dispozici, 

případně věk pacienta. V lékařské komunitě navíc panovalo přesvědčení, že pokud se žilou pacientovi nepustí hned 
v počáteční fázi nemoci, působí takový zákrok spíše škodlivě. Srov. GELLNER, G.: Nemoc Ladislava Pohrobka, s. 244-245. 

95 JÁN WEBER: Amuletum, s. 84.
96 NOCKELS FABBRI, Ch.: Treating Medieval Plague. The Wonderful Virtues of Theriac, s. 247-283. 
97 HEINRICHS, E. A.: Plague, Print, and the Reformation. The German Reform of Healing, 1473–1573, s. 120-123.  
98 JÁN WEBER: Amuletum, s. 83. K užívání bezoáru v lékařství viz DO SAMEIRO BARROSO, M.: The Bezoar Stone. 

A Princely Antidote, The Távora Sequeira Pinto Collection – Oporto, Acta medico-historica adriatica, s. 77-98.
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je naopak konkrement z trávícího traktu přežvýkavců známý po staletí jako bezoár, 
s jehož příznivými vlastnostmi se údajně Ján Weber během morové nákazy osobně 
seznámil. O tomto léku autor dále uvedl, že v minulosti se jednalo o výsostný lék 
vladařů, zatímco v současnosti je dostupný ve všech dobře zařízených lékárnách.99 

Zmínka o dostupnosti bezoáru v dobrých lékárnách nás závěrem přivádí k urči-
tému paradoxu Weberova díla, který je vyjádřen již jeho názvem Amuletum. V de-
dikační předmluvě se autor k volbě tohoto názvu nevyjadřuje a lze spíše předpo-
kládat, že slovo je užito metaforicky ve vztahu k celé knize, která má představovat 
onen amulet, tj. prostředek, jehož užívání chrání před morovou nákazou.100 Weber 
věděl, že určité druhy ochranných substancí se výslovně nazývají amuleta, toto slo-
vo v textu své knihy v souvislosti s léky obsahujícími arsenik a rtuť užil. Zarážející 
ovšem je, že neuvedl jejich vedlejší nežádoucí účinky, jak bylo v dobových dílech 
adresovaných vzdělaným nelékařům zvykem, přestože např. Ezechiel Bautschner 
jejich dostupnost zdůraznil slovy, že se prodávají skoro ve všech lékárnách. Ab-
sence této varovné poznámky koresponduje s celkovým zaměřením díla i s jeho 
ideovým plánem, který upřednostňuje osvědčené, byť i třeba finančně nákladné 
prostředky, mezi něž bezpochyby patřil i výše připomínaný bezoár. Domnívám se, 
že tento paradox může nejen souviset s autorovou osobní zkušeností, ale též i s jeho 
provozovanou živností. Jako lékárník poskytoval svému okolí léky, o jejichž účin-
nosti byl přesvědčen a za něž případně mohl svou pověstí ručit.

Tematicky dobře vyvážený spis, kterým Amuletum bezpochyby je, poskytuje ná-
vod, jak zodpovědně upravit život města v době morové epidemie, aniž by se jeho 
autor vydal na tenký led případných kontroverzí, jež by mohly vyvolat jeho názory, 
ale především doporučované léky s potenciálně škodlivými účinky. Patrně i z to-
hoto důvodu je Weberovo Amuletum v některých farmakologických aspektech pře-
kvapivě konzervativní a na informace skoupé, aniž by tuto skutečnost bylo možné 
vysvětlit orientací na nemajetné, resp. nevzdělané uživatele, kteří k Weberovým 
čtenářům zcela jistě nepatřili. Zarážející je v této souvislosti rovněž skutečnost, 
že se autor nevyjadřuje ke složení představovaných kompozitních léků, případně 
udává ke způsobu jejich výroby jen povšechné informace. Patrně předpokládal, že 
cílová skupina čtenářů jeho pojednání si léky objedná v jeho oficíně. Amuletum je 
tak možné číst jako dílo, jehož smyslem je zajistit úspěch v boji s morovou nákazou 
nejen městské komunitě, ale též i jeho autorovi, který se v návaznosti na jeho vy-
dání stal v životě města víc než respektovaným lékárníkem.

99 JÁN WEBER: Amuletum, s. 85-86. 
100 LICHNEROVÁ, L.: Prínos, s. 131.
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Summary

Ján Weber’s Amuletum in the Context of Czech Written Printed Books
on Plague from the 16th and 17th Centuries

David Tomíček

The pharmacist from Prešov, Ján Weber, published a book written incon-
temporary Slovak about plague called Amuletum in 1645. Version written in 
Hungarian language was published in the same year, preceded by a German one 
a year earlier. Three language variants are proof of the fact that Ján Weber’s am-
bition was to appeal to the widest possible range of readers. This was, after 
all, the intention of printed treatises on plague written in vernacular language 
in general. These books were addressed to educated non-physicians and their 
purpose was to provide information in times of epidemiological crisis. For the 
purposes of this study, Weber’s Amuletum is compared with Czech written pub-
lications on plague from the 16th and 17th century. In his work, Ján Weber 
follows the modern trend of early modern treatises on plague which emphasize 
the importance of collective measures based on the principles of quarantine. In 
pharmacological matters, on the other hand, he is relatively conservative. The 
author already states in the preface that his work is based on the traditional 
principles of Hippocratic and Galenic medicine. Weber’s views on the practical 
consequences of plague are consistent with contemporary medical discourse. In 
his opinion, the doctor should not visit infected people in person and, if he is en-
trusted with this task, he should not visit other patients. The effort to isolate the 
doctor from the sources of potential infection is also related to the recommenda-
tion to create printed instructions finstructions about how to behave during an 
epidemic and what medication to use for households. Ján Weber was not a sup-
porter of iatrochemistry, which was popular among physicians especially in the 
17th century. Therefore, chemical medication containing mercury and arsenic 
are only marginally mentioned in his work. On the contrary, he emphasizes the 
effectiveness of traditional antidotes, such as rue, citrus fruits or bezoar powder.
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Epidemie ve vybraných slovenských
překladech Vědomostí Matěje Bela*

TAŤÁNA SOUČKOVÁ

Dílo polyhistora Matěje Bela zůstává dodnes v mnoha ohledech nepřekonáno. 
Je odrazem dobového stavu vědeckého poznání ovlivněného osvícenskými ten-
dencemi, přičemž udivuje šíří svého záběru, který zahrnuje texty teologické, peda-
gogické, jazykovědné i vlastivědné. Všechny Belovy práce však do jisté míry stojí 
ve stínu jeho největšího počinu, kterým je monumentální syntéza Notitia Hungari-

ae Novae Historico-geographica, v překladu Historicko-geografické vědomosti o Novém 

Uhersku (dále v textu jako Vědomosti). Bel byl nejen autorem, ale především edi-
torem a redaktorem rozsáhlých historicko-geografických popisů uherských stolic, 
které byly postupně vydávány od roku 1735. Z původního záměru, kdy mělo spatřit 
světlo světa všech 48 zpracovaných charakteristik stolic, se podařilo tiskem vydat 
jen jejich malou část. Ve čtyřech svazcích byly v letech 1735 – 1742 vydány popisy 
Bratislavské, Turčanské, Zvolenské, Liptovské, Pešťansko-pilišsko-šoltské, Novo-
hradské, Těkovské, Nitranské, Hontské a Malohontské stolice.1 Roku 1749 byly 
zvlášť publikovány Vědomosti Mošoňské stolice a již před zahájením tisku uvede-
ných Vědomostí vyšel jako součást Prodromu

2 popis Spišské stolice.3

Belovo encyklopedické dílo je zdrojem obrovského množství informací, které jsou 
stále aktuálním objektem analýzy odborníků z řad historiků, geografů, etnologů, fi-
lologů, ale například i historiků umění.4 Stále intenzivněji se prosazuje především 

* Text je výstupem z řešení grantových projektů KEGA-005UCM-4/2019 Prírodné pomery Nitrianskej stolice v 18. storočí 

pohľadom Mateja Bela (vysokoškolská učebnica) a APVV-18-0196 Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia 

a aplikácia) na Katedře historických věd a středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Meto-
děje v Trnavě.

1 Všech 48 stolic zpracoval úplně nebo alespoň částečně, JURÍKOVÁ, E.: Belove Vedomosti vo svetle súčasných poznat-

kov, s. 15.
2 Prodromus (Hungaraie antique et novae prodromus – Posel Starého a Nového Uherska) byl v Norimberku vydán tiskem 

v roce 1723. Jednalo se o náčrt původního záměru obrovského vlastivědného projektu, na zpracování kterého však 
Matěj Bel postupně rezignoval z důvodu jeho náročnosti. Vědomosti jsou částečnou realizací Belovy idey, avšak 
v podstatně menším měřítku, než jak zamýšlel při tvorbě Prodromu, TIBENSKÝ, J.: Veľký vlastivedný projekt Mateja 

Bela a jeho snahy o organizovanie vedeckého života v Uhorsku, s. 162-163.
3 NAGY, I.: Cicavce vo Vedomostiach Mateja Bela, s. 6.
4 JURÍKOVÁ, E.: Belove Vedomosti vo svetle súčasných poznatkov, s. 16-17.
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interdisciplinární přístup k Vědomostem, které je nutné vnímat jako celek5 podávající 
svědectví o myšlenkovém světě uherských intelektuálů 18. století, mezi nimiž právě 
Matěj Bel zaujímá přední místo coby „velká ozdoba Uherska – magnum decus Hungari-

ae“, jak jej nazval, až po Belově smrti, literární historik Alexius Horanyi.6

Následující text si klade za cíl nahlédnout obsah Vědomostí z pozice dějin medi-
cíny, konkrétně problematiky nakažlivých nemocí a jejich výskytu na území raně 
novověkého Slovenska. Tato interpretační rovina si však žádá bližší vysvětlení 
okolností vzniku Vědomostí a jejich struktury. Dalším důležitým aspektem jsou pak 
metodická východiska kritické analýzy tohoto pramene.

Základním rysem Belova pracovního postupu při tvorbě Vědomostí bylo vytvo-
ření rozsáhlé a dobře fungující sítě spolupracovníků z řad učenců i vlastních stu-
dentů, kteří se mu stali oporou při získávání materiálu pro budoucí text. Matěj 
Bel byl iniciátorem celého projektu a jeho hlavním editorem. Sám uskutečňoval 
výzkumné cesty a usměrňoval své informátory v tom, jak mají zpracovat dotazníky, 
které jim do jednotlivých stolic zasílal. Belovi spolupracovníci mu následně dodá-
vali nejen vyplněné dotazníky, ale mnohdy také kompletovali rozsáhlé podklady 
pro popisy jednotlivých stolic, které Bel redakčně upravoval a přejímal.7 Jeho nej-
významnějším spolupracovníkem, kterého Ján Tibenský označuje v určitém slova 
smyslu jako „spoluautora“, byl Samuel Mikovíny, kartograf a všestranný vzdělanec, 
tvůrce map uherských stolic pro Vědomosti.

8 
Některé popisy vznikaly primárně na základě Belovy vlastní autopsie a znalostí, 

přičemž nejvýraznějším příkladem jsou patrně Vědomosti Zvolenské stolice. Důvod 
je prostý, Matěj Bel byl rodákem z Očové na Podpolaní a určitou dobu působil jako 
učitel a evangelický duchovní v Banské Bystrici. K regionu měl hluboký vztah, což 
se v textu Zvolenské stolice zřetelně odráží.9 

Vědomosti jsou encyklopedickým dílem, což předpokládalo využití široké palety 
starších titulů dobové odborné literatury a historických pramenů. Matěj Bel citoval 
obrovské množství dokumentů počínaje antickými autory, které často zařazuje spí-
še z estetických důvodů a jako ozdobu textu,10 až po ve své době aktuální práce, jako 
tomu bylo například ve Vědomostech Trenčínské stolice.11 

5 Na nezbytnost interdisciplinárního přístupu poukazovala například Viera Urbancová v stati zaměřené na etnolo-
gické prvky ve Vědomostech. URBANCOVÁ, V.: Slovenský ľud v diele Mateja Bela, s. 257.

6 TIBENSKÝ, J.: Veľká ozdoba Uhorska. Dielo, život a doba Mateja Bela, s. 11-12.
7 MINÁRIK, J.: Curriculum vitae Mateja Bela, s. 40-42.
8 TIBENSKÝ, J.: Veľká ozdoba Uhorska. Dielo, život a doba Mateja Bela, s. 173.
9 NAGY, I.: Belove Vedomosti o Zvolenskej stolici, s. 21, 24, 28.
10 Ibidem, s. 24-25.
11 Bel použil texty z let 1722 (analýza práv uherských stavů z pera Michala Benčika) a 1728 (Obrana slavné Trenčínské 

stolice Jana Baltazara Magina), NAGY, I.: Matej Bel a Vedomosti o Trenčianskej stolici, s. 30-31, 44-46.
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Samotné texty Vědomostí mají jednotnou strukturu a jsou vždy rozděleny do 
dvou částí. První z nich je všeobecná (Pars generalis), která se dále dělí na oddíl příro-
dopisný a politický. Obsahuje kulturně-geografickou charakteristiku stolice, která 
zahrnuje zeměpisné vymezení, topografii, hospodářská specifika, ale také zmiňuje 
povahu obyvatelstva a významné šlechtické rody v dané župě. Druhá část je speciální 

(Pars specialis). Konkrétně popisuje jednotlivá města, hrady, zámky, městečka a na-
konec obce stolice, a to vždy podle příslušných okresů.12

V rámci historického, respektive historicko-geografického výzkumu Vědomostí 
se zlomovým momentem stalo jejich postupné překládání do slovenského jazyka. 
To umožňuje zpřístupnění tohoto jedinečného pramene širokému okruhu zájemců 
z řad odborné, ale také laické veřejnosti a významně rozšiřuje možnosti intepreta-
ce Belova díla v různých kontextech. Důležitým milníkem se v tomto ohledu stal 
rok 2013, kdy pod záštitou Kysuckého muzea v Čadci vyšel první bilingvální latin-
sko-slovenský výtisk Vědomostí Trenčínské stolice. Následovaly Liptovská (2014, 
2019), Oravská (2015), Turčanská (2016), Zvolenská (2017) a Těkovská stolice 
(2019).13 Pro úplnost je třeba dodat, že překlady Belových Vědomostí, nebo jejich 
vybraných částí, které se týkají území Slovenska, byly realizovány již od roku 1984. 
Pro účely této studie je důležité upozornit na překlad Zemplínské stolice, který vy-
šel v roce 2000 a přestože kvalitou kritického zpracování textu zdaleka nedosahuje 
úrovně edic z dílny Kysuckého muzea, poskytuje základní relevantní materiál pro 
cíle, které jsou v tomto textu sledovány.14 

Metodickým východiskem stati o epidemiích v díle Matěje Bela byla excerpce 
všech publikovaných slovenských překladů Vědomostí

15 za účelem zjištění toho, jak, 
případně zda vůbec, Bel tuto problematiku reflektuje.

Výsledným zjištěním je, že nakažlivé nemoci a epidemie Bel zmiňuje sporadicky, 
přičemž v některých stolicích se o nich neobjevuje vůbec žádná informace. Zde je 
třeba opět připomenout Belovu roli při vypracovávání charakteristik jednotlivých 
stolic. Ta byla především sestavovatelská, encyklopedistická, dnes bychom řekli 
redaktorská. Objem materiálu, který byl získán, nemohl Matěj Bel vytěžit pouze 
samostatnou prací, i bez toho je jeho vklad do koncepce a celkové kompletace Vě-

domostí výjimečný a obdivuhodný. Spoléhal se na podklady svých kolegů a studen-
tů, v čemž tkví příčina rozkolísané úrovně pestrosti a šíře některých popisů, což 
je zřetelné v jejich vzájemné komparaci a evidentní například ve vztahu k tématu 

12 NAGY, I.: Cicavce vo Vedomostiach Mateja Bela, s. 7.
13 Ibidem. Ve studii je citováno druhé vydání Liptovské stolice z roku 2019.
14 Ke starším překladům viz JURÍKOVÁ, E.: Belove Vedomosti vo svetle súčasných poznatkov, s. 17-20.
15 V chronologickém pořadí podle roku vydání (2000 – 2019): Užská, Zemplínská, Trenčínská, Liptovská, Oravská, 

Turčanská, Zvolenská, Těkovská.



59

HISTORIA MEDICINAE SLOVACA VI. Štúdie

epidemií.16 Analyzované úryvky z textů Vědomostí jsou ve studii následně doplněny 
o komentáře a poznámky z odborné literatury.

Nakažlivé nemoci a epidemie ve vybraných edicích Vědomostí

Obecná zmínka o nakažlivých nemocech se nachází ve všeobecném popisu Liptov-
ské stolice, a to v kontextu výkladu o rostlinstvu. Jedná se o lidovou pranostiku spo-
jenou s lískami. Je uvozena stručnou informací, že na Liptově kvůli silným mrazům 
méně rodí ovocné stromy a „lahšie to však nemajú ani lesné stromy, ktorých plody stihnú 

dozrieť len veľmi zriedka.“ Bel dále pokračuje: „To sa však týka predovšetkým orechov lies-

ky, ktoré ak by sa ich urodilo veľa a aj by úplne dozreli, sú pre vidiečanov predpoveďou, že deti 

budú trpieť kiahňami a dospelí úplavicou.“ Vzápětí však Bel o pravdivosti takové předpo-
vědi pochybuje a zcela racionálně ji uvádí na pravou míru slovy: „Druhý prípad by som 

sa nezdráhal pripustiť, ak by sa lieskovcami prejedali ľudia, ktorí nie sú na tieto plody vôbec 

zvyknutí, súvislosť kiahní s týmito orechami však nenachádzam žiadnu.“17

Další poznámka o podobných infekčních chorobách je uvedena pouze v rámci 
výkladu o městu Kremnica, tedy ve speciální části Vědomostí Těkovské stolice. Zde se 
navíc objevuje informace o moru a jeho souvislosti s kvalitou ovzduší: „Nie som si 

istý, či vzduch, ako viniť, neodvažujem sa však ani vymedzovať presné hranice, keďže je 

isté, že keď mor postupoval inde, obyvatelia tu vtedy zostávali zdraví a odolní voči pôsobeniu 

zamorenia. Ako to? Pretože sotva niekde inde možno zaznamenať priaznivejšie osudy mlá-

deže oboch pohlaví. Často sa v priebehu celého desaťročia pochová sotva jeden alebo dvaja 

v rozpuku takého útleho veku. Doposiaľ zriedkavé sú kiahne, šarlach a týfus.“
18

 Na jiném 
místě pak stručně zmiňuje ještě nákazu „chorobou šířenou stykem“, podle všeho 
syfilis. Ten ale spojuje s vypuknutím moru během povstání Gabriela Betlena v letech 
1619 – 1626, kterému bude věnována pozornost později.19

Co se týče epidemií nakažlivých nemocí, v ostatních analyzovaných svazcích 
Vědomostí se Matěj Bel zmiňuje takřka výhradně o moru, a i to často jen telegraficky. 
Na druhou stranu je však nutné zdůraznit další kontext, který je spojen se zmínka-
mi o infekčních nemocech, a tím je zkažený vzduch prostřednictvím nějž se měly 
šířit epidemie. Bel tedy například při popisu Trenčínské stolice uvádí, že podnebí 
„[…] je svieže a veľmi podobné horskému podnebiu. Dozvedeli sme sa, že sa tu vyskytujú 

16 NAGY, I.: Cicavce vo Vedomostiach Mateja Bela, s. 7-8.
17 Veškeré citace slovenských překladů jsou ponechány v originále, přičemž konkrétní termíny, které jsou v českém 

a slovenském jazyce výrazně odlišné, jsou přeloženy v příslušné poznámce pod čarou; kiahne znamenají v českém 
jazyce neštovice, MATEJ BEL: Liptovská stolica, s. 157.

18 Šarlach, v českém jazyce spála. Bel dále připojuje výklad o strumě a edémech, kterými zde lidé často trpěli a jejichž 
vznik připisuje znečistěné vodě, MATEJ BEL: Tekovská stolica, s. 227.

19 Ibidem, s. 231.
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oblasti a dediny, v ktorých nikdy žiadna morová pliaga nemohla besnieť.“20 Podobně jako 
u výše citovaného úryvku z dějin Kremnice, i v případě Trenčínské stolice Matěj 
Bel vyzdvihuje důležitou roli vzduchu při udržování dobrého zdraví a při ochraně 
před nakažlivými chorobami. Dalším příkladem je středoslovenské město Ľubieto-
vá: „[…] ovzdušie v meste je také zdravé, že choroby sa tu ľahko nešíria. Preto, ako si spo-

míname, slúžilo za útočisko tým, ktorí utekali před morovou epidémiou. Jedni to pripisujú 

drsnosti hôr, ktorými je mesto obkolesené, iní výparom z oxidácie medi.“21

Představa, že nemoci se přenášejí kvůli špatnému ovzduší, vychází z obecně roz-
šířeného stavu medicínského poznání v období středověku a raného novověku. 
Koncept teorie o miasmatech, tedy škodlivých vzdušných výparech pocházejících 
z čehokoli zkaženého a hnilobného, se objevuje už u Hippokrata, přičemž v prů-
běhu následujících století byl v evropské medicíně považován za neustále platný. 
Změna přišla až s počátkem 19. století, kdy v rámci vědeckého pokroku začaly být 
realizovány výzkumy směřující k odhalení bakteriálního původu nákaz.22

Morové epidemie

Belův stručný výklad o moru23 se ve všech případech týká období 17. století 
a počátku 18. století, přičemž ne vždy jsou zmínky přesně datovány, jako je tomu  
u města Ľubietová, kde autor pouze odkazuje na útěk před morovou nákazou. 
Z celkového kontextu je nicméně zřejmé, že má Matěj Bel na mysli rozsáhlé moro-
vé epidemie, které Uhersko opakovaně sužovaly právě v tomto období a které byly 
spojeny s protihabsburskými povstáními.

Tato problematika je v rámci slovenské historiografie dobře známá, zmínka 
o ničivých vlnách morové nákazy je stabilní součástí výkladu raně novověkých 
dějin ve velkých syntézách i regionálních monografiích měst či obcí. Pro úplnost 
je třeba dodat k Belovu pohledu na mor několik doplňujících poznámek. Pojmem 
mor, či morová nákaza, nebyl označován jen mor (pestis), ale za těmito výrazy se 
mohly skrývat i další druhy infekčních onemocnění, zejména neštovice, spalničky, 
úplavice nebo tyfus.24 Velké morové rány v 17. století a v první polovině 18. století 

20 Dále Bel dodává, že venkovské obyvatelstvo má pevné zdraví, dobrou fyzickou kondici a bujarou povahu. MATEJ 
BEL: Trenčianska stolica, s. 79.

21 Zmínka o mědi navazuje na předešlý výklad o povaze vzduchu v báňských městech středního Slovenska. MATEJ 
BEL: Zvolenská stolica, s. 269.

22 STERNER, C. S.: A Brief History of Miasmic Theory.

23 Ve Vědomostech není přesně specifikováno, o kterou formu moru se jedná, nicméně lze předpokládat, že šlo o bubonický 
(dýmějový) mor, který od 14. století v Evropě převládal. Po krátkém průběhu onemocnění umíralo 40–90 % pacientů. 
Druhým, méně častým, typem byl plicní mor, BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 15-16.

24 Ve slovenském jazyce kiahne, osýpky, úplavica/dyzentéria, týfus. Za nakažlivé onemocnění byl považován i ergo-
tismus, otrava jídlem z mouky namleté z plesnivého obilí. MATULA, V. – VOZÁR, J. et al.: Dejiny Slovenska 2: 
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zasáhly, na rozdíl od většinou regionálně ohraničených epidemií jiných chorob, 
prakticky celé území dnešního Slovenska a způsobily značný úbytek obyvatelstva.25

Vzhledem k povaze informací, které uvádí Matěj Bel, je možné usuzovat, že 
se týkají primárně morové nákazy. Pokud se jednalo ještě o jinou nemoc, bylo to 
v textu výslovně uvedeno, jako u popisu událostí v Kremnici.

Z chronologického hlediska Bel poprvé zmiňuje mor v roce 1601 v Banské Bys-
trici. V devátém paragrafu popisu města vypočítává pohromy, které jej zasáhly na 
počátku 17. století. Mor charakterizuje jako „pohromu, ktorej sa žiadna z tých, kto-

ré sme doteraz videli, nevyrovná.“ Předešlými pohromami myslí opakované požáry 
a hladomor. Dále je uvedeno, že „v roku 1601 vyľudnila mesto morová nákaza horšia 

ako obvykle. Uvádza sa, že počet tých, ktorí podľahli tejto skaze, bol niekoľko tisíc.“ Nemoc 
netrápila jen lidi, objevil se i mor hovězího dobytka, „ktorý nasledoval potom, spôsobil 

vážnejšie škody práve preto, že sily mesta boli ešte nedávnej pohrome zoslabené. Takéto 

straty postihli ľudí aj zvieratá.“ Pak už Bel jen dodává, že když se v roce 1605 Banskou 
Bystrici chystali vypálit Bočkajovi vojáci, město se ocitlo na pokraji záhuby.26

Roku 1624 je ve Vědomostech Těkovské stolice v rámci historie Kremnice po-
psáno, jak povstání Gabriela Betlena zasáhlo provoz zlatých dolů. Matěj Bel průběh 
vojenských akcí a jejich dopadu na obyvatele Kremnice přebírá od Františka Ka-
ziho (1695 – 1760), jezuitského historiografa.27 Společně s ním tedy píše, že válka 
„zanechala v Uhorsku všetky svoje zlá. Hlad vystriedal mor a koho ušetrilo besnenie Marta, 

tých najsmutnejším spôsobom hubila choroba šírená stykom.“28

Následné vlny moru Bel připomíná v letech 1645 a 1679, v obou případech se 
jedná o Banskou Bystrici. Zprávě o morové ráně předchází stručná zmínka o po-
vstání Jiřího I. Rákócziho v letech 1644 – 1645. Matěj Bel morovou ránu řadí mezi 
„ďalšie pohromy mesta“, kdy „v roku 1645 mesto postihla hrozivá morová nákaza, kto-

rej padlo za obeť obrovské množstvo obyvateľov.“ Navzdory tomu, že nákaza nakonec 
ustoupila, postihly Banskou Bystrici další katastrofy, zejména požáry.29 

Nedlouho po této epizodě mor udeřil znova, a to v souvislosti s novým pro-
tihabsburským povstáním (1678 – 1686), tentokrát pod vedením Imricha Thö-

(1526 – 1848), s. 228.
25 Rozsáhlé morové epidemie byly na území Slovenska zaznamenány v letech 1644 – 1645, 1663 – 1664, 1683 – 

1684 a 1708 – 1713. MATULA, V. – VOZÁR, J. et al.: Dejiny Slovenska 2: (1526 – 1848), s. 228, pozn. 41.
26 Povstání Štěpána Bočkaje probíhalo v letech 1604 – 1606. MATEJ BEL: Zvolenská stolica, s. 213, 489, pozn. 220.
27 MATEJ BEL: Tekovská stolica, s. 459-460, pozn. 130.
28 Jméno boha Marta zde vystupuje jako přenesený výraz pro boj, válku. Tamtéž, s. 231, 460, pozn. 131. Autor mo-

nografie o dějinách města Kremnice v raném novověku, Daniel Haas Kianička, datuje morové rány v 17. století 
přibližně do let 1626 – 1628, 1645 a 1646. Za nejhorší označuje epidemii moru v letech 1710 – 1711, která byla 
součástí poslední skutečně velké morové epidemie v rámci středoevropského prostoru. KIANIČKA HAAS, D.: 
Kremnica v ranom novoveku. Štúdie k dejinám kultúry a každodenného života v 16. – 18. storočí, s. 278-280, 311-313.

29 MATEJ BEL: Zvolenská stolica, s. 227.
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köliho. Dramatická situace ve městě, které se nejprve Thökölimu vzdalo, aby se 
následně muselo naopak obávat hněvu císařských vojáků, se vyhrotila propuknu-
tím masivní epidemie: „Morová pliaga, ktorá sa v roku 1679 rozšírila, nakazila totiž 

aj naše mesto a takmer ho vyľudnila.“
30

 Belovu strohou zmínku je možné doplnit 
informacemi ze současné odborné literatury, která morovou ránu z roku 1679 
hodnotí jako jednu z nejničivějších v dějinách Banské Bystrice. Nákaza se začala 
šířit v srpnu, přičemž její vrchol přišel v lednu následujícího roku. Mor si vybral 
krutou daň i mezi měšťany, kteří kvůli vysoké úmrtnosti nedokázali obsazovat 
uprázdněné městské úřady. Na znak díku za překonání morové rány byl na Hlav-
ním náměstí (dnes Náměstí SNP) postaven morový (Mariánský) sloup, jenž byl 
vysvěcen v říjnu 1681.31

Také 18. století bylo dobou, kdy v Uhrách zuřily rozsáhlé epidemie decimu-
jící obyvatelstvo všech věkových skupin i sociálního postavení. V návaznosti na 
události v Banské Bystrici je ve Vědomostech Zvolenské stolice připomenut mor ve 
Zvoleně, který měl opět souvislost s řáděním vojáků bojujícím proti armádě císaře 
Josefa I. Tentokrát byl vůdcem protihabsburského uherského povstání František II. 
Rákóczi, boje probíhaly v letech 1703 – 1711.

Matěj Bel se věnuje popisu těchto skutečností detailně, neboť se ho přímo osob-
ně dotýkaly.32 Roku 1708 byl Zvolen nejen vypálen povstalci (kuruci), ale objevil se 
i mor. Bel výskyt nemoci zmiňuje v kontextu výkladu o zkáze města: „Ubehlo veľa ro-

kov, kým mesto, ktoré sa po týchto udalostiach stalo bezmála najbiednejším zo všetkých, do-

kázalo povstať z popola. Lebo okrem toho, že takmer celé dva roky bolo obsadené vojenskou 

posádkou, mešťanov veľmi obmedzoval najprv mor a hneď potom drahota potravín, takže 

beztak oslabení dlhými a ťažkými búrlivými časmi mohli znovu načerpať tým menej síl.“33

Rákócziho povstání a s ním spojené epidemie nakažlivých nemocí zanechaly 
tragickou stopu také na východě dnešního Slovenska. Vědomosti Zemplínské sto-
lice konkrétně popisují situaci v městečkách Stropkov a Michalovce. Na rozdíl od 
všech předešlých záznamů obsahuje informace o moru ve Stropkově přesný počet 
zemřelých, což lze s největší pravděpodobností přisoudit detailním podkladům pro 
charakteristiku Zemplínské stolice.

30 Tamtéž, s. 233.
31 KLEMENT, C. et al.: Verejné zdravotníctvo a jeho história v banskobystrickom regióne v kontexte Slovenska, s. 39.
32 Matěj Bel byl členem poselstva města Banská Štiavnica, které na podzim roku 1703 navštívilo tábor Rákócziho ge-

nerála Mikuláše Bercséniho nedaleko Zvolena, BEBEJ, J. – MALINIAK, P. – ČATAYOVÁ, S. (eds.): Zvolen (1243 – 

2013), s. 137.
33 MATEJ BEL: Zvolenská stolica, s. 361. V literatuře není morová rána z počátku 18. století speciálně zmiňovaná, nic-

méně o ničivé morové epidemii najdeme informace k letům 1644 až 1645. Ve zvolenské farnosti a jejím okolí padlo 
za oběť chorobě až 1 070 obětí, zemřeli všichni členové městské rady včetně rychtáře. BEBEJ, J. – MALINIAK, 
P. – ČATAYOVÁ, S. (eds.): Zvolen (1243 – 2013), s. 133 (viz též s. 425, pozn. 9).
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Po výčtu útrap, které obyvatelé Stropkova museli snášet během předešlých po-
vstání, Bel uvádí, že „roku 1709 zúril v tomto mestečku mor, ktorý pohltil asi 775 obyva-

teľov.“ Vojenské operace spolu s epidemií tedy měly za následek pokles počtu oby-
vatel města.34 Tento údaj je uveden také v odborné literatuře s odkazem na starší 
topografickou práci z roku 1803, avšak vzhledem k absenci církevní matriky z té 
doby nemůže být ověřen. Obecně je ale možné dokumentovat vysoký úbytek oby-
vatelstva díky porovnání daňových soupisů z let 1705 a 1715 i 1720.35

Podobně tíživá byla situace i v Michalovcích, které zčásti kvůli povstání Františ-
ka II. Rákócziho, ale zejména kvůli moru, přišly o většinu obyvatel. Nemoc řádila 
v městečku od října roku 1709, přičemž epidemie neustoupila ještě ani v květnu 
následujícího roku. Přesný počet obětí moru není znám, nepřímo jej lze odhadovat 
podle analogií s okolními městy jako Prešov, Sabinov, Humenné či Trebišov. Před-
pokládá se, že šlo zhruba o polovinu všech obyvatel, případné zpřesnění je možné, 
podobně jako v případě Stropkova, konzultovat s pozdějšími daňovými soupisy.36

Matěj Bel ve Vědomostech Zemplínské stolice u městečka Michalovce uvádí pou-
ze všeobecnou informaci, která navíc není datována. Kontext však napovídá, že řeč 
je právě o období počátku 18. století, respektive o následcích protihabsburských 
povstání: „Voľakedy boli Michalovce také početné a také vznešené mestečko, že boli hlavou 

tohto slúžnovského obvodu. To môžeme smelo povedať. Ale čiastočne pre výskyt moru, čias-

točne pre neprávosti čias tak upadli, že sú teraz horšie ako niektoré dediny.“37

Poslední zmínka o morové epidemii ve slovenských překladech Belových Vědo-

mostí je v rámci popisu Trenčína ve stejnojmenné stolici. Na rozdíl od všech výše 
citovaných úryvků se v případě města Trenčín jedná o odkaz na morovou ránu 
prostřednictvím informace nikoli o moru samotném, ale v chronogramu na obraze 
sv. Františka Xaverského, jemuž je kostel zasvěcen. Chronogram měl v latinském 
originále podle Bela odkazovat na letopočet 1710,38 tedy dva roky po slavné bitvě 
u Trenčína (respektive u Hámrů) mezi Františkem II. Rákóczim a císařskou armá-
dou. Prohra Rákócziho předznamenala konec jeho povstání.

Z dostupných pramenů je známo, že ničivá morová rána, jíž kromě bitvy před-
cházel i rozsáhlý požár, vypukla ve městě právě roku 1710. Z demografického hle-
diska zapříčinila nejvyšší propad v počtu obyvatel od roku 1528, moru podlehlo 

34 MATEJ BEL: Zemplínska stolica, s. 163-164.
35 V monografii města Stropkov je popsána ještě morová rána z jara roku 1711, k níž však také není možné dohledat 

přesné údaje, protože matriky se dochovaly jen za měsíce červenec, srpen a prosinec. Soupisy z let 1715 a 1720 
reflektují důsledky obou vln moru. BEŇKO, J. et al.: Stropkov, s. 73, tamtéž viz pozn. 285, 286.

36 SEKELA, V. – JÁGER, M. (eds.): Dejiny Michaloviec, s. 102, 104.
37 MATEJ BEL: Zemplínska stolica, s. 173.
38 MATEJ BEL: Trenčianska stolica, s. 249, 357, pozn. 347. K výzdobě kostela viz GAJDOŠOVÁ, I.: Pamiatkové bohatstvo 

Trenčína, s. 219-220.
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okolo tisícovky lidí.39 Nápis v kostele tedy hlásá: „Z túžby odvrátiť ďalší mor, na počesť 

svätého Xaverského venovalo mesto Trenčín.“40
 

V rámci textu to Bel explicitně neuvádí, avšak s morovou epidemií je spojen 
i sloup, o němž nepřesně píše, že byl postaven v roce 1716. Tento barokní morový 
sloup se sousoším Svaté Trojice pochází již z roku 1712 a je památkou na oběti 
zmíněné morové rány. Dal jej postavit majitel trenčínského panství hrabě Mikuláš 
Illésházy.41

Belovy Vědomosti a možnosti jejich
interpretace v kontextu dějin medicíny

V závěru je na místě shrnutí prezentované problematiky, které chce být spíše 
obecnějším zamyšlením nad možnostmi kritické analýzy a interpretace Belových 
Vědomostí. Z pohledu historické vědy jde o pramen, který je v mnoha směrech je-
dinečný hloubkou svého faktografického záběru i jeho geografickou šíří. Jednotná 
kostra popisů stolic dává každému svazku jasnou a předvídatelnou strukturu, na 
druhou stranu jsou mnohé zajímavé poznatky ve Vědomostech doslova roztroušeny 
a jejich nalezení vyžaduje opakované pozorné pročítání a excerpování dat. Jen tak 
je možné získat materiál, s nímž je možné dále pracovat.

Důležitým faktorem analýzy je především korektní posuzování textu, který je 
primárně odrazem stavu dobového vzdělání, a tím i vědeckého diskurzu. Vědomosti 
Matěje Bela, jež jsou navíc výsledkem intenzívní kolektivní práce celé řady Belo-
vých kolegů, přátel i žáků, je nutné vnímat v kontextu času a okolností svého vzni-
ku. Mnohé údaje nejsou exaktní, vyskytují se četné nepřesnosti a co je podstatné 
pro témata, jakým jsou například nakažlivé nemoci a epidemie, informace o nich 
nejsou stabilní součástí všech svazků, a tedy ani jejich dostupných slovenských edic. 
V praxi to znamená, že marginální témata jsou ve Vědomostech zastoupena podle 
toho, jestli k nim měl Matěj Bel přístup, potažmo jestli mu je v rámci podkladů jeho 
spolupracovníci připravili a dodali.

Epidemie a nakažlivé nemoci patří mezi okrajová témata Vědomostí, jsou v nich 
zařazena nepravidelně a charakterizována velmi stručně. Až na jednu výjimku ne-
obsahovaly analyzované popisy stolic zmínky o přesném počtu obětí nákaz. I tam, 
kde se údaj objevil, není možné prokázat jeho spolehlivost kvůli absenci jiných pra-
menů. Je to do značné míry logické, Matěj Bel tvořil v období, které je z hlediska 

39 HORVÁTH, P.: Trenčín v období novoveku (1526 – 1848), s.78, 89.
40 MATEJ BEL: Trenčianska stolica, s. 249. Popis kostela Matěj Bel převzal z díla Imago Hungariae z roku 1721 od Jana 

Křtitele Najmara. MATEJ BEL: Trenčianska stolica, s. 357, pozn. 345.
41 MATEJ BEL: Trenčianska stolica, s. 249, 357, pozn. 351; GAJDOŠOVÁ, I.: Pamiatkové bohatstvo Trenčína, s. 228.
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historické demografie předstatistickým, a navíc Bel ani podobné cíle v rámci Vědo-

mostí nesledoval. Jeho popisy morových ran a řádění dalších infekčních chorob jsou 
nicméně zajímavým svědectvím, které může sloužit jako doplnění rozsáhlejších vý-
kladů regionálních dějin i obecně historie Slovenska v raném novověku.

Summary

Epidemics in the Selected Slovak Translations of Matthias Bel's Notitia

Taťána Součková

The aim of the paper is to present a unique historical source form the period of 
enlightenment in the context of history of medicine. Notitia Hungariae Novae Histo-

rico-geographica of Matthias Bel (1684 – 1749), a significant representative of early 
modern period scholarly writing, is a historical-geographical synthesis describing 
all forty-eight counties of the Kingdom of Hungary. Each volume has its fixed 
structure and content, however many interesting details and peculiarities concer-
ning the life in Upper Hungarian towns and rural areas are spread in the text rather 
unevenly. An academical bilingual Latin-Slovak translation of the Notitia was not 
published until 2013, although several volumes were completely translated into 
the Slovak language. Yet the quality of the Slovak variants of the text varied. With 
the emergence of bilingual editions, the possibilities of the analyses of the texts and 
their interpretation have become considerably wider. Based on the translation of 
Notitia, information about contagious diseases and epidemics were excerpted and 
analysed in the context of regional and political history of Slovakia in the 17th and 
18th century. For the most part, the diseases are mentioned briefly and without any 
further details. Presented information is complemented with scholarly literature. 
Many contagious diseases, such as smallpox, dysentery, typhus or syphilis are de-
scribed shortly and solely in particular volumes of Notitia, however, more attenti-
on is paid to the plague (pestis) and to tragic consequences of the (bubonic) plague 
epidemics. They kept occurring through the early modern period in the Kingdom 
of Hungary, especially in the times of anti-Habsburg uprisings.
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Morová epidémia v Moskve
v rokoch 1770 - 1772
v kontexte štátnej karanténnej
a sanitárnej politiky

MIROSLAV DANIŠ

Najvýznamnejšími prameňmi a dobovými zdrojmi, na základe ktorých môžeme 
analyzovať morovú epidémiu v Moskve v rokoch 1770 – 1772 je práca ruského 
lekára Afanasija Filimonoviča Šafonského (1740 – 1811),1 priameho účastníka uda-
lostí, ako i celý rad legislatívnych nariadení, vydaných ruskými vládnymi orgánmi 
v období vlády Kataríny II. (1762 – 1796).2 V súvislosti s historiografickými údajmi 
musíme spomenúť, že viacero veľmi cenných dobových prác lekárov - priamych 
účastníkov morovej epidémie - sa stratilo. Stalo sa tak počas pôsobenia Kristiá-
na Paeckena (1763 – 1779) a Jacoba Reineggsa (1786 – 1793) na poste vedeckých 
sekretárov Lekárskeho kolégia.3 Vedecké práce ruských lekárov, ktoré prichádzali 
do kolégia neboli často ani len preštudované a nedbalo sa archivovali. Keď sa po 
Reineggsovej smrti robila revízia archivovaných spisov kolégia podľa priloženého 
zoznamu, mnohé z nich sa nenašli. Tak sa napríklad nenašli práce významných 
lekárov Ivana Andrejeviča Poletiku O morovej epidémii z roku 1770, či Pjotra Vasili-
jeviča Malachova O morovej epidémii z roku 1783.4

K uvedenej problematike existuje aj veľmi rozsiahla odborná spisba (už od za-
čiatku 19. storočia) a uvedený fenomén si všíma historiografia dodnes. I napriek 
dobre spracovanej téme v ruskej historiografii je v našom prostredí pomerne ne-
známa, no pozornosť súčasnej vedeckej obce k tejto problematike vyvoláva aj jej 
aktuálnosť v súvislosti s pandemickými pomermi v rokoch 2020 – 2021. Je prekva-

1 ШАФОНСКИЙ, А. Ф.: Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год.  
С приложением всех для прекращения оной тогда установленных учреждений по Всевысочайшему 
повелению.

2 Полное собрание законов Российской Империи. (ďalej ako ПСЗ), Вып. 1. Т. 19.
3 Ich pôsobenie v Rusku sa spája aj s našim územím, keď Kristián Paecken prišiel do Ruska z Rožňavy a Jacob Rei-

neggs z Banskej Štiavnice. Pozri: DANIŠ, M.: Lekári Kristián a Matej Paeckenovci v kontexte rozvoja ruskej medicíny 

v druhej polovici 18. storočia, s. 80-93.
4 ПАЛКИН, Б. Н.: Русские госпитальные школы XVIII века и их воспитанники, s. 121.
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pivé, aké podobné sú sociálne vzorce vnímania epidémií v minulosti a v súčasnej 
spoločnosti či spôsoby, metódy a prístupy k nastaveniu karanténnych, sanitárnych 
a protiepidemiologických opatrení vládnych orgánov, lekárov, či ľudí, zaintereso-
vaných do diania. Morová epidémia, ktorá zasiahla v rokoch 1770 – 1772 značnú 
časť Ruského impéria (najmä jej územia susediace zo severozápadu s Poľskom a ju-
hozápadu s Osmanskou ríšou) má význam pre našu históriu (aj keď len marginál-
ne) aj z hľadiska pôsobenia niekoľkých lekárov zo Slovenska v Rusku v 18. storočí. 
O ich pôsobení v súvislosti s morovou epidémiou v Moskve a zároveň v kontexte 
ruskej štátnej karanténnej a sanitárnej politiky v 18. storočí sa zmienime v druhej 
časti nášho príspevku.

Pre Rusko v 18. storočí bolo typickým, že väčšina vzdelancov z najrôznejších 
oblastí vedeckého života pochádzala z krajín strednej a západnej Európy. Tento 
koncept otvárania sa vtedajšej Európe vychádzal z politiky Petra Veľkého (1682 – 
1725). Zvlášť príznačné to bolo práve pre medicínske vedy a budovanie lekárskej 
starostlivosti v štáte.5 Morové epidémie boli po celé 18., ale i následné 19. storočie 
nielen pre Rusko, ale euroázijský subkontinent ako taký, ťaživou morou a často 
neriešiteľnou úlohou pre štát, lekársku vedu nevynímajúc. Krok po kroku sa hľa-
dali a nachádzali spôsoby ako znižovať riziká a dopady epidémií. Úspechy sa však 
objavovali len pomaly a na úkor veľkých ľudských strát. Najmä pre 18. storočie, 
keď bola dokonca aj štátna hospodárska politika definovaná ako závislá od rastu 
počtu obyvateľstva, pristupovali vtedajšie vládne orgány k protiepidemiologickým 
opatreniam a ochrane obyvateľstva s veľkou starostlivosťou a vydávali množstvo 
vládnych opatrení a nariadení, z ktorých sa v podstate mnohé, z hľadiska obsahu, 
dodnes nezmenili a sú využívané ako najúčinnejšie. Najviac boli do boja s morový-
mi epidémiami nasadzovaní lekári s pomocným aparátom a policajné zložky s pod-
porou akejsi domobrany. Najväčšie nebezpečenstvo morových epidémii pre Rusko 
v 18. storočí hrozilo z jeho západných hraníc, z Poľska a na juhu z Osmanskej ríše.

Rusko v období vlády Kataríny II. (1762 – 1796) pokračovalo v rozširovaní štát-
nej legislatívy v oblasti ochrany proti najrôznejším podobám epidémií rozširova-
ním siete nemocníc, zdravotníckeho vzdelávania, budovania karanténnych domov 
pri colniciach v pohraničí a posilňovaním právomocí polície v oblasti kontroly do-
držiavania hygienických nariadení, najmä v najväčších mestách krajiny. Stále však 
dominantný podiel na budovaní a zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti v kra-
jine mali lekári-cudzinci. Za vlády Kataríny II. boli výrazne posilnené povinnosti 

5 Napríklad v práci Jakova Alexejeviča Čistoviča je zo zoznamu lekárov, pôsobiacich v Rusku v 18. storočí jedno-
značne vidieť, že väčšina ich pochádzala z Európy a boli absolventmi v tom čase najvýznamnejších európskych 
univerzít, okrem iného z Viedne a Prahy. ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России.
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polície na zabezpečenie sanitárno-epidemiologického dohľadu a kontroly aby sa tak 
znižovali riziká výskytu epidémií a šírenia nákaz. Preberali sa na tú dobu v Euró-
pe „módne trendy“ osvietenstva, aby sa všemožne napomáhalo rastu obyvateľstva 
(okrem iného aj manifestami smerom do zahraničia, ktoré vyzývali a pozývali cu-
dzincov za výhodných podmienok prichádzať do Ruska za prácou a usadiť sa tu 
natrvalo). Na čo mala v tom čase slúžiť aj snaha štátu zabezpečovať čo najintenzív-
nejšie protiepidemiologické opatrenia.

Snáď najznámejšími v druhej polovici 18. storočia boli úspešné štátne iniciatívy 
po celej Európe, vrátane Ruska, presvedčiť obyvateľstvo, aby sa dalo očkovať (vario-
lizovať) proti kiahňam, ako najväčšiemu smrteľnému nebezpečenstvu pre väčšinu 
populácie. Hoci v tom čase nebola Európa naklonená takémuto typu prevencie oč-
kovaním – variolizáciou, Katarína II. sa v tomto čase (1768) stala známou tým, že 
sa dala ako príklad pre svojich poddaných sama variolizovať a nariadila očkovať aj 
syna Pavla, budúceho imperátora Ruska. Katarína II. aktívne podporovala očkova-
nie a na jeho popularizáciu pozvala do krajiny aj anglického lekára Thomasa Dim-
sdala (1712 – 1800).6 Jednu z prvých prác o kiahňach a ako sa počas nich správať 
a liečiť roľníkov publikoval v časopise Voľnej ekonomickej spoločnosti už v roku 1766 
Kristián Paecken.7 Rusko v tomto čase vyvíjalo veľkú aktivitu, aby šírilo osvetu 
v otázke variolizácie proti kiahňam. Organizovalo celý rad kurzov pre lekárov, ale 
aj pospolitý ľud a šírilo osvetu v tlači. V roku 1783 boli v Rusku otvorené v jednotli-
vých mestách ambulancie, ktoré slúžili na variolizáciu proti kiahňam (tzv. „kiahňo-
vé domy“ otvorené v Petrohrade, Moskve, Oranienbaume, Cárskom Sele, Kyjeve 
a ešte v roku 1772 v Irkutsku). Ten kto sa dal očkovať dostal zo štátnej pokladne 
jeden strieborný rubeľ. Podľa dobových správ však i napriek tomu bola variolizácia 
prijímaná obyvateľstvom s veľkou nepriazňou a môžeme konštatovať, že nebola 
úspešná. Dôvodom mohol byť sčasti aj fakt, že polícia používala častokrát násilné 
donucovacie prostriedky, aby prinútila obyvateľstvo dať sa očkovať.8 Prostí ľud ne-
chápal význam očkovania a bral ho ako násilný akt, ktorému sa zväčša vyhýbal i na-
priek finančnej dotácii. Uvedené skutočnosti spomíname aj v súvislosti s morovou 
epidémiou, ktorá práve v tomto čase zasiahla Rusko a jej najťaživejšíz hľadiska strát 
na ľudských životoch sa prejavil v Moskve.

Mnohé z už uplatňovaných zákonov o protiepidemiologických opatreniach 
v štáte sa tu naplno overili v praxi a boli prijímané i mnohé ďalšie. Morová epi-

6 ЛУКЬЯНОВ, С. А. – УДОЛОВ, А. Г.: О роли полиции в обеспечении санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской империи в XVIII веке, s. 45.

7 ПЕККЕН, К.: Способ, как сельским обывателям пользовать себя в воспе, s. 220-266.
8 ЛУКЬЯНОВ, С. А. – УДОЛОВ, А. Г.: О роли полиции в обеспечении санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской империи в XVIII веке, s. 45.
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démia v rokoch 1770 – 1772 sa stala veľmi serióznou previerkou ruského zdravot-
níctva a impulzom k zavádzaniu nových nariadení a zákonov. Čo sa týka tvorby 
legislatívy v Ruskom impériu a prijímania zákonov v sfére boja s epidémiami bolo 
v 18. a prvej polovici 19. storočia prijatých celkovo 86 samostatných právnych no-
riem, ktoré sa týkali morových epidémii a cholery a riešili najrôznejšie otázky od 
zabezpečenia ochrany a prevencie, organizácie zdravotnej starostlivosti a riadenia, 
poskytovania pomoci postihnutým, trestných nariadení pri porušovaní nastave-
ných pravidiel počas epidémií a pod. 9

Ako sme už spomenuli, príčinou morovej epidémie bolo šírenie sa nákazy z ob-
lasti Ázie v dôsledku rusko-tureckej vojny. Do Moskvy priniesli morovú nákazu 
ranení vojaci z bojov na rusko-tureckom pohraničí a z poľsko-ukrajinských po-
hraničných provincií. V roku 1768 sa väčšina bojov odohrávala na území Ukrajiny 
a Moldavska, kde práve mor prepukol. Je zaujímavé, že hlavnému veliteľovi rus-
kých vojsk sa pomerne úspešne darilo uskutočňovať karanténne opatrenia a lekár-
sku starostlivosť za pomoci viacerých významných lekárov, ktorí prišli k armáde 
z Petrohradu (Johan Jakob Lerche, doktor pohraničného Vasiľkovského karantén-
neho domu Ivan Poletika a poľný armádny lekár Sila Mitrofanovič Mitrofanov). 
Vďaka účinnej karanténe sa vojenské operácie nezastavili, no mor v lete 1770 pre-
nikol do Kyjeva a presunom zranených vojakov do Moskvy sa mor rozšíril aj sem.10

Keď v moskovskej vojenskej nemocnici v novembri roku 1770 náhle zomrelo 13 
pacientov, lekárske konzílium najvýznamnejších moskovských lekárov konštatova-
lo, že ide o morovú nákazu. V tomto čase bol hlavným lekárom vojenskej nemocni-
ce v Moskve práve Šafonský,11 autor známeho spisu o morovej epidémii v Moskve. 
V marci roku 1771 v moskovskej fabrike na výrobu súkna, v ktorej pracovalo viac 
ako 2500 ľudí, začali neočakávane zomierať zamestnanci. Keď do nej poslali jedného 
z mestských lekárov na obhliadku pacientov, konštatoval, že 13 pacientov, ktorých 
vyšetril, mali mor. Mestským lekárom bol Kassijan Josifovič Jagelský (1736 – 1774), 
jeden zo zakladateľov epidemiológie v Rusku. Ďalším vyšetrovaním sa zistilo, že od 
januára zomrelo už 130 ľudí a danú skutočnosť utajovali, aby majitelia fabriky za-
bránili ekonomickým stratám. Ako dôvod rozšírenia moru uviedol doktor Jagelský 

9 МАЛЬКО, А. В. – НЕМЧЕНКО, С. Б. – СМИРНОВА, А. А.: Обзор законодательства Российской империи 
XVIII-1- й пол.XIX  в. в сфере борьбы со стихийными бедствиями, s. 23-24.

10 СИМОНЕНКО, В. Б. – АБАШИН, В. Г. – ДУЛИН, П. А.: Эпидемия чумы в Москве (1770—1772 гг)., s. 88.
11 Afanasij Filimonovič Šafonský (1740 - 1811) pochádzal z Černigovskej gubernie. V roku 1756 bol vyslaný do 

cudziny na štúdiá, kde ukončil tri univerzity (doktor práv v Halle, doktor filozofie v Leidene a doktor medicíny 
v Štrasburgu). Dizertačnú prácu z medicíny obhájil z oblasti pôrodníctva s názvom De gravidarum, parturientium et 

puerperium convulsionibus. K tomu: СИМОНЕНКО, В. Б. – АБАШИН, В. Г. – ДУЛИН, П. А.: Эпидемия чумы в 
Москве (1770—1772 гг.), s. 89.
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vlnu z oblasti Turecka, ktorú zamestnanci spracovávali.12 Lekári v Moskve ešte stá-
le diskutovali či ide skutočne o mor, ale keď v priebehu ďalších mesiacov začal počet 
úmrtí dramaticky narastať, už nikto nepochyboval že ide o morovú epidémiu. Boli 
vydané prvé právne dokumenty, ktoré nariaďovali zastaviť šíriace sa nebezpečen-
stvo, kde sa uvádzalo, okrem iného, že mor sa šíri z poľských provincií a Turecka.13

Karanténne nariadenia vo vzťahu k Moskve boli senátom vydané 9. januára 
1771. Ich plnením bola poverená polícia, ktorá mala robiť súpis chorých a zomre-
lých, či vyhlasovať po meste všetky príkazy, ktoré malo obyvateľstvo plniť. Polícia 
prevážala chorých do nemocníc, likvidovala zamorené oblečenie spálením, stráži-
la morom napadnuté objekty, aby boli izolovaní chorí, aj tí, ktorí prišli do styku 
s chorými od ostatných obyvateľov, morom napadnuté miesta zadymovali špeciálne 
pripravenými zmesami bylín a síry, pochovávali mŕtvych na určených morových 
cintorínoch mimo mesta, obyvateľov, podozrivých z nakazenia sa morom prevá-
žali do karanténnych domov. Ľudí, ktorí prišli do styku s nakazenými, ale nejavili 
známky ochorenia, umiestňovali do špeciálnych liečebných zariadení. Množstvo 
prísnych nariadení, ktoré obmedzovali voľný pohyb a nariaďovali dodržiavanie hy-
gienických opatrení boli však zo strany obyvateľstva často nerešpektované, lebo 
obmedzovali nielen každodenný život, ale aj obchodný styk. Obchody, trhoviská 
a verejné kúpele, divadlá a krčmy boli uzavreté a napríklad všetky transakcie sa 
vykonávali cez ochranné bariéry, cez ktoré sa komunikácia vykonávala za prísnych 
dezinfekčných opatrení. Napríklad peniaze (mince) pri platbách sa museli namáčať 
do rôznych roztokov, väčšinou do octu a liehu. I napriek prísnym opatreniam ná-
rast úmrtí dramaticky rástol. Najvyššia úmrtnosť sa prejavila koncom augusta roku 
1771, keď v Moskve denne umieralo viac ako 500 ľudí a uvedené čísla mohli byť aj 
vyššie, lebo ľudia často úmrtia zatajovali, keďže sa obávali likvidácie svojho majetku 
a karantény niekoľko týždňov (väčšinou až šesť týždňov) v izolácii na to vyčlene-
ných budovách, kde hoci mali mestom garantované zabezpečenie stravy a hygieny, 
väčšinou prichádzali v svojich domoch o všetok hmotný majetok a mnohé zo sta-
vieb, ktoré boli extrémne postihnuté morom boli spaľované.14 Predaj bol povolený 
len cez zamrežované okná a dvere. V čase najväčšieho rozmachu epidémie, keď už 
polícia nebola schopná zabezpečovať všetky svoje povinnosti, boli na niektoré čin-
nosti poverovaní aj mešťania za istú úplatu a najnebezpečnejšie práce odpratávania 
a pochovávania mŕtvych boli zverované trestancom a väzňom s prísľubom násled-

12 ПАЛЕЕВ, Ф. Н. – ОНОПРИЕНКО, Г. А. – МОЛОЧКОВ, А. В.: Эпидемия чумы XVIII века и развитие 
здравоохранения в Москве, s.7.

13 Полное собрание законов Российской Империи. (ďalej ПСЗ), Вып. 1, Т. 19, № 13.551, s. 203–204; № 13.552, s. 
204–209.

14 ПСЗ, № 13648, s. 304.
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nej amnestie a odpustenia trestu.15 Na odvoz a pochovávanie mŕtvych sa spočiatku 
využívali aj miestni povozníci, no keď sa zistilo, že vďaka ich neprofesionálnemu 
prístupu pri narábaní s mŕtvymi telami sa choroba ešte viac roznáša, mohli uvede-
né práce vykonávať len policajné služby a ľudia na túto činnosť vyškolení. 16

Nespokojnosť v meste narastala a nedôvera v mestské orgány vyplývala najmä zo 
strachu pred stratou majetku. Ako sme už spomenuli, mnohí obyvatelia zatajovali, 
že v ich dome niekto zomrel, alebo je nakazený, a to v strachu, že prídu o majetok. 
Takýto prístup obyvateľstva ešte viac zvyšoval riziko šírenia nákazy a tak bolo vy-
dané nariadenie o povinnosti nezatajovať mŕtvych a chorých pod hrozbou doživot-
ného vyhnanstva.17 Obyvateľstvo sa i tak všemožne snažilo obchádzať nariadenia 
a časti z nich sa podarilo mesto aj opustiť útekom na vidiek, čo bolo ale kvôli izolácii 
mesta možné väčšinou len pre bohatšie vrstvy obyvateľstva - za úplatky pre políciu.

Keď moskovský arcibiskup Ambrosius nariadil v rámci karanténnych opatrení 
zákaz bozkávania ikony sv. Bohorodičky pri tzv. Barbarskej bráne, o ktorej sa šírili 
po meste správy, že po jej pobozkaní má schopnosť zázračne liečiť, v meste vypuklo 
povstanie, ktoré vyprovokovali moskovskí staroverci.18 Povstanie muselo byť napo-
kon potlačené vojenskou silou. S touto úlohou do Moskvy Katarína II. poslala svojho 
favorita Grigorija Grigorijeviča Orlova (1734 – 1783). Ten následne po potlačení po-
vstania mal za úlohu vyriešiť aj likvidáciu epidémie v Moskve, aby sa tak zabránilo jej 
prípadnému rozšíreniu do Petrohradu. Za usmrtenie arcibiskupa Ambrosia boli na-
pokon štyria účastníci povstania popravení a 173 ich poslali do vyhnanstva na Sibír.19 

Aby Grigorij Orlov potlačil v meste odpor obyvateľstva aj smerom k rešpekto-
vaniu sanitárnych a karanténnych opatrení požiadal cárovnú, aby boli prijaté kruté 
nariadenia trestu smrti v prípade porušovania nariadení, najmä za vykrádanie za-
morených objektov, a krádeže majetku postihnutých morom.20 Orlov si prizval na 
pomoc s morovou epidémiou viacerých významných lekárov (napr. Gustáv Oreus, 
či Danilo Samojlovič), ktorí boli v tom čase považovaní už za známych epidemioló-
gov. Orlov vyhlásil v meste výnimočný stav a prijal niekoľko energických opatrení. 
Otvoril viacero nových nemocníc a karanténnych domov, ktoré sa umiestňovali do 

15 ПСЗ, № 13.552, s. 204–209.
16 ИСХАКОВ, Э. Р.: Деятельность полиции согласно указам Екатерины II и Правительствующего Cената 

по ликвидации эпидемии чумы 1770–1772 гг. в Москве, s. 66.
17 ПСЗ, № 13648, s. 304. V októbri 1771 bol vydaný zákon o treste smrti za priestupok vykrádania opustených do-

mov. ПСЗ, № 13676, s. 332-333. V októbri 1771 bolo nariadené vyviesť všetkých žobrákov z mesta do jedného 
z kláštorov na okraji mesta, aby neroznášali chorobu (Utrešský kláštor). Pozri: ИСХАКОВ, Э. Р.: Деятельность 
полиции согласно указам Екатерины II и Правительствующего Cената по ликвидации эпидемии чумы 
1770–1772 гг. в Москве, s.67.  

18 Zakazovaná náboženská sekta, ktorá hlásala návrat k starým cirkevným poriadkom.
19 ЛУКЬЯНОВ, С. А. – УДОЛОВ, А. Г.: О роли полиции в обеспечении санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской империи в XVIII веке, s. 47.
20 ПСЗ, № 13.674, s. 327–329; № 13.675, s. 329–332; № 13.676, s. 332–333.
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okrajových častí mesta. Väčšinou sa na ich zriaďovanie využívali okolité kláštory, 
ktoré poskytovali dostatočne izolované priestory a bolo zabránené úniku choroby 
za ich opevnené múry. Domy, kde sa vyskytol mor, boli zadebnené a označené čer-
veným krížom. Za krádeže v takýchto domoch hrozil trest smrti. Fabriky a obchody 
boli zatvorené a obchodovalo sa na trhoviskách len cez ochranné zóny. Peniaze 
v meste prechádzali dezinfekciou, na čo využívali rôzne roztoky, napríklad aj kyslé 
pivo. V meste bol prísny zákaz obchodovania s vlnenými výrobkami, tkaninami 
a obnosenými odevmi.21 Pri boji s morom sa využívali pre informovanosť obyva-
teľstva aj služby cirkvi, keď pri bohoslužbách čítali popi zhromaždením ako sa majú 
správať a čo majú robiť pri postihnutí morom a akú prevenciu majú dodržiavať.22 

Morová epidémia v Moskve sa stala podnetom aj k zmene plánovania výstavby 
mesta. V roku 1773 bol vytvorený generálny plán projektovania výstavby mesta, keď 
sa na vyhorených častiach mesta nemala obnovovať drevená zástavba, ale mali sa za-
čať budovať kamenné stavby a celé ulice, podľa mestom stanoveného architektonic-
kého plánu. V meste sa začali kameňom spevňovať brehy rieky Moskvy a budovať 
bulváre. V roku 1775 Katarína II. vydala nariadenie, tzv. Kamenný výnos, o výstavbe 
kamenných stavieb v meste, na miestach požiarmi zničených drevených budov.23 

Morová epidémia začala v Moskve ustupovať až koncom októbra 1771, keď sa 
počet chorých a mŕtvych začal znižovať.24 Po znížení úmrtí sa začalo s intenzívnou 
očistou mesta, ktorá sa uskutočňovala najmä zadymovaním špeciálnymi zmesami 
a dezinfekciou vápnom, octovými a liehovými roztokmi.25 V roku 1772 počet úmrtí 
na mor klesol celkovo na 3592 ľudí. Hoci bol dňa 5. novembra 1772 vydaný výnos 
Kataríny II. o tom, že v Moskve bola epidémia definitívne zlikvidovaná, Komisia 
na boj s morom bola rozpustená až v roku 1775.26 Celkovo sa počet obetí morovej 
epidémie v Moskve odhaduje na takmer 60 tisíc.27 Zomrela skoro polovica obyva-
teľstva Moskvy a moru podľahlo aj veľa lekárov. Je zaujímavé, že do prvej línie boli 
nasadzovaní najmä ruskí lekári a cudzinci, ktorí stáli na najvýznamnejších postoch 
v rámci ruského administratívno-nemocničného systému ostávali zväčša mimo 
priameho dotyku s nakazenými.

Keďže udalosti v Moskve počas boja z morovou epidémiou ukázali, že polícia 

21 СИРОТКИН, А. С.: Чума в Москве в 1770-1772 гг. и санитарные меры правительства и московских 
властей, s. 137.

22 Ibidem, s.138.
23 Ibidem, s. 139.
24 V októbri to bolo viac ako 17 tisíc, v novembri klesol počet na niečo cez 5000  ľudí a v decembri už iba 805. K tomu: 

ЛУКЬЯНОВ, С. А. – УДОЛОВ, А. Г.: О роли полиции в обеспечении санитарно-эпидемиологического надзора 
в Российской империи в XVIII веке, s. 47.

25 ШАФОНСКИЙ, А. Ф.: Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год, s. 30-33.
26 Ibidem, s. 654.
27 СИМОНЕНКО, В. Б. – АБАШИН, В. Г. – ДУЛИН, П. А.: Эпидемия чумы в Москве (1770—1772 гг.). s. 93.
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v mnohých prípadoch nezvládala plniť všetky nariadenia, skúsenosti z uvedeného 
obdobia boli neskôr implantované do nových právnych predpisov, ktoré výrazne 
spresnili a upravili legislatívu vo veci sanitárnej a protiepidemiologickej starostli-
vosti a prevencie. Okrem iného bola v roku 1775 v Rusku vytvorená tzv. okresná 
(újazdná) polícia a v rámci jej povinností bola veľmi presne definovaná náplň jej 
práce v prípade rozšírenia sa epidémie ale prevencie pred vznikom epidémie.28 

V závere príspevku sa ešte pozastavme pri otázke účasti niekoľkých lekárov, po-
chádzajúcich zo Slovenska na budovaní zdravotníctva na poli ochrany a boja s epi-
démiami v Rusku v 18. storočí.

Keď v roku 1770 vypukla epidémia morovej nákazy v Moskve, Kristián Paecken 
pomáhal organizovať protiepidemiologické opatrenia v Smolensku. Vďaka jeho 
obetavému úsiliu nákaza neprenikla do Petrohradu.29 

Jedným z prvých karanténnych lekárov v pohraničných oblastiach Ruska (na 
Ukrajine), ktorí sa mali starať o ochranu hraničných území od šírenia nákaz zo 
zahraničia, predovšetkým z Osmanskej ríše, bol aj uhorský lekár, pôvodom Slovák, 
Ján Fábri (Joannes Fabri), ktorý vyštudoval na univerzite v Halle. V roku 1742 bol 
Fabri určený na stále miesto pohraničného lekára (Gräntz –Medicus) v Kyjeve. Popri 
ňom boli stanovený dvaja pomocní lekári (Gräntz – Chirurgi). Hlavný karanténny 
dom bol ustanovený vo Vasiľkove, na hraničnom prechode a neskôr vo viacerých 
pohraničných staniciach, v pohraničí s Poľskom a v smere na Krymský polostrov. 
Fábri zomrel v roku 1750.30 Na Vasiľkovskej pohraničnej stanici pôsobil od roku 
1743 až do svojej smrti a jeho hlavnou náplňou práce boli lekárske prehliadky a vy-
dávanie potvrdení o zdravotnom stave tým, ktorí prichádzali na ruské územie pre-
dovšetkým z Poľska, Uhorska a Valašska.31 

Karanténne stanice v pohraničí boli neskôr viackrát rozširované o nové mies-
ta.32 V šesťdesiatych rokoch 18. storočia bol poverený do funkcie hlavného lekára 
karanténnych staníc na ukrajinskej hranici s Poľskom Ivan Andrejevič Poletika. 
Uvedenému menovaniu predchádzal komplikovaný spor medzi ním a doktorom 
Stepanom Alexejevičom Venečanským. Jeho súčasťou sa stal aj doktor Kristián Pa-
ecken. Pre ich vzájomnú neznášanlivosť (hoci obaja boli výborní lekári) sa stal Kris-

28  ПСЗ, № 14357, s.425.
29 ШТЕРНБЕРГ, Я. И.: Из истории экономических и культурных связей между Россией и Венгрией в 17.-18. вв, s. 407.
30 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 615-616.
31 DANIŠ, M.: Lekári Kristián a Matej Paeckenovci v kontexte rozvoja ruskej medicíny v druhej polovici 18. storočia, s. 85.
32 Napríklad  v roku 1754 vznikla nová karanténna stanica v Novom Srbsku, pohraničnej, novoosídlenej provincii, 

kde pôsobili predovšetkým cudzinci, a to  Srbi, Moldavčania , Slováci či Nemci a osudy mnohých z nich boli spojené 
aj s rozvojom medicíny v Rusku. K tomu pozri: DANIŠ, M.: Slovensko, husári a cárovná. Od polovice 18. storočia 
pôsobilo na ukrajinskej hranici viac ako desať karanténnych lekárov a karanténne domy fungovali na princípe, že 
lekári boli vydržiavaní štátom a samotné domy boli poskytované do nájmu súkromným osobám. 
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tián Paecken hlavným lekárom Petrohradskej generálnej poľnej nemocnice (31. ja-
nuára 1759) namiesto spomínaného Poletiku. Ivan Poletika zaujal miesto Kristiána 
Paeckena, teda divízneho lekára v Petrohradskej divízii generála, grófa Alexandra 

Ivanoviča Šuvalova.33 Ako sme už spomenuli, v rámci lekárskej karanténnej služby 
mal skúsenosť aj sám Kristián Paecken. Keď sa rozmohol v Moskve a v Moskov-
skej oblasti mor, Paecken bol ako člen Lekárskeho kolégia v roku 1771 vyslaný 
do Smolenska, kde bola vybudovaná dočasná karanténna stanica. Paeckenovi bol 
ponechaný jeho dovtedajší ročný plat 1500 rubľov a v Smolensku, ako hlavný lekár 
a organizátor protimorových opatrení prežil celých päť rokov, pokým nebolo ne-
bezpečenstvo moru úplne zlikvidované.34 Počas morovej epidémie v Moskve bolo 
pri pohraničných colniciach na západnej hranici okrem Vasiľkova a Smolenska ešte 
ďalších deväť dočasných karanténnych domov.35

Ďalším významným lekárom z Uhorska, pôvodom zo Slovenska (neďaleko Ko-
šíc) bol František Keresturi (1739 – 1811), ktorý významnou mierou prispel v Rusku 
k rozvoju súdneho lekárstva. Do Ruska sa pravdepodobne dostal v rámci osídľova-
nia južných oblastí Ruského impéria od polovice 18. storočia, kedy sem prichádzalo 
mnoho cudzincov, najmä Slovanov (Slovákov, Srbov, Chorvátov, Čechov, Bulha-
rov, Rusínov) z Habsburskej monarchie. V roku 1762 sa Keresturi stal študentom 
lekárskej školy pri Moskovskej nemocnici a v roku 1764 lekárom karanténneho 
domu v Bachmute (práve oblasť osídľovaná cudzincami z Rakúskej monarchie, na 
hraniciach s Osmanskou ríšou, pôvodne oblasť Nové Srbsko, neskôr Novorosijská 
gubernia). Čoskoro však dostal pozvanie na miesto asistenta pre odbor anatómie 
na Lekárskej fakulte Moskovskej univerzity, kde potom učil nepretržite až do svojej 
smrti.36 Keď sa od roku 1765 začali na lekárskej fakulte Moskovskej univerzity robiť 
súdno-lekárske pitvy, v správach pre Moskovskú policajnú kanceláriu až do roku 
1770 medzi podpísanými figuroval aj Fratišek Keresturi.37

Keresturi bol prvým profesorom Lekárskej fakulty, ktorý prednášal súdne le-
kárstvo na Moskovskej univerzite ako systematický kurz, prepojený s anatómiou, 
histológiou a fyziológiou.38 Presadzoval zavedenie medicínskej polície a vlastne už 
počas morovej epidémie v Moskve sa jeho poznatky uplatňovali ako významný pr-
vok zapájania policajných zložiek pri organizovaní karantény a protiepidemiologic-
kých opatrení. Na samom konci 18. storočia sa stalo jednou z dôležitých úloh polície 

33 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 619-620.
34 Ibidem, s. 629.
35 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s.628-629
36 РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, Том Ибак-Ключарев, s. 619-620.
37 БАРИНОВ, Е. Х. – МАЛЬЦЕВ, С. В.: Франциск Керестури – один из первых судебных медиков Москвы, s.45.
38 КЛЕВНО, В. А. - КОНОНОВ, Е. В.: История судебной медицины в России в 10. –нач.20.века, s. 49.
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v Rusku zabezpečovať protiepidemiologickú ochranu a kontrolu plnenia nariadení. 
Bol zavedený aj termín medicínska polícia, ktorej úlohy a poslanie sformuloval práve 
Fratišek Keresturi. 29. júna 1795 predniesol na pôde univerzity prednášku na tému 
Medicínska polícia a jej prospešnosť a využitie v Rusku (De politia medica ejusque in Rossia 

usu) po latinsky a následne vyšla v brožovanej podobe na pôde univerzity.39 Kerestu-
ri v nej definoval najdôležitejšie úlohy medicínskej polície ako orgánu, ktorý sa má 
predovšetkým starať o spoločenskú hygienu. Odčlenil ju od súdneho lekárstva ako 
samostatnú zložku. Súdne lekárstvo ako nielen praktická disciplína, uplatňovaná pri 
pitvách a zriadenie medicínskej polície, výrazne dopomohlo lekárskej vede v Rusku 
pomáhať spoločnosti najmä v zložitých obdobiach morových epidémií.

František Keresturi bol jedným z prvých vzdelaných lekárov, ktorý analyzoval 
zákonodarstvo aj z pohľadu lekárskej pomoci a starostlivosti. Podľa neho je štát 
povinný dodržiavať práva človeka na ochranu zdravia a právo pacientov na lieč-
bu. Štát sa podľa jeho vyjadrení má starať o organizáciu verejného zdravotníctva 
a má mať prijaté tomu prislúchajúce zákony, ktoré majú byť nielen prijímané ale 
aj v praxi uplatňované a pre verejnosť známe. Zárukou nárastu počtu obyvateľstva 
v štáte je aj patričné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.40 

Summary

The Plague Epidemic in Moscow in 1770 – 1772 in the Context of State 
Quarantine and Health Policy

Miroslav Daniš

The article is focused on the history and development of sanitary service and 
implementation of state quarantine policy in the territory of Russian Empire 
in the 18th century.. Written sources provide information about the reasons 
of emergence and development of plague epidemic in Moscow as well as ac-
tions taken by authorities and doctors of the capital for liquidation of the epi-
demic. Chronology of development and elimination of the epidemic is given as 
well. This article is about legislation during the reign of Catherine the Great. 
Analysed documents include rules and obligations for police in sanitary and hy-

39 ЛУКЬЯНОВ, С. А. – УДОЛОВ, А. Г.: О роли полиции в обеспечении санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской империи в XVIII веке, s. 48.

40 ИСХАКОВ, Э. Р.: Законодательные основы деятельности полиции за соблюдением надлежащих 
санитарно-гигиенических условый в период правления Екатерины II., s. 51.  
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giene activities in the Russian Empire. Special attention is given to necessary 
legislative prevention measures concerning the spread of the epidemic and the 
epizootic and connection of these measures with expansion of trade and econo-
mic relations of Russia with foreign countries. The first document describing 
the fight against the plague was a document about preventive actions taken in 
order to stop the spread of the infectious disease that occurred in the Polish pro-
vince (part of the Russian Empire) near the Ottoman frontier by January 9th, 
1771. Moreover, the role the medical personnel of the Moscow military hospital 
played in detection of the disease and prevention of its distribution is shown. 
Also the role of the Count Grigory Orlov in eradication of the plague epidemic 
and the suppression of the “plague revolt” is characterised.
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Drobní bojovníci, ktorí menia dejiny ľudstva
Niekoľko poznámok k škvrnitému týfusu

KATARÍNA SCHWARZOVÁ

„Mikróby, na rozdiel od vyšších organizmov, sa vyznačujú obdivuhodnou odolnosťou 

voči zásahom do prírody… Boli tu pred nami a pravdepodobne budú najdlhšie odolávať 

aj zániku života na Zemi,“ uvádza vo svojej knihe Dvojaká tvár mikróbov špičko-
vý slovenský mikrobiológ, lekár a zakladajúci člen Virologického ústavu SAV 
akademik Ladislav Borecký (1924 – 2008). Žiadna civilizácia nebola ušetrená 
pred infekčnými chorobami a ich pôvodcami, patogénnymi mikroorganizmami. 
Hlavným dôvodom narušenia rovnováhy medzi bakteriálnou flórou a obran-
ným mechanizmom ľudského organizmu boli odpradávna nepriaznivé životné 
podmienky, chudoba, nedostatok potravy, epidémie nákaz, či nepriazeň počasia 
a životné pohromy. Rozširovaniu infekcii napomáhali aj migrácia obyvateľstva, 
vojny a iné vojenské ťaženia, náboženské púte, či obchodné cesty. Epidémie in-
fekčných chorôb, ktoré po stáročia trápili ľudstvo, si vyžiadali viac obetí na ži-
votoch, ako všetky vojny sveta dokopy. Predpokladá sa, že epidémie prispeli aj 
k zániku takých ríš, ako boli Perzská, či Rímska.1 Medzi hlavnými príčinami ma-
sívneho vymierania ľudstva mohli byť nákazy ako malária, osýpky, pravé kiahne, 
brušný a škvrnitý týfus, ale aj antrax, bubonický mor, či hemoragické horúčky 
vírusového pôvodu dengue, Ebola, Marburg, Lassa. O epidémiách moru sa za-
chovali písomné záznamy už z čias Rímskej ríše2, stredoveký mor, podľa rôznych 
zdrojov, celkovo zahubil štvrtinu, tretinu až polovicu vtedajšej populácie Euró-
py.3 Kiahne, osýpky, záškrt, týfus a iné infekčné ochorenia prenikli do Ameriky 
spolu so španielskymi conquistadormi, čo znamenalo zdecimovanie pôvodných 
obyvateľov tejto oblasti.4 Hrozbu v histórii ľudstva predstavovali cholera, tuber-

1 BORECKÝ, L.: Dvojaká tvár mikróbov, s. 13.

2 GOGOLA, M.: Chronológia vĺn Justiniánskeho moru v Byzancii, s. 44-52.
3 K rôznym počtom porovnaj napríklad: BERGDOLT, K.: Černá smrt v Evropě, s. 9-11; JUNAS, J. - BOKESO-

VÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva, s. 90; CANTOR, N.: In the Wake of the Plague, s. 7; DRAN-
COURT, M. – RAOULT, D.: Molecular Insights into the History of Plague, s. 105-106.

4 BIANCHINE, P. J. – RUSSO, T. A.: The Role of Epidemic Infectious Diseases in the Discovery of America, s. 227. Kon-
krétne k týfusu: Ibidem, s. 230-231.
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kulóza, tetanus, ale aj malária, či pandémia španielskej chrípky, ktoré významne 
ovplyvnili aj koniec prvej svetovej vojny.5 

Významnú úlohu pri šírení infekcií mali aj článkonožce a rýchly reprodukč-
ný cyklus nielen týchto vektorov infikovaných patogénmi a ich hostiteľov, ale aj 
samotných infekčných agens. Len málo smrteľných infekcii ovplyvnilo ľudskú ci-
vilizáciu do takej miery, ako týfus, prenášaný všami. Historické dokumenty potvr-
dzujú, že týfus bol hlavným determinantom konca mnohých vojen, čím bezpre-
cedentne zasiahol do histórie. V priebehu dejín sprevádzali epidémie škvrnitého 
týfusu takmer každý masívnejší vojenský konflikt (napríklad Tridsaťročnú vojnu či 
anglickú občiansku vojnu). Prepukli aj ako následok prírodných katastrof, ale napr. 
aj vo väzenskom prostredí, kde panoval veľmi nízky hygienický štandard (napríklad 
v 18. storočí prišlo o život až 25% anglických väzňov, čím si infekcia vyslúžila aj 
názov gaol, jail fever, teda horúčka väzenia).6

Niektorí historici označujú epidemický týfus za veľmi starú európsku chorobu, 
popísanú už gréckym historikom Thukydidom (okolo 470 – 411 pred Kristom), 
ako tzv. Aténsky mor (v čase Peloponézskej vojny v 5. storočí pred Kristom).7 Iní 
predpokladajú, že až popis priebehu týfusu, ktorý publikoval florentský lekár Gi-
rolamo Fracastor (okolo 1477 – 1553) v roku 1546 ako De contagione et contagio-

sis morbis umožnil odlíšiť samostatný týfus od ostatných epidémii, predovšetkým 
od moru.8 Až do 18. storočia sa epidemický týfus často zamieňal za brušný týfus. 
V roku 1739 anglický lekár John Huxham (1692 – 1768) prvýkrát rozlíšil tieto in-
fekcie9 a v roku 1760 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706 – 1767) toto 
pozorovanie potvrdil a použil termín exantematický týfus.10 Do 60. rokov 19. sto-
ročia mali lekári problém odlíšil týfus aj od ďalšej choroby, ktorú prenášajú vši, a to 
návratnej horúčky, ktorú vyvoláva spirochéta Borrelia recurrentis

11. Biológ a imu-
nológ Hans Zinsser (1878 – 1940), ktorý neskôr izoloval obligátne intracelulárnu 
baktériu Rickettsia prowazekii a bol aj pri vývoji vakcíny proti škvrnitému týfusu 
vyhlásil, že žiaden vojenský tábor, ani žiadne obliehané mesto nemá šancu uniknúť 

5 SCHWARZOVÁ, K.: Život Slovákov vo Veľkej vojne – príbeh slovenského objaviteľa penicilínu, s. 25. Pozri tiež popu-
lárno-vedeckú publikáciu z roku 2020: KOVÁR, B. – ZAJAC, O. – BENEDIKOVÁ, L.: Epidémie v dejinách. Ľudstvo 

v boji s neviditeľnými nepriateľmi.
6 OUTRAM, Q.: The Socio-Economic Relations of Warfare and the Military Mortality Crises of the Thirty Yearsʼ War, s. 

151-184; OUTRAM, Q.: The Demographic Impact of Early Modern Warfare, s. 245-272.
7 K tomu pozri: GOGOLA, M.: Infekčná pandémia moru v 6. storočí v Byzancii. Prvá vlna tzv. Justiniánskeho moru (541 - 

544) v prameňoch Prokopia z Kaisareie a Evagria Scholastika, s. 61-88; ŠIMON, F.: Historia medicinae antiquae. Príspevky 

k dejinám antickej medicíny, s. 72.  LONGRIGG, J.: The Great Plague of Athens, s. 209-225.
8 RAOULT, D. – WOODWARD, Th. – DUMLER S.: The History of Epidemic Typhus, s. 132.
9 Ibidem, s. 132.
10 Ibidem, s. 132.
11 PARIS, D. H. – KELLY, D. J. et al.: A Brief History of the Major Rickettsioses in the Asia–Australia–Pacific Region: A 

Capstone Review for the Special Issue of TMID, s. 1-22.
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tejto nákaze. Dokonca sa pre dané ochorenie vžilo ľudové pomenovanie vojenská 
horúčka.12 Podobným názvom však bola označovaná aj iná závažná infekcia, tzv. 
zákopová horúčka (volyňská, alebo päťdňová, resp. quintana), vyvolaná fakultatív-
ne intracelulárnou baktériou Bartonella quintana.13 

Azda najznámejšia zaznamenaná udalosť, v ktorej škvrnitý týfus zohral vý-
znamnú úlohu na priebeh našich dejín sa datuje do roku 1812, kedy vyše šesť-
stotisícová Napoleonova armáda tiahla na Rusko.14 Do vyľudnenej a opustenej 
Moskvy však po troch mesiacoch s Napoleonom dorazilo len necelých sto tisíc 
podvyživených vojakov. Boli slabí a chorí a postupne zomierali, väčšinou na týfus. 
Okrem ruského národa sa na ukončení Napoleonovho sna o veľkej francúzskej 
ríši, siahajúcej cez Rusko až do Indie aktívne pričinili aj drobní spolubojovníci, 
vši. Vojna preto dostala v niektorých jazykoch nelichotivý prívlastok „všivavá“.15 
Týfus bol jednou z hlavných príčin úmrtí aj počas Veľkého írskeho hladu v ro-
koch 1846 – 1849.16 Takéto „útoky“ vší ovplyvňovali aj priebeh prvej svetovej 
vojny, keď na škvrnitý týfus ochorelo asi dvadsaťpäť miliónov ľudí a tri milióny 
naň zomrelo.17 Zavšivavené však neboli len armády, ale aj civilné obyvateľstvo. 
Mimoriadne vysoká úmrtnosť na týfus bola medzi zdravotnými sestrami, ošet-
rujúcimi chorých. Na konci prvej svetovej vojny dosiahla epidémia týfusu svoj 
vrchol. V rokoch 1922 – 1923 zahynulo počas Ruskej občianskej vojny na túto 
chorobu viac ako 25 miliónov ľudí.18 Väčšina obetí vo vojenských konfliktoch 
podľahla až do obdobia druhej svetovej vojny skôr rôznym infekciám v extrém-
nych hygienických a životných podmienkach, ako priamym následkom zranení. 
Epidemický týfus usmrtil, prípadne spôsobil veľké utrpenie viac ako 100 000 ľu-
ďom aj v druhej svetovej vojne.19

Škvrnitý týfus je bakteriálne ochorenie spôsobené baktériami rodu Rickettsia. 
Poznáme dva typy nákaz - endemický týfus a epidemický týfus. Rickettsia typhi spô-
sobuje endemický týfus, známy aj ako myší týfus a prenášajú ju blchy. Je najmenej 
virulentný. Na človeka sa blchy dostávajú prostredníctvom zvierat, ako sú mačky, 
vačice, mývaly a potkany. Táto forma týfusu sa jeden až dva týždne po infekcii pre-

12 ZINSSER, H.: Rats, Lice and History, s. xvi.
13 Viac k tomu: Ibidem, s. 219.
14 MARKO, V.: Lieky, ktoré zmenili svet, s. 343.
15 Ibidem, s. 339-343.
16 DARWEN, L. – MacRALID, D. M. – GURRIN, B. – KENNEDY, L.: ʻIrish Feverʼ in Britain during the Great 

Famine: immigration, disease and the Legacy of  ʻBlack 47ʼ, s. 270-294.
17 WIĘCKOWSKA, E. Walka z ostrymi chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-1924, s. 9; REZMER, W.: Boj s ná-

kazlivými chorobami v Poľsku po prvej svetovej vojne, s. 168.
18 MARKO, V.: Lieky, ktoré zmenili svet, s. 344.
19 SCHWARZOVÁ, K.: Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytofágy, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné 

na človeka, s. 37.
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javuje náhlou horúčkou, zimnicou, bolesťami hlavy a svalov. Na trupe sa začínajú 
objavovať škvrny (petéchie) a rozširujú sa aj na končatiny. Ochorenie má mierny 
priebeh a spontánne ustúpi aj bez liečby. Rickettsia prowazekii spôsobuje epidemický 
škvrnitý týfus (Typhus exanthematicus, klasický škvrnitý týfus, príp. Brillova-Zin-
sserova choroba) a na človeka sa dostane prostredníctvom vši šatovej (Pediculus 

humanus corporis). Prvé príznaky ochorenia sa objavujú asi po 10 – 14 dňoch ná-
hlym vzostupom pretrvávajúcej vysokej horúčky, prítomná je aj silná bolesť hlavy, 
kašeľ, vyrážky, silné bolesti svalov, triaška, klesajúci krvný tlak, strnulosť, citlivosť 
na svetlo, ťažké poškodenie nervového systému, komplikácie súvisiace s bakteriál-
nymi infekciami a sepsou a v niektorých prípadoch až delírium. Vyrážky sa začínajú 
tvoriť asi 4 až 5 dní od vzniku horúčky (do 40 °C), najprv na hrudníku, neskôr sa 
šíria na trup a končatiny. Ochorenie môže vyvolať aj rôzne komplikácie – encefa-
litídu, hluchotu, infekciu srdcového svalu až smrť. Po prekonaní choroby človek 
získava imunitu. Ak sa choroba objaví po 10 rokoch, označuje sa ako Brillova-Zin-
sserova choroba a má miernejší priebeh. Infekciu je možné liečiť antibiotikami ako 
doxycyklín, chloramfenikol a ciprofloxacín. Výskyt R. prowazekii je celosvetový. 
Epidemický škvrnitý týfus vyvolaný R. prowazekii sa zriedkavo vyskytuje aj dnes, 
hlavne medzi turistami a utečencami. Ohniská výskytu sú častejšie v chladnejších 
mesiacoch. R. prowazekii je tiež považovaná za možné bioteroristické agens triedy 
B, keďže sa môže šíriť aj prostredníctvom aerosólu, článkonožcami (Arthropoda) 
a ochorenie má závažný klinický priebeh, v neliečených prípadoch sa končí aj smr-
ťou. Vďaka dostupnosti účinných antibiotík je dnes úmrtnosť pri škvrnitom týfuse 
menej ako 10%. Pri neliečenom priebehu ochorenia môže byť v prípade epidemic-
kého rozšírenia úmrtnosť až takmer 100%.

Ricketsie môžu vyvolať aj horúčku Skalistých hôr (R. rickettsii), Stredozemnú 
škvrnitú horúčku (R. conorii subsp. conorii), či kliešťovú lymfadenopatiu, s typickými 
príznakmi ako eschar na pokožke hlavy a cervikálna lymfadenopatia. Lymfadenopatie 
TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy) a DEBONEL (Dermacentor-borne necrosis 
erythema and lymphadenopathy), spôsobuje Rickettsia slovaca, ktorú z kliešťov Der-

macentor marginatus prvýkrát izolovali v roku 1968 Rudolf Brezina a Josef Řeháček 
na území bývalého Československa. Až neskôr boli tieto patogény izolované aj v os-
tatných častiach Európy, prevažne z kliešťov D. marginatus a D. reticulatus. Pôvodcom 
japonskej riečnej horúčky Tsutsugamushi je Orientia tsutsugamushi (pôvodne R. tsutsu-

gamushi). Ricketsie sa vyskytujú v mnohých krajinách južnej a strednej Európy, Ázie 
aj Afriky. Na území Slovenska sa zistila prítomnosť 5 druhov ricketsií prenášaných 
kliešťami – Rickettsia slovaca, R. raoultii, R. monacensis-IRS3 a -IRS4, R. helvetica, R. co-

norii conorii a 1 druh R. africae objavený v blchách. Vektormi sú kliešte, najmä Ixodes 
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ricinus a Haemaphysalis concinna s premorenosťou v ohnisku výskytu od 1 – 2 %. Ná-
sledne boli dokázané aj v Gruzínsku, Nemecku, Grécku a Turecku. V roku 2012 boli 
R. slovaca a R. raoultii dokázané aj v severozápadnej Číne.20 

Vek ricketsií sa odhaduje na približne 150 miliónov rokov. Fosílne nálezy klieš-
ťov poukazujú na fakt, že ricketsiálnymi patogénmi mohli byť infikované už di-
nosaury. Horúčka Skalistých hôr sa prvýkrát objavila v roku 1896 v údolí Idaho 
v USA. Americký patológ Howard T. Ricketts (1871 – 1910) ako prvý v roku 1902 
identifikoval a študoval pôvodcu horúčky Rickettsia rickettsii. Zistil, že nákaza sa 
môže preniesť aj na opice a tie po zotavení získajú voči chorobe imunitu. Pri práci 
s chorými sa však v Mexiku nakazil a v roku 1910 infekcii, v tom čase známej ako 
„tabardillo“ (epidemický týfus) podľahol.21 Aj český zoológ a parazitológ Stanislaus 
Josef Mathias von Prowazek (Stanislav Provázek; 1875 – 1915) sa spolu so svojim 
priateľom, brazílskym patológom a infektológom Henrique da Rocha Lima (1879 – 
1956) pri ošetrovaní ruských vojnových zajatcov v zajateckom tábore taktiež naka-
zili. Počas prvej svetovej vojny boli v roku 1914 ako odborníci povolaní do ruského 
zajateckého tábora v Cottbuse (Brandenbursko), kde prepukla epidémia týfusu. Tu 
počas výskumu zistili, že týfus sa prenáša výkalmi vší, nie prostredníctvom ich po-
hryzenia. Postihnutý sa teda infikuje tým, že si baktérie zanesie z trusu vší cez drob-
né ranky po poštípaní alebo poškriabaní. Onedlho sa však aj sami kontaminovali 
a profesor Prowazek krátko nato vo februári 1915 infekcii podľahol.22 Henrique da 
Rocha Lima pôvodcu horúčky v roku 1916 opísal a na počesť Rickettsa aj Prowazka 
pomenoval Rickettsia prowazekii. V roku 1930 poľský vedec Rudolf Weigl (1883 – 
1957) vypracoval technológiu výroby vakcín proti epidémii týfusu z rozdrvených 
čriev infikovaných vší (neskôr bola táto technológia upravená, keďže bola priveľ-
mi nebezpečná pre zložitú prípravu a možnosť nákazy) a zaviedol prvé očkovanie 
zdravotníckeho personálu z endemických oblastí v Poľsku a misionárov pôsobia-
cich v Ázii. Bezpečnejšiu vakcínu vyvinul v roku 1938 bakteriológ Herald Rea Cox 
(1907 – 1986) a používala sa od roku 1943.

So škvrnitým týfusom sa stretávame aj na dnešnom území Slovenska. Citeľné 
to bolo hlavne po skončení prvej svetovej vojny. V tomto čase bolo potrebné na 
Slovensku riešiť zaostalosť v oblasti hygieny a verejného zdravotníctva.23 Veľkou 
pomocou pri vypuknutých epidémiách bolo v tomto období vytvorenie tzv. epi-

20 SCHWARZOVÁ, K.: Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytofágy, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné 

na človeka, s. 39.
21 WEISS, E. – STRAUSS, B. S.: The Life and Career of Howard Taylor Ricketts, s. 1241-1242.
22 SCHWARZOVÁ, K.: Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytofágy, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné 

na človeka, s. 37.
23 Viac k tomu pozri:  FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období, s. 62.
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demických autokolón s odborným lekárom, teda predchodca rýchlej zdravotníc-
kej pomoci, ktoré zriadilo Ministerstvo zdravotníctva v roku 1921.24 Predstavovali 
ich štyri upravené vozidlá, s funkciou či už ako prenosné klinické laboratórium, 
miestnosť na dezinfekciu, prevážanie chorých do nemocnice, ale príležitostne aj 
ako pitevňa.

Na Slovensku prepukla epidémia škvrnivky aj koncom jesene 1944, keď zasiah-
la predovšetkým východ a sever Slovenska, opäť hlavne okresy s nízkou úrovňou 
hygieny. Úmrtnosť vtedy dosahovala 10 - 15%.25 Zavšivavenie obyvateľstva sa zvý-
šilo hlavne počas prechodu frontu a epidémia vyvrcholila v mesiacoch apríl až máj 
1945. V niektorých severovýchodných dedinách ochoreli na škvrnitý týfus všetci 
obyvatelia, napríklad v Zboji zomrel na škvrnivku aj miestny gréckokatolícky kňaz 
i jeho nástupca, takže nemal kto pochovávať mŕtvych. Len v tejto oblasti podľahlo 
nákaze viac ako 250 ľudí. Najhoršia situácia bola v okresoch Snina, Medzilaborce, 
Stropkov, Svidník, Sobrance, Giraltovce a Košice-vidiek, kde sa nakazilo okolo šty-
ritisíc ľudí. Keďže v tých časoch nemalo zdravotníctvo k dispozícii dopravné pro-
striedky, chýbal zdravotnícky personál aj dezinfekčné prostriedky, nepodnikali sa 
proti zastaveniu epidémií prakticky žiadne kroky. Prvú pomoc vtedy poskytovali 
hlavne epidemiológovia IV. ukrajinského frontu, ktorí slovenských zdravotníkov 
učili ako bojovať proti nákaze, ako stavať dezinsekčné komory na horúci vzduch 
a používať benzínové sudy na dezinfekciu. Situácia v boji proti škvrnitému týfusu sa 
zlepšila v máji 1945, keď sa začali používať okrem iného aj rozprašovače, prípravky 
na potieranie hmyzu, DDT prášok a epidemická kontrolná jednotka.26

V posledných desaťročiach sa v dôsledku globálnych zmien (klimatických, 
hospodárskych i spoločenských) významne zvyšuje riziko vzniku a šírenia pre-
nosných ochorení a vzrastá riziko epidémií rôznej etiológie. Počet evidovaných 
nákaz zoonotického charakteru narastá aj vďaka pokrokom v diagnostike a v sys-
téme hlásenia infekčných chorôb. Nemenej významné je aj geografické šírenie 
vektorov ako napr. komáre, kliešte, blchy, vši, roztoče. Na Slovensku eviduje-
me v posledných rokoch vektory, ktoré sa tu v minulosti nevyskytovali, napr. 
tropické kliešte z rodu Rhipicephalus, ázijské tigrované komáre z rodu Aedes, kú-
tovky, ale aj mikroorganizmy, ako babézie, vírusy západonílskej horúčky, afric-
kého moru ošípaných, vtáčej chrípky A (H5N8), koronavírus 2019-nCoV, para-
zity (napr. vlásovec z rodu Dirofilária) a iné. Problémom môže byť aj migrácia 
ich prirodzených hostiteľov (divá zver, vtáky, hlodavce a v poslednom období aj 

24 Ibidem, s. 70.
25 HALLON, Ľ. – SABOL, M. – FALISOVÁ, A.: Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948, s. 168.
26 Ibidem, s. 171.
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ľudí). Možno teda očakávať, že sa u nás budú vyskytovať aj ochorenia, ktoré sme 
doteraz nepoznali a nie sme na ne dostatočne pripravení.27 A to ani z hľadiska 
klinickej diagnózy a terapie, ale ani po stránke laboratórnej diagnostiky pôvodcu 
ochorenia. Tomuto riziku práve v dnešných časoch už čelíme.

Summary

Tiny Warriors who Change the History of Mankind
A few Notes on Typhoid Fever

Katarína Schwarzová

Epidemics of infectious diseases that have plagued humanity for centuries 
have claimed more lives than any war in the world combined. Epidemics are 
also thought to have contributed to the demise of empires. Among the main 
causes of the massive dying out of humanity could be infections such as malaria, 
measles, smallpox, typhoid and spotted fever, but also anthrax, bubonic plague, 
or hemorrhagic fevers of viral origin dengue, Ebola, Marburg, or Lassa. Writ-
ten sources of plague epidemics have been preserved since the Roman Empire. 
Smallpox, measles, diphtheria, and typhus penetrated America along with the 
Spanish conquistadors, killing nearly ninety percent of aboriginal peoples of 
Amerika. Cholera, tuberculosis, tetanus, as well as malaria and the Spanish influ-
enza pandemic, significantly affected the end of the First World War. Only few 
fatal infections have affected human civilization to such an extent as louse-borne 
typhus. Historical documents confirm that typhus was the main determinant 
of the end of many wars, thus changing the history of mankind. Throughout 
history, typhus epidemics have accompanied almost every major military con-
flict (such as the Thirty Years’ War or the English Civil War). Some historians 
refer to epidemic typhus as a very old European disease, already described by the 
Greek historian Thucydides, as the Plague of Athens (during the Peloponnesian 
War in the 5th century BC).

Typhoid fever is a bacterial disease caused by bacteria of the genus Rickettsia. 
In recent decades, the risk of the emergence and spread of communicable diseas-
es has increased significantly as a result of global changes (climate, economic and 

27 SCHWARZOVÁ, K.: Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytofágy, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné 

na človeka, s. 50.
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social), and the risk of epidemics of various etiologies has increased. The number 
of registered zoonotic infections is also growing due to advances in diagnostics 
and in the system of reporting infectious diseases. Equally important is the geo-
graphical distribution of vectors such as mosquitoes, tongs, fleas, lice, mites. In 
Slovakia, we have registered vectors in recent years that did not occur here in 
the past, e.g. tropical ticks of the genus Rhipicephalus, Asian tiger mosquitoes of 
the genus Aedes, sandflys, but also microorganisms such as babesia, West Nile 
virus, African swine fever, avian influenza A (H5N8), coronavirus 2019-nCoV, 
parasites e.g. Dirofilaria) and others. The migration of their natural hosts (wild-
life, birds, rodents and, more recently, humans) can also be a problem. It can 
therefore be expected that we will also have diseases that we have not yet known 
and are not sufficiently prepared for. Not only in terms of clinical diagnosis and 
therapy, but also in terms of laboratory diagnosis of the pathogen. We are al-
ready facing this risk nowadays.
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Postupy Nemeckého cisárstva
v boji proti spavej chorobe

JARMILA BREZINOVÁ

Spavá choroba sa vyskytovala na území Afriky dávno pred príchodom kolonizá-
torov a aj v prvých desaťročiach európskej koloniálnej vlády. Jej výskyt bol však po-
merne zriedkavý a lokálny. Až začiatkom 20. storočia nečakane prepukla do epidé-
mie, ktorá sa šírila z britskej kolónie Uganda do ďalších častí Afriky, pričom naplno 
zasiahla najmä rovníkovú Afriku. Jednotlivé mocnosti zaujali k riešeniu epidémie 
odlišné postoje a uplatnili rozličné postupy. Archívne fondy Ríšskeho koloniálneho 
úradu obsahujú pramene, ktoré sa týkajú nemeckého postupu v Nemeckej východ-
nej Afrike a v Kamerune. Po všeobecnom náčrte témy spavej choroby sa príspevok 
zameriava na konkrétne kroky nemeckej správy, z ktorých najvýraznejšie vystupuje 
príprava špeciálnej expedície zameranej na výskum spavej nemoci a experimenty 
s liečivami priamo v africkom prostredí.

Spavá choroba a príčiny prepuknutia epidémie

Africká trypanozomiáza alebo tzv. spavá choroba je vážne ochorenie spôsobo-
vané trypanozómou spavičnou (lat. Trypanosoma brucei rhodesiense alebo gambien-

se), prvokom prenášaným prostredníctvom bodnutia muchou tse-tse (bodavka, lat. 
Glossina). Choroba má dve štádiá. Osoba nemusí o ochorení vedieť niekoľko týž-
dňov až mesiacov po poštípaní. Prvé príznaky zahŕňajú horúčku, bolesti hlavy, ma-
látnosť, opuch tváre a očných viečok a zápal slinnej žľazy. Najznámejším príznakom 
je v tejto fáze zväčšenie lymfatických uzlín, ktoré bolo ako potvrdenie ochorenia 
známe celé storočia.1 Keď choroba postúpi do druhého štádia, zasahuje centrálnu 
nervovú sústavu a vedie k rôznym zmenám správania a k prejavom ako zmätenosť, 
agresivita, problémy s chôdzou, ale aj apatia a napokon upadnutie do spánku, ktoré 
dalo chorobe názov. Môže sa objaviť narušenie nočného spánku a neovládateľná 

1 WEBEL, M. K.: The Politics of Disease Control. Sleeping Sickness in Eastern Africa, 1890 – 1920, s. 4.
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spavosť počas dňa pripomínajúca komatózny stav.2 Táto posledná črta ochorenia 
ovplyvnila prístup k diagnostike a liečbe, keďže sa v období pred vypuknutím epi-
démie a krátko po jej začiatku spájalo so spavou chorobou množstvo predsudkov.

Spavá choroba bola považovaná za „černošskú chorobu“ a v duchu rasových 
stereotypov vnímaná ako extrémne vyústenie „africkej povahy“, ktorú dobové 
rasové stereotypy označovali za prirodzene letargickú, pohodlnú, až lenivú.3 Ne-
predpokladalo sa, že aj Európania by sa mohli v kolóniách nakaziť takouto choro-
bou. K zmene chápania choroby došlo až koncom roka 1903, t. j. niekoľko rokov 
po masívnom náraste ochorení. V tomto čase zomrela na chorobu žena britského 
pôvodu, ktorá je prvou známou európskou obeťou ochorenia, hoci pravdepodob-
ne už pred ňou existovali aj iní nakazení Európania, ktorí však neboli správne 
diagnostikovaní. Išlo o manželku misionára, ktorá sa nakazila vo Francúzskom 
Kongu (Gabon, Kongo a Stredoafrická republika), ale bola nesprávne liečená na 
maláriu. Nevhodná liečba pokračovala aj po jej príchode na Britské ostrovy, kde 
v decembri 1903 napokon zomrela. Až posmrtná pitva ukázala zmeny na mozgu 
typické pre trypanozomiázu. Výsledky pitvy vzbudili veľký záujem a mozog tej-
to ženy bol prezentovaný na pôde Londýnskej školy tropickej medicíny. Tento 
prípad zmenil prístup k diagnostike európskych návštevníkov kolónií.4 Čoskoro 
vznikli u jednotlivých koloniálnych štátov smernice, ktoré mali zavádzať preven-
tívne opatrenia pre Európanov v kolónii.

Príčiny prepuknutia epidémie je pomerne ťažké určiť. Pravdepodobne pozostá-
vajú z komplexu environmentálnych zmien podnietených prítomnosťou koloniál-
nych mocností a následných zmien v životnom štýle obyvateľstva. Ochorenie exis-
tovalo v Afrike už dlho pred príchodom Európanov, ako svedčia niektoré staršie 
pramene.5 Prepuklo do epidémie pravdepodobne zmenou v dynamike migrácie a to 
najmä zintenzívnením pohybu medzi jednotlivými regiónmi. Miestne obyvateľstvo 
z dlhodobej skúsenosti poznalo miesta s najväčším výskytom múch tse-tse a týmto 
miestam sa vyhýbali. Koloniálny postup do neobývaných miest teda mohol urýchliť 
šírenie choroby. Zvýšená migrácia, presuny populácií a presuny dobytka mohli byť 
zodpovedné za rozšírenie trypanozómy rhodesiense v oblastiach, kde sa tradične vy-
skytovala trypanozóma gambiense. Oba prvoky prenášajú ochorenie, ale sú rozdiel-
ne v rýchlosti postupu ochorenia. Trypanozóma gambiense spôsobuje pomalší vývoj 
ochorenia a pri absencii liečby prichádza ochorenie do finálneho štádia po približne 
dvoch rokoch. Tento prvok prežije po bodnutí muchou tse-tse len v ľudskom tele. 

2 Ibidem, s. 4.
3 EHLERS, S.: Afrikanische und Europäische Körper. Kolonialärzte und die Schlafkrankheit 1900 – 1914, s. 82. 
4 Ibidem, s. 83.
5 HEADRICK, D. R.: Sleeping Sickness Epidemics and Colonial Responses in East and Central Africa, 1900 – 1940, s. 1.
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Agresívnejší prvok trypanozóma rhodesiense prežíva aj mimo človeka a ohrozuje 
chorobou aj dobytok. Stáda dobytka sa tak mohli stať veľkým rezervoárom pre šíre-
nie tohto druhu trypanozómy. Forma ochorenia, ktorú šíri je agresívnejšia, prízna-
ky sa objavujú skoro a pri neliečenom postupe prichádza k spánku a napokon smrti 
už po šiestich mesiacoch od poštípania.6 

Epidémia silno zasiahla aj riečne a močiarne oblasti, kde sa hmyzu dobre dari-
lo. Rozvojom koloniálneho obchodu stúpol význam dopravy na týchto spojniciach 
rozličných regiónov. Mimoriadne zasiahnutými sa stali takéto oblasti v povodí rie-
ky Kongo alebo na území Ubangi-Šari (Stredoafrická republika), kde zasiahli najmä 
prepravcov tovaru a rybárov. V niektorých častiach regiónu nákaza zasiahla až 20 
% populácie a úmrtnosť bola obrovská. Spavá choroba niektoré riečne mestá úplne 
zdecimovala a viedla k ich zániku.7 Podobný problém spôsobila zvýšená mobilita 
obyvateľstva aj v Belgickom Kongu (Konžská demokratická republika), kde sa cho-
roba prenášala najmä v dôsledku obchodu s kaučukom a nútenej práci.8 

Ďalší z pravdepodobných faktorov, ktorý urýchlil šírenie spavej nemoci bola 
zmena životného štýlu súvisiaca s epidémiou moru hovädzieho dobytka. Táto epi-
démia spôsobila miestnemu obyvateľstvu obrovské hospodárske škody. Mor ho-
vädzieho dobytka sa rozšíril po talianskom obsadení Eritrey v roku 1889. Afric-
ký dobytok nemal voči neznámemu ochoreniu vybudovanú odolnosť a tak sa mor 
rýchlo šíril a decimoval celé stáda. V niektorých lokalitách došlo k úmrtiu 90 – 95 
% dobytka. Do roku 1896 sa mor rozšíril až k Mysu dobrej nádeje a medzi pastiermi 
na východe Afriky spôsobil hladomor. Došlo k zmene vo funkcii krajiny – pasien-
ky sa začali zalesňovať a niekdajší pastieri museli hľadať nové spôsoby obživy. Pre 
mnohých to znamenalo hľadať obživu pomocou intenzívneho lovu a nutnosť pohy-
bu v oblastiach, ktorým sa doposiaľ vyhýbali.9

Reakcie koloniálnych mocností

Koloniálne mocnosti zareagovali na epidémiu spavej nemoci rýchlo. Dôvody 
boli viaceré – humanitárne dôvody sa často prekrývali s dobovým presvedčením 
o tzv. civilizačnej misii.10 Išlo o tézu, ktorá predpokladala, že kolonizované etniká sú 
na nižšom stupni vývoja a je povinnosťou „bieleho muža“ pozdvihnúť ich na vyššiu 

6 WEBEL, M. K.: The Politics of Disease Control, s. 4.
7 HEADRICK, D. R.: Sleeping Sickness Epidemics and Colonial Responses in East and Central Africa, s. 2.
8 WEBEL, M. K.: The Politics of Disease Control, s. 13.
9 HEADRICK, D. R.: Sleeping Sickness Epidemics and Colonial Responses in East and Central Africa, s. 2.
10 MADEJA, U. – SCHROEDER, U.: From Colonial Research Spirit to Global Commitment: Bayer and African Sleeping 

Sickness in the Mirror of History, s. 161. 
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úroveň. Hoci v duchu tohto myslenia boli vykonané niektoré pozitívne kroky, zá-
klad tézy je rasistický a dlhé roky legitimizoval nerešpektovanie miestnych tradícií, 
kultúry a pod.

Veľmi významnou množinou boli dôvody ekonomické. Do popredia vystu-
povala potreba chrániť pracovnú silu v zasiahnutých oblastiach. Doprava a pre-
prava tovarov bola v týchto regiónoch často závislá na riečnej sieti a na kanoe. 
Veľký hospodársky význam mali aj ľudskí nosiči tovarov. Epidémia ohrozovala 
aj pracovnú silu v poľnohospodárstve a v neposlednom rade aj ďalší koloniálny 
postup.11

Motivácie k rýchlemu zásahu boli aj vedecké. Prelom 19. a 20. storočia sa vyzna-
čoval obrovským rozmachom mikrobiológie. Išlo o obdobie viacerých úspechov 
v štúdiu dovtedy nepreskúmaných chorôb, objavov viacerých patogénov, prená-
šačov ochorení a pod. Pre mnohých vedcov predstavovalo štúdium spavej choroby 
veľkú výzvu.12 V tomto duchu sa do výskumu zapojil aj v tom čase už známy a etab-
lovaný vedec Robert Koch (1843 ‒ 1910), o ktorého africkej expedícii budeme písať 
neskôr v častiach venovaných nemeckému postupu proti chorobe.

Okamžite po prepuknutí epidémie sa začal v rovníkovej Afrike rozsahom do-
vtedy nevídaný rozmach biomedicínskeho výskumu. Od roku 1901 do vypuknutia 
prvej svetovej vojny bolo z Európy do tejto časti Afriky vyslaných 17 komisií, kto-
rých úlohou bol výskum spavej choroby. Veľká časť týchto komisií bola zastrešená 
Veľkou Britániou, ktorej africké kolónie boli mimoriadne zasiahnuté. Spavá cho-
roba podnietila aj pokusy o medzinárodnú výskumnú spoluprácu, ktorej odrazom 
bolo usporiadanie Medzinárodnej konferencie o spavej chorobe v Londýne v roku 
1907. Zámery konferencie sa síce nestretli s porozumením všetkých účastníkov – 
napr. snahu o prerozdelenie výskumných úloh zúčastnené štáty vnímali ako obme-
dzujúcu pre slobodný výskum a nesúhlasili s ňou,13 no napriek tomu došlo aspoň 
k diskusii o možnom spoločnom postupe. V nasledujúcom roku bol založený Úrad 
pre spavú chorobu, ktorý bol zastrešený britskou Kráľovskou spoločnosťou. Pô-
vodne mal mať medzinárodný charakter, no opäť sa stretla myšlienka jeho založenia 
s neochotou v medzinárodnom spoločenstve. Úrad podporila na 2. londýnskej kon-
ferencii (1908) len delegácia z Nemecka predpokladajúc, že podpora hostiteľskému 
štátu poskytne nemeckej strane možnosti pre presadenie vlastnej predstavy o fun-
govaní takejto inštitúcie.14 Napokon bol však návrh ostatnými účastníckymi štátmi 

11 Ibidem, s. 161.
12 HEADRICK, D. R.: Sleeping Sickness Epidemics and Colonial Responses in East and Central Africa, s. 2.
13 ISOBE, H.: Medizin und Kolonialgesellschaft. Die Bekämpfung der Schlafkrankheit in den deutschen „Schutzgebieten“ vor 

dem Ersten Weltkrieg, s. 28.
14 Ibidem, s. 30.
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zamietnutý a úrad vznikol len ako britská inštitúcia. Jeho úlohou bolo sledovať me-
dzinárodné výskumy a najnovšie poznatky týkajúce sa ochorenia. Pred prvou sve-
tovou vojnou bolo na výskum spavej choroby vynaložené aj množstvo finančných 
prostriedkov.15 Prvá svetová vojna výskum utlmila, no po vzniku Zdravotníckej 
organizácie Spoločnosti národov v roku 1921 sa spavá choroba opäť zaradila me-
dzi priority jej práce na africkom území. Štáty síce lokálne investovali do výskumu 
a boja proti viacerým tropickým chorobám ako malária, žltá zimnica, kiahne a pod., 
ale aj napriek vyššie spomínaným nezhodám len boj proti trypanozomiáze nadobu-
dol nadregionálny význam.16

Nemecké postupy voči spavej chorobe

Štáty teda síce zdieľali pred prvou svetovou vojnou vedecké poznatky nevy-
hnutné na boj s chorobou, ale spoločné smernice pre postup neexistovali. Vede-
nie kolónií sa snažilo v spolupráci so susednými kolóniami najmä o obmedzenie 
pohybu miestneho obyvateľstva. Dôraz na jednotlivé opatrenia a postupy sa však 
v rámci jednotlivých koloniálnych mocností líšil. Nemecko malo v porovnaní 
s Veľkou Britániou a Francúzskom menší rozsah zasiahnutých koloniálnych úze-
mí a tento fakt mohol ovplyvniť riešenie problému. Vo všeobecnosti sa nemecké 
postupy zameriavali viac na liečbu individuálnych prípadov ochorenia, čiže ex-
perimenty s novými medikamentmi, než na plošné sanitačné opatrenia. Tento 
vývoj súvisel aj s veľkým farmaceutickým rozmachom a úspechmi nemeckých 
vedcov a lekárov na poli mikrobiológie. Lekári a výskumníci do značnej miery 
ovplyvňovali toto smerovanie nemeckej politiky voči spavej chorobe a mnohé 
z postupov mali zároveň podporiť výskum.17

Nemecké opatrenia však uvažovali aj o vplyve prostredia na šírenie spavej cho-
roby. Krátko po vypuknutí epidémie sa stalo dôležitou otázkou, akým spôsobom 
dochádza k jej prenosu. Aj po identifikovaní prenášača – bodavky tse-tse a pôvodcu 
- prvoka trypanozómy, bolo potrebné zvážiť, čo môže byť okrem človeka rezervo-
árom trypanozóm. Kým britské výskumy zvažovali ako hlavné rezervoárové zvie-
ratá hovädzí dobytok, čo sa neskôr ukázalo byť správnym predpokladom, niektoré 
mocnosti si všímali aj iné možnosti. Nemecko sa v jazerných a riečnych častiach 
svojho koloniálneho panstva zaoberalo úvahou, že rezervoárovým zvieraťom môže 
byť aj krokodíl a zvažoval sa postup proti tomuto živočíchovi. Tento smer úvah 

15 TILLEY, H.: Africa as a Living Laboratory. Empire, Development, and the Problem of Scientific Knowledge, 1870 – 1950, s. 175.
16 Ibidem,s. 175.
17 WORBOYS, M.: British Colonial Medicine and Tropical Imperialism. A Comparative Perspective, s. 164.
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počas svojej východoafrickej expedície rozvíjal aj vedec Robert Koch, ktorý skúmal 
krokodíly kvôli možnej prítomnosti trypanozómy.18

Na rozdiel od Veľkej Británie, ktorá od úplného začiatku epidémie vysielala do 
svojich zasiahnutých kolónií výskumné expedície, iné krajiny boli najmä z finanč-
ných dôvodov pomalšie. Aj Nemecko dlhšie váhalo, kým sa rozhodlo vyslať expe-
díciu pod vedením v tom čase už všeobecne známeho Roberta Kocha. Nemecká 
stratégia spočívala viac v spoliehaní sa na prácu a pozorovania lekárov už pôsobia-
cich v kolóniách. O podpore samostatnej expedície a iných krokoch v kolóniách 
rozhodovalo pred rokom 1907 Koloniálne oddelenie Ministerstva zahraničných 
vecí (Kolonialabteilung, Auswärtiges Amt), v roku 1907 vznikol Ríšsky koloniálny 
úrad (Reichskolonialamt). Súčinnosť na rozhodovaní, resp. na prerokovaní situácie 
mal aj Cisársky úrad zdravia (Kaiserliches Gesundheitsamt). V roku 1903 sa Pruské 
ministerstvo zdravotníctva (Preußisches Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und 

Medizinalangelegenheiten)19 obrátilo na Ministerstvo zahraničných vecí so žiadosťou 
o vyslanie expedície do postihnutých častí nemeckých kolónií. Vyjadrenie Koloni-
álneho oddelenia však bolo zamietavé s odôvodnením, že v Nemeckej východnej 
Afrike bol postup spavej choroby od začiatku roka 1903 utlmený a lekári prítomní 
v kolónii majú k dispozícii dostačujúce vedecké vybavenie a venujú spavej nemoci 
pozornosť. Prezident Cisárskeho úradu zdravia Karl Köhler (1847 ‒ 1912) tento po-
stoj potvrdil s odôvodnením, že britské výskumy už našli pôvodcu – trypanozómu 
spavičnú a je potvrdený aj jej prenášateľ mucha tse-tse. Z tohto dôvodu videl väčší 
význam v dôraze na izoláciu chorých, ktorí fakticky slúžia ako rezervoár trypano-
zóm a mucha tse-tse z nich môže chorobu šíriť ďalej. Köhler videl ako užitočnejšie 
izoláciu nakazených než plošné opatrenia na ochranu pred poštípaním zdravých 
osôb.20 Napriek tomu však odporúčal nanovo zvážiť vyslanie komisie pre výskum 
spavej choroby a súčasne zachovanie podpory existujúcej siete koloniálnych leká-
rov a ich výskumu v tejto oblasti.21

Izolácia chorých bola významnou črtou nemeckého prístupu v oblasti ochra-
ny pred spavou chorobou. Tento typ intervencie sa týkal miestneho obyvateľstva. 
V prípade Európanov žijúcich v kolóniách bola naopak uprednostňovaná prevencia 
pred samotným poštípaním. V roku 1909 boli v tomto ohľade vydané smernice 

18 KOCH, R. Über meine Schlafkrankheits-Expedition, s. 571–572. 
19 Celý názov ministerstva znel Ministerstvo pre duchovné, vzdelávacie a zdravotnícke záležitosti. Názov odráža 

históriu krajinského ministerstva, ktoré sa od začiatku 19. storočia orientovalo na oblasť kultúry a vzdelávania 
a v roku 1849 mu pribudla agenda v oblasti zdravotníctva.

20 Bundesarchiv Berlín – Lichterfelde (ďalej BAB), fond R 1001 Reichsgesundheitsamt (ďalej R 1001), R 1001/5589 
Expedition unter Leitung von Robert Koch zur Bekämpfung der Schlafkrankheit in Deutsch-Ostafrika. Köhler na Minister-
stvo vnútra. 16.12.1903, s. 14.

21 Ibidem, s. 14.
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inšpirované britskými odporúčaniami a postupmi.22 Tieto smernice žiadali európ-
skych návštevníkov kolónií o opatrnosť, resp. vyhýbanie sa oblastiam s výskytom 
múch tse-tse. Ak bol pohyb v postihnutých oblastiach nevyhnutný, mali Európania 
používať biely ochranný odev a mať v blízkosti miestnych sluhov určených na chy-
tanie múch. V prípade týchto sluhov sa odporúčal u jedného tmavý odev slúžiaci na 
prilákanie múch. Európania si mali aj všímať príznaky choroby u svojho služobníc-
tva a nosičov vody.23 

Ohľadom prístupu k africkému obyvateľstvu nebol dôraz kladený na preventív-
ne opatrenia, ale viac na liečbu už konkrétnych postihnutých osôb, ktoré boli izo-
lované od zvyšku komunity. Pre tieto účely vznikli tábory pre chorých (Schlafkran-

kenlagern). Ich vnímanie miestnym obyvateľstvom bolo nejednoznačné. V správach 
lekárov sa objavuje obraz dobrovoľne prichádzajúcich chorých24, ale aj opačný ob-
raz nedobrovoľne „prinesených“ chorých, ktorí boli v táboroch internovaní proti 
svojej vôli, no choroba bola u nich natoľko pokročilá, že sa nedokázali brániť pre-
vezeniu do tábora.25 Problém spočíval pravdepodobne v strachu z izolácie, ale aj 
v problematickej povesti táborov, v ktorých bola experimentálna liečba často veľmi 
bolestivá a nepríjemná a prinášala malý liečivý výsledok. Problémom táborov bolo 
aj ich nedostatočné zásobovanie potravinami.26

V rozpočte pre rok 1905 opätovne neboli uvoľnené prostriedky na vyslanie ko-
misie pre výskum spavej choroby. Z ríšskej kancelárie prišiel prísľub prostriedkov 
na nasledujúci rok 1906.27 Aj Koloniálne oddelenie sa začalo v roku 1905 viac zao-
berať myšlienkou na vyslanie zvláštnej výskumnej expedície, hoci do tohto obdobia 
sa k nej stavalo odmietavo. V Nemeckej juhovýchodnej Afrike sa totiž koncom roka 
1904 zvýšil počet nakazených. Štábny lekár hlásil, že koncom novembra pribudli 
nové prípady a požadoval, aby sa začal systematický boj s muchami tse-tse. K to-
muto kroku zdôrazňoval potrebu v prvom rade presne určiť územia s rozšírením 
múch. Lekár sa okrem toho sťažoval, že má k dispozícii veľmi málo prostriedkov 
na liečbu symptómov choroby. Dúfal v skoré objavenie a zavedenie medikamentu, 
ktorý by mal v prípade spavej choroby podobný efekt ako chinín v prípade malárie. 

22 BAB, R 175 Schutztruppe für Kamerun, R175 – V 21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun, Maßregeln 

für Europäer zum Schutz gegen die Infektion mit dem Erreger der Schlafkrankheit, 18. 2. 1910, nepaginované.
23 Ibidem.
24 BAB, R 1001/5914 Schlafkrankheit in Kamerun. Schömig guvernérovi, 1.10.1912, s. 207. 
  BAB R 1001/ 5914, Správa P. Kuhna: „Reise des Chefarztes der Schutztruppe und Medizinalreferenten in die Schlaf-

krankheitsgebiete des Südens von Altund Neukamerun“, 1913, s. 311.
   KOCH, R.: Über den bisherigen Verlauf der deutschen Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit in Ostafrika, s. 513. 
25 BAB, R 1001/5915 Schlafkrankheit in Kamerun. Schachtmeyer: Bericht für die Zeit bis 31. März 1913, 1.4.1913, s. 169.
26 Ibidem, s. 170.
27 BAB, R 1001/5889 Ríšska kancelária (von Stengel) Pruskému ministerstvu zdravotníctva. 6.1.1905, s. 23.
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V tejto správe z týchto dôvodov podporil vyslanie výskumnej expedície.28 Išlo prav-
depodobne o prvé jasné vyjadrenie priamo z kolónie, ktoré zhodnotilo, že situácia 
je vážna a volalo po zavedení účinnejších opatrení.

Príprava samostatnej nemeckej expedície sa stala reálnou v apríli 1905, keď sa na 
Ríšskom ministerstve vnútra (Reichsamt des Innern) uskutočnila porada o vyslaní vý-
skumnej komisie zameranej na spavú chorobu. Okrem zástupcov Ministerstva vnút-
ra sa jej zúčastnili delegáti z Ministerstva zahraničných vecí a Koloniálneho oddelenia, 
z Ríšskeho námorného úradu (Reichs-Marineamt), Cisárskeho úradu zdravia, Ríšskej 
pokladnice (Reichsschatzamt) a Pruského ministerstva zdravotníctva. Po niekoľkých ro-
koch vyhýbavého postoja sa tu účastníci zo všetkých platforiem zhodli na vyslaní ex-
pedície.29 Vzhľadom na efektívne využitie finančných prostriedkov vládol konsenzus 
o tom, že výskumné ciele expedície by mali byť čo najširšie. Navrhované témy sa týkali 
rozšírenia muchy bodavky, štúdia jej životných cyklov, výskumu liečebných prostried-
kov, prípadne navrhovali aj súčasný výskum iných tropických chorôb.30 

Expedícia Roberta Kocha

Už na stretnutí v apríli 1905 sa začalo hovoriť, zatiaľ len veľmi rámcovo, o bu-
dúcom vedení expedície, na čele ktorej mal stáť etablovaný lekár a výskumník. Za-
čala sa aj presadzovať predstava, podľa ktorej expedícia mala mať trvalejšie sídlo, 
v ktorom by sa testovali účinky jednotlivých liečiv. Túto predstavu presadzoval 
najmä prezident Cisárskeho úradu zdravia Karl Köhler.31 Koncept sa presadil v po-
dobe táborov spavej choroby, ktoré slúžili ako centrá pre farmakologický výskum. 
Pochopiteľne, pacienti neboli pri experimentálnej a často bolestivej a nebezpečnej 
liečbe informovaní o postupoch, ani neudeľovali súhlas. Dobovo boli chápaní ako 
„ľudský materiál“.32 Vnímanie Afriky ako „živého laboratória“ nielen pre farmako-
logický a medicínsky výskum, ale aj pre iné vedné oblasti sa výrazne objavuje po 
roku 1870 a korešponduje s prípravou podmienok na faktické rozdelenie Afriky 
medzi koloniálne mocnosti (tzv. boj o Afriku, Scramble for Africa). Tento prístup 
pretrval minimálne do 50. rokov 20. storočia.33

28 BAB, R 1001/5895 Schlafkrankeit in Deutsch Ost – Afrika. Feldmann guvernérovi Nemeckej juhovýchodnej Afriky: 
Trypanosomiasis und glossina palpalis, 22.12.1904, s. 76 – 77.

29 BAB, R 1001/5889 Aufzeichnung über die am. 7. April 1905 im Reichsamte des Innern gepflogene kommissarische Beratung 

über die Entsendung einer wissenschaflichen Kommission zur Erforschung der Schlafkrankheit, s. 32 – 37.
30  bidem, s. 32 ‒ 37.
31 Tamže, s. 37.
32 Tento z etického hľadiska nevhodný spôsob práce bol spravidla legitimizovaný myšlienkou kultúrnej a civilizačnej 

misie.  EHLERS, S.: Afrikanische und Europäische Körper, s. 91.
33 TILLEY, H.: Africa as a Living Laboratory, s. 3. 
  Viac aj o etických problémoch a dlhodobom vplyve vnímania Afriky ako „laboratória“ píše z hľadiska dejín medicí-
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Vedúcim vyslanej expedície sa stal známy vedec Robert Koch. Poznal prostredie 
Nemeckej východnej Afriky, kde sa v rokoch 1904 – 1905 venoval širšie zamerané-
mu výskumu. Popri tom podnikol cestu do britskej kolónie Uganda, kde sa dostal 
do kontaktu s britskými lekármi zaoberajúcimi sa spavou chorobou. Na konci svojej 
africkej cesty v roku 1905 teda obrátil pozornosť k trypanozomiáze.34

Špeciálna expedícia v rokoch 1906 ‒ 1907 pozostávala z viacerých častí. Robert 
Koch sa zaoberal skúmaním muchy tse-tse v Amani, vybral sa do silno zasiahnutej 
oblasti súostrovia Ssese a do postihnutých oblastí v Nemeckej východnej Afrike. Vý-
skumný plán bol vo februári 1906 prediskutovaný na pôde Cisárskeho úradu zdravia35 
a začal byť realizovaný po vylodení sa v Afrike v máji 1906. Robert Koch pri výskume 
muchy tse-tse čiastočne nadviazal na svoje výskumy z predošlého roka.36

Medzitým však pribúdali ďalšie prípady a nákaza sa rýchlo šírila územím ne-
meckej kolónie a expedícia pod vedením Roberta Kocha postúpila k druhej fáze 
výskumného cieľa, ktorý zahŕňal výskum samotných nakazených. V júni 1906 ex-
pedícia odcestovala k pobrežiu Viktóriinho jazera. V druhej a tretej fáze expedí-
cie sa Robert Koch zameral na testovanie účinkov Atoxylu. Ako sídlo expedície 
si vybral Bugalu. Podľa Kochovej správy z októbra toho roku, Atoxyl zvolil preto, 
lebo v posledných rokoch s ním bola uskutočnená liečba viacerých ochorení hema-
tologického a neurologického pôvodu.37 Atoxyl obsahoval arzén, no pri jeho vývoji 
bolo pochopiteľne cieľom dosiahnuť netoxickú zlúčeninu, čo sa odrazilo aj v jeho 
názve. Tento cieľ však nebol dosiahnutý, keďže Atoxyl mal vážne vedľajšie účinky. 
Často spôsoboval oslepnutie, niekedy urýchľoval smrť pacientov. Koch sa snažil 
nájsť správne a účinné dávkovanie lieku,38 ale drobné úspechy dosiahnuté vyššími 
dávkami Atoxylu boli spojené s neistým trvalým výsledkom a s veľkými rizikami. 
Z tohto hľadiska Kochove experimenty nepriniesli do konca expedície v októbri 
1907 uspokojivé výsledky. Pokusy o liečbu Atoxylom však zostali naďalej aktuál-
ne pre nemecký postup voči spavej chorobe. V porovnaní s inými koloniálnymi 
mocnosťami boli experimenty s liečivami výraznou črtou boja proti spavej chorobe 
a čiastočne zatlačili do úzadia iné postupy.39

ny aj historik Wolfgang U. Eckart.
  ECKART, W. U.: The Colony as Laboratory: German Sleeping Sickness Campaigns in German East Africa and in Togo, 

1900-1914, s. 69 – 89.
34 WEBEL, M. K.: The Politics of Disease Control, s. 75.
35 BAB, R 1001/5889 Auzeichnung über die am 14. Februar 1906 im Dienstgebäude des Kaiserliches Gesundheitsamtes statt-

gehabte Besprechung, betreffend die von Reichs wegen erfolgende Expedition zu Erforschung der Schlafkrankheit, s. 59–63.
36 KOCH, R.: Bericht über die Tätigkeit der zur Erforschung der Schlafkranheit im Jahre 1906/07 nach Ostafrika entsandten 

Komission (Berlin 1909), s. 585. 
37 BAB, R 1001/5895 Bericht über die Tätigkeit der Expedition zur Erforschung der Schlafkranheit während ihres Aufenthalts 

auf den Sese-Inseln bis zum 15. Oktober 1906, s. 141.
38 Ibidem, s. 142. 
39 BESSER, S.: Germanin. Pharmazeutische SIgnaturen des deutschen (Post)Kolonialismus, in: HONOLD, A. – SIMONS, 
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Záverečné poznámky

Epidémia spavej choroby do istej miery podnietila už pred prvou svetovou voj-
nou pokusy o medzinárodnú spoluprácu vo výskume spojenom s tropickými cho-
robami. Reakcie mocností boli z viacerých dôvodov pomerne rýchle – zastrešené 
tzv. civilizačnou misiou, ale aj hospodárskym tlakom spočívajúcom v strate pracov-
nej sily a napokon aj vedeckým záujmom o dovtedy málo známe ochorenie.

Nemecká reakcia bola pomalšia v porovnaní s konaním iných koloniálnych 
mocností. Špecifikum Nemeckého cisárstva spočívalo v tom, že územný rozsah jeho 
zasiahnutých koloniálnych území bol pomerne malý a navyše na nich epidémia pre-
pukla o niečo neskôr ako v britských, francúzskych, či belgických dŕžavách. Tento 
fakt mohol za pomalšiu aktivizáciu nemeckej výskumnej aktivity – reálne úvahy 
o vyslaní výskumnej expedície sa začali až v roku 1905. Pravdepodobne ovplyvnil aj 
charakter nemeckej výskumnej činnosti a kroky, ktoré Nemecko uskutočnilo v boji 
proti epidémii.

Nemecko nekládlo dôraz na zavedenie plošných sanitárnych opatrení a preven-
ciu pred poštípaním muchou tse-tse, ale väčšmi na izoláciu nakazených. Okrem 
izolácie nakazených bolo pre nemecké postupy charakteristické, že vo veľkej miere 
uplatňovali experimentálnu medikamentóznu liečbu. Tieto postupy pretrvali až do 
konca nemeckého koloniálneho panstva.

Summary

Procedures of German Empire in the Fight against Sleeping Sickness

Jarmila Brezinová

Sleeping sickness had existed in Africa for centuries before the arrival of colonial 
powers. Its rapid spread was probably caused by environmental changes related to 
the European interventions in African environment and way of life. The colonial 
powers put different emphasis on prevention, isolation of diseased, fight against 
tsetse or medical treatment of the sickness. Archival funds of Reichkolonialamt con-
tain the sources related to German procedures in the German East Africa and Cam-
eroon. German reaction was more slowly than the reaction of other colonial states. 

O. (eds.): Kolonialismus als Kultur. Literatur, Medien, Wissenschaft in der deutschen Gründerzeit des Fremden. 2002, s. 
169. 
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The infected areas were small in the German Empire and the massive epidemics 
started only in 1905. This might have influenced also the characteristics of German 
procedures – comparatively smaller interest in preventive procedures and emphasis 
on isolation of diseased and the experimental medical treatment.
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Pandémia našich prarodičov:
španielská chrípka 1918 - 1920

LÁSZLÓ KISS

Slovenský termín chrípka a český názov chřipka pochádza z ruského slova chrip 
(chroptenie, chrčanie), väčsina pandémií totiž prichádzala z východu, z Ruska.1 
Podobný pôvod sa predpokladá pre nemecký (Grippe), pre francúzsky (la grippe), 
španielský (gripe), portugalský (gripe), holandský (griep) a poľský termín (grypa). 
V angličtine (influenza, flu), taliančine (influenza), švédštine (influensa)2 a takisto 
v lekárskej nomenklatúre používaný termín má pôvod v 16. storočí. Vtedy sa pred-
pokladalo, že príčina tohto hromadne sa vyskytujúceho ochorenia je v konštelácii 
hviezd na nebi (influentia coeli).3 Podľa iného výkladu názov pochádza z roku 1743 
z územia dnešného Talianska, kde zúrila epidémia, ľudovo označená ako ifluenza 

di freddo, čiže ochorenie, ktoré vzniklo vplyvom, resp. pôsobením chladu.4 Ter-
mín influenza v odbornej terminológii prvykrát použil anglický lekár, John Huxam 
(1692 – 1768) v práci An Essay on Fevers (1739).5 Aj ďalší názov chrípky, používaný 
najmä lekármi Habsburskej ríše, teda aj v Uhorsku a na území dnešného Slovenska, 
vznikol na základe príznaku ochorenia. Šlo o epidemický katar6 (catarrhus epidemi-

cus). Podľa ďalšieho príznaku, horúčky, dostal názov v maďarčine náthaláz, resp. 
nádcha s horúčkou. Rodák z Moravy, Viliam Türk (1816 – 1889), medik na peštian-
skej fakulte, v roku 1847 ukončil svoje štúdium medicíny dizertáciou pod názvom 
De catarrho epidemico.7 Mátyás Brigel (Brigelius), mestský lekár zo Székesfehérváru 
(Stoličný Belehrad) na základe vlastných pozorovaní v rokoch 1781 – 1788 dospel 
k záveru, že príčinou v meste zúriacej epidémie bol moskovský katar.8 

1 LUKL, P.: Vnitřní lékařství. 4. vydanie, s. 50.
2 FRANCIS, A.: Medicína a farmacie v 11 jazycích, s. 448-449.
3 LUKL, P.: Vnitřní lékařství. 4. vydanie, s. 50. 
4 HOLLÁN, Z. (ed.): Orvosi lexikon, zv. II., s. 1074.  
5 SEBASTIAN, A.: A Dictionary of the History of Medicine, s. 420. 
6 Catarrhus odvodené z gréckeho katarrheó - stekám. 
7 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772-1849, zv. II., s. 221-222. 
8 DADAY, A.: Az influenzajárványok történetéhez, s. 223-225. 
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Do celosvetových rozmerov prerastajúce epidémie9 chrípky, čiže pandémie do-
stali svoje špeciálne meno, často nesprávne, podľa oblasti, krajiny, regiónu, kde 
prvýkrát pozorovali jej hromadný výskyt, prípadne podľa predpokladaného zviera-
cieho rezervoáru vírusu chrípky.

Prehľad chrípkových pandémií v 20. storočí10

Chrípka Roky

Približný počet 

úmrtí

Vírus (subtyp)

španielska 1918 - 1920  okolo 50 miliónov H1N1

ázijská 1957 - 1958 2 milióny H2N2

honkongská 1968 - 1970 1 milión H3N2

vtáčia 1996 - dodnes ? H5N1

mexická (nazývaná tiež prasacia) 2009 - dodnes ? H1N1

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vírusy chrípky označujú 
typom A, B, C, miestom výskytu, rokom izolácie a pri chrípke typu A aj vyznače-
ním tzv. povrchových (obalových) antigénov HA a NA. Napríklad influnza typ A, 
Honkong 1/68, H3N2.

Aby sme pochopili označenie subtypov chrípky, naznačíme krátku exkurziu do 
histórie virológie. Chrípka, influenza je totiž vírusové ochorenie, viróza – príčinou 
choroby je Influenzavirus z čeľade ortomyxovírusov11 s afinitou k slizniciam s tvor-
bou hlienu (gr. myxa, lat. mucus).

Samozrejme, lekári našich prarodičov, na prelome 19. a 20. storočia nevedeli 
o vírusoch ešte takmer nič. Bol to zlatý vek bakteriológie, vek „lovcov mikróbov,“12 
keď väčšina bakteriálnych pôvodcov chorôb bola objavená práve v tomto období.13 
Vďaka objavom Louisa Pasteura, Roberta Kocha a ďalších bola likvidovaná dogma 
o tom, že príčinou zlovestných nákazlivých (infekčných) chorôb je tzv. miazma,14 
čiže nákazlivina, vdychovaná výparmi, genius epidemicus

15 ‒ duch nákazlivosti alebo 
hnev boží. Objavom baktérií sa dostali do pozornosti lekárov hmotní pôvodco-

9 Epidémia (z gréckeho epi- na, pri a demos ľud, obývané územie) – výskyt choroby, ktorý presahuje bežný výskyt 
danej choroby.

10 MICHL, G.: A gyilkos kór madárszárnyakon érkezett, s.133. 
11 Ortomyxovírus z gr. ortho: priamy, správny a myxo: hlien. 
12 Microbe Hunters je názov známej knihy amerického mikrobiológa, spisovateľa a publicistu Paula de Kruifa (1890 – 

1971) vydaná po prvýkrát v roku 1926.
13 Pozri prehľad u: ECKART, W.: Geschichte der Medizin, s. 315-316.
14 Latinský termín miasma, pôvodne z gréckeho miasma – znečistenie.
15 Genius epidemicus - mystický výklad o tom, že niektoré epidémie majú svoje osobitné vlastnosti, majú svojho 

ducha (genius). Porovnaj: genius loci – duch miesta. Genius epidemicus bol personifikáciou tajomných kozmických, 
podzemných atď. síl, zodpovedných práve pre osobitné vlastnosti tej-ktorej epidémie. 
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via chorôb s možnosťou vidieť ich pod mikroskopom, sledovať ich rast na živných 
pôdach, resp. zopakovať v experimentoch na zvieratách to, čo prebieha u chorého 
človeka. Neprekvapuje preto fakt, že aj v prípade pandémie tzv. ruskej chrípky, pre-
biehajúcej v rokoch 1889 ‒ 1895, bol jej pôvodca hľadaný medzi baktériami.

Richard Pfeiffer (1858 ‒ 1945), spolupracovník Roberta Kocha v Berlíne v roku 
1892 izoloval bacil zo spúta (hlienovitý sekrét) chorého, trpiaceho na zápal pľúc 
v priebehu chrípkovej epidémie.16 Pfeiffer ho považoval za pôvodcu chrípky a dal 
mu názov Influenzabazillus. Neskôr bol tiež označovaný ako Pfeifferov bacil alebo 
baktéria. Vďaka Pfeifferovej autorite – a autorite nemeckej bakteriológie, na čele 
s Robertom Kochom ‒ bol tento bacil dlhé roky považovaný za pôvodcu chrípky 
a teda influenza bola považovaná za bakteriálne ochorenie.17 

V roku 1892 ešte nikto netušil, že ten rok „nabitý záujmom o svet mikróbov“
18 je 

tiež rokom zrodu novej vedeckej disciplíny, virológie. Dvadsaťosemročný botanik, 
resp. fyziológ rastlín, Dmitrij I. Ivanovskij (1864 ‒ 1920) publikoval v Petrohrade 
v bulletine Akadémie vied po nemecky písanú prácu O mozaikovej chorobe tabaku. 
Ivanovskij sa už ako študent zaujímal o chorobu tabaku, ktorá mozaikovite napadla 
listy tabaku a tým znížila výnosy tabakových polí na Ukrajine.

Len pre zaujímavosť, choroba bola známa aj v Uhorsku. V roku 1893 vydaný 
Pallas-lexikon uvádza, že od roku 1887 v sa v Šomodskej, Komárňanskej a Sabolč-
skej župe vyskytuje „bakteriózne“ ochorenie tabaku, zvané „mozaikbetegség“ (moza-
iková choroba). György Linhart (1844 – 1925), nazývaný tiež „otcom“ uhorskej 
mykológie už v roku 1890 publikoval prácu o mozaikovej chorobe tabaku, v ktorej 
boli uverejnené dodnes platné epidemiologické pozorovania a rady pre prevenciu 
choroby – spoluautorom bol Gyula Mezey.19 

Ivanovskij napísal, ako sa mu podarilo preniesť spomínanú chorobu z chorej 
rastliny na zdravú vtieraním šťavy, získanej z rozmelnených listov chorého taba-
ku do listov zdravej rastliny. Mladý botanik uvažoval nad tým, že šťava z listov 
musí obsahovať niečo nákazlivé a pravdepodobne to budú baktérie. Pokračoval 
preto v experimentovaní podľa vtedy zaužívanej metódy. Šťavu prefiltroval cez 
tzv. Chamberland-Pasteurovu sviečku.20 Charles Chamberland (1851 – 1908) bol 
objaviteľom autoklávu, ako i bakteriálneho filtru, ktorý sa od roku 1884 použí-

16 Latinský termín bacillus - bacil, tyčinkový mikrób. Latinské bacterium z gréckeho baktérion - tyč, palica. Latinské 
mikrobium, z gréckeho mikrobion (mikros - malý, bios - život). 

17 Pfeifferov bacil sa volá dnes Haemophillus influenzae, čo môžeme preložiť ako „majúci rád krv“: Bacil rastie len na 
živnej pôde, obsahujúcej krv (gr. haima - krv, philo - mať rád.).

18 BLAŠKOVIČ, D.: Koloběh virusu. Vědeckopopulární edice ČSAV, zv. 11, s. 17.
19 MILINKÓ I.: Linhart György. A hazai mikológia atyja. Élet és Tudomány, s. 981. 
20 Filter bol z porcelánu a mal tvar sviečky. 



104

HISTORIA MEDICINAE SLOVACA VI.Štúdie

val v Pasteurovom inštitúte v Paríži21 k oddeleniu baktérii od tekutého prostre-
dia. Baktérie zostali zachytené na povrchu filtra a tekutina, už zbavená baktérií 
a schopnosti infikovať, odkvapkala do nádoby. Prefiltrovaná tekutina, vtieraná 
do zdravých listov by teda nemala vyvolať mozaikovú chorobu, uvažoval Iva-
novskij. Svoje pokusy však uzavrel konštatovaním: „Tak sa mi podarilo dokázať, 

že šťava z listov chorých mozaikou udržuje svoje nákazlivé vlastnosti i po filtrácii cez 

Chamberlandovu sviečku.“
22 

Jeho konštatovaniu nikto nevenoval takú pozornosť, akú by si bolo zaslúžilo. 
„Veď k vysvetleniu nákaz ľudí, zvierat i rastlín väčšinou stačili objavované baktérie.“

23 Až 
o šesť rokov neskôr Holanďan Martinus W. Beijerinck (1851 – 1931) zopakoval 
vyššie uvedené filtrovanie s totožným výsledkom. V tom istom roku (1898) Löffler 
a Frosch dokázali pomocou filtrátu infekčnosť slintavky/slintačky (stomatitis epizoo-

tica), prvej zvieracej nákazy vírusového pôvodu.
Základy nového vedného odboru, virológie boli položené. Pojem vírus však ne-

bol prijatý ihneď. Čo vlastne tento pojem znamená a hlavne čo znamenal v rokoch 
pred vypuknutím španielskej chrípky? Slovo virus je latinského pôvodu a znamená 
jed (toxin). Predpokladalo sa totiž, že vo filtráte, kedže filtrovaním boli odstráne-
né mikróby, mohol zostať „jed“ mikróbov a práve tento jed zodpovedal za infekč-
nosť prefiltrovanej tekutiny. Už spomínaný Beijerinck ho nazval contagium vivum 

fluidum, resp. tekutá živá nákazlina. Okrem tekutosti ďalšou, od baktérií odlišnou 
vlastnosťou vírusu, bola neviditeľnosť pod mikroskopom. Preto sa pre tajomný ví-
rus používal aj názov ultramikrób, resp. inframikrób. Priemerné bakterium dosa-
huje veľkosť asi tisíciny milimetra, čiže jedného mikrometra (mikrónu). Vírusy sú 
však oveľa menšie – ich veľkosť meriame v nanometroch (nm), pričom 1 nanome-
ter znamená milióntinu milimetra (obrázok číslo 1).

Pre dôkaz „netekutosti” vírusov, teda pre rozpoznanie morfológie (tvaru, veľko-
sti, štruktúry) vírusov zohral dôležitú úlohu elektrónový mikroskop, zavedený do 
praxe v tridsiatych rokoch 20. storočia. Elektrónový mikroskop používa namiesto 
svetla prúd elektrónov a má takú rozlišovaciu schopnosť, že dokáže rozlíšiť dva 
body telieska s priemerom asi jedného nanometra.24 Pri tejto rozlišovacej schop-
nosti a ďalej fotografickým zväčšovaním možno zviditeľniť i najmenšie vírusy a ich 
tvary ako guličky, krychličky či valčeky. Vďaka elektrónovému mikroskopu vieme, 
že aj vírus chrípky má guľatý tvar a priemer okolo 100 nm. Vírus chrípky bol obja-
vený v roku 1933 v Anglicku. Wilson Smith (1897 – 1965), Christopher Andrewes 

21 SEBASTIAN, A.: A Dictionary of the History of Medicine, s. 95 a 189.
22 BLAŠKOVIČ, Koloběh virusu. Vědeckopopulární edice ČSAV, zv. 11, s. 17. 
23 Ibidem, s. 17.
24 Ibidem, s. 22.
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(1896 – 1988) a Patrick P. Laidlaw 
(1881 – 1940) ho objavili vo výpla-
chu nosohltanu chorého človeka na 
chrípku.

Pôvodcom chrípky je teda vírus. 
Ale čo sú vlastne vírusy? Vírusy sú 
na hranici medzi živými organiz-
mami a neživými objektmi a nie je 
možné ich zaradiť do žiadnej ríše 
bunkových organizmov.25 Sú oveľa 
menšie ako baktérie, sú viditeľné 
len pomocou elektrónového mikro-
skopu. Tvorí ich nukleová kyselina 
DNK (dezoxyribonukleová) alebo 
RNK (ribonukleová) vo vnútri biel-
kovinového obalu (capsid). Vírusy 
sú teda nebunkové organizmamy, 
nemajú bunkovú štruktúru s orga-
nelami. Sú naprogramované k jedi-
nej veci, a tou je množenie. V roku 
1957 francúzsky mikrobiológ André 
Lwoff (1902 – 1994), nositeľ Nobe-
lovej ceny z roku 1965, publikoval 
päť charakteristických vlastností 
vírusov: 1. obsahujú len nukleovú 

kyselinu (DNK alebo RNK); 2. reprodukujú sa len pomocu ich nukleových kyselín, 
teda nie delením; 3. nie sú schopné rastu v kľudovej fáze mimo buniek; 4. nemajú 
žiadne metabolické enzýmy (teda žiadnu látkovú výmenu); 5. replikujú sa pomocou 
hostiteľských buniek.26 

Po tejto krátkej exkurzii do histórie virológie sa sústreďme konkrétnejšie na ví-
rus chrípky. Dnes rrozoznávame tri typy influenzavírusu: typ A, B a C. Z nich je 
najdôležitejší typ A, ktorý je patogénny – schopný vyvolať chorobu človeka. Vďaka 
EM štruktúre, skladba vírusu je dobre známa (obrázok číslo 2.). Ide o guličkovitý 
tvar s primerom asi 100 nanometrov. Na povrchu guličky vidieť vyčnievajúce útva-
ry, typu kladivka (NA) a tŕňa (HA). Sú to tzv. povrchové (obalové) antigény víru-

25 HUGHES, J. (ed.): Desk Reference Encyclopedia, 1995. Slovak Edition, s. 88-89. 
26 ECKART, W.: Geschichte der Medizin, s. 269-270.

Obrázok číslo 1: Oblasti pozorovania svetelným 

a elektrónovým mikroskopom.

Zdroj: BETINA, V.:

Výprava do ríše mikróbov, s. 29.
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su. Antigén je telu cudzia látka 
(obvykle bielkovina, proteín), 
ktorá vpravená do (ľudského) 
tela vyvolá tvorbu protilátok.27 
Laicky povedané, povrchové 
antigény sú „poznávacou znač-
kou„ vírusu.

Pre samotný vírus majú však 
oveľa dôležitejší význam. HA je 
tzv. hemaglutinín. Hemagluti-
nácia je zhlukovanie, zlepova-
nie červených krviniek (erytro-
cytov). Niektoré vírusy - medzi 
nimi aj vírus chrípky – sa viažu 
na povrch krvniek, vytvárajú 
medzi krvinkami akési mostíky 
a tým spôsobia ich zhlukovanie 
(aglutináciu). Hemaglutiníny sú teda nositeľmi aglutinačnej aktivity vírusu. Vírus 
influenzy je však schopný naviazať sa aj na povrch buniek sliznice, výstielky dý-
chacích ciest. Tieto bunky, podobne ako krvinky, majú na svojom povrchu tzv. 
receptory (antény, prijímače). Základnou podmienkou pôsobenia vírusu je väzba 
medzi HA vírusu a receptorom bunky. Ak sa hemaglutinín a receptor bunky „hodia 
k sebe”, znášajú sa, sú kompatibilné, spoja sa a tým sa vytvorí možnosť pre vírus 
vniknúť do bunky. Ak táto kompatibilita neexistuje, HA sa nevie naviazať na bun-
ku, čo znamená, že nedôjde k infekcii. To je vysvetlenie pre fakt, že vírus chrípky 
je typickým ľudským patogénom. Bežné laboratórne zvieratá, ako napríklad myši, 
potkany či opice totiž nemajú vhodný receptor pre vírus chrípky. Výnimkou je fre-
tka domáca (lat. Mustela putorius furo), infikovanie ktorej zohralo základnú úlohu vo 
vývoji prvej vakcíny proti chrípke v tridsiatych rokoch 20. storočia.28 

Druhý povrchový antigén vírusu chrípky je enzým neuraminidáza, čiže NA. 
NA je bielkovina, ktorá podporuje vstup vírusu, presnejšie jeho nukleovej kyseliny, 
RNK do bunky, resp. po zmnožení vírusu jeho výstup z bunky.

Dnes vieme, že existuje 16 typov HA a 9 typov NA. Moderná klasifikácia subty-
pov vírusu chrípky je založená na kombinácii HA a NA, podľa toho, aké antigény 
daný subtyp obsahuje na svojom povrchu. HA i NA sú bielkoviny, proteíny, pozo-

27 Ide o zavádzajúci názov. Antigén nemá nič spoločné s génom, funkčnou jednotkou dedičnosti. 
28 DUIN, N. – SUITCLIFFE, J.: Az orvoslás története az ősidőktől 2020-ig, s. 109.  

Obrázok číslo 2: Schematický obraz vírusu 
influenzy, H5N1. Zdroj: MICHL, G.: A gyilkos 

kór madárszárnyakon érkezett, s. 100.
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stávajúce z aminokyselín. Poradie aminokyselín je kódované segmentmi nukleovej 
kyseliny. V prípade vírusu chrípky je to RNK, vo vnútri vírusu.

Odhliadnúc od popisu molekulárno-biologických procesov odohrávajúcich sa 
po vniknutí vírusu do bunky dýchacej cesty, zosumarizujeme, že za infekciozitu – 
schopnosť nakaziť – a za patogenitu – schopnosť vyvolať ochorenie sú zodpovedné 
povrchové antigény vírusu HA a NA. Hemaglutinín, HA určuje aj špecificitu vo 
vzťahu k hostiteľskej bunke, čiže to, že ten-ktorý subtyp je schopný infikovať len ur-
čitý druh živočíšnej ríše. Napríklad pre subtyp H5N1 je hostiteľom vodné vtáctvo, 
u ktorého sú pôvodcami tzv. vtáčej chrípky.

Je známe, že po prekonaní určitého nákazlivého ochorenia zostáva v tele dlho-
dobá, príp. celý život trvajúca imunita, čiže stav odolnosti, rezistencie. Napr. osýp-
ky (lat. morbilli) sú takisto vyvolané vírusom a po ich prekonaní, obyčajne v detstve, 
človek zostáve chránený voči osýpkam celý život. Pôvodcom chrípky je takisto ví-
rus. Ak teda prekonáme chrípku, prečo nezostaneme imunní voči nej celý život?

Vieme, že všetky živé organizmy sa časom menia. Ale vírus chrípky sa mení 
neustále, rýchlo a nečakane. A práve táto jeho schopnosť meniť svoju genetickú 
skladbu a nekontrolovane si vymeniť gény, zodpovedné za skladbu HA a NA – po-
radie aminokyselín v ich proteínoch – robí z chrípky takého nepredvídateľného 
protivníka.

Zmeny chrípkového vírusu sú možné dvoma spôsobmi:
V prvom prípade ide o tzv. antigénový posun (drift). Sú to malé, stále prebieha-

júce zmeny, tzv. bodové mutácie v genetickom materiáli (RNK) vírusu (v jednom 
bode nukleovej kyseliny dôjde k výmene nukleotidu). A pretože poradie nukleoti-
dov (sekvencia) určuje aj poradie aminokyselín v bielkovine, tento malý posun bude 
stačiť k zmene skladby, štruktúry príslušného HA. Zjednodušene, dôjde k zmene 
„poznávacej značky” vírusu. Čiže protilátky, vytvorené v našom tele po napadnutí 
vírusom určitej poznácej značky, nebudú schopné rozpoznať zmenenú poznávaciu 
značku nového vírusového kmeňa. Takto sú staré kmene vírusu nahrádzané stá-
le novými kmeňmi. Tento drift je zodpovedný za menšie epidémie, prichádzajúce 
v jeden až trojročných intervaloch a vysvetluje reinfekciu ľudí, ktorí už chrípku 
daným typom prekonali alebo boli očkovaní.

Druhým typom genetickej zmeny je tzv. antigénový zlom (shift). Ide o zásadnú, 
veľkú zmenu HA a NA. Subtypy A od rôznych druhov živočíchov – najčastejšie vtá-
ka a človeka – si vymenia a zlúčia, rekombinujú gény. K takému zlomu môže dôjsť 
vtedy, ak je bunka infikovaná súčasne obidvoma vírusmi. Výsledkom je rekombi-
nácia RNK-segmentov, hybrid, úplne nový kmeň, odlišný od pôvodných vírusov. 
Inak povedané, vymení sa nielen už niekoľkokrát spomínaná poznávacia značka, 
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ale aj „karoséria”. Vzľadom na to, že neexistuje imunita na tento nový kmeň, náš 
imunitný systém sa nestretol s týmtom novým protivníkom. Môže sa rýchlo šíriť 
medzi ľudmi a spôsobiť pandémiu.

Pravdepodobne stál takýto zlom v pozadí španielskej chrípky, pôvodcom ktorej 
bol subtyp H1N1. Pre pozorného čitateľa sa môže vynoriť otázka, ako je to mož-
né? Veď v roku 1918 vírusy, ako pôvodcovia chorôb boli takmer neznáme, resp. 
o chrípke sa predpokladalo, že je bakteriálnym ochorením.

Virológov už v tridsiatych rokoch 20. storočia iritovala otázka, aká mohla byť 
štruktúra tohto presláveného vírusu a aký bol jeho genetický materiál (DNK alebo 
RNK?). Pritom šlo nielen o obyčajnú zvedavosť teoretikov, ale aj o závažnú otázku 
praktického významu. Zistiť, aké vlastnosti musí mať vírus, schopný vyvolať pan-
démiu, typu španielskej chrípky. Vedeli však, že vírus chrípky je neschopný života 
mimo živočíšnej (ľudskej) bunky. Ak by sa podarilo získať v pomerne dobrom stave 
zachované bunky, napr. z pľúc zomrelého na chrípku, pomocou metód moleku-
lárnej genetiky by bolo možné rekonštruovať genetický materiál vírusu chrípky. 
Táto geniálna myšlienka bola realizovaná v roku 1997 v Inšitúte patológie ame-
rických ozbrojených síl (Armed Forces Institute of Pathology) pod vedením Jefferyho 
Taubenbergera.29 Vhodný materiál bol získaný z exhumovanej mŕtvoly eskimáckej 
(inuitskej) ženy. Španielska chrípka zúrila i na Aljaške, kde v malej osade Breving 
Mission v novemberi 1918 spôsobila smrť 90% obyvateľov. Obete boli pochované 
do hromadného hrobu, z ktorého bola exhumovaná mŕtvola ženy. Stála, ďaleko pod 
nulou existujúca teplota dobre konzervovala bunky pľúcneho tkaniva, obsahujúce 
vírusom chrípky napadnuté bunky. Vďaka tomu sa americkým patológom podarilo 
izolovať vírus španielskej chrípky a identifikovať ho ako H1N1 subtyp.

Summa summarum, pôvodcom španielskej chrípky bol subtyp H1N1, čiže vírus tzv. 
vtáčej influenzy.30 Tí, ktorí prežili túto pandémiu, svojimi protilátkami boli chránení 
proti H1N1. Preto ďalšia pandémia vznikla až v roku 1957, keď došlo k ďalšiemu zlo-
mu, a to k rekombinácii vtáčieho a ľudského vírusu a vniku subtypu H2N2.

Doteraz najväčšia pandémia na svete bola tzv. španielska chrípka, resp. španiel-
ska nádcha, „španielka”. Podľa nemeckého historika medicíny Wilfrieda Witteho sa 
počet obetí chrípky sa odhaduje na 27 až 50 miliónov.31 Pritom k realite bude, podľa 
nás, vyššia hodnota, nakoľko o počte obetí v Číne nemáme žiadne údaje.

Podľa Witteho sa prvé prípady chrípky objavili v meste Haskell, v štáte Kansas 
(USA) v marci 1918, medzi školákmi. Súčasne však ochoreli aj vojaci v tomto štáte, 

29 MICHL, G.: A gyilkos kór madárszárnyakon érkezett, s. 127-128. 
30 Ibidem, s. 132. 
31 WITTE, W.: Tollkirschen und Quarantäne – Die Geschichte der Spanischen Grippe. 
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ale čoskoro aj v štáte Georgia, dosť vzdialenom od Kansasu. Pretože Spojené štáty 
boli zapojené do vojny v Európe, ako spojenci Dohody, je logické predpokladať, že 
vírus chrípky bol transportovaný do Európy americkými vojenskými jednotkami. 
Adolph A. Hoehling vo svojej knihe The Great Epidemic podal takmer živý obraz 
o tom, ako pri pochode z Yonkersu do New Yorku rad radom vypadli z kolóny 
vojaci vermontského pluku.32 V apríli už bola choroba prítomná vo Francúzsku, 
koncom apríla v Belgicku a potom v britskej expedičnej armáde. Ale prečo sa po-
tom označuje za „španielsku?”

27. mája 1918 tlačová agentúra Reuters oznámila, že španielsky kráľ Alfonz XIII 
ochorel na novú chorobu. 29. júna toho roku vysoký predstaviteľ španielského ve-
rejného zdravotníctva vyhlásil, že nevie o výskyte tejto novej chorobe v ostatných 
častiach Európy. Nato sa vo francúzskej tlači rozprúdila debata o tom, že Španieli 
vyzdvihli túto novú chorobu na úroveň kráľovského dvora. Nebolo by prekvape-
ním, ak by sa obyčajní poddaní pýšili tým, že majú kráľovskú chorobu.

Nová, „španielska” choroba však začala zúriť nielen v armáde obidvoch strán, ale 
aj medzi civilným obyvateľstvom. Príčinou rýchleho rozptylu bola nielen vysoká 
nákazlivosť vírusu, ale vojnovými rokmi oslabený telesný, zdravotný stav obyva-
teľstva. Niet sa čomu diviť, keďže prebiehal štvrtý rok Veľkej vojny. Pre ilustráciu 
uveďme, že 16. mája 1918 bola v nemeckej ríši denná dávka chleba pre civilné oby-
vateľstvo znížená na 150 gramov.33

Kde je vojna, tam je aj hladomor a pandémia, vedel už v roku 1498 aj slávny 
maliar Albert Dürer (1471 – 1528), na rytine ktorého, sú na koňoch vyobrazení 
štyria jazdci Apokalypsy (Zjv 6, 1 – 8), a to mor (pestis) – stredoveká pandémia, 
vojna, hladomor a smrť. (obrázok číslo 3.) Na rytine je mor zobrazený so šípom,34 
zrejme aj pre podobnosť tomu, že mor mor prešiel cez Európu rýchlosťou šípu. Pod 
kopytami koňov ležia nielen chudobní, ale i bohatí a tiež samotný kráľ, s korunou 
na hlave. Niečo podobné vidíme aj počas pandémie španielskej chrípky. Obeťami sa 
stali aj „králi” umeleckého sveta, ako napr. francúzsky básnik Guillaume Apollinaire 
(1880 – 1918), francúzsky dramatik Edmond Rostand (1868 – 1918), maďarská spi-
sovateľka Margit Kaffka (1880 – 1918), rakúski maliari Egon Schiele (1890 – 1918), 
Gustav Klimt (1862 – 1918) a mnohí iní.

Španielska chrípka zúrila v troch vlnách. Druhá vlna začala v auguste 1918 Naj-
viac postihnuté mestá boli Brest (Bretagne, Francúzsko), Boston (USA), Freetown 
(Sierra Leone, Afrika) a Dakar (Senegal, Afrika), teda prístavy, kde došlo k vylode-

32 WINKLE, S.: Geisseln der Menschheit, s. 1045. 
33 Ibidem,  s. 1047. 
34 Ibidem, s. 463. 
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niu infikovaného vojska. V novem-
bri už zúrila po celej Európe. Tretia 
vlna začala v marci 1919 a trvala až 
do konca roku 1920.

Klinický obraz prvých dvoch 
vĺn sa veľmi nelíšil od obrazu ruskej 
chrípky, resp. od chrípky, ako ju aj 
my poznáme počas menších, či väč-
ších sezónnych epidémií, ktoré sú 
typické pre zimné a jarné mesiace. 
Tretia vlna však bola poznačená do-
vtedy pre chrípku necharakteristic-
kou komplikáciou. Chorí sa počas 
akútnej fázy chrípky, ale často až po 
odoznení horúčky, stali nekľudný-
mi, objavili sa u nich svalové kŕče, 
obrny (parézy) okohybných svalov 
a postupne upadli do tzv. letargie.35 
Z toho je odvodený lekársky názov 
choroby encephalitis lethargica, čiže 
letargický zápal mozgu. Dnes je 
známa aj pod menom Economova 
encefalitída, pretože prvýkrát bola 
popísaná rakúskym neurológom Constantinom von Economom (1876 – 1931) ešte 
v roku 1917 ako sporadicky sa vyskytujúce ochorenie. Jej hromadný, epidemický 
výskyt sa pozoroval až počas tretej vlny španielskej chrípky, od roku 1920 až do 
roku 1928.

Táto komplikácia španielskej chrípky, chorobná spavosť, bola aspoň taká záker-
ná, ako samotné základné ochorenie. Jednak prispela k vysokej letalite pandémie, 
na druhej strane u tých, čo prežili chorobu, zanechala trvalé príznaky vo forme tzv. 
parkinzonského syndrómu.36 Takto postihnutí ľudia prežívali v rôznych starobin-
coch. Asi osemdesiati z nich vegetovali v nemocnici Mont Carmel v New Yorku. 
Tu ich našiel mladý neurológ britského pôvodu, Oliver Sacks (1933 – 2015), kto-

35 Grécke slovo léthargia – (chorobná) spavosť. 
36 Parkinsonský syndrom alebo parkinsonizmus je stav pripomínajúci Parkinsonovú chorobu. Britský lekár James 

Parkinson (1755 – 1824) v roku 1817 popísal ochrnutie s trasom (tremor) pod názvom paralysis agitans. Tretiu 
charakteristiku choroby – stuhnutosť (rigidita) pridal Francúz Jean-Martin Charcot (1825 – 1893), ktorý taktiež 
chorobu pomenoval.    

Obrázok číslo 3: Albrecht Dürer:
Apokalypsa. Zdroj: CLARK, K.: Nézeteim 

a civilizációról, s. 180.
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rého napadlo vyskúšať podobný liek, aký bol krátko predtým zavedený na liečbu 
Parkinsonovej choroby – L-DOPA. Nasadenie lieku malo vyslovene zázračný efekt. 
Chorí, ktorí roky žili ako zdanlivo mŕtví sa zrazu zobudili, začali rozprávať, spievať, 
kresliť, ba dokonca i tancovať. Sacks napísal o tomto zázračnom efekte knihu pod 
názvom Prebúdzania sa.37 Žiaľ, dobrý efekt bol len prechodný, bolo potrebné neustá-
le zvyšovať dávky lieku a klinický obraz prevládali vedľajšie účinku lieku.38 Posledný 
pacient tejto komplikácie španielskej chrípky zomrel v roku 1980.39 

Vráťme sa však do rokov španielskej chrípky. Išlo o pandémiu – a výnimkou 
nemohlo byť ani Rakúsko-Uhorsko. Chrípka bola zavlečená do Uhorska ranenými 
vojakmi z oblasti severného Talianska. Vojaci boli hospitalizovaní vo vojenskej ne-
mocnici Zita40 v Budapešti a táto nemocnica sa stala ohniskom španielky v Uhor-
sku. I keď v decembri 1918 došlo k poklesu počtu ochorení na chrípku, nemocnice 
zostali preplené obeťami škvrnitého týfusu. Vzhľadom na to, že sa očakával aj ná-
vrat novej vlny chrípky, člen protiepidemického výboru hlavného mesta, dr. József 
Madzsar (1876 – 1940) inicioval vznik medzinárodného výboru Conseil de hygiene 

et de profilaxe so sídlom v Budapešti. Členmi výboru sa stali aj odborníci Srbska, 
Rumunska i Československa.41 Maďarsko reprezentovali Madzsar a Goldzieher.42 
Madzsar potvrdil, že výbor „pracoval pomerne úspešne”, ale vznikom Maďarskej re-
publiky rád (v marci 1919) výbor prestal existovať.43 

Pre informáciu obyvateľstva hral dôležitú úlohu dvojtýždenník Jó Egészség 
(Dobré zdravie), populárny i na území dnešného Slovenska.44 V časopise poprední 
odborníci, internisti, bakteriológovia publikovali články o „španielskej chorobe”. 
Z nich vyzdvihnime článok mimoriadného univerzitného profesora, rodáka zo 
Šurian, Lászlóa Detreho (1874 – 1939).45 Detre – napriek názvu článku – upozor-
ňuje čitatelov, že príčinou španielskej influenzy nie je bacil, ale pod mikroskopom 
neviditeľný filtrovateľný „zárodok” (maď. filtrálható csíra). Odvoláva sa na čerstvú 
správu z Francúzska: Charles Nicolle46, riaditeľ Pasteurovho ústavu v Tunise po-

37 SACKS, O.: Awakenings. Kniha sa stala bestsellerom, príbeh bol sfilmovaný v roku 1990, v hlavných úlohách hrali 
Robert de Niro (Leonardo) a Robin Williams (dr. Sacks).  

38 DUIN, N. – SUITCLIFFE, J.: Az orvoslás története az ősidőktől 2020-ig, s. 189.
39 SZŐCS, K.: A spanyolláz története: Nadragulya és karantén, s. 1043-1047.  
40 Zita-hadikórház. V tomto prípade šlo o nemocnicu v drevených barakoch so 3400 posteľami, postavená už v roku 

1914 pre ranených vojakov, resp. zajatcov. (Zita bola princezná, medzi rokmi 1916 – 1818 kráľovná, manželka 
posledného uhorského kráľa, Karla IV. (1916 – 1918)      

41 Žiaľ, autor rozpravy, Endre Kárpáti, mená neuvádza.  
42 KÁRPÁTI, E.: Madzsar József egészségpolitikai tevékenysége a magyarországi polgári demokratikus forradalom és a Ta-

nácsköztársaság idején, s. 59-60.  
43 Ibidem, s. 73. 
44 Napr. v 21. čísle roku 1918 redaktor odpovedal na otázky predplatiteľov aj z miest ako Pozsony (Bratislava), Tren-

csén (Trenčín), Zólyombrézó (Podbrezová) a Bártfa (Bardejov).   
45 DETRE, L.: A spanyol influenza bacillusa, s. 167.  
46 Charles Nicolle (1866 - 1936), nositeľ Nobelovej ceny (1928) za objav prenosu škvrnitého týfusu šatovými všami.  
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kusmi na opiciach dokázal, že „pôvodcom terajšej epidémie je filtrovateľný zárodok.” 
Lekári boli informovaní o španielskej choroba hlavne týždenníkmi Orvosi Heti-

lap
47 (vychádzal od roku 1857) a Gyógyászat (vychádzal od roku 1861). V týchto 

periodikách publikovali aj lekári z územia dnešného Slovenska. Z detskej kliniky 
Alžbetínskej univerzity Elemér Hainiss (1890 ‒ 1974) publikoval priekopníckú 
prácu o vyrážkach, pripomínajúcich šarlach v priebehu španielskej choroby48. 
Ďalšou pozoruhodnou publikáciou bol článok O priebehu španielskej choroby u pa-

cientov s pľúcnou tuberkulózou od dr. Ernőa Angyalossyho (1893 ‒ 1985) zo sanató-
ria v Novom Smokovci.49 

Aká bola epidemiologická, konkrétne chrípková situácia po rozpade Rakúsko-
-Uhorska na území dnešného Slovenska? Slovensko sa stalo súčasťou nového 
štátu, Československej republiky. Už v priebehu januára 1919 došlo k zrušeniu 
Slovenskej národnej rady a štátna moc na Slovensku sa začala budovať výluč-
ne v intenciách pražského centralizmu.50 Rozdielny ekonomický potenciál Čiech 
a Slovenska určoval aj výšku životnej úrovne, ako i stupeň zabezpečenia obyva-
teľstva zdravotníckymi a tiež epidemiologickými službami. Pritom pre zdravot-
níctvo bola charakteristická roztrieštenosť. Iné zákony platili pre zdravotníctvo 
v Čechách a iné na Slovensku.51 Hlavnou normou pre zdravotníctvo na Sloven-
sku zostal zákonný článok č. 14 z roku 1876 O usporiadaní verejného zdravotníctva.52 
S opatreniami pri výskyte epidémie sa zaoberala dvanásta kapitola. Povinnosť 
hlásiť výskyt hromadného ochorenia na infekčnú chorobu sa vzťahovala nielen na 
lekárov, ale i na učiteľov a kňazov, ktorí mali informovať orgány prvostupňovej 
inštancie. Ak sa úradne konštatuje výskyt epidémie, možno urobiť opatrenia pro-
ti jej rozšíreniu, ale karanténne opatrenia, vzťahujúce sa na cestujúcich sa mohli 
urobiť iba so súhlasom vlády.53 

Po prevrate, Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe 
už začiatkom decembra 1919 vydalo výnos, v ktorom upozorňovalo, že stúpa po-
čet chorých na chrípku a hrozí nebezpečenstvo novej vlny epidémie. V obežníku 
sa upozorňovalo na nevyhnutnosť obmedzovania verejných stretnutí, tanečných 
zábav, divadelných predstavení. V postihnutých školách sa malo prerušiť vyučo-

47 Zakladateľom a prvým redaktorom časopisu – dodnes vychádzajúceho – bol rodák zo Štrby, Lajos (Ľudovít) Mar-
kusovszky (1815 - 1893).

48 HAINISS, E.: A spanyol betegség folyamán jelentkező scarlatiniform exanthemáról és a spanyol croupról, s. 47-49. 
49 ANGYALOSSY, E.: Az úgynevezett „spanyol betegség” lefolyása tüdőbetegeknél, s. 427 - 428.
50 FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období, s. 25.
51 Ibidem, s. 26. 
52 1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről – celý článok je dostupný v maďarčine v knihe: Kap-

ronczay, K.: A magyarországi közegészségügy története 1770-1944, s. 171-194. 
53 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 113. 
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vanie.54 
Presné štatistické údaje o výskyte chrípky, ale i o výskyte ostatných infekčných 

ochorení v rokoch 1918 - 1920 na Slovensku nemáme. Povinnosť o ich hlásení sa 
neplnila precízne, resp. obhliadači mŕtvol – častokrát laici – neboli schopní správ-
ne určiť pravú príčinu smrti.55 V prvých povojnových rokoch bolo ročne v celom 
Československu hlásených okolo 38 000 ochorení na infekčné choroby. Z vyššie 
uvedených dôvodov skutočný výskyt infekčných chorôb, vrátane španielskej chríp-
ky, musel byť oveľa vyšší.

Napriek tomu, že odborníci, vedeckí pracovníci Virologického ústavu SAV 
v Bratislave v časopise Slovenskej lekárskej komory56 upozornili, že na otázku „Je 

(COVID-19) ako chrípka?” znie jednoznačná odpoveď „nie”, porovnanie v súčasnosti 
zúriacej pandémie s pandémiou španielskej chrípky z rokov 1918 až 1920 môže byť 
užitočné.

Summary

Pandemic of our Great-Grandparents:
the Spanish Influenza 1918 – 1920

László Kiss

Physicians of our great-grandparents at the turn of the 19th and the 20th cen-
turies did not know much about viruses. It was the golden era of bacteriology; 
microorganisms were considered responsible for every infectious disease. During 
the Russian grippe pandemic in 1892 a bacillus was discovered in the sputum of 
a patient with influenza by Pfeiffer. Pfeiffer called it Influenzabacillus. In the same 
year in Saint-Petersburg a Russian botanist, Ivanovskij demonstrated that liquid 
from the leaves of a sick plant, after passed through a bacterial filter, contains poi-
son – in Latin virus – able to infect a healthy plant. This observatin repeated by 
Beijerinck in 1898 is considered considered to mark the birth of virology. Today 
we know that „flu” is a viral infection, caused by Myxovirus influenzae type A.

Now we are aware of the fact that Spanish flu pandemic was not bacterial, 
but a viral infection. In spite of its name, the Spanish flu started in the state of 

54 FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období, s. 67. 
55 Ibidem, s. 57. 
56 Vírus očami vedcov. Medicom, 2020, č. 2., s. 13.  
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Kansas (USA) and it was transported to Europe by soldiers. It quickly became 
a pandemic with a 2 – 2,5 % fatality rate. An estimated 10 – 50 million people 
died from the disease. Thanks to paleovirology, we already know that the Span-
ish flu was caused by an influenza virus type A H1N1. H (hemaglutinin) and N 
(neuraminidase) are the antigens of the protein coat (capsid) of the virus visible 
by an electron microscope.

In this article, is a short history of the Spanish Flu in the Kingdom of Hun-
gary, including the territory of todays Slovakia is commented. The insufficiency 
of statistical data about the number of dead in Slovakia is explicable: the young 
Czechoslovak republic, of which territory of Slovakia became part was not ready 
for the fight against infectious diseases.

In spite of the similarities between the pandemic of Spanish flu in years 1918 
- 1920 and the Covid-19 pandemic emerging a hundred years later, they are dif-
ferent viral diseases. However, the information about the causes of Spanish flu, 
especially the hygienical and epidemiological steps, might be useful in the fight 
against COVID-l9.
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Rozšírenie trachómu na Slovensku
a protitrachomové opatrenia (1918 – 1945)

ANNA FALISOVÁ

Trachóm sa na Slovensku v minulosti vyskytoval sporadicky a na jeho rozšíre-
ní sa podieľali najmä nedostatočné preventívne opatrenia zo strany štátu, sezónne 
presuny obyvateľstva za prácou, nedostatočná osobná  hygiena a iné.1 Ak sa neliečil 
mohol viesť pri ťažších formách až  k oslepnutiu. V roku 1922 Ministerstvo verej-
ného zdravotníctva a telesnej výchovy (MVZTV) vyslalo na Slovensko špeciálnu 
misiu zloženú z odborníkov, ktorí mali zistiť do akej miery je trachóm na Slovensku 
rozšírený. Protitrachomová akcia začala v zimných mesiacoch v roku 1923. Začali 
sa komplexné prehliadky prievidzského okresu, pri ktorých sa zistilo, že v niekto-
rých dedinách bola infikovaná prevažná časť obyvateľstva. Expozitúre Ministerstva 
verejného zdravotníctva a telesnej výchovy sa podarilo otvoriť v okrese 23 ambu-
latórií. V prehliadkach ďalších oblastí Turčiansko-martinskej župy, jednej z najviac 
postihnutých, sa nemohlo ďalej pokračovať, lebo expozitúra MVZTV nemala k dis-
pozícií lekára – špecialistu, ktorý by celú akciu riadil. Túto úlohu neskôr suplo-
val asistent Očnej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
MUDr. Jaroslav Krystín.2 V začatej akcii sa pokračovalo až v roku 1924 a výsledky 
ukázali dôležitosť intenzívnych opatrení na potlačenie tejto nebezpečnej choroby. 
Profesor Antonín Gala prednosta Očnej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave, ktorý sa liečbe trachómu systematický venoval,  upozorňo-
val na dôležitosť včasnej liečby, aby nedošlo k strate zraku.3 

1 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 2/0122/21 Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku 

od vzniku ČSR do roku 1968. 
2 Slovenský národný archív (SNA), f. Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy (EM-

VZTV), k. 39. Protitrachomová akcia na Slovensku. Klinický asistent Dr. J. Krystín. Bratislava 27. 9. 1923; Pozri 
tiež: FALISOVÁ, A.: Aktivity očných lekárov v zdravotno-sociálnej oblasti, s. 122–126. 

3 „Trachom je choroba spojiviek, a to vleklá (chronická), dlhotrvajúca, ktorá vzniká z nákazy (infekcie), je nákazlivá a vy-

značuje sa častými recidívami (znovuvzplanutím) i komplikáciami, ohrožujúcimi zrak, a následkami, vedúcimi niekedy 

až k úplnej slepote. Zvyčajne postihuje obidve oči a vyskytuje sa v každom veku bez rozdielu pohlavia. Najbežnejšie meno 

– trachom – pochádza od gréckeho trachýs (drsný), lebo chorobou zachvátené spojivky časom zhrubnú, čiže hypertrofujú 

a tým mávajú drsný vzhľad. Inokedy sa pre chorobu užíva tiež mena coniunctivitis  trachomatosa [...] čiže trachomový zápal 
spojivky. Menej užívané sú tiež mená:  coniunctivitis alebo ophthalmia  [...] aegyptica – egyptský zápal očú, pretože na 

začiatku predošlého storočia sa choroba v Európe epidemicky rozšírila a bol predpoklad, že sem bola dovlečená Napoleonovými 
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Správa vypracovaná pre zdravotnícku organizáciu Spoločnosti národov v Žene-
ve uvádzala, že prvým nositeľom nákazy v Uhorsku bolo vojsko, južné uhorské kra-
je, tzv. vojenská hranica, ktoré boli zasiahnuté trachómom už v roku 1832 – 1833.4 
Neskôr v rokoch 1848 – 1859 pri vojenských ťaženiach do Talianska bolo ochorenie 
v niektorých plukoch tak rozšírené, že boli rozpustené a vojaci sa museli podrobiť 
liečbe. Aj napriek snahám minimalizovať šírenie infekcie, vojaci po príchode do-
mov rozšírili trachóm vo svojich rodinách a okolí. Od vojenských južných hraníc sa 
trachóm šíril medzi civilným obyvateľstvom a zamoril celú oblasť medzi Dunajom 
a Tisou až k Pešti, ktoré sa stalo ohniskom nákazy aj pre Slovensko. Infekcia bola 
zavlečená poľnohospodárskymi  sezónnymi robotníkmi, ktorí chodili do bohatých 
úrodných nížin zamorených trachómom za prácou. Na Slovensku bol najviac infi-
kovaný región okolo Prievidze (župa XVI), odkiaľ sa nákaza šírila do iných oblastí. 
Správa konštatovala, že na Slovensku snáď nebolo jednej obce, kde by sa nevysky-
toval trachóm. O vzostupe a rýchlom šírení trachómu v piatich vybraných obciach 
informuje aj nasledujúca tabuľka. 

Počet pacientov infikovaných trachómom5

Obec

Počet 

obyvateľov

Počet

infikovaných 

r. 1895

Počet

infikovaných 

r. 1912

Počet

infikovaných 

r. 1922

Temeš 297 9 55 93

Veľká Lehotka 486 14 6 47

Malá Lehotka 248 4 4 36

Rudno-Lehota 453 19 28 102

Ježková Ves 190 4 5 42

Počet osôb infikovaných trachómom sa v uvedených obciach za 27 rokov (1895 
– 1922) zvýšil štvor- až desaťnásobne, pričom tieto obce nepatrili medzi najviac za-
siahnuté trachómom. Kým v roku 1895 bolo v okrese Prievidza infikovaných 1 087 
osôb, v roku 1923 až 4 262 osôb. Podobná situácia pretrvávala aj v okrese Bánovce, 
kde v roku 1895 bolo evidovaných 41 osôb nakazených trachómom a v roku 1923 
ich bolo až 930. „Nynější přesný počet trachomem nemocných v ostatních okresech Sloven-

ska je neznámý. Usuzujeme-li však, že počet trach. nemocných vzrostl asi stejnou měrou 

vojskami z Egypta, kde je ešte aj dnes najviac rozšírená. “GALA, A.: Trachom, s. 13–14. 
4 SNA, f. EMVZTV, k. 93a. Trachom. Zpráva pro Společnost národů.
5 Citované podľa pôvodného zdroja. SNA, f. EMVZTV, k. 93a. Trachom. Zpráva pro Společnost národů. 
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v těchto okresech jako v uvedených třech, v nichž byla provedená již prohlídka veškerého 

obyvatelstva, můžeme odhadnouti přibližné počet trachomem nemocných na 60 000. Z toho 

vidět, jak je nutná a neodkladná pomoc, nemá-li trachom v krátké době zasáhnouti veškeré 

obyvatelstvo těchto obcí, snížiti pracovní výkonnost jeho a nadělati z lidi zdravých žebráky, 

kteří padnou obcí a státu na obtíž. Z těchto důvodů humanitních, sociálních i hospodářských, 

ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy chce dle přesného plánu do důsledku 

provésti boj proti této zákeřné nemocí. Neboť jen důsledným bojem je možno, že za dobu 

jedné až dvou generaci dají se trachomatosní endemie obmeziti na sporadické případy.“
6

Zavedenie protitrachomových opatrení

Boj proti trachómu na Slovensku sa začal koncom 19. storočia.7 Infikovaných 
pacientov liečili príslušní okresní alebo obecní lekári zdarma. Ich liečenie nebolo 
systematické, keď pominuli akútne príznaky, chorí nepokračovali v liečbe a infek-
cia sa postupne zhoršovala.8 Výsledky terapie trachómu neboli úmerné veľkým ná-
kladom s tým spojeným. Súčasťou zdravotníckych opatrení bolo povinné hlásenie 
choroby, prehliadky v školách, internátoch, sirotincoch. Predmetom rozsiahlych 
úvah bol problém zamedzenia ďalšieho šírenia trachómu. 

Počet trachomatóznych pacientov stúpol počas prvej svetovej vojny, kedy aká-
koľvek prevencia zlyhala. Trachóm zasiahol takmer celé územie Slovenska.9 Pri ľah-
ších formách trachómu mohlo dôjsť niekedy k „samovyliečeniu,“ ťažšie neliečené 
prípady končili až oslepnutím. Príčinou masového šírenia trachómu bola minimál-
na zdravotná osveta medzi obyvateľstvom, spôsob života, ale aj nezáujem, strach 
a poverčivosť zo strany pacienta. Postihnutí prvým príznakom zvyčajne nepripi-
sovali dôležitosť.10 Kauzálna terapia tu prakticky neexistovala. Išlo predovšetkým 
o liečbu symptomatickú. Neúspech liečenia sa prejavoval recidívami procesu, preto 
izolácia chorých a dodržiavanie hygienických zásad boli najúčinnejšie prostriedky 
nielen profylaktické, ale aj terapeutické.

V boji proti trachómu ostali aj v medzivojnovom období platné nariadenia uhor-
ského ministerstva vnútra. Na oznamovanie akútnych infekčných chorôb, medzi 
ktoré patril aj trachóm, sa vzťahoval zákonný článok 14 z roku 1876.11 Zákonný člá-

6 SNA, f. EMVZTV, k. 93a. Trachom. Zpráva pro Společnost národů.
7 Svedčia o tom viaceré nariadenia bývalého Uhorského ministerstva vnútra, napr. z roku 1886, 1903 a i., ktoré 

zdôrazňovali aj povinnosť lekárov viesť prísnu evidenciu týchto pacientov. 
8 SNA, f. EMVZTV, k. 92. Správa župného lekára MUDr. J. Kohúta zo dňa 24. 7. 1919.
9 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 231–232.
10 Pozri: FALISOVÁ, A. – MOROVICSOVÁ, E.: Opatrenia zamerané na likvidáciu trachómu na Slovensku, s. 321–339. 
11 „Keď niekde viac osôb ochorie na jednu chorobu alebo keď sa vyskytnú prípady infekčných chorôb, obecné predstavenstvo je 

povinné vec hneď ohlásiť prvostupňovému zdravotnému úradu. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje nielen na obecné 
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nok 5 z roku 1886 stanovil, aby útraty za liečenie a ošetrenie nemajetných chorých 
infikovaných trachómom hradila štátna pokladnica. Do najviac postihnutých lokalít 
mali byť vyslaní oční lekári. Ich úloha spočívala v zistení celkového stavu šírenia 
infekcie, zabezpečení účinnej liečby, prevencie ale aj v zaškolení  obvodných a obec-
ných lekárov. Úradní lekári mali absolvovať odborné kurzy, aby vedeli o spôsoboch 
liečby trachómu čo najviac. Zákon určoval pri ťažších stavoch s indikovaným ope-
račným zákrokom, u chorých s vysokou kontagiozitou, alebo u osôb, ktoré odmietali 
liečbu povinnú hospitalizáciu. Podrobné  nariadenia obsahoval obežník Minister-
stva vnútra z roku 1903.12 Dotýkal sa troch hlavných okruhov: 1. hlásenie chorých, 
ich evidencia, očné prehliadky, 2. preventívne opatrenia, 3. terapia pacientov. 

Ak  praktický lekár  zistil ochorenie na trachóm, bol povinný ohlásiť každý 
prípad okresnému úradu.13 Presnú evidenciu museli viesť aj všetci úradní lekári 
a dohliadať, aby boli správne vypracované. Ak okresný úrad dostal hlásenie o tra-
chóme, nariadil prehliadku všetkých rodinných príslušníkov chorého, jeho spo-
lubývajúcich, robotníkov, ktorí s chorým pracovali a súčasne bol povinný im vy-
svetliť základné informácie o chorobe, nebezpečenstve s tým spojeným a zaviesť 
aj preventívne opatrenia. Príslušný úradný lekár musel zároveň vykonávať očné 
prehliadky v každej ľudovej, strednej, odbornej škole a o výsledkoch vyšetrenia vy-
hotoviť zápisnicu. Zamedzenie ochorenia u detí bolo náročne. Hlásenia zdravot-
ných tajomníčok v protitrachomových ambulatóriách často upozorňovali na zložité 
hygienické podmienky a napriek zdravotno-osvetovej práci realita bola úplne iná. 
Napríklad zdravotná tajomníčka vo výkaze pre expozitúru Ministerstva verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy v Bratislave uviedla: „Pri prehliadke školských detí 

bola zistená trachoma u Heleny [S.] zistila som, že nákaza trachómu pochádza od sester-

nice, s ktorou mávala spoločnú vreckovku. Matku som na to upozornila a kázala som jej, 

aby dcére dala vždy čistú vreckovku, ktorú len sama bude používať. Tiež aby mala osobitný 

lávor, mydlo a uterák, aby sa aj ostatní domáci nenakazili. Matke som prikázala, aby dcéru 

riadne posielala na liečenie.“
14 

Expozitúra MVZTV v Bratislave vydala v roku 1922 nariadenie ktoré obsa-
hovalo poučenie o trachóme pre najširšie vrstvy obyvateľstva a ochrane pred ná-
kazou. Ďalšie výnosy expozitúry MVZTV sa zaoberali opatreniami, ktoré bránili 
pacientom infikovaným trachómom vysťahovať sa do cudziny, nariadením o po-

predstavenstvo, ale aj na lekárov, farárov a učiteľov a na všetkých, ktorí sa o takýchto prípadoch ochorenia dozvedia.“ ORS-
ZÁG, F.: Epidemické choroby, s. 115–124.

12 Obežník Uhorského ministerstva vnútra zo dňa 20. 1. 1903 č. 110 000, ktorý ostal v platnosti aj po vzniku ČSR.  
13 Hlásenie podávali na špeciálnych tlačivách označených červenou farbou.
14 SNA, f. Krajinský úrad v Bratislave – Administratívne oddelenia, rok 1931, k. 927. Trachómový obvod Dvorníky, 

okres Prievidza, 30. 11. 1931. 
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vinných prehliadkach sezónnych poľnohospodárskych robotníkov a i. Zo  strany 
lekárov (obecných, mestských, obvodných)  nebola venovaná školám a zdraviu 
školských detí náležitá pozornosť, preto expozitúra MVZTV v máji 1925 opä-
tovne nariadila prehliadky očí všetkých školopovinných detí v súvislosti s vý-
skytom trachómu.15 Štátni lekári boli povinní uskutočňovať prehliadky očí detí: 
1. v krajoch, kde sa trachóm vyskytoval minimálne, na začiatku a na konci škol-
ského roka, 2. v oblastiach, kde bol trachóm rozšírený vo väčšej miere aj počas 
školského roka.16 Prehliadky mohli s úradným povolením uskutočniť aj vlastní 
školskí lekári alebo ústavní, ale úradný lekár bol povinný polročne alebo raz do 
roka skontrolovať, či lekári prehliadli školské deti a ich výsledky zaevidovali do 
príslušných protokolov.17 Ďalšie nariadenie expozitúry MVZTV vyžadovalo, aby 
do 10. mája 1926 boli predložené výkazy o prehliadkach školopovinných detí na 
trachóm zo všetkých škôl na Slovensku.

Cieľom protitrachomovej akcie bolo evidovať infikovaných pacientov a zabez-
pečiť im lekárske ošetrenie, pričom systém práce bol prispôsobený chronickému 
priebehu choroby. Hlavnou úlohou bolo umožniť chorým prístup k liečbe. Oblasti 
v ktorých prebiehala akcia, sa rozdelili na menšie vymedzené okrsky, kde vznikli 
centrálne ambulatória a okrem nich dve až tri ošetrovne, resp. poradne.18 Ambu-
latóriá mali umožniť každému chorému, aby sa mohol liečiť bez toho, aby ich ob-
medzovali v pracovnej činnosti a pritom ich upozorňovali na nutnosť dodržiavania 
hlavných hygienických zásad. 

Lekár, ktorému bol zverený dozor nad protitrachomovou ambulanciou bol zod-
povedný za odbornú činnosť. Jeho povinnosťou bolo zistiť v obvode ambulatóriá 
prípady, ktoré neboli zaevidované, vypracovať podrobný systém zdravotnej sta-
rostlivosti a určiť akým spôsobom má zdravotná sestra pacientov ošetrovať. Dôle-
žitú súčasť jeho práce tvoril dohľad nad preventívnou sociálno-zdravotnou a zdra-
votno-osvetovou prácou sestry. Rovnako aj evidencia chorých, ktorí sa na liečenie 
nedostavili a oznamovať ich príslušným nadriadeným úradom. Pacient u ktorého 
bol diagnostikovaný trachóm ak sa neliečil u úradného lekára, musel predložiť 
potvrdenie, kde liečbu absolvoval. Povinnosťou lekára bolo, aby pacienta poučil 
o nákazlivosti ochorenia a podrobne mu vysvetlil aké preventívne opatrenia má 
dodržiavať, aby infekciu nešíril ďalej.

15 Expozitúra MVZTV v Bratislave dôrazne upozorňovala na ustanovenie zákona č. 332 Sb. z. n. z 15. apríla 1920, 
podľa ktorého patril do pôsobnosti uvedených lekárov aj všeobecný dozor na školách a problému sa venoval aj 
obežník bývalého uhorského ministerstva vnútra z roku 1903.

16 O prehliadkach školských detí na trachóm sa viedol protokol.
17 SNA, f. EMVZTV, k 92. Prehliadka oči školních děti, nařízení o trachomu. Bratislava 26. 5. 1925. 
18 SNA, f. EMVZTV, k. 92. Organizácia protitrachómovej akcie.
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Väčšina protitrachomových staníc existovala od jesene 1925. Po potlačení a lik-
vidácií infekcie sa ambulatóriá presunuli do iných chorobou postihnutých regió-
nov. V roku 1937 bolo v evidencii okresných úradov na Slovensku 9 832, tracho-
matóznych pacientov, v ambulatóriách sa ich liečilo 6 512. Vyšetrovanie chorých, 
vyhľadávanie nových prípadov, liečenie a sociálnu prácu vykonávalo v 106 protit-
rachomových staniciach 34 sociálno-zdravotných sestier a 25 dozorných lekárov.19 
Reálny počet infikovaných pacientov bol oveľa vyšší. Poradne uskutočňovali sys-
tematické prehliadky obyvateľstva, zostavovali zoznamy chorých, poskytovali im 
potrebné ošetrenie a periodickými prehliadkami kontrolovali ich zdravotný stav. 
Liečbou pacientov  boli poverení najmä lekári pôsobiaci v príslušných lokalitách. 
Dvojtýždňový špeciálny kurz, ktorý museli absolvovať na očnej klinike v Bratislave, 
rozšíril ich znalosti o terapii ochorenia. Trachomové stanice poskytovali bezplatnú 
starostlivosť chudobným pacientom. Chorí s ťažším priebehom ochorenia, alebo 
tí, ktorých nebolo možné dostatočne izolovať, prípadne bol u nich potrebný ope-
račný zákrok, boli prijatí do nemocnice.  Vzhľadom na masové rozšírenie choroby 
nemocnice nemohli prijať všetkých odporúčaných pacientov. Najväčším počtom 
lôžok pre trachomatóznych pacientov disponovala nemocnica v Žiline a Očná kli-
nika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.20 

Zdravotno-osvetová práca 

V rámci protitrachomovej akcie prebiehali rôzne podujatia, vydávali sa letáky, 
brožúry, premietali sa filmy, aby obyvateľstvo získalo čo najviac informácií o in-
fekcií a ako sa jej možno ubrániť. MVZTV sa v máji 1928 rozhodlo zakúpiť pro-
titrachomový film Slepý Juro, podľa prepracovaného libreta MUDr. Karla Drimla. 
Na jeho príprave sa podieľala  firma Filmová industrie Josef Kokeisl  a náklady na 
projekt dosahovali 35 000 Kč. 21 Finálny termín na dokončenie a odovzdanie filmu 

19 Národní archív České republiky, f. Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy, k. 468. Trachóm. 
20 Pozri: FALISOVÁ, A. – HLAVINKA, J.: Osobnosť MUDr. Vojtecha Spanyola, s. 223–238.  
21 MVZTV zakúpilo film za týchto podmienok: 1. Minimálna metráž filmu – 1 000 m (dodržanie minimálnej metráže  

nesmelo byť na úkor kvality a deja filmu). Maximálna metráž filmu mohla dosahovať  1 400 – 1500 m, kúpna cena  
v medziach minimálnej a maximálnej metráže zostala rovnaká, t. j. 35 000 Kč za negatív a 1 kópiu filmu. Výdavky 
spojené s prípravou filmu v prípade ak by prevyšovali stanovenú kúpnu cenu mali byť uhradené firmou, nie 
MVZTV. 2. Odbornú spoluprácu a dozor pri vzniku filmu zabezpečoval vrchný ministersky komisár Dr. Driml. 3. 
Ďalšie eventuálne kópie filmu mali byť zhotovené za dohodnutú cenu 4. 50 Kč za 1 bežný meter a „5% prostřihu cel-
kové metráže“, vrátane zhotovenia rôznojazyčných titulov. 4.„Exploitační právo“ na film pre ČSR bolo vyhradené 
ministerstvu verejného zdravotníctva a telesnej výchovy; pre zahraničie firme, pod  podmienkou, že MVZTV môže 
premietať film aj v zahraničí zdarma (pri zdravotníckych výstavách a na lekárskych kongresoch). Financie mali byť 
uhradené v 2 splátkach: prvá vo výške 20 000 Kč po ukončení natáčania filmu na Slovensku, druhá – 15 000 Kč po 
dokončení filmu a jeho prevzatí MVZTV.  Výplatou kúpnej ceny bola poverená expozitúra MVZTV v Bratislave, 
pričom jedna kópia filmu bola objednaná aj so slovenským textom. SNA, f. EMVZTV, k. 93a. Protitrachomový 
film, nabídka fy Kokeisl. Praha 31. 5. 1928.
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bol stanovený na 15. septembra 1928.  O odbornej a technickej príprave ako aj na-
táčaní filmu na Slovensku sa firma mala dohodnúť priamo s expozitúrou MVZTV 
v Bratislave.  Už 18. júla 1928 boli práce na filme s protitrachomovou tematikou 
na Slovensku ukončené, o čom svedčilo aj potvrdenie od vrchného ministerského 
komisára Dr. Drimla a firma žiadala uhradenie prvej splátky.22  

Film zožal veľký úspech a premietal sa po celom Slovensku. Zdravotno-osveto-
vý film Slepý Juro, alebo Stín ve světle, opisoval príbeh lásky v dedinskom prostredí a 
upozorňoval na nebezpečenstvo trachómu. Príbeh hovoril o láske dvoch mláden-
cov Jurovi a Janovi, ktorí boli sokmi v láske k dedinskej dievčine Maryši. Juro často 
odchádzal na sezónne práce a po návrate sa chcel s Maryšou oženiť. Rovnako aj 
Jano a ďalší dedinčania pracovali ako sezónni robotníci. Počas trvania sezónnych 
prác boli všetci ubytovaní v nehygienických podmienkach v stodole a mnohí z nich 
sa nakazili trachómom. Na rozdiel od Jana, ktorý akceptoval rady lekára a podrobil 
sa liečbe, Juro nebezpečenstvo ignoroval a rozhodol sa odísť do USA. Po príchode 
do Ameriky bol uňho diagnostikovaný trachóm a musel sa na vlastné útraty vrátiť 
naspäť do vlasti. Medzitým sa Jano, vyliečený  z nákazy, oženil s Maryšou. Juro, pre-
tože odmietol liečbu, úplne oslepol a skončil ako žobrák v rodnej dedine. Najširšie 
vrstvy obyvateľstva si po premietaní filmu uvedomili nebezpečenstvo nákazy a boli 
viac naklonení  liečbe a dodržiavaniu preventívnych opatrení.23 

Zdravotné sestry v protitrachomových ambulatóriách vopred dostali informácie 
o premietaní filmu a museli si pripraviť prednášku, aby oboznámili široké vrstvy 
obyvateľstva o dôsledkoch, ktoré spôsobuje neliečený trachóm.24 Centrálne orgány 
pristúpili aj k opatreniam, ktoré bránili infikovaným osobám vysťahovať sa do cu-
dziny. Výsledky týchto snáh boli povzbudivé, počet chorých postupne klesal, znížil 
sa aj počet komplikovaných ochorení a došlo aj k poklesu celkovej kontagiozity. 

22 SNA, f. EMVZTV, k. 93a. Protitrachomový film. Praha 18. 7. 1928.
23 SNA, f. EMVZTV, k. 92. Organizácia protitrachomovej akcie. 
24 „Pripojená príloha obsahuje stručný dej poučného filmu pritrachomového. Zasiela sa Vám preto, aby poznajúc libreto filmu 

mohli si pripraviť prednášku v reči akou vaši ošetrovanci hovoria, a už vopred ich upozorniť a vysvetliť im prečo sa im vôbec 

premietať bude. Pri predstavení potom musíte vysvetliť detaily, ktoré sú najmä poučné, a ktoré by ľudia, ktorí filmové pred-

stavenie ešte nevideli, alebo deti nepochopili, lebo sledujú len vývoj deju. Napr. utieranie boľavých očí, mrkanie, znázornené 

mlhavé videnie (Jura ani ovečky už poznáva atď.), agenta v prístave, ktorí často oberú o peniaze vysťahovalcov atď. Film má 2 

časti: v prvej v podobe deju je znázornený priebeh liečeného trachomu (druhý nápadník Mariškin) a prípad neliečeného prí-

padu: oslepnutie Jura. Druhá časť (jestli ju ministerstvo odošle tiež) znázorňuje rozšírenie trachomu po celej zemi. Pri každom 

predstavení musíte byť prítomní a vysvetliť ľudu. Dátum prednášok Vám čoskoro zašle tunajší úrad.“ SNA, Krajinský úrad 
v Bratislave – Administratívne oddelenia, rok 1929, k. 304. Protitrachomový film.
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Nové lieky na liečbu trachómu a ich testovanie na Očnej klinike LF UK

Najväčšou prekážkou úspešného boja proti trachómu na Slovensku bola aj sku-
točnosť, že vo väčšine prípadov sa liečba trachomatóznych pacientov neuskutočnila 
dostatočne dlho.25 Pacient sa dlhým trvaním choroby unavil, častým dochádzaním 
k lekárovi strácal veľa času a nakoniec sa stal indolentným k svojej chorobe. Lekár 
v takejto situácii bol v rozpakoch, či má pacientovi predpísať silnejší liek domov a 
vystaviť ho nebezpečenstvu, že si uškodí, alebo podať medikament slabší. Pri rie-
šení uvedeného problému mali pomôcť nové lieky. Od novembra 1922 začalo na 
Očnej klinike LF UK v Bratislave  testovanie subkonj. inj. hydrargyri oxycyanati pri 
liečbe trachómu asi päťdesiatich pacientov. Pre nedostatok lôžok museli veľký po-
čet trachomatóznych pacientov prepustiť, keď sa ich stav začal zlepšovať a lekársky 
dohľad bol potrebný raz – dvakrát týždenne. Z tohto dôvodu kontrola výsledkov na 
klinike nebola dosť presná. Možnosť liečenia trachomatóznych pacientov pomocou 
uvedených injekcií malo význam aj z tých dôvodov, že liek sa podával ambulantne, 
v dlhých intervaloch, čím bol veľký počet pacientov  podrobený intenzívnej liečbe. 
Chorí mohli pravidelne dochádzať bez veľkej straty času, naďalej pracovať, neodvy-
kli by práci  a nepoužívali ochorenie na trachóm „za akýsi druh sociálneho poistenia.“ 
Navrhnutý spôsob terapie predpokladal aj nižšie liečebné náklady a menší počet 
nemocničných lôžok. Napríklad len na očnej klinike v Bratislave pri priemernom 
dennom stave 35 – 40  trachomatóznych pacientov sa finančné náklady na ich lieč-
bu  pohybovali ročne okolo pol milióna korún. 

MUDr. Šácha, asistent Očnej kliniky LF UK uviedol, že vo Francúzsku, Ta-
liansku a iných krajinách bol Hgoxycyan v oveľa väčšej obľube ako na Slovensku. 
Väčšina autorov, ktorí sa venovali tejto problematike odporúčala liek pri všetkých 
formách trachómu. Iní autori túto terapiu obmedzovali len na určité formy a roz-
chádzali sa aj v indikáciách.26 Liek sa mohol indikovať v priebehu niekoľkých týž-
dňov jeden až trikrát. Pacientovi bolo nutné podať atropín (stačilo raz nakvapkať) 
a ordinovať masť, aby sa predišlo komplikáciám a hlavne upozorniť chorého na 
vedľajšie účinky.27 

25 “Nemocní trach., jak známo rekrutují se ponejvíce z tříd nejchudších jimž cesta drahou jest velikým nákladem peněžním, a za 

druhé  také z tříd nejméně inteligentních, které neznají ceny včasného zákroku.“ ŠÁCHA, A.: K therapii trachomu subkonj. 

injekcemi hydrarg. Oxycyanati, (príloha), s. 89–92.
26 „Nesdílíme sice názor Junesův, že therapie trachomu inj. Hgoxycyan, předčí všechny dosavadní methody operační i medika-

mentosní, ale s výsledky inj. u limbu můžeme býti plně spokojeni. Je možno, že naše výsledky, jsou lepší, než si myslíme. Tomu 

by nasvědčovala ta okolnost, že pac., kteří se po několika měsících skoro pravidelně vraceli na kliniku, od té doby nepřišli, 

a myslím, že jsme oprávnění i tyto případy počítat k úspěšným. Praktikovi můžeme klidně doporučiti tuto methodu, zvláště 

u nemocných, kteří se mohou dostaviti do ordinace jen asi jednou za měsíc.“ ŠÁCHA, K therapii trachomu subkonj. injekcemi 

hydrarg. Oxycyanati, (príloha), s. 92.
27 Medzi vedľajšie účinky patrili asi tri dni opuchnuté viečka, niekoľko hodín po podaní injekcie sa objavili aj silné 
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MUDr. Šácha informoval aj o očných krémoch aplikovaných u pacientov. Kon-
štatoval, že každý, kto sa zaoberal očným lekárstvom vedel, aký vplyv na priebeh 
choroby mala kvalita masti. V minulosti pre nedostatok čistej vazelíny boli lekári 
nútení predpisovať medikamenty len vo vodných roztokoch, pretože nečistá vaze-
lína oko dráždila. Aj počas jeho pôsobenia na očnej klinike nebolo zriedkavosťou, že 
sa pacient vrátil do ordinácie a sťažoval sa, že mu bola predpísaná iná masť na oči, 
než akú dostával na klinike  a že ho štípe.  Masti nie vždy vyhovovali stanoveným 
normám. Niekedy boli príliš mäkké až tekuté, nedostatočne rozotrené, niekedy aj 
zapáchali. Vďaka prísade cholestrinu bola síce  masť tuhšia a hladšia, ale iba v nie-
ktorých lekárňach mali cholestrin na sklade. „Proto na naši  klinice předpisujeme pac. 

domů výhradně praecipitatové masti Vostřebalovy (ung. luteol. a albid.), které vyhovují 

požadavku jemnosti, konsistence i složení – a hlavně jsou velmi laciné.“
28  

MUDr. Vojtech Bruoth referoval v Bratislavských lekárskych listoch o aplikácií 
ol. Gaultheriae na očnej klinike. Liečivé účinky uvedeného prípravku boli priazni-
vo hodnotené na amsterdamskom oftalmologickom kongrese v roku 1929. Neskôr 
v Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde navrhol Kurt Sabatzky ol. Gaulthe-

riae  pri terapii ulcus serpens a iných ulceros, rohovkových a dokladal prípadmi jeho 
zázračné pôsobenie.29 Na očnej klinike v Bratislave sa ihneď začala uplatňovať te-
rapia ulcus serpens i rôzne erosie pomocou oleja a neskôr bol testovaný aj pri liečbe 
trachómu a jeho rôznych komplikáciách.30 „Na bohatom materiale našej kliniky sme 

mali priležitosť utvoriť si obraz o pôsobení oleja a naše výsledky nás neopravňujú nahliadať 

naň príliš optimisticky.“
31

 Prípravok bol testovaný nielen pri trachóme, ale terapiu 
pomocou ol. Gaultheriae zaviedli aj u erosií a ulcus serpens, ale „tak dobrého výsledku 

ako K. Sabotzky sme sa však nedočkali.“ Vo všetkých prípadoch sa postupovalo rov-
nakým spôsobom ako opisoval Kurt Sabatzky, preto si nemohli vysvetliť, „že u neho 

bol v každom prípade terapeutický effekt tak skvelý, kdežto u nás žiadon, ba dokonca vo 

všetkých prípadoch nastalo zhoršenie. V našich prípadoch ulcus serpens, ako vidieť sa ol. 

Gaultheriae ako specifikum vôbec neosvedčil. Naše očakavanie, že pomocou ol. Gaultheriae 

sa podarí skrátiť doba liečenia trachomu, sa tiež nesplnilo.“
32 

bolesti, ktoré sa dali zmierniť studenými obkladmi. 
28 ŠÁCHA, K therapii trachomu subkonj. injekcemi hydrarg. Oxycyanati, (príloha), s. 92.
29 BRUOTH, V.: Liečebný vliv ol. Gaultheriae, (príloha), s. 20–21.
30 „Kvôli lepšiemu posúdeniu pôsobenia oleja bol porovnávaný priebeh hojenia pri prípadoch liečených mimo bežnú liečbu tra-

chomu (targesin, zincum sulfur. ungt. lut. atď.) výhradne s ol. Gaultheriae s prípadmi liečenými spôsobom vžitým a pomocou 

masáže s ol. chaulmugra.“

31 BRUOTH, Liečebný vliv ol. Gaultheriae, (príloha), s. 20.
32 „Porovnávali sme docielené výsledky pomocou ol  Gaultheriae s výsledky u prípadov, liečených  s ol . Chalmoogra. V žiadnom 

našom prípade sme nevideli, že by v niečom bolo ol.  Gaultheriae pred obvyklou liečbou trachomu výhodnejšie. Keď sme aj 

mali nejaké výsledky v prípadov ľahších, na ktoré stačí známa therapia, neznamená nič, lebo u úporných prípadov, kde selhala 

každá therapia, nepomohol ani olej. Proti ol. Chaulmoogra je ol  Gaultheriae dokonca v nevýhode tým, že 1. sa horšie zmydel-

nuje, a 2. pre velku bolostivosť môže byť masaž len veľmi krátka, čím sa stáva, že mechanický moment  u masáže tak dôležitý 
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MUDr. Katarína Kubincova  publikovala správu o výsledkoch testovaní so 
sulfonamidovými zlúčeninami, ktoré začali oftalmológovia v mnohých krajinách 
používať pri liečbe trachómu. Na očnej klinike v Bratislave boli podávane sulfo-
namidové zlúčeniny pri liečbe trachómu od mája 1940, konkrétne išlo o Prontosil 
a najmä Neo-Uliron.33 „Vybrali sme tu rôzne obrazy trachomu a skúšali pri nich kuratív-
ny účinok Neo-Ulironu najrôznejším spôsobom. Jediné, čo sme ním nesporne docielili bolo, 

že subjektívne ťažkosti pacienta v niektorých prípadoch rýchlo pominuli. Objektívne ostalo 

podanie  Neo-Ulironu bez efektu. V mnohých prípadoch rýchlo ustúpila svetloplachosť a sl-

zenie, ale práve tak rýchlo a z neznámych príčin sa zasa vrátila. Trvalo ich Neo-Uliron tiež 

neodstráni; v torpídnych prípadoch svetloplachosti ostáva bez účinku.“
34 

V závere výskumu bolo konštatované, že liečba trachómu chemoterapeutikami 
nemala také výsledky, aké im pripisovali niektorí autori. Testy realizované na veľ-
kom počte chorých, najviac s Neo-Ulironom, pri rôznych štádiách choroby, pre-
ukázali, že chemoterapeutiká (Prontosil a Neo-Uliron) nepatrili k špecifickým pro-
titrachomovým liekom. Iba v malej miere mali schopnosť ovplyvniť subjektívne 
ťažkosti, ale objektívny stav choroby zostal bez zmien.35 „Pri liečení  sme sa presvedčili, 

že chemoterapeutiká, aspoň doteraz známe, nie sú liekom, od ktorého očakávame rýchle 

a definitívne  likvidovanie trachómu. Pretože sa ukázalo, že existuje  špecifická pôsobnosť 

určitých chemoterapeutík na určité baktérie, nevzdali sme sa nádeje a pokračujeme s ďalší-

mi a novšími chemoterapeutickými liekmi.“
36  

Na očnej klinike v Bratislave bol od konca decembra 1929 do konca roku 1930 tes-
tovaný aj anestetický preparát Percain, ktorý vyrábala firma Ciba v Bazileji. Išlo o de-
rivát zo skupiny chinolinovej. Ako dokazoval výskum, ktorý v zahraničí uskutočnil 
Uhlmann, Percain potvrdzoval silnejší anestetizujúci účinok, ako dovtedy užívané iné 
anestetiká. Jeho jedovatosť oproti kokaínu bola značne nižšia. Podľa MUDr. Viktora 
Kolářa na očnej klinike v Bratislave sa od dobrého anestetika vyžadovalo: nejedova-
tosť, použitie malej koncentrácie pokiaľ možno s veľkým anestetickým výsledkom, 
pomalé doznievanie anestézie, žiadne vedľajšie príznaky (vaskulárne, kardiálne, ner-
vové, psychické), dobrá rozpustnosť a resorbcia, možnosť sterilizácie varom, uchova-
nie na dlhú dobu bez rozkladu a možnosť kombinácie s inými preparátmi.37 

Podľa skúsenosti na očnej klinike v Bratislave použitie Percainu 50/00 pri väčších 
očných operáciách nestačilo. Pacienti si počas operačného zákroku sťažovali na bo-

odpadá.“  Ibidem, (príloha), s. 22.
33 KUBINCOVA, Trachom a chemoterapeutiká, s. 120–121.
34 KUBINCOVA, K.: Trachom a chemoterapeutiká (pokračovanie), s. 131.
35 „Zlepšenie stavu mihalnicových  spojiviek a rohovkových pannusov, pozorované za liečby medikamentomechanickej, nebolo 

u našich chorých, za pribrania liečby chemoterapeutikmi, ani nápadnejšie, ani trvalejšie, ako obvyklej terapii.“

36 KUBINCOVA, K.: Trachom a chemoterapeutiká, s. 123
37 KOLÁŘ, V.: „Percain“ a jeho místo v ofthalmologii, (príloha), s. 24. 
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lesti. Neúspech tohto anestetika v uvedenej koncentrácii sa dal vysvetliť jeho nedo-
statočnou resorbciou pri vyššej koncentrácii. Podobne aj pri extripácii karcinómu 
viečka s plastikou nestačil Percain pre zlú resorbciu v karcinomatózne zmenenom 
tkanive. V niektorých z týchto prípadov bolo nutné použiť celkovú alebo čiastoč-
nú narkózu. Pri operácii katarakt, ak išlo iba o lokálnu anestéziu,  užíval sa len 
novocain. Po vyprchaní účinku, ktorý netrval dlho, nastali post operatívne bolesti 
rôznej intenzity a dĺžky. Často mali za následok nepredvídané reakcie pacientov 
po zákroku, ktoré narušili, alebo poškodili výsledok dobre uskutočnenej operácie. 
V oftalmológii bolo nutné mať k dispozícií taký preparát, ktorého anestetizujúci 
účinok by doznieval veľmi pomaly. Percain sa v tomto ohľade osvedčil. Jeho anes-
tetizujúci účinok doznieval po šiestich až dvanástich hodinách a viac, niekedy však 
spôsoboval chemosu spojiviek a viečok. Mierne rozširoval cievy a tým krvácanie, 
ktoré bolo možné paralyzovať adrenalínom. Vedľajšie príznaky okrem uvedených 
neboli pozorované.38 Vzhľadom k tomu, že hĺbka anestézie a jej rýchlosť Percainu 
nebola dosiahnutá ani pri rôznych koncentráciách, bol na očnej klinike kombino-
vaný s novocainom (Percain 1 – 20/00,  Novocain 30/00), ktoré sa navzájom dopĺňali. 

Na očnej klinike sa aplikoval do spojivkového vaku 1% Percain.39 Na očnej klinike v 
Bratislave sa Percain testoval pri 161 operačných zákrokoch.40

Napriek inovatívnym riešeniam aj koncom roku 1943 boj proti trachómu predsta-
voval vážny problém. „Najprv si musíme uvedomiť, že trachom je nákazlivá choroba, zaprí-

činená doteraz neznámym pôvodcom. Celé knižnice napísali už o všetkých možných a nemož-

ných pôvodcoch trachomu. Obviňovali klímu, najrozličnejšie zárodky, viditeľné a neviditeľné 

mikroskopom. Ako prenášačov obviňovali vši a iné zvieratká. Ale pri všetkých úsiliach dodnes 

len toľko vieme, že choroba je chytľavá a že sa prenáša s človeka na človeka hlienom a hnisom, 

ktorý vyteká z oka. Okolnosť, že choroba je chytľavá, nás zaväzuje k tomu, aby sme urobili 

protiopatrenia. Po druhé musíme si uvedomiť, že choroba je liečiteľná, najmä v začiatočných 

štádiách; ale liečiteľná je aj v pokročilých štádiách, keď sa lieči odborne, dlho a sústavne. Naj-

väčšou prekážkou v našom boji proti trachomu je, že ľudia chorobe často nevenujú pozornosť, 

že ju zanedbávajú. Tým trpí nielen chorý, ale aj celok, lebo chorý často pripadne na ťarchu 

svojim spoluobčanom a okrem toho stáva sa zdrojom nových a nových infekcií.“
41

  

V podobnom duchu sa vyjadril aj profesor Gala: „Príčinou choroby je celkom iste in-

fekcia, ktorá sa prenesie výlučkom z oka chorého do zdravého. Trachóm je teda choroba ná-

38 Vo vode sa ľahko rozpúšťal, resorbcia vyššej koncentrácie bola spomalená, tým aj rýchlosť anestézie. Sterilizácia 
varom bola možná.

39 Subjektívne nebol dobre znášaný; pacienti pociťovali nepríjemné pálenie, na rohovke nenastali žiadne zmeny, ane-
stézia nastala už po vkvapnutí 1 – 2 kvapiek po jednej minúte a trvala 25 minút.

40 KOLÁŘ, „Percain“ a jeho místo v ofthalmologii, (príloha), s. 25.
41 HRABUSSAY, E.: Trachom a slepota, s. 14.
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kazlivá a nevzniká z prievanu, prechladnutia, z prachu a pod., ako si mnohí ľudia myslia. 

Výlučok trachomom chorého oka obsahuje, okrem iných súčiastok, trachomový mikroorga-

nizmus, ako vlastnú príčinu choroby. Ak teda niekto ochorie trachomom, kto mal doteraz 

oko zdravé, značí to vždy toľko, že sa nakazil od niektorého človeka, ktorý má trachóm.“
42

Rozšírenie trachómu v rokoch 1939 – 1944 

Vojnové pomery zhoršili zdravotné pomery obyvateľstva. Protitrachomová ak-
cia prebiehala naďalej, ale počet trachomatóznych pacientov klesal pomaly. Lieče-
nie chorých bolo zdĺhavé. Zlepšenie zdravotného stavu pri liečbe trachómu bolo 
možne dosiahnuť len vtedy, „keď nájdeme dosť porozumenia v najširších vrstvách oby-

vateľstva, keď povznesieme všeobecnú hygienu, naočkujeme do ľudí smysel pre čistotu, keď 

naša bytová kultúra dosiahne určitý stupeň aj u najchudobnejších, a najmä keď sa nám 

podarí vykynožiť najväčšieho nepriateľa ľudského pokroku: nedbanlivosť a ľahostajnosť.“
43

 

Trachóm bol rozšírený na celom území Slovenska, ale počet infikovaných bol roz-
dielny podľa jednotlivých okresov. 

Počet infikovaných pacientov trachómom 
v jednotlivých okresoch v roku 194044

Počet ochorení Okresy

Do 30 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Dobšiná, Hlohovec, Hu-
menné, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Modra, 
Modrý Kameň, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská 
Bystrica, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Senica, Spišská Nová 
Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Veľká Bytča

31 – 100 Trebišov, Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce, Prešov, Poprad, 
Nová Baňa, Nitra, Myjava, Medzilaborce, Kežmarok, Gelnica, 
Skalica, Bratislava, Bardejov, Giraltovce

101 – 200 Brezno n/Hronom, Ilava, Michalovce, Námestovo, Topoľčany, 
Vranov n/Topľou, Zvolen 

201 – 500 Dolný Kubín, Púchov, Martin

501 – 100 Bánovce n/Bebravou, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Kremnica, 
Žilina

Nad 1000 Prievidza

42 GALA, A.: Trachom, s. 20.
43 HRABUSSAY, E.: Trachom, s. 15–16. 
44 HRABUŠŠAYOVÁ, H.: Problém trachomu v našom štáte, s. 13.
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V roku 1942 bol najvyšší počet trachomatóznych pacientov evidovaný v okrese 
Prievidza (1331), za ním nasledovali okresy Žilina (902), Bánovce nad Bebravou 
(468), Kysucké Nové Mesto (417). V rámci obci najvyšší počet chorých vykazova-
li: Belá pri Varíne (208), Terchová (199), Zázrivá (190), Vrícko (184), Lazy (122).  
Vzhľadom k počtu obyvateľstva najvyššiu chorobnosť – 9% dosahovali Bela pri Va-
ríne a Vrícko. „Vieme, že trachom je sociálna nemoc, postihujúca v prvom rade chudobný, 

nekultúrny, nevzdelaný a o čistotu nedbajúci ľud, ktorý býva pohromade a je preto väčšinou 

celkom indolentný voči svojmu zdraviu. Vychádzajúc z tohto faktu boj proti trachomu musí 

sa viesť i s hľadiska sociálneho. Treba zvýšiť kultúrnu a hmotnú úroveň spomenutého oby-

vateľstva a poučovaním nabádať ho na dodržiavanie aspoň najprimitívnejších zdravotných 

príkazov.“
45 

Veľké percento chorých nevyhľadávalo lekársku pomoc. Napríklad v roku 1943 
bolo na Slovensku v evidencii protitrachomových ambulatórií evidovaných oko-
lo 5 000 osôb, ale tých, ktorí sa evidencii vyhýbali bolo približne ešte raz toľko. 
V jedenástich okresoch fungovalo 106 protitrachomových ambulatórií. Profesor 
Antonín Gala konštatoval, že v roku 1943 bol trachóm najviac rozšírený v Brati-
slavskej župe v Bratislave, v Nitrianskej župe  v okrese Prievidza, v Považskej župe 
v okresoch: Žilina, Čadca, Bánovce nad Bebravou, Kysucké Nové Mesto, Púchov, 
v Podtatranskej župe v okresoch Dolný Kubín a Námestovo v Šarišsko-zemplínskej 
župe v okresoch Michalovce a Vranov a v Pohronskej župe v okrese Kremnica.46

Po roku 1939 došlo k určitým zmenám v rámci protitrachomovej akcie, naprí-
klad aj na východnom Slovensku sa začala venovať väčšia pozornosť problematike 
trachómu a vznikli tu nové ambulatória. Dozor nad jednotlivými protitrachomo-
vými ambulatóriami začali namiesto príslušných obvodných lekárov vykonávať 
odborné školení tzv. kontrolní lekári, ktorí riadili lekársku službu a dozerali na evi-
denciu infikovaných. Za pomoci kontrolných lekárov sa na východnom Slovensku 
uskutočnila nová evidencia infikovaných pacientov na trachóm, pretože záznamy 
o chorých vykonané predtým, neboli spoľahlivé. Začiatkom roku 1944 bol súpis 
ukončený v okresoch Vranov nad Topľou a Giraltovce, akcia pokračovala v okrese 
Michalovce a podľa potreby aj v iných okresoch. Súpis vykonávali kontrolní lekári, 
ktorí navštevovali jednotlivé obce a uskutočňovali prehliadky obyvateľstva a u infi-
kovaných nariadili liečbu. Predchádzajúce štatistiky boli zostavené na základe hlá-
sení jednotlivých okresných lekárov a prebiehali nasledovne: Každý lekár ak zistil 
prípad trachómu ohlásil  ho príslušnému okresnému úradu a okresný lekár kvar-
tálne hlásil tieto prípady zdravotníckemu oddeleniu Ministerstva vnútra. Štatistiky 

45 Ibidem, s. 13.  
46 GALA, A.: Trachom, s. 21.
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neboli hodnoverné, lebo uvádzali len chorých, ktorí sa sami dostavili k lekárovi. 
Okrem nich existoval „veľký počet nedbanlivých, necitlivých a nevšímavých jednotlivcov, 

ktorí nemajú ani potuchy o charaktere svojho ochorenia, nejdú k lekárovi a preto nie sú 

uvedení v úradnej štatistike.“ Vytvorenie novej databázy bolo nevyhnutné pre určenie 
stupňa rozšírenia infekcie.47 

V roku 1944 prebiehala štátna Albucidová akcia, počas ktorej každý pacient in-
fikovaný trachómom podľa odporúčaní lekára dostal zdarma liek Albucid. MUDr. 
Hrabuššayová konštatovala: „Ako viem, my sme v tomto ohľade prví v Európe.“  Každý 
pacient infikovaný trachómom musel užiť trikrát denne počas sedem dní tri tablet-
ky Albucidu. Kúra sa musela zopakovať trikrát, s desaťdenným intervalom. Výdavky 
na jedného trachomatózneho pacienta predstavovali 500 Ks a hradil ich štát. Liek 
zbavil chorého príznakov akútneho zápalu a skrátil dobu ochorenia. Prízvukoval sa 
aj národohospodársky efekt liečby, čím získal štát „pre užitočné práce veľa robotníkov 

a zvýši sa aj pracovný efekt.“
48 Štátna protitrachomová akcia výrazne prispela k zvý-

šeniu zdravotno-osvetovej práce medzi obyvateľstvom a docielila, „že už takmer ne-

jestvuje taký trachomom chorý, ktorý by nebol poučený o podstate a povahe svojej choroby 

a nepoznal predpoklady pre zamedzenie tejto nákazy. To isté platí i o rodinných príslušní-

koch trachomom chorých.“
49 

Prednosta Očnej kliniky Lekárskej fakulty UK profesor Antonín Gala v roku 
1943 vydal publikáciu o trachóme v ktorej konštatoval: „Najdôležitejším činiteľom 

organizovaného boja proti trachomu sú orgány, ktoré uplatňujú na chorých spôsoby a pro-

striedky profylaxie a liečby bezprostredne. Sú to u nás lekári a sociálne pracovnice so 

zvláštnym protitrachomovým výcvikom. Netreba dokazovať, že na túto prácu – ak  má 

byť osožná – je potrebná nielen svedomitosť a dobrá vôľa, ale aj určité znalosti z očného 

lekárstva a najmä z odboru choroby trachomu.“
50 Napriek snahe centrálnych orgánov 

minimalizovať šírenie trachómu, ochorenie sa na Slovensku podarilo zlikvidovať až 
v nasledujúcich desaťročiach.  

47 HRABUŠŠAYOVÁ, H.: Problém trachomu v našom štáte, s. 15.
48 Ibidem, s. 15.
49 Ibidem, s. 15.
50 GALA, A.: Trachom, s. n.
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Summary

Spread of Trachome in Slovakia
and Anti-trachome Measures (1918 – 1945)

Anna Falisová

Diseases that often occurred in Slovakia in the past was also trachoma. In 
1922 the Prague Ministry of Public Health and Physical Education sent a special 
mission composed of experts to Slovakia to find out to what extent the trachome 
is widespread in Slovakia. In the winter of 1923 comprehensive inspections of 
the Prievidza district began during which it was found that in some villages the 
majority of the population was infected.

The aim of the anti-trachoma action was to register infected patients and 
provide them with medical treatment, while the system of work was adapted to 
the chronic course of the disease. Most of the anti-trachoma outpatient clinics 
have existed since the autumn of 1925. After the infection was suppressed and 
eliminated, the outpatient clinics moved to other regions affected by the disease. 
In 1937, there were 9 832 trachomatous patients in the records of district offices 
in Slovakia. The real number of infected patients was much higher. They con-
ducted systematic examinations of the population, compiled lists of sick people, 
and provided them with the necessary treatment. Patients with a severe course 
of the disease were hospitalized. As part of the anti-trachoma action, various 
events took place, leaflets and brochures were issued, and films were screened so 
that the population could get as much information as possible about the tracho-
ma and how the disease could be prevented.

War conditions worsened the health of the population. Even in eastern Slo-
vakia, more attention was paid to the issue of trachoma and new outpatient 
clinics were established there.

In 1944, the state Albucid action took place, during which every patient in-
fected with trachoma, according to the doctor’s recommendation, received the 
drug Albucid free of charge. Expenses for one trachomatous patient amounted 
to 500 crowns and were paid by the state. The drug relieved the patient of the 
symptoms of acute inflammation and shortened the duration of the disease. The 
state anti-trachoma action significantly contributed to the increase of health and 
educational work among the population. It also took place during World War 
II, but the number of trachomatous patients declined slowly.
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Stála za zrodom americkej osteopatickej 
medicíny epidémia zápalu mozgových blán?

MAREK TKÁČ

Súčasná situácia v Spojených štátoch amerických je taká, že popri sebe koexistu-
jú dva uznané tituly pre lekárov, „MD“ a „DO“. Titul „MD“ predstavuje skratku pre 
„Doctor of Medicne“, „DO“ znamená „Doctor of Osteopathic Medicine“, v preklade 
„doktor osteopatickej medicíny“. Doktori osteopatie sú charakteristickí tým, že kla-
dú dôraz na preventívnu medicínu, holistický prístup a obnovu prirodzenej funkč-
nosti tela, čo umožní vytvorenie optimálneho stavu v organizme, potrebného na 
zahájenie samoliečebných procesov. Používajú v diagnostike a v liečbe manuálnu 
terapiu vo forme rôznych manipulačných techník, aplikovaných na neuro-musku-
lo-skeletálny systém a zdôrazňujú jeho prepojenie s každým orgánovým systémom 
v tele.1 Osteopatickí lekári a lekári klasickej medicíny fungujú paralelne vedľa seba 
v rovnakých nemocniciach, akademických inštitúciách a privátnej praxi. Faktom je, 
že nie všetci obyvatelia Spojených štátov amerických sú si vedomí existencie dvoch 
odlišných lekárskych systémov, ktoré tu existujú už vyše 100 rokov. V skutočnosti, 
veľa občanov USA navštevuje doktorov osteopatie bez toho, aby si boli vedomí, že 
ich práve lieči osteopatický lekár.2 

Osteopatia vznikla počas búrlivého obdobia americkej občianskej vojny. K vzni-
ku jej paradoxne dopomohla zúfalá situácia zdravotníctva, vysoká chorobnosť oby-
vateľstva a pomalý pokrok medicíny. Začínala ako filozoficko-lekársky koncept 
alternatívnej medicíny. Postupne sa rozvíjala a našla si stálu základňu podporovate-
ľov. Počas vývoja hľadala cestu, ako sa čoraz viac zbližovať so západnou medicínou, 
čo sa jej nakoniec aj podarilo. V súčasnosti hovoríme už o ucelenej osteopatickej 
medicíne, ktorá má svoje pevné miesto v systéme zdravotnej starostlivosti USA.

Cieľom tejto štúdie je poukázať na kultúrno-spoločenské, vedecké a historické 
udalosti, pod vplyvom ktorých sa sformovala podoba americkej osteopatie. Štúdia 
sa venuje aj životnému príbehu a osobnosti jej zakladateľa, Andrewa Taylora Stilla. 

1 WU, P. – SIU, J.: A Brief Guide to Osteopathic Medicine, s. 2.
2 Ibidem, s. 3.
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Zameriava sa na momenty, ktoré boli kľúčové na jeho ceste k „objavu“ osteopatie. 
Následne štúdia pokračuje v opise ďalšieho smerovania osteopatie, až po súčasný 
stav osteopatickej medicíny v USA.

Stav medicíny a univerzitného školstva v Spojených štátoch amerických 
v 19. storočí

Pre pochopenie komplexnosti udalostí, ktoré stáli za zrodom americkej osteo-
patickej školy je nutné, aby sme si priblížili stav zdravotnej starostlivosti a medi-
cínskeho vzdelávania v USA 19. storočia. Tempo, akým napredovala veda v Eu-
rópe nebolo v rovnakej miere reflektované v americkom medicínskom prostredí. 
Medzi jednotlivými územiami USA vznikali priepastné rozdiely v kvalite posky-
tovania zdravotníckych služieb. Situáciu pochopiteľne nezlepšovala ani prebieha-
júca americká občianska vojna (1861 – 1865). V myslení lekárov stále pretrvával 
hippokratovsko-galénovský prístup ku zdraviu a liečbe chorôb. Na jeho základe sa 
pozorovali symptómy a v liečbe sa uplatňovalo to, čo pacientovi pomáhalo a vyhý-
balo sa tomu, čo stav zhoršovalo. Jedná sa o dobu, kedy púšťanie žilou bolo bežnou 
lekárskou praxou. V liečbe sa používala ortuť, arzén, narkotiká ako ópium a kokaín, 
ktoré často zdravotný stav pacienta iba zhoršili. Lekárskych odborníkov bolo málo, 
ošetrenie a liečenie bolo často finančne nedostupné a úmrtnosť pacientov vysoká. 
Aj preto nemala lekárska profesia v USA medzi obyvateľstvom dobrú povesť. Zlý 
stav medicíny a nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti vytvárali vhodné 
prostredie pre vznik a šírenie alternatívnych liečiteľských smerov. Také praktiky 
boli finančne dostupnejšie a ich popularita rástla. V 19. storočí bola v Spojených 
štátoch prítomná aj homeopatia, ktorá sa sem dostala z Európy. Do povedomia sa 
dostávali rôzni ľudoví liečitelia a samozvaní terapeuti, ktorých liečba využívala na-
príklad eklektizmus, magnetizmus, terapiu vodou, spirituálne praktiky a podobne.3 

Kvalita zdravotnej starostlivosti úzko súvisela so stavom amerického školstva. 
Rozdiely v nárokoch a v rozsahu štúdia medicíny v Európe a v USA boli značné. 
Na amerických univerzitách boli zavedené vysoké poplatky za štúdium, ale do-
siahnuté vzdelanie bolo v porovnaní s úrovňou vzdelania na európskych univer-
zitách nedostatočné. Nároky na absolvovanie prijímacieho konania a na štúdium 

3 Homeopatia vznikla v Európe v roku 1810, jej zakladateľ bol nemecký lekár Samuel Hahneman (1755 – 1843). Do 
USA sa dostala v roku 1825. V krátkom čase zaznamenala popularitu a začala sa rýchlo šíriť. Okolo roku 1880 tvorili 
homeopati osminu zo všetkých amerických lekárov. Základnou charakteristikou homeopatie je „similia similibus 
curantur“, liečiť podobné podobným. Spojené štáty 19. storočia boli miestom vzniku viacerých odnoží a smerov 
alternatívnej medicíny. Patrí medzi ne napríklad eklektická medicína, thompsonská medicína, medicínsky kult 
Christian Science, naturopatia, physiotherapia, cheiropraxia, osteopatia a ďalšie. Pre ich ďalší popis pozri HŮLKA, 
J.: Podivnosti v americké medicíně, s. 14-42.
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boli nízke. Štúdium pozostávalo iba z pred-
nášok, bez možnosti laboratórnej a klinickej 
praxe. Semester trval po dobu šestnástich týž-
dňov a už po druhom semestri bol študentom 
udelený doktorský titul.4 Ten sa udeľoval au-
tomaticky, nezávisle od dosiahnutých študij-
ných výsledkov. V takto nastavenom vzdelá-
vacom systéme vychádzali z univerzít čerství 
absolventi medicíny, ktorí nikdy neprišli do 
kontaktu s pacientom.5 Stav amerického škol-
stva vykresľujú aj udalosti okolo zavedenia 
písomných skúšok na Harvardskej univerzite, 
ktorých cieľom bolo zvýšiť študijné nároky. 
Tieto zmeny pochopiteľne vyvolali nevôľu, 
keďže v skutočnosti iba o niečo viac ako po-
lovica študentov vedela písať.6 Po absolvovaní 
lekárskeho štúdia boli tí, ktorí túžili po hlb-
šom vzdelaní odkázaní na štúdium v Európe. 
Lekári, ktorým sa podarilo vycestovať a vrátiť 
späť do USA, postupne formovali modernú 
americkú medicínu. Modernizácia americ-
kého zdravotníctva sa začína až po ukončení 
občianskej vojny, v poslednej tretine 19. storočia.7 

Zlá situácia medicínskeho vzdelávania v Spojených štátoch pretrvávala ešte aj 
na prelome 19. a 20. storočia. Vo svojej knihe Podivnosti v americké medicíně ju 
popisuje český lekár Jaroslav Hůlka8, ktorý pôsobil v USA od roku 1924: „K provo-

zování (lékařské praxe) stačil diplom lékařské školy, o jejíž úroveň, požadavky, výzbroj 

nebo vědeckou kvalifikaci nikdo se nestaral. Školy zakládaly skupiny praktiků pro výnosné 

školné, placené studenty, a pro zvýšení vlastní reputace; staliť se profesory. Kolem roku 1900 

4 LUDMERER, K.: Learning to Heal, s. 3.
5 Ibidem, s. 3.
6 Jednalo sa o reformu amerického vyššieho vzdelávania, ktorú navrhol v roku 1869 akademik Charles William Eliot 

ako novozvolený prezident Harvardskej univerzity. Proti tomuto rozhodnutiu sa postavil harvardský profesor chi-
rurgie Henry Bigelow. Predpokladal, že vzhľadom na nízku úroveň študentov by Eliotova reforma mala devastujúce 
následky na lekársku školu, a to v priebehu jedného či dvoch rokov. Takto sa Bigelow vyjadril na návrh reformy: 
„(Eliot) v podstate navrhuje, aby boli písomné záverečné skúšky z doktorátu z medicíny. Musel som mu povedať, že nevie nič 

o kvalite Harvardu.“ BLEDSTEIN, BURDON J.:  The Culture of Professionalism, s. 275.
7 SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 313.
8 MUDr. Jaroslav Hůlka (1893 – 1958) bol český oftalmológ, ktorý od roku 1924 pôsobil v USA, TOMÍČEK, D.: 

Historicko-medicínská výročí v roce 2008, s. 58-61.

Obr. 1. Andrew Taylor Still aj so 
svojou zbierkou kostí

Zdroj: https://www.sos.mo.gov/
cmsimages/mdh/mdh_splash/

img/ATStill.png
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bylo ve Spojených státech na 140 lékařských škol, jejichž zařízení se skládalo namnoze jen 

z několika desítek postelí a jedné nebo dvou koster. Předběžné vzdělání vyžadovaly tyto ško-

ly různé. Od prosté znalosti čtení a psaní – pravopis zhusta nerozhodoval – až (to však jen 

výjimečne) k absolutoriu a diplomu universitní koleje. Doba studia byla též velmi různá, od 

dvou let o několika večerních hodinách denně až do plného kursu čtyřletého. Teprve po roce 

1901, zásluhou American Medical Association, kde jakoby zázrakem za těchto spletitých 

poměrů nabyl vrchu vliv poctivých a vzdělaných lékařů, počalo se pracovati k nápravě. Po-

mohla hlavně publicita a informace studentů. Zvláštní výbor studoval školy, klasifikoval je 

a upozorňoval na špatné. Tyto pak musily buďto zvýšiti úroveň, nebo postupem času zavříti 

pro nedostatek posluchačů.“9

Začiatky americkej osteopatickej medicíny

Zložitá situácia medicíny v Spojených štátoch amerických 19. storočia vytvorila 
prostredie pre filozofické základy nového alternatívneho medicínskeho smeru – 
osteopatie. Jej rodiskom bol málo rozvinutý americký „Stredozápad“, konkrétne 
štáty Kansas a Missouri. Osteopatia vznikla na základe myšlienok lekára Andrewa 
Taylora Stilla, ktorý žil v rokoch 1828 až 1917. Still vyrastal v Tennessee a od roku 
1837 sa s rodinou usadil v štáte Missouri, ktorý ponúkal Američanom nové mož-
nosti a bol označovaný aj ako „brána na Západ“. Still bol od detstva pod dohľadom 
svojho otca, ktorý bol metodistickým kňazom, misionárom, odporcom otrokárstva 
a lekárom. Výrazne to ovplyvnilo jeho ďalšie smerovanie a záujmy. Andrewa Stilla 
od detstva fascinovalo všetko živé, bol vášnivý lovec, zberateľ kostí, ale zaujímal 
sa aj o strojníctvo. Pomáhal otcovi v jeho lekárskej praxi, čo mu pomohlo, okrem 
iného, pochopiť súvislosť medzi tvarom a funkciou telesných štruktúr.

Still v detstve trpel bolesťami hlavy, a tak aj uskutočnil svoj „prvý osteopatický 

objav“, ako udáva vo svojej autobiografii.10 Bolesti hlavy vyriešil nasledovným spô-
sobom. Medzi dva stromy zavesil nízko nad zemou lano. Na okraj lana natiahol 
koniec šatky. Ľahol si na zem a na lano si položil krk, čo vyvolalo značnú úľavu od 
bolesti. Tieto a podobné pozorovania ho neskôr, už ako lekára, stále viac posúvali 
k myšlienkam, že pre zdravie celého tela je nevyhnutná správna funkcia svalov a kĺ-
bov a proti lokálnym bolestiam sa nemusí bojovať iba liekmi.

Medicínu začal študovať ako učeň u svojho otca, ktorému pomáhal s výko-
nom lekárskej praxe.11 Študoval rôzne práce z anatómie, fyziológie a chirurgie. Vo 

9 HŮLKA, J.: Podivnosti v americké medicíně, s. 13.
10 STILL, A.: Autobiography, s. 32.
11 V USA v 19. storočí bolo bežné, že lekár mohol mať svojho učňa. Učeň mohol takýmto spôsobom absolvovať 

časť svojho medicínskeho štúdia, obvykle po dobu troch rokov, prípadne aj viac. Učňovstvo zaisťovalo učiteľovi 
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svoj prospech využil aj znalosti, 
ktoré nadobudol, keď sprevádzal 
otca počas misie v Kansase, kde 
bolo ich úlohou vykonávať zdra-
votnú starostlivosť v indiánskej 
rezervácii Šavanov. Naučil sa 
ich reč a liečil ich bežne použí-
vanými medikamentami, ktoré 
zodpovedali vtedajšiemu medi-
cínskemu poznaniu.12 Venoval 
sa praktickému štúdiu anatómie 
ľudského tela tak, že vykopával 
mŕtvoly v rezervácii, ktoré po-
tom bližšie skúmal.13 Ako študij-
ný materiál používal kosti, ktoré 
„pre blaho vedy“ ukradol z opus-
tených indiánskych hrobov, ako sa priznal vo svojej autobiografii.14 Nie je celkom 
jasné, či po ukončení učňovskej praxe pokračoval Still vo formálnom štúdiu medi-
cíny na lekárskej škole.15 Pravdepodobne absolvoval ďalšie vzdelávanie, ktoré ale 
pokladal za nedostačujúce jeho potrebám.16 Následne sa na strane Únie zapojil do 
občianskej vojny, kde pôsobil ako lekár, v rámci 9. kansaského jazdeckého pluku. 
Počas vojny získal neoceniteľné skúsenosti v oblasti chirurgie tým, že ošetroval po-
ranenia, vykonával amputácie končatín a vyberal náboje z  tela ranených vojakov.17

Po skončení občianskej vojny postihla Andrewa Stilla obrovská rodinná tragé-
dia, ktorá predznamenala jeho novú životnú cestu. Počas epidémie zápalu mozgo-
vých blán v roku 1864 zomreli tri jeho deti. Na drastický okamih spomína vo svojej 
autobiografii takto: „Bolo to na jar 1864; bolo ľahko počuť vzdialené hromy ustupujúcej 

vojny, avšak objavil sa nový nepriateľ. Vojna bola ku mne v porovnaní s týmto nepriateľom 

veľmi milosrdná. Vojna neublížila mojej rodine, ale keď sa nad krajinou vznášali tmavé 

príjem a lacnú pracovnú silu. Na oplátku učeň získaval praktické skúsenosti počas výcviku. Po ukončení mohol 
študent pokračovať v štúdiu medicíny na vysokej škole. Väčšina praktizujúcich lekárov pred občianskou vojnou 
bola vyškolená prostredníctvom učňovského systému alebo si otvorila vlastnú prax bez predošlého formálneho 
vzdelávania. GEVITZ, N.:  The D.O.‘s, s. 4.

12 Ibidem, s. 4.
13 HERMANS, W.: Celostní osteopatická léčba, s. 23.
14 STILL, A.: Autobiography, s. 84.
15 GEVITZ, N.:  The D.O.‘s, s. 4.
16 PETTMAN, E.: A history of manipulative therapy, s. 165-174.
17 GEVITZ, N.:  The D.O.‘s: Osteopathic Medicine in America, s. 4.

Obr. 2. Americká škola osteopatie
(The American School of Osteopathy), založená 

v roku 1892 v Kirksville, Missouri
Zdroj:https://historicmissourians.shsmo.org/
historicmissourians/name/s/still/images/large/

still6_lg.jpg
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krídla spinálnej meningitídy, zdalo sa, že si za svoju korisť vyberie mojich blízkych.“
18

 Bol 
to moment, ktorý ho presvedčil o tom, že medicínske poznanie danej doby je nedo-
stačujúce a liečba je vo väčšine prípadov neefektívna. Uvedomil si, že je nutná nie 
len reforma zdravotnej starostlivosti, ale aj zmena samotného pohľadu na zdravie 
a ochorenie človeka: „Až keď som sa zahľadel na troch členov svojej rodiny – moje dve 

deti a jedno adoptované – všetky mŕtve z dôvodu spinálnej meningitídy, položil som si zá-

važnú otázku. V chorobe nenechal Boh človeka vo svete hádania? Vtedy som sa rozhodol, že 

Boh nie je hádajúcim Bohom, ale Bohom Pravdy. Verím, že milujúci a inteligentný Tvorca 

človeka uložil do tohto tela, na nejaké miesto, alebo do celého systému hojnosť liečiv, aby 

liečili všetky neduhy. Dokázal som priviesť späť diskutabilné pravdy, že v ľudskom tele 

existujú všetky lieky nevyhnutné pre zdravie. Môžu byť riadené napravením tela do takého 

stavu, v ktorom sa liečivá môžu prirodzene spájať, vnímať bôľ a uľaviť od sužovania.“19

Pod vplyvom prežitých udalostí začal rozvíjať teóriu, v rámci ktorej ľudské telo 
disponuje samoliečiteľskými schopnosťami. Čoraz viac si bol istý, že väčšinu chorôb 
možno zmierniť alebo liečiť bez užitia medikamentov. Andrew Still chcel svojimi 
úvahami a názormi zlepšiť stav vtedajšieho medicínskeho poznania. Chcel nanovo 
definovať základy medicínskej práce, kde by sa celostný prístup liečby aplikoval pri 
každom pacientovi. Tým položil fundamenty osteopatie. Vo svojej autobiografii 
vysvetľuje, ako sa zrodila sémantika označenia osteopatia: „Človek sa pozrie do medi-

cínskeho slovníka a nájde tam definíciu ochorenie kostí. Veľká chyba. Osteopatia je zložená 

z dvoch gréckych slov – osteon, čo znamená kosť a pathos, či pathe, čo znamená bolesť. 

Uvažoval som tak preto, lebo kosť bola počiatočným bodom, z ktorého som zisťoval príčinu 

patologických stavov. Preto som skombinoval osteo s pathe a výsledkom bola osteopatia.“20
 

Za príčinu vzniku symptómov považoval predovšetkým prekážku v krvnom obe-
hu, ktorá viedla k narušeniu obehu životných tekutín v tele a zásobovaniu nervov. 
Cieľom osteopatie bolo nachádzať a uvoľňovať blokády ako sú svalové kontrakcie 
a posuny kĺbov, ktoré nepriaznivo zasahovali do voľného toku krvi v tele. Ich od-
blokovaním bolo možné zlepšiť tok živín a informácií tak, aby sa telo aktivovalo 
a s poruchou vysporiadalo samé, s využitím samoliečiteľských kapacít.

Spočiatku sa učenie Andrewa Stilla nestretávalo s pochopením. Osteopatia mala 
vo svojej formujúcej sa filozofii aj spirituálny rozmer. Pracovala s prvkami metafyzi-
ky, čo nebolo pozitívne prijímané vo vedeckých kruhoch. Still sa však nenechal od-

18 STILL, A.: Autobiography, s. 98-99. K prepuknutiu epidémie zápalu mozgových blán v USA dochádza v štáte Massa-
chusetts v roku 1806. Ďalšia epidémia meningitídy bola zaznamenaná v štáte Connecticut v roku 1807. Predstavuje 
zároveň aj prvú klinicky popísanú epidémiu meningokokovej meningiídy v USA lekárom Elishom Northom (1771 
– 1843). Pre ďalšie informácie pozri AMINOFF, M. – BOLLER, F. – SWAAB, D.: Handbook of Clinical Neurology, 

Vol. 95, History of Neurology, Chapter 28: A history of bacterial meningitis, s. 422.
19 STILL, A.: Autobiography, s. 99-100. 
20 Ibidem, s. 85.
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radiť, snažil sa získať pre svoju vec 
ako odbornú, tak laickú verejnosť. 
Opakovane podnikal výpravy do 
lokálnych hostincov a obecných 
domov, kde robil prednášky na 
tému osteopatie aj s názornými 
ukážkami na zbierke kostí. Po-
stupne sa začalo o jeho osteopa-
tii viac hovoriť a jeho ordinácia 
sa začala zapĺňať. Ľudí oslovoval 
jeho prístup k pacientom, kom-
plexný spôsob vyšetrenia a špe-
cifické manuálne liečebné tech-
niky. Počet úspešne vyliečených 
pacientov sa rozrastal a Andrew 
Still, ako aj osteopatia, získavali 
uznanie.21

V roku 1875 presunul svoju lekársku prax zo štátu Kansas do mesta Kirksville 
v štáte Missouri.22 Úspech prišiel v roku 1892, keď sa mu podarilo založiť v Kir-
skville Americkú školu osteopatie (The American School of Osteopathy). Jednalo 
sa o vôbec prvú školu osteopatie v USA a zároveň aj prvú pedagogickú ustanovizeň, 
ktorá prijímala študentov bez ohľadu na ich pohlavie či farbu pleti.

Poskytované vzdelanie bolo rozsiahleho charakteru. Neskôr sa postupne doplni-
li do študijných osnov aj ostatné medicínske predmety, až nakoniec škola poskyto-
vala komplexné lekárske vzdelanie. Škola dostala povolenie udeľovať lekársky titul, 
ale Still trval na tom, aby sa absolventom vydával titul „doktor osteopatie“. Na škole 
od jej založenia absolvovalo štúdium veľa významných lekárov a osteopatov, ktorí 
sa zaslúžili o ďalší rozvoj osteopatie. Americká škola osteopatie stále pokračuje vo 
svojej vzdelávacej činnosti, došlo však k zmene jej názvu na Kirksville College of 
Osteopahic Medicine.

Od roku 1960 sa na základe rozhodnutia Americkej osteopatickej asociácie 
(American Osteopathic Association) mohlo oficiálne používať označenie „osteopa-

21 Zvesti o osteopatickej liečbe sa šírili aj do ďalších oblastí USA. V štáte Texas v roku 1912 denník El Paso Herald 
venoval téme osteopatie celú stranu. V článku s názvom „Úspech osteopatie“ popisuje jeho autor Elbert Hubbard ne-
smierny záujem ľudí o osteopatickú liečbu: „A tak chorí prichádzali na vozoch ťahanými koňmi, volmi a na vozoch na seno. 

Niesli ich na nosidlách alebo dokrívali sami na barlách, lebo sa rozniesla zvesť, že Doktor Still mal liečivý dotyk.“ HUBBARD, 
E.: The success of osteopathy, s. 24.

22 SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 313.

Obr. 3. Prvý ročník študentov osteopatie na 
Americkej škole osteopatie, Kirksville, Missouri, 
1892-1893, v strede A. T. Still drží model kostry
Zdroj: https://www.iosteopathy.org/wp-con-

tent/uploads/2014/04/history-1.png



139

HISTORIA MEDICINAE SLOVACA VI. Štúdie

tická medicína“ a „osteopatický lekár“.23 Pôvodné názvy „osteopatia“ a „osteopat“ boli 
naďalej ponechané z historických a „sentimentálnych“ dôvodov, ale boli používané 
skôr v neformálnych situáciách. Upravená terminológia sa začala uplatňovať v od-
borných kruhoch a publikáciách. Po ukončení osteopatického lekárskeho štúdia sa 
naďalej udeľoval titul „doktor osteopatie“, ktorý zostal nezmenený od roku 1900. 
K jeho úprave došlo až v roku 1993, na stretnutí snemovne zástupcov Americkej 
osteopatickej asociácie. Tá prijala uznesenie, podľa ktorého sa mení čítanie titulu 
DO na „Doctor of Osteopathic Medicine“, teda doktor osteopatickej medicíny.24

K dnešnému dňu sa nachádza v Spojených štátoch amerických 26 škôl osteo-
patického lekárstva,25 ktoré predstavujú plnohodnotnú súčasť amerického systému 
medicínskeho vzdelávania. Absolventi osteopatickej medicíny sú plne integrovaní 
do systému zdravotnej starostlivosti a majú možnosť špecializovať sa v rôznych od-
vetviach medicíny. Vo všetkých štátoch USA majú doktori osteopatie z právneho 
hľadiska rovnaké uznanie, práva a povinnosti ako doktori medicíny. Doktori osteo-
patie môžu predpisovať lieky, vykonávať chirurgické zákroky a zaradiť sa do špecia-
lizačného štúdia všetkých oblastí medicíny spôsobom, akým je to umožnené aj dok-
torom klasickej medicíny26. Osteopatickí lekári sa najčastejšie špecializujú v oblasti 
primárnej starostlivosti, ktorá pokrýva špecializácie ako všeobecný lekár, rodinný 
lekár, interná medicína, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo. Aj napriek tomu, že 
zakladateľ osteopatickej medicíny Andrew Taylor Still chcel vo svojej dobe vytvoriť 
koncept minimálneho používania medikamentov v praxi, v súčasnej osteopatickej 
medicíne to neplatí. Od roku 1925 je predmet farmakológia a preskripcia medika-
mentov zaradená do študijného plánu všetkých škôl osteopatickej medicíny.27 Os-
teopatické curriculum v Spojených štátoch amerických pozostáva zo štandardných 
medicínskych predmetov a doba štúdia je rovnaká ako u klasickej medicíny. Štu-
denti osteopatickej medicíny často študujú z rovnakej literatúry aká sa používa vo 
výučbe klasickej medicíny a sú školení osteopatickými doktormi a doktormi klasic-
kej medicíny. Rozdiel v štúdiu osteopatickej medicíny je ten, že štúdium je navyše 
dotované 200 až 300 hodinami vzdelávania predmetmi ako sú história osteopatickej 
medicíny, filozofia a princípy osteopatie a osteopatická manipulačná medicína, kto-
rá v sebe zahŕňa prax manuálnych techník.28

23 GEVITZ, N.:A From “Doctor of Osteopathy” to “Doctor of Osteopathic Medicine”, s. 494-495.
24 Ibidem, s. 494-495.
25 WU, P. – SIU, J.: A Brief Guide to Osteopathic Medicine, s. 2.
26 Ibidem, s. 2.
27 Ibidem, s. 2.
28 Ibidem, s. 4.
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Život Andrewa Stilla bol plný zvratov a udalostí, ktoré utvárali jeho predstavy 
o zdraví a chorobe. Na jednej strane ho formovala jeho výchova, lekárske vzdelanie 
a záujem o fungovanie ľudského tela. Na strane druhej to bola kvalita zdravotnej 
starostlivosti a nestabilné postavenie medicíny v rozvíjajúcich sa Spojených štátoch 
amerických. Vo svojej autobiografii priznáva, že rodinná tragédia ho donútila pre-
hodnotiť jeho ďalšie lekárske smerovanie. Epidémia zápalu mozgových blán a strata 
najbližších bola hybnou silou, ktorá mu umožnila naplno rozvinúť koncept osteo-
patie a priviesť ho do praxe. Odkaz doktora Stilla je stále živý a pokračuje v súčasnej 
podobe osteopatickej medicíny.

Summary

Did the Epidemic of Spinal Meningitis Stand behind 
the Birth of American Osteopathic Medicine?

Marek Tkáč

This study aims to point out the cultural, scientific and historical events dis-
tinctive to the United States in the 19th century that eventually led to the creation 
of the concept of osteopathy. It describes the state of American health care and 
education during the dynamic period of the American Civil War and under-
lines the various facts and events that complete the perceived image of life in the 
USA in the 19th century. Particular attention is given to the flaws of progress in 
both science and healthcare, as well as the poor quality of medical training of the 
future physicians. Most of all, the study is focused on the life of the founder of 
osteopathy, Andrew Taylor Still and on the most significant moments of his life 
that shaped him on his way to the formulation of osteopathy.

The work shows Dr. Still’s thoughts and reflections which are preserved in 
his autobiography. It reflects on the direct correlation between his family trage-
dy – caused by the epidemic of spinal meningitis – and the very first impulse to 
abandon allopathic medicine; instead creating his own unique version of medi-
cine. In this way, the study comments on the circumstances and factors that cre-
ated the “grey” environment of American medicine; however, at the same time 
creating the right conditions for the breakthrough of osteopathy. Subsequently, 
osteopathy was formulated in the Midwest region of the United States in the 19th 
century and provided an alternative direction to medicine.
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In conclusion, the study describes the further development of osteopathy, 
noting it’s success, presented in its current state. It also focuses on osteopath-
ic medicine’s integration into the healthcare system, and how it became a full-
fledged part of medicinal practices in the US.
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Ikonografické prameny k dějinám řecké 
prehistorické a archaické medicíny
(do roku 500 př. Kr.)

TOMÁŠ ALUŠÍK

Tato studie je založena na autorově habilitační práci, která zkoumá dějiny lé-
kařství a zdravotní stav populace v Řecku od nejstarších dob (od přelomu svrch-
ního paleolitu a mezolitu, asi 10000 př. Kr.) do roku 500 př. Kr.1 Pro sledované 
prehistorické a archaické období řeckých dějin2 jsou k dispozici celkem čtyři kate-
gorie pramenů. Jde o prameny antropologické (dochované lidské kosterní ostatky – 
nejdůležitější a nejpočetnější kategorie s nejvyšší vypovídající hodnotou), prame-
ny literární (administrativní a hospodářské záznamy z prehistorického a několik 
literárních děl z archaického období) a prameny archeologické3 (artefakty či jiné 
pozůstatky získané při archeologickém výzkumu – především kamenné i kovové 

1 ALUŠÍK, T.: Dějiny lékařství.
2 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. Neolit začíná na Krétě ještě před rokem 7000 př. Kr., na řecké pevnině okolo roku 6800 př. Kr. 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. COLDSTRE-
AM, 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“.

3 ALUŠÍK, T.: Archeologické prameny.
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lékařské nástroje, užitkovou, většinou nezdobenou keramiku, organická rezidua 
léčiv v keramických nádobách a zbytky architektury).

Do čtvrté kategorie pramenů, kterou se bude zabývat tato studie, náleží prame-
ny ikonografické, tedy umělecká zobrazení nemocných těl nebo jejich částí, léčeb-
ných zákroků a případně i léčebných božstev nebo héroů. Chronologicky spadají do 
období od neolitu (před 7000/7. tisíciletí – 3500/3000 př. Kr.) až k roku 500 př. Kr.

Zobrazení nemoci a nemocných má ve starověkém Řecku dlouhou tradici – 
vyskytuje se poprvé už v neolitu. Ve sledovaném období do roku 500 př. Kr. se 
nejčastěji objevuje v koroplastickém umění (terakotové sošky), důležitá jsou však 
i vyobrazení ve vázovém malířství, v toreutice, na freskách a dokonce i jeden případ 
malovaného vápencového disku.

Neolit

První zobrazení patologií se vyskytují již na neolitických soškách žen. Jejich čas-
tým charakteristickým znakem je steatopygie. V archeologických kruzích však již 
dlouho probíhá debata, zda jde o zachycení skutečné choroby (steatopygie nebo 
obezity4), umělecké znázornění tehdejšího chápání krásy, specifický umělecký styl 
figurek či pouze o ryze praktický technologický rys, jehož účelem je vybalancovat 
horní zdůrazněnou část figurky (tedy sloužit jako stabilní báze).5 Nicméně nejstar-
ším příkladem znázornění konkrétního onemocnění z prehistorického Řecka je 
terakotová hlavička figurky dítěte z lokality Prodromos (Thessalie, střední Řecko) 
z raně neolitického období.6 Jeho asymetrická lebka s vystouplými hranami čela, 
zešikmené oční jamky, nízký hřbet nosu a velké tváře jsou příznaky Downova syn-
dromu.7 

Doba bronzová

1 Terakotové sošky a modely

Z doby bronzové pochází nejvíce ikonografických pramenů pro dějiny medi-
cíny. Jedná se především o početný soubor několika desítek až stovek terakoto-

4 CHRISTOPOULOU-ALETRA, H. – PAPAVRAMIDOU, N. – POZZILLI, P.: Obesity in the Neolithic Era.
5 Viz např. MARANGOU, C.: Eidolia; HOURMOUZIADIS, G. Ch.: Ta Neolithika Eidolia (hl. s. 201-202); LAIOS, K.: 

Disease and its Depiction, s. 8-9.
6 Archeologické muzeum Volos, inv. č. M 5197. Viz např. THEOCHARIS, D.: Neolithikos Politismos, s. 64, obr. 25; 

HOURMOUZIADIS, G. Ch.: Ta Neolithika Eidolia, s. 212.
7 LAIOS, K.: Disease and its Depiction, s. 8.
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vých figurek mužů i žen a jejich částí, tzv. votivních (modelů) končetin (angl. 
votive limbs), které byly uloženy a jsou nalézány na Krétě v naprosté většině pří-
padů v lokalitách označovaných jako tzv. horské či vrcholové svatyně (angl. peak 
sanctuaries) (obr. 1).8 Celé terakotové figurky dosahují velikosti většinou do 20 cm 
(např. v Petsofas 10-17 cm). Až na pár lokalit (především Petsofas a Atsipades) však 
bohužel není tato kategorie nálezů dosud řádně zpracována a publikována,9 proto 
je zde zmíněno spíše shrnutí a prezentováno jen několik konkrétních zajímavých 
příkladů. Ačkoli je možné podle uměleckého stylu rozlišit několik skupin těchto fi-
gurek, naprostá většina z nich je stojících a má typický oděv známý i z jiných druhů 
umění, především freskového malířství. Ženy nosí dlouhou sukni a specifický krát-
ký živůtek, muži pouze bederní roušku a za pasem mají často dýku. Povrch figurek 
může být malován – mužské figurky červenou, červenohnědou až černou barvou, 
ty ženské pak bíle. Z hlediska dějin lékařství jsou však nejdůležitější ony uvedené 
votivní končetiny a několik celých jednotlivých figurek, především z Petsofas, ale 

8 Tzv. peak sanctuaries se nacházejí na vrcholu (ne však nutně nejvyšším) hory nebo kopce nepříliš daleko od sídliště 
(sídlišť), se kterým mají přímý vizuální kontakt. Doba jejich největšího rozkvětu se datuje do období starých a no-
vých paláců (MM-LM I). Jejich nejcharakterističtějším a nejdůležitějším znakem jsou depozity oblázků, votivních 
terakotových figurek lidí, zvířat, případně i jiných rituálních předmětů. Viz např. RUTKOWSKI, B.: Cult Places, s. 
185; RUTKOWSKI, B.: Minoan Peak Sanctuaries; PEATFIELD, A. A. D.: Minoan Peak Sanctuaries; MARINATOS, 
N.: Minoan Religion, 115-123; WATROUS, L. V.: Some Observations; NOWICKI, K.: Some Remarks.

9 Část těchto figurek a votivních modelů částí těla z několika tzv. peak sanctuaries je vystavena v expozici Archeolo-
gického muzea v Herakleionu.

1. Terakotové figurky a anatomická ex-vota (tzv. votive limbs) z vrcholové svatyně 
Petsofas (východní Kréta). MM-LM. Archeologické muzeum v Agios Nikolaos.

Zdroj: archiv autora.
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i jiných lokalit. V případě votivních končetin jde nejčastěji o ruce (či paže) a nohy, 
ale také hlavy a části těl (obr. 1-2). Tyto byly vždy produkovány jako samostatné 
artefakty, a ne jako součást nebo díl celé figurky. Jejich styl zcela odpovídá celým 
figurkám a některé jsou tedy malované. Ve většině případů mají na jednom konci 
otvor, pravděpodobně na přivázání či zavěšení. Horní končetiny jsou zachyceny 
většinou v celé délce od ramene až po konečky prstů a měří 8-12 cm. Jsou však zná-
my i kratší kusy zachycující jen předloktí s rukou a prsty. Mohou být natažené, ale 
objevují se i končetiny ohnuté v lokti. Některé z nich ovšem nezachycují správně 
anatomii (např. jedna mírně ohnutá paže má palec na stejné straně jako loket10), jiné 
vykazují známky patologie (např. model ruky se zápěstím, které je výrazně rozšíře-
né – snad oteklé11 nebo model deformované ruky postižené pravděpodobně artriti-
dou12). Z prostředí velkého palácového města – v Malii – pak pocházejí dva modely 
znázorňující polydaktylii. Jeden zachycuje levou ruku13 a druhý levou nohu,14 obě 
se šesti prsty. Mohlo by jít o obětiny zanechané ve svatyni stejnou osobou nebo 

10 Z Petsofas (Archeologické muzeum Herakleion, inv. č. 3448) – viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 34, 101, pl. 
XLV, č. 14.

11 Z Petsofas (Archeologické muzeum Herakleion, inv. č. 3451) – viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 102, pl. 
XLV, č. 1.

12 Z Traostalos – viz např. DAVARAS, C.: Guide to Cretan Antiquities, s. 247, obr. 139.
13 Archeologické muzeum Herakleion, inv. č. 17158. Viz např. LAIOS, K.: Disease and its Depiction, s. 9.
14 Archeologické muzeum Agios Nikolaos, inv. č. M67/F15. Viz např. LAIOS, K.: Disease and its Depiction, s. 9.

2. Terakotové figurky a anatomická ex-vota (tzv. votive limbs) z vrcholové svatyně 
Petsofas (východní Kréta). MM-LM. Archeologické muzeum v Herakleionu.

Zdroj: archiv autora.
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blízkými příbuznými.15 Nohy o délce 8-11 cm 
byly modelovány celé, vždy natažené, jen u něk-
terých je naznačeno mírné prohnutí v koleni. 
Kromě votivních modelů končetin jsou dolo-
ženy také modely větších částí těla a penisů16. 
V Petsofas byly také objeveny i spodní části těla 
od pasu dolů (tedy obě končetiny a dolní část 
trupu) a model zachycující část trupu s rame-
nem a celou rukou ohnutou v lokti.17 Dalšími 
poněkud zvláštními artefakty z uvedené lokality 
jsou také pravé nebo levé poloviny těl, jakoby 
rozříznuté podle mediánní roviny,18 a stojící či 
sedící torza těl celých postav většinou bez hla-
vy, jen s naznačenými pahýly rukou a nohou.19 
Také některé sedící figurky mohly zachycovat 
nějakou chorobu – např. artritidu prstů.20 Ony 
poloviny těl by mohly ukazovat část těla posti-
ženého nějakou vnitřní nemocí nebo – pravdě-
podobněji – zasaženého mrtvicí či podobnou 
paralyzující chorobou.21 Menší pahýlovitá torza 
postav by mohla znázorňovat děti, některá z těch větších mají naznačeny ženské 
genitálie.22 Specifická skupina artefaktů pochází i z Juktas-Psili Korfi. Jde o malé 
terakotové objekty tvaru písmena S, které by mohly znázorňovat stylizovaná em-
brya nebo schematické a stylizované ženské postavy při porodu.23 Početnou skupi-
nou votivních částí těla z tzv. peak sanctuaries jsou i samostatné mužské i ženské 

15 Tato porucha se často vyskytuje na ruce i noze zároveň a také bývá rozšířená u členů stejné rodiny. Viz LAIOS, K.: 
Disease and its Depiction, s. 9.

16 Největší počet modelů penisů byl objeven v Atsipades – viz např. PEATFIELD, A. A. D.: Rural Ritual in Bronze Age 

Crete, s. 75, obr. 23; některé z nich by mohly být dokladem Peyronieho choroby – viz např. LAIOS, K.: Disease and 

its Depiction, s. 9.
17 Viz např. MYRES, J. L.: Excavation at Palaikastro. II. 13, pl. XII, č. 41; RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 34, obr. 15, pl. 

XLIV, č. 7.
18 Viz např. MYRES, J. L.: Excavation at Palaikastro. II. 13, pl. XII, č. 35; RUTKOWSKI, B.: Petsofas, pl. XLII, č. 12-13, 

pl. XLIII, č. 12-14.
19 Viz např. MYRES, J. L.: Excavation at Palaikastro. II. 13, pl. XII, č. 47-48; RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 34, pl. XLIII, 

č. 1-11.
20 Jde o figurky z Petsofas – viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 34, pl. XXXIII.10.
21 MYRES, J. L.: Excavation at Palaikastro. II. 13, s. 381; MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing, s. 61. Kon-

krétním příkladem může být figurka z Petsofas – viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 57, obr. 29, pl. XLV.14-15.
22 Např. torza z Prinias (viz např. MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing, s. 60, obr. 7.8) a Petsofas (viz 

např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas, pl. XLIV, č. 4 a 10).
23 Viz např. KARETSOU, A.: The Peak Sanctuary of Mt. Juktas), s. 146, obr. 16; ARNOTT, R.: Healing Cult, s. 3.

3. Terakotová soška z vrcholo-
vé svatyně Traostalos (východní 
Kréta). MM. Archeologické mu-
zeum v Herakleionu. Zdroj: ar-

chiv autora.
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hlavičky, mnohdy s naznačeným krkem ve for-
mě jakéhosi čepu. Na základě stylu lze rozlišit 
několik jejich skupin (schematičtěji či propraco-
vaněji provedené, malované atp.). Bohužel však 
není jisté, zda skutečně šlo pouze o votivní části 
těla nebo o separátně vyráběné a připevňované 
části celých figurek.24 Několik konkrétních hla-
viček je však důležitých, protože mohou zachy-
covat určité patologie. Vzhledem k jejich ma-
lým rozměrům bývá jejich interpretace mnohdy 
problematická. Hlavička ze svatyně Juktas-Psili 
Korfi z období LM má velmi specificky prove-
denou spodní část obličeje. Může jít o zobrazení 
plnovousu (tedy záležitost uměleckého stylu), ale 
také vrozené vady, bilaterálního kongenitální-
ho obličejového rozštěpu.25 Hlavička ze svatyně 
v Piskokefalo z období MM má výrazně asymetric-
kou levou stranu obličeje, což by mohlo naznačo-
vat ochablost či ochrnutí obličejového nervu.26 Ve 
svatyni Traostalos byla nalezena mužská hlavička 
se zvětšenou přední oblastí krku – patrně zvětše-
nou štítnou žlázou.27 Konečně poslední zajímavá 
hlavička (z období LM III) byla nalezena v lokalitě 
Agia Triada, která nepatří mezi tzv. peak sanctu-
aries. Na laterální oblasti krku má vymodelovaný 
hrbolek, který může znamenat zánět či tumor.28 

V různých krétských tzv. vrcholových svatyních bylo také objeveno několik ce-
lých figurek, které znázorňují těhotné ženy29 a také pravděpodobně určitá vnitřní 
onemocnění. Nejznámějším příkladem je figurka sedící ženy ze svatyně Traostalos 
na východní Krétě (z MM období) s levou nohou výrazně tlustou a pravou poměr-

24 MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing, s. 58.
25 VELEGRAKIS, G. – CHARALAMPOS S. – BIZAKIS, J. – SEGAS, J. – HELIDONIS, E.: Otorhinolaryngological 

Diseases, s. 880-881, obr. 4.
26 Ibidem, s. 880-881, obr. 5.
27 CHRYSSOULAKI, S.: The Traostalos Peak Sanctuary, s. 62.
28 VELEGRAKIS, G. – CHARALAMPOS S. – BIZAKIS, J. – SEGAS, J. – HELIDONIS, E.: Otorhinolaryngological 

Diseases, s. 880-881, obr. 3.
29 Např. v Petsofas – viz např. RUTKOWSKI, B.: Petsofas, s. 33-34, obr. 11.3.

4. Terakotová soška tzv. Makové 
bohyně z Gazi (střední Kréta). 
LM IIIC. Archeologické muze-
um v Herakleionu. Zdroj: archiv 

autora.
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ně tenkou (obr. 3).30 Tato nesouměr-
nost dolních končetin bývá nejčastěji 
interpretována jako elefantiáza nebo 
lymfedém levé nohy,31 mohlo by ale 
jít i o postižení (atrofii?) tenké pravé 
nohy.32 Ve svatyni Vrysinas byl obje-
ven fragment ženské figurky (z obdo-
bí MM II), jejíž zvláštní styl podnítil 
hypotézu o zachycení několika, bo-
hužel však nespecifikovaných, pato-
logií.33 Všechny uvedené votivní mo-
dely z tzv. vrcholových svatyní bývají 
nejčastěji interpretovány jako doklady 
léčebného kultu (viz níže).34

Velmi specifickým krétským arte-
faktem je idol označovaný podle místa 
nálezu jako „bohyně z Gazi“ (na střední 
Krétě), nebo též „Maková bohyně“ (angl. Poppy Goddess), datovaná do období LM IIIC 
(obr. 4).35 Jde o sošku o velikosti několika desítek centimetrů zobrazující ženskou posta-
vu, která má na hlavě za jakousi čelenkou či pokrývkou hlavy zasunuty tři makovice. Na 
nich je dokonce naznačen zářez, kterým byla odváděna opiová šťáva.36 To bývá všeobec-
ně pokládáno nejen za důkaz užívání máku, resp. přípravků z něj, především opia – při 
rituálech, ale i pro léčebné účely.37 Ze stejného období pochází také rhyton ve tvaru 
sedící ženské těhotné postavy nalezené v lokalitě Gournia na východní Krétě.38 Rhyton 
s dochovanými zbytky červenohnědé malby má velkou vydutou střední část (sloužící 
jako hlavní prostor pro nalitou tekutinu) zhruba tvaru lidského trupu s naznačenými 
prsy. Jako nálevka sloužilo krátké hrdlo ve tvaru lidského krku a hlavy. K tělu nádoby 
je přidělán pár tenkých rukou a nohou. Pravou ruku postava vztahovala k hlavě, v levé 
něco drží před tělem. Mezi nohama jsou naznačeny genitálie.

30 Archeologické muzeum Herakleion, vystaveno v expozici. Viz např. DAVARAS, C.: Guide to Cretan Antiquities, s. 
246, obr. 138; GEROULANOS, S.: Votives, Vases and Stelae, s. 24-25, obr. 3.1.

31 PEATFIELD, A. A. D.: Minoan Peak Sanctuaries, s. 122, obr. 10; ARNOTT, R.: Healing Cult, s. 4.
32 MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing, s. 59-60, obr. 7.7.
33 TZEDAKIS, Y. – MARTLEW, H. (eds.): Minoans and Mycenaeans, s. 263, obr. 263.
34 Viz např. ARNOTT, R.: Healing Cult.
35 Archeologické muzeum Herakleion inv. č. MH 9305. Viz např. SAKELLARAKIS, J. – DOUMAS, C. – SAKELLA-

RAKIS, E. S. – IAKOVIDES, S.: The Dawn of Greek Art, s. 157, obr. 23.
36 MARINATOS, S.: Ai Minoikai Theai tou Gazi, pl. 131.
37 Viz např. ASKITOPOULOU, H. – RAMOUTSAKI, I. A. – KONSOLAKI, E.: Archaeological Evidence on the Use of 

Oipum, 25-26, obr. 3; DHOGA-TOLIS, M.: Kindly Simples, Baneful Simples, s. 35. 
38 Archeologické muzeum Herakleion, vystaveno v expozici.

5. Terakotová soška Kentaura (Cheiróna?) 
z Lefkandi (Evia). Závěr 10. století př. Kr. 
Archeologické muzeum v Eretrii. Zdroj: 

archiv autora.
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2 Nástěnné malby

Významným pramenem z prehistorického období jsou také nástěnné malby 
(fresky) z Akrotiri na ostrově Théra. Archeologové všeobecně akceptují hypotézu, 
že některé lokality na řeckých ostrovech, včetně právě Akrotiri na Théře, byly pod 
silným kulturním vlivem mínojské Kréty, především Knóssu.39 Fresky dochova-
né v Akrotiri, pocházející z období LM IA, byly proto namalovány v mínojském 
stylu40. Z budovy označované jako Xeste 341 pochází rozsáhlý cyklus maleb roz-
prostírající se ve dvou podlažích a zachycující celkem 7 ženských postav, bohyni, 
gryfa, opici a stavbu ozdobenou motivem stylizovaných býčích rohů (tzv. horns of 
consecration – častý symbol, který v mínojské ikonografii znamená náboženskou 
souvislost).42 Ústředním tématem maleb je sklizeň šafránových blizen. Nejdůležitěj-
ším motivem je bezpochyby výjev bohyně sedící na mohutné stupňovité platformě. 
Za ní stojí gryf a zepředu k ní přistupuje opice, která jí podává několik blizen z koše 
položeného na prvním stupni platformy. Před platformou právě dívka vyprazdňu-
je svůj příruční košík s bliznami šafránu do velkého koše. Ve stejném (vyšším) 
podlaží jsou dále zobrazeny tři mladé ženy sbírající šafrán v otevřené krajině. Ve 
spodním podlaží jsou zachyceny tři další ženské postavy – stojící žena s náhrdelní-
kem v ruce, sedící žena s krvácejícím chodidlem a stojící žena zahalená do závoje – 
a stavba s motivem býčích rohů, snad oltář, potřísněná krví nebo dekorovaná šafrá-
novými bliznami. Byly publikovány různé interpretace těchto fresek, zdůrazňující 
především jejich rituální aspekt.43 Nedávno však Susan Ferrence a Gordon Ben-
dersky prezentovali hypotézu zdůrazňující léčivé vlastnosti šafránu.44 Podle nich 
jsou právě šafránové blizny (botanický druh Crocus cartwrightianus),45 vzhledem 
k jejich všestrannému lékařskému využití, nejdůležitějším motivem tohoto cyklu 
fresek. To mimo jiné dokládá velmi přesné zachycení všech botanických charakte-
ristik diskutované rostliny, nevídané jinde v minojském/egejském umění,46 a také 
přítomnost bohyně a jejích božských průvodců (opice a gryfa). Z ikonografického 

39 Viz např. WIENER, M. H.: The Isles of Crete?

40 Viz např. IMMERWAHR, S. A.: Aegean Painting, s. 185-188; Doumas 1992.
41 Viz např. MARINATOS, S.: Excavations at Thera. First Preliminary Report.
42 Viz např. IMMERWAHR, S. A.: Aegean Painting, s. 186 (Ak No. 6-7); DOUMAS, Ch.: The Wall-Paintings of Thera, 

s. 128-131, 136-145, 152-166, obr. 100-108, 116-130; SAKELLARAKIS, J. – DOUMAS, C. – SAKELLARAKIS, E. 
S. – IAKOVIDES, S.: The Dawn of Greek Art, s. 124-127, obr. 117-120; KONTORLI-PAPADOPOULOU, L.: Aegean 

Frescoes, s. 223-224, 64-66, pl. XVII.
43 Viz např. MARINATOS, S.: Excavations at Thera VII; MARINATOS, N.: Art and Religion in Thera; MORGAN, L.: 

The Miniature Wall Paintings of Thera; GESELL, G. C.: Blood on the Horns of Consecration?; VLACHOPOULOS, A. G.: 
The Wall Paintings from the Xeste 3.

44 FERRENCE, S. C. – BENDERSKY, G.: Therapy with Saffron.
45 PORTER, R.: The Flora of the Theran Wall Paintings.
46 DOUSKOS, I.: The Crocuses; DAY, J.: Crocuses in Context.
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konceptu lze tedy usoudit, že tato bohyně je léčivým božstvem.47 Zároveň jde o vů-
bec nejstarší dochované zobrazení léčivého božstva spolu s velmi realisticky za-
chyceným fytoterapeutickým agens.48 Ferrence a Bendersky se dále domnívají, že 
budova Xeste 3 mohla sloužit jako zdravotnické zařízení, v jehož spodním podlaží 
se nacházely místnosti pro léčení.49 Pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by 
se o jedny z nejstarších dochovaných prostor, o nichž bychom věděli, že se v nich 
praktikovalo léčení, které bylo navíc založené i na empirických (!) základech (fyto-
terapie šafránem).

3 Šperky

Z řecké pevniny pochází několik šperků z drahých kovů i kamenů zobrazujících 
makovice. Z období LH I pochází z hrobu III v tzv. hrobovém okruhu A a z hrobu 
O v tzv. hrobovém okruhu B v Mykénách několik bronzových jehlic s křišťálovou 
hlavicí ve tvaru makovice.50 Jejich (dochovaná) délka činí 5.5, resp. 16 cm. Podle 
jedné interpretace byly tyto artefakty užívány k přenášení opia k tepelnému zdroji 

47 FERRENCE, S. C. – BENDERSKY, G.: Therapy with Saffron, s. 212, 218, 220.
48 Ibidem, s. 220.
49 Ibidem, s. 220-221.
50 Viz např. TZEDAKIS, Y. – MARTLEW, H. (eds.): Minoans and Mycenaeans, s. 270, kat. č. 276-278; ASKITO-

POULOU, H. – RAMOUTSAKI, I. A. – KONSOLAKI, E.: Archaeological Evidence on the Use of Oipum, s. 28, obr. 5. 
Uloženo v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

6. Terakotové sošky a modely z posvátné jeskyně bohně Eileithyie v Inatos (střední 
Kréta), zobrazující těhotné ženy a výjevy porodu. Polovina 9. až konec 8. století př. 
Kr. Archeologické muzeum v Herakleionu. Zdroj: archiv Pavly Alušíkové Dostalíkové.
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za účelem produkce omamných výparů.51 Na akropoli v Mykénách byl objeven zla-
tý prsten, datovaný do LH I-II, s náboženským výjevem zachycujícím bohyni sedící 
pod stromem, držící v levé ruce 3 makovice.52 K ní přistupují 3 ženské postavy 
(kněžky či věřící?) přinášející květiny, další postava je znázorněna i za stromem.

Tyto šperky nepřímo dokládají znalost a pravděpodobné užívání opia k nábo-
ženským a snad i medicínským účelům již na počátku pozdní doby bronzové.

Archaické období

1 Terakotové sošky a modely

Další ikonografické prameny pocházejí až z geometrického a archaického obdo-
bí a jde o terakotové sošky (a modely) a scény namalované na keramice a v jednom 
případě i na mramorovém disku. Chronologicky na sebe vlastně navazují. Z 10. až 
raného 6. století př. Kr. pocházejí terakotové sošky (a modely), ze 7. století př. Kr. 
první zobrazení zrození bohyně Athény za asistence bohyně porodu Eileithyie53 na 
několika druzích artefaktů, již před polovinou 6. století př. Kr. se objevují výjevy 
s ostatní medicínskou tematikou ve vázovém malířství, k polovině 6. století př. Kr. 
je datována socha typu kúros s nápisem a k roku 500 př. Kr. pak malovaný mramo-
rový disk (také s nápisem).

Nejstarším možným zobrazením majícím souvislost s archaickou řeckou medi-
cínou může být terakotová soška Kentaura z Lefkandi (na ostrově Evii), datovaná 
do závěru 10. století př. Kr. (případně okolo roku 900 př. Kr.) (obr. 5).54 Jde o asi 36 
cm vysokého Kentaura, tedy bytost s lidskou horní polovinou těla a spodní polo-
vinou koňskou (tedy čtyřnohou), dobře známou z řecké mytologie i ikonografie.55 
Tento Kentaur má ale na levé přední noze (na spodním levém stehnu a u kolena) 
patrný jakýsi zářez – snad ránu? – která by ho snad mohla identifikovat jako Ken-
taura Cheiróna.56 Cheirón vystupuje v několika mýtech i v homérském eposu Ílias 
jako prvotní lékař, učitel a v jistém smyslu i zakladatel jakési lékařské či ranho-
jičské školy první pomoci a válečné chirurgie. Žil v Thessalii ve středním Řecku. 

51 ASKITOPOULOU, H. – RAMOUTSAKI, I. A. – KONSOLAKI, E.: Archaeological Evidence on the Use of Oipum, s. 27-28.
52 Viz např. SAKELLARAKIS, J. – DOUMAS, C. – SAKELLARAKIS, E. S. – IAKOVIDES, S.: The Dawn of Greek Art, 

s. 286, 338, obr. 78; TZEDAKIS, Y. – MARTLEW, H. (eds.): Minoans and Mycenaeans, s. 269, kat. č. 275. Uloženo 
v Národním archeologickém muzeu v Athénách.

53 Obecně o bohyni Eileithyii viz PINGIATOGLOU, S.: Eileithyia.
54 Viz např. DESBOROUGH, V. – NICHOLLS, R. – POPHAM, M.: A Euboean Centaur; PEDLEY, J. G.: Greek Art and 

Archaeology, s. 111-113, obr. 4.9.
55 K ikonografii Kentaura Cheiróna viz např. GISLER-HUWILER, M.: Cheiron.
56 BOARDMAN, J.: Greek Sculpture – The Archaic Period, s. 9. 29, obr. 4.
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Lékařskému umění vyučil podle Íliady 
nejprve hrdinu Asklépia57 (který se bě-
hem 5. století př. Kr. stal řeckým bo-
hem lékařství a od 4. století př. Kr. se 
jeho kult šířil po celém antickém svě-
tě),58 a poté i některé další hrdiny, pře-
devším Achillea (a ten pak dále naučil 
ošetřovat rány i svého nejlepšího pří-
tele Patrokla). Ale i kdyby byla iden-
tifikace sošky jako Cheiróna správná, 
šlo by pouze o symbolické znázorně-
ní řeckého mýtického lékaře, kterého 
vlastně s určitou nadsázkou můžeme 
označit za nejstaršího evropského lé-
kaře známého jménem, a ne o pramen 
dokumentující vlastní léčebnou praxi 
dané doby a její úroveň.

Z terakotových artefaktů historického období je nejpočetnější skupina votivních 
terakotových sošek a modelů z posvátné jeskyně (či jeskynní svatyně) bohyně porodu 
Eileithyie v lokalitě Inatos na Krétě. Zde bylo uloženo více než 1000 obětin z keramiky, 
terakoty i kovu datovaných od doby bronzové (období EM) po pozdní dobu římskou, 
často zachycující výjevy spojené s plodností a porodem.59 Mezi nimi bylo objeveno 
přes 10 terakotových sošek a modelů znázorňujících ženy těhotné, rodící a držící v ná-
ručí dítě (obr. 6-7).60 Pocházejí z poloviny 9. až konce 8. století př. Kr. Jde o drobné 
terakotové sošky (vysoké 7-11.7 cm) vymodelované velmi hrubým a zjednodušeným 
stylem. Postavy jsou schematické, tělo je celkově zploštělé (samozřejmě kromě charak-
teristického břicha), na trupu jsou vyznačeny prsy a připojeny horní končetiny. Dolní 
končetiny někdy nejsou rozlišeny, v takovém případě je spodní část těla mírně rozšíře-
na v bázi, na které figurka stojí. Lépe je vymodelována jen hlava, na které jsou znázor-

57 Viz např. Ílias, zpěv XI, verše 828-848: „Ty však mě zachraň a k černé lodi mě zaveď, ze stehna vyřízni šipku a krev hleď 

vymýti temnou na ráně teplou vodou a přikládej hojivé léky, účinné, jakým právě ses naučil od Achillea, jehož vyučil Cheirón, 

všech Kentaurů nejvzdělanější – neboť lékaři naši, rek Macháón, Podaleiros – Macháón ve stanu jest, jak myslím, stižen jsa 

ranou, pročež lékaře sám jest potřeben výborného, druhý na pláni trójské zas prudkému zápasu čelí. … Ten prostřel hovězí 

kůže. Položiv jej, vzal nůž, jímž vyřízl ze stehna šipku, ostrou, velice ostrou, a hořký přiložil kořen hojící bol, dřív rozemnuv 

jej. Ten kořen pak všecku nadobro ztišil trýzeň, krev ustala, rána pak zaschla.“
58 Viz např. KERÉNYI, K.: Asklepios; WALTON, A.: Asklepios; LEHMANN, T. (ed.): Wunderheilungen in der Antike, 

s. 32-38.
59 KANTA, A. – DAVARAS, C. (eds.): Ελουθία χαριστήιον; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HY-

GIEIA, s. 238, kat. č. 111; BETANCOURT, P. P.: A New Study of the Shrine of Eileithyia. Modely jsou uloženy a 
vystaveny v Archeologickém muzeu v Herakleionu.

60 KANTA, A. – DAVARAS, C. (eds.): Ελουθία χαριστήιον, s. 108-121, obr. 108-117.

7. Terakotový model z posvátné jeskyně 
bohně Eileithyie v Inatos (střední Kréta), 
zobrazující výjev porodu. Polovina 9. až 
konec 8. století př. Kr. Archeologické mu-
zeum v Herakleionu. Zdroj: archiv Pavly 

Alušíkové Dostalíkové.
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něny výrazné oči a ústa, vlasy jsou kryty klobou-
kem (pilos). Na některých figurkách se dochovaly 
i stopy tmavé malby. Tyto figurky je možné roz-
dělit do tří skupin. První jsou samostatně stojící 
figurky těhotných žen, jejich pravá ruka (je-li do-
chována) většinou směřuje k hlavě a levá ruka je 
ohnuta v bok. Druhou skupinou jsou samostatně 
stojící ženské postavy, které v náručí drží malé 
dítě. Zachycují ženy již po porodu. Třetí, nej-
důležitější a nejpočetnější skupinou jsou dvojice 
ženských postav, někdy umístěné na dno nevy-
soké nádoby (nejčastěji jde o kalathos nebo leka-
nis – „košík“ nebo mísu), takže tvoří komplexní 
model (obr. 7). Přední těhotná postava nejčastěji 
sedí a mírně se zaklání. Jedna její ruka (pokud jsou 
zachovány) spočívá na břichu, druhá je vztažena 
nahoru a mírně za sebe směrem k druhé posta-
vě, která těhotnou ženu zezadu podpírá. Výjev 
zachycuje buď samotný porod, nebo přípravu na 
něj.61 Zadní postavu je možno interpretovat jako 
porodní asistentku.

Dalším terakotovým artefaktem důležitým 
pro dějiny lékařství sledovaného období je terakotová soška z Gortýny na Krétě, 
datovaná do 7. – 6. století př. Kr. (obr. 8).62 Je vysoká 13.5 cm a částečně malova-
ná. Zobrazuje dospělou ženu s patrnou jednostrannou asymetrií v obličeji a hor-
ních končetinách. Její levé oko je zvýrazněno, levý koutek úst povislý a levá ruka 
je ohnuta skoro až nepřirozeně v pravém úhlu a spočívá na těle výše než ta pravá. 
S největší pravděpodobností jde o zpodobnění následků mrtvice s jednostranným 
postižením. Soška proto zřejmě sloužila jako ex-voto božstvu s žádostí o vyléčení.

Z konce 7. nebo počátku 6. století př. Kr.63 pochází fragmentární soška ze sva-
tyně Apollóna a Asklépia v Korintě (na Peloponnéském poloostrově) znázorňující 
Kentaura držícího v náručí drobnou dětskou postavu (obr. 9).64 Její dochovaná výš-

61 BETANCOURT, P. P.: A New Study of the Shrine of Eileithyia, s. 16.
62 Archeologické muzeum Herakleion, inv. č. 11279. Viz např. PIRSIG, W. – HELIDONIS, E. – VELEGRAKIS, G.: 

Medicine and Art: Facial Palsy.
63 STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 151. Podle LANG, M. L.: Cure and Cult, s. 5, pochází 

tato soška až z poloviny 6. století př. Kr.
64 ROEBUCK, C.: Corinth XIV, s. 19, pl. VI; LANG, M. L.: Cure and Cult, s. 5, obr. 4; STAMPOLIDIS, N. CH. – TAS-

SOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 151, kat. č. 38. Uloženo a vystaveno v Archeologickém muzeu Antického Korintu, 

8. Terakotová soška ženy s jed-
nostrannou asymetrií v obličeji 
a horních končetinách z Gortý-
ny (střední Kréta). 7. – 6. století 
př. Kr. Archeologické muzeum 
v Herakleionu. Kresba Pavla Alu-

šíková Dostalíková. 
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ka činí 4.3 cm a délka 5.5 cm. Byla interpretována jako Kentaur Cheirón s malým 
Asklépiem, který se od Cheiróna vyučil lékařskému umění. Pokud je tato interpre-
tace správná, jedná se o nejstarší dochované zobrazení Asklépia.65 Navíc jde o dobrý 
doklad raných náboženských představ Řeků týkajících se lékařských (polo)božstev.

Pravděpodobně do 1. čtvrtiny 6. století př. Kr. se datuje antropomorfní tera-
kotová nádobka zpodobňující sedícího muže (obr. 10).66 Jeho nohy a levá ruka 
však mají podobu krátkých pahýlů. Pouze pravá ruka je úplná, opřená podél trupu. 
Mohlo by se jednat o zpodobnění muže po amputaci končetin nebo (pravděpodob-
něji) trpícího vrozenou vadou – hemimelií (vrozenou deformitou skeletu končeti-
ny, kdy chybí její terminální část), případně tzv. kongenitální amputaci.

2 Vázové malířství

Ze 7. a 6. století př. Kr. pocházejí také některé výjevy na keramice, které jsou 
sekundárními prameny pro dějiny lékařství sledovaného období. Jde o scény s bo-
hyní porodu Eileithyií a několika héroy. Bohužel, ze všech těchto zobrazení pouze 
někteří héroové provádějí nějaký skutečný a žádoucí konkrétní léčebný zákrok ve 
prospěch pacienta, protože v první řadě tyto výjevy dokládají náboženské a myto-
logické představy. Jde tedy pouze o sekundární prameny k dějinám lékařství, navíc 
s minimální výpovědní hodnotou. Proto zde budou uvedeny jen některé příkla-
dy. Na reliéfním pithu ze 7. století př. Kr. z lokality Xoburgo na ostrově Tenos je 
zobrazena scéna zrození Athény za Eileithyiny přítomnosti.67 Ta stojí za trůnem 
nejvyššího boha Dia, z jehož hlavy vystoupila Athéna v plné zbroji. Eileithyia je zde 
okřídlená a v pravé ruce svírá zahnutý porodnický nůž. Reliéfní pithos z Théb ze 7. 
století př. Kr. ukazuje výjev zrození boha Apollóna.68 Eileityhia se zde dotýká břicha 
bohyně Létó, matky Apollóna a Artemidy. Zrození Athény z Diovy hlavy za účasti 
Eileithyie i dalších bohů je v archaické době poměrně častým námětem černofi-
gurového vázového malířství. Příkladem může být např. exaleiptron (cylindrická 
nádobka na tekutiny) se třemi nohami, na němž jsou zobrazeny dokonce hned dvě 
Eileithyie, každá z jedné strany Diova trůnu.69 Jednu ruku vztahují na Diovu hlavu 
a druhou k z ní vystupující Athéně. Jde o produkt attické keramické dílny, práce 

inv. č. TF 5.
65 Asklépiova ikonografie v klasickém – římském období viz HOLTZMAN, B.: Asklepios.
66 Musée d’art et d’histoire de Genève, inv. č. HR 79. Viz např. DASEN, V.: Autour de l‘Estropié.
67 Viz např. OLMOS, R.: Eileithyia, s. 686-687, kat. č. 1, obr. 1. 
68 Viz např. Ibidem, s. 691, kat. č. 58.
69 Louvre, Paříž, inv. č. CA 616. Viz např. OLMOS, R.: Eileithyia, s. 687, kat. č. 4; SCHEFOLD, K.: Götter- und Hel-

densagen, s. 212, obr. 219; TIVERIOS, M.: Elliniki techni – Archaia aggeia, s. 69, 251, obr. 24.
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tzv. malíře C asi z let 580-560 př. Kr.70 Na attickém černofigurovém dinu (míse) 
malíře Sofila z doby okolo roku 580 př. Kr. je vyobrazena svatba Pélea a Thetidy 
(rodičů hrdiny Achillea), které se zúčastnilo velké množství bohů i Kentaur Che-
irón.71 Eileithyia je zde zobrazena téměř na konci dlouhého procesí bohů, jak při-
chází spolu s mořskou bohyní Tethys, se kterou je dokonce zabalena do stejného 
červeného pláště. Postavy, tedy i Eileithyia, jsou označeny nápisem.

Na fragmentárně dochovaném korintském sloupkovém kratéru z doby okolo 
roku 560 př. Kr. (podle nejnovějších názorů)72 jsou dochovány výjevy z bájné vý-
pravy Argonautů za zlatým rounem.73 Styl malby je blízký malíři označovanému 
jako Cavalcade Painter (středně korintský styl). Na větší a lépe dochované skupině 
fragmentů je zachycena scéna vyléčení slepého krále Fínea hrdinou Iásónem, ve-
doucím výpravy Argonautů. Iásón je zde nahý, stojící vlevo za Fíneovým trůnem 
a dotýká se prsty jeho očí. Vzhledem ke svým schopnostem – podle řecké mytolo-
gické tradice ho lékařskému umění, podobně jako třeba Asklépia nebo Achillea, 
naučil Kentaur Cheirón – tím Fíneovi navrací zrak. Jde o jediné dochované zobra-
zení neznámé verze mýtu o Argonautech, která není jinak doložena ani literárně. 
Zároveň jde o jediné zobrazení Iásóna ze sledovaného období, kde uplatnil svoje 
léčitelské dovednosti. Na tzv. chalkidské váze74 nalezené ve Vulci v Itálii a dato-
vané do doby okolo roku 520 př. Kr. je v černofigurovém stylu (malíř je označo-
ván jako Inscription Painter) znázorněn výjev z Trojské války – boj o Achilleovu 
mrtvolu.75 Na okraji scény je zobrazena dvojice postav, kde Sthenelos obvazuje prst 
Diomédovi. Pravděpodobně nejznámějším výjevem vázového malířství sledované-
ho období, který má spojitost s medicínou, je výjev na dně číše z doby okolo roku 
500 př. Kr. provedený červenofigurovou technikou malířem označovaným jako 
Sosiův malíř (Sosias Painter).76 Zachycuje další epizodu Trojské války, kdy Achil-
leus ošetřuje svého zraněného přítele Patrokla. Patroklos sedí na štítě a má zraněnou 

70 SCHEFOLD, K.: Götter- und Heldensagen, s. 212-213, datuje tuto nádobu mezi roky 580-570 př. Kr.; OLMOS, R.: 
Eileithyia, s. 687, k roku 560 př. Kr.

71 Viz např. OLMOS, R.: Eileithyia, s. 693, kat. č. 83; BOARDMAN, J.: Athenian Black Figure Vases, s. 28, obr. 24-25; 
SCHEFOLD, K.: Götter- und Heldensagen, s. 194, 220-221, obr. 191, 229; TIVERIOS, M.: Elliniki techni – Archaia 

aggeia, s. 66, 249-250, obr. 21.
72 Neils 1990, 630, udává dataci k roku 575 př. Kr.; SCHEFOLD, K.: Götter- und Heldensagen, s. 267, datuje kratér 

okolo roku 580 př. Kr.
73 Archeologické muzeum Thessaloniki, inv. č. MΘ 23656. Viz např. VOJATZI, M.: Frühe Argonautenbilder, s. 71-87, 

114, pl. 6-10; NEILS, J.: Iason, s. 630, kat. č. 7; SCHEFOLD, K.: Götter- und Heldensagen, s. 267, obr. 287; KEFALI-
DOU, E.: The Argonauts Krater; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 151-153, kat. č. 39.

74 Skupina váz produkovaných v Itálii ve 2. polovině 6. století př. Kr. usazenými řeckými řemeslníky, pocházejícími 
z ostrova Evia. Viz např. BOARDMAN, J.: Early Greek Vase Painting, s. 217-219, 236-245, obr. 468-484.

75 Dnes ztracená váza tvořila původně součást sbírky Pembroke and Hope. Viz např. GEROULANOS, S. – BRIDLER, 
R.: Trauma, obr. 111; BOARDMAN, J.: Early Greek Vase Painting, s. 236, obr. 469.

76 Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, inv. č. F 2278. Viz např. TIVERIOS, M.: Elliniki techni – Archaia 

aggeia, s. 132, 294-95, obr. 104; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 155-156, kat. č. 41.
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pravou paži, kterou si přidržuje. Jeho 
odvrácená hlava a přiotevřená ústa na-
značují bolest. U něho klečí Achilleus 
a s klidným a soustředěným výrazem 
mu zranění obvazuje pruhem dlouhé-
ho světlého obvazu (plátna) a patrně se 
právě chystá oba konce zavázat uzlem. 
Tento scéna potvrzuje mytologickou 
a literární tradici, že Achilleus získal 
medicínské dovednosti od Kentau-
ra Cheiróna (vz výše). Především ale 
jde – spolu s předchozí popsanou scé-
nou – o zobrazení validního lékařské-
ho zákroku, tedy obvázání krvácející 
rány. Lékařské či ošetřovatelské výjevy 
jsou jinak ve vázovém malířství archa-
ického období dosti vzácné. Ve vázo-
vém malířství jsou naopak poměrně časté výjevy související s historií medicíny 
pouze okrajově. Jde např. o scény osobní hygieny, které ukazují na důraz kladený 
na čistotu těla v běžném životě, mimo jiné právě jako prevenci onemocnění. Pří-
kladem může být attická černofigurová hydrie nalezená ve Vulci v Itálii z doby oko-
lo roku 520 př. Kr., namalovaná tzv. Antimenovým malířem.77 Zobrazuje staršího 
muže a mladíka myjící se ve fontáně, provedené jako složitější stavbu se střechou se 
štítem nesenou třemi dórskými sloupy. Po obou stranách fontány stojí dvojice mla-
díků, kteří si vtírají do pokožky olej. Od konce 6. století př. Kr. se v attickém vázo-
vém malířství také objevují výjevy mladíků stírajících si po cvičení špínu z pokožky 
nástrojem zvaným strigilis78 (škrabkou – více viz kapitola Ostatní archeologické 
prameny) i jak tuto škrabku pak čistí.79

3 Sochařství a toreutika

Specifickou uměleckou kategorií, ležící na pomezí kovolitectví a sochařství jsou 
toreutické práce, konkrétně bronzové pásy štítů zdobené reliéfem. Na několika z nich 
z doby mezi roky 625-550 př. Kr. z Olympie a Delf bylo znázorněno poměrně popu-

77 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 110, kat. č. 7.
78 Viz např. KOTERA-FEYER, E.: Die Strigilis; KRATZMÜLLER, B. – LINDER, R. – SOJC, N.: Die Strigilis im antiken 

Athen.
79 Viz např. STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 114-115.

9. Terakotová soška patrně znázorňující 
Kentaura Cheiróna s malým Asklépiem 
z Korintu (Peloponnéský poloostrov). 
Pozdní 7. až rané 6. století př. Kr. Archeo-
logické muzeum antického Korintu. Kres-

ba Pavla Alušíková Dostalíková. 
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lární téma zrození Athény za přítomnosti bohyně porodu Eileithyie.80 Základní iko-
nografické schéma je stejné jako ve vázovém malířství. Eileithyia opět stojí za Diovým 
trůnem a jednou rukou se dotýká jeho hlavy, druhou většinou jeho ramen či ruky.

Ze 6. století př. Kr. pocházejí také sochařské památky, které jsou důležitými 
prameny pro dějiny lékařství. Vzhledem k tomu, že obsahují také nápis, zasahují 
částečně i do kategorie literárních pramenů. Z poloviny 6. století př. Kr.81 pochází 
fragmentární socha typu kúros (stojící nahý mladík s rukama podél těla a jednou 
nohou nakročenou mírně vpřed) ze Sicilíe, z řecké kolonie Megara Hybleia.82 Byl 
vyroben z naxijského mramoru importovaného na Sicílii. Na levém stehně je patr-
ný vertikální nápis vyrytý zleva doprava, který se čte shora dolů. Kúros je tím iden-
tifikován jako lékař Sombrotidas, syn Mandroklův. Je možné, že jde o imigranta 
z východního Řecka (z Iónie), který se v Megaře Hyblei usadil a pro jeho veřejné zá-
sluhy mu bylo uděleno občanství a jako výraz díků mu byl postaven tento (pravdě-
podobně náhrobní) pomník.83 Socha má pro dějiny medicíny mimořádný význam, 
neboť jde o nejstarší písemný doklad existence veřejných lékařů v řeckém světě.84

Také mramorový disk s výjevem lékaře a nápisem spadá částečně mezi literár-
ní prameny. Jde o disk z parského mramoru o průměru 27 cm z doby okolo roku 
500 př. Kr. se špatně dochovaným výjevem provedeným enkaustikou zobrazujícím 
staršího vousatého muže sedícího na židli a otočeného doprava (obr. 11).85 Po ob-
vodu je patrný nápis attickou abecedou hovořící o význačném a moudrém lékaři 
jménem Aineios nebo Aineias. S největší pravděpodobností jde o jeho náhrobní 
monument.

Analýzy a diskuse

Ikonografických pramenů k dějinám medicíny se nám ze sledovaného období do-
chovalo velké množství. Bohužel je však jejich regionální i chronologické rozložení 
značně nerovnoměrné. V rámci prehistorického období jsou doloženy neolitické fi-
gurky především na řecké pevnině, v době bronzové jsou však další artefakty omeze-
ny téměř výlučně na Krétu, resp. egejské ostrovy. Také v raně historickém (archaic-

80 Archeologické muzeum v Olympii, inv. č. B 847, B 7790, B 1911, B 1011, B 1876, B 1975 a B 973; Archeologické 
muzeum v Delfách, inv. č. 4479.

81 Podle starších názorů socha pochází již z doby asi 580-570 př. Kr. Viz např. BERGER, E.: Das Basler Artztrelief, s. 155.
82 Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi v Syrakusách, inv. č. 49401. Viz např. BERGER, E.: Das Basler Artztrelief, 

s. 152, 154-55, obr. 162-163; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 327-330, kat. č. 209.
83 BERGER, E.: Das Basler Artztrelief, s. 155; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 327-328.
84 STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 327.
85 Viz např. BERGER, E.: Das Basler Artztrelief, s. 155-158, obr. 164-165; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. 

(eds.): HYGIEIA, s. 330-333, kat. č. 210. Uloženo v Národním archeologickém muzeu v Athénách, inv. č. Γ 93.
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kém) období pocházejí ikonografické prameny nejprve z ostrovů (Kentaur „Cheirón“ 
(?) z Lefkandi na Evii z konce 10. století, modely těhotných a rodících žen a matek 
s dětmi z Kréty od 9. století př. Kr.), na pevnině se vyskytují teprve od 7. století př. 
Kr. Do této kapitoly byly také zařazeny artefakty, které – i když byly nalezeny v Itálii, 
v oblasti tzv. Velkého Řecka, byly prokazatelně vyrobeny v mateřském Řecku (jde 
především o attickou keramiku). Nicméně vzhledem k této nerovnoměrné distribu-
ci pramenů bude mít zde provedené shrnutí spíše zobecňující tendenci a tedy větší 
platnost pro některé regiony. Rovněž se může stát, že s novými poznatky získanými 
v budoucnosti bude třeba některé zde prezentované závěry doplnit či poopravit.

Nejpočetnějšími ikonografickými prameny k dějinám řecké prehistorické a raně 
historické medicíny jsou výše podrobně diskutované terakotové sošky (a mode-
ly). Spolu s nástěnnými malbami z Xeste 3 v Akrotiri patří také mezi ty důležitější 
v rámci sekundárních (literárních, ikonografických a ostatních archeologických) 
pramenů. Výjevy vázového malířství s medicínskými souvislostmi zachycují ve sle-
dovaném období především mytologické příběhy a dále scény, které s lékařstvím 
souvisejí pouze velmi volně a jen doplňují beztak již tušené procesy související 
s osobní hygienou. Kúros s nápisem a malovaný vápencový disk pak dokládají život 
a působení konkrétních lékařů (i když jeden z nich pracoval mimo dnešní Řecko) – 
jedněch z mála, kteří jsou před rokem 500 př. Kr. známi jménem.

Popsané terakotové figurky a votivní části těl jsou nejdůležitějším ikonografic-
kým pramenem pro dějiny lékařství prehistorického období. Zejména celé figurky, 
ale i některé části těl znázorňují různé patologie nebo vnitřní nemoci – od anatomic-
kých dislokací způsobených patrně zraněním až po vážné vnitřní choroby postihující 
horní i dolní část těla. Zobrazují tedy také patologie postihující měkké tkáně. Důle-
žitým a charakteristickým odlišujícím prvkem votivních končetin a modelů částí těl 
od úplných figurek je právě popsané selektivní zdůraznění částí oproti celku. Vzhle-
dem k jejich malým rozměrům, což platí především pro hlavičky, je však interpretace 
mnohdy obtížná – zvláště, když se uplatňuje subjektivní vidění hodnotitele. Jak bylo 
ukázáno výše, některá specifická zobrazení částí těl nebo asymetrie v zachycení stran 
proto mohou být jedněmi autory interpretovány jako patologie, ale jinými pouze jako 
zvláštní umělecký styl nebo výrobní postup. Např. některé figurky ze svatyně At-
sipades mají jakési výběžky na krku. Není jasné, zda jde o zobrazení patologií nebo 
třeba jen šperku či ornamentu.86 Bohužel zatím nebyl publikován dostatek těchto te-
rakotových artefaktů, takže neexistuje dost srovnávacího materiálu. S největší prav-
děpodobností – a také dle převažujících interpretací – měly tyto figurky a modely 
souvislost s léčivým kultem prováděným v tzv. vrcholových svatyních (peak sanctua-

86 MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing, s. 60.
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ries).87 Spíše než děkovné votivní dary za úspěšné 
vyléčení však šlo o doklad či jakousi „platbu“ za 
prosbu o uzdravení. Zachycené anatomické ne-
srovnalosti či přímo patologie tuto interpretaci 
výrazně podporují. Specifický účel votivních mo-
delů končetin také dokládá fakt, že byly produko-
vány jako samostatné specifické artefakty a nikoli 
jako součásti figurek, což nejlépe dokládají otvory 
na zavěšení a dobře provedené hrany v místech, 
kde by jinak dle anatomických souvislostí měly 
být tyto části připojeny ke zbytku těla. Logicky 
tedy nejde o fragmenty celých figurek.88 V této 
souvislosti je také dobré připomenout zobraze-
ní mužských i ženských genitálií na figurkách a/
nebo modelech v některých tzv. peak sanctuaries. 
Takové expresivní zobrazení nahoty a pohlav-
ních znaků a orgánů se totiž jinde v minojském 
umění nevyskytuje – což opět podporuje spojení 
těchto artefaktů s léčivým kultem (jako prosba 
o vyléčení dermatovenerologických, gyneko-
logických, urologických chorob nebo poruch 
plodnosti atp.). Za zmínku také stojí, že mínoj-
ské anatomické votivní modely stojí na počátku 

dosud rozšířené tradice ponechávání a zavěšování zobrazení částí těl v křesťanských 
kostelech (viz např. řecká tamata nebo španělská milagros). Tato praxe byla rozšíře-
na už ve starověku, především v klasickém až římském období.89 Zatímco pozdější 
votivní modely z historického období dosahovaly často větších rozměrů (až několika 
desítek centimetrů), ty mínojské byly miniaturní. Zarážející skutečností ovšem zůstá-
vá, že z pevninského Řecka podobné votivní figurky a modely s jasnou medicínskou 
souvislostí zatím doloženy nejsou. Důvody tohoto stavu nejsou známy.

Na freskách z Xeste 3 v Akrotiri je zachyceno sbírání šafránových blizen pod do-
hledem bohyně. To může poukazovat na ekonomickou a fytoterapeutickou důleži-
tost,90 která byla tomuto procesu přikládána, a také v sobě zahrnuje náboženský as-

87 Viz např. PEATFIELD, A. A. D.: Minoan Peak Sanctuaries; WATROUS, L. V.: Some Observations; ARNOTT, R.: 
Healing Cult; MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing.

88 Viz např. polemika o interpretaci těchto figurek a modelů v MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing.
89 Viz např. de Waele 1933; STAMPOLIDIS, N. CH. – TASSOULAS, Y. (eds.): HYGIEIA, s. 217-248.
90 FORSYTH, P. Y.: The Medicinal Use of Saffron; DEWAN, R.: Bronze Age Flower Power, s. 48-49; DAY, J.: Crocuses in 

10. Terakotová nádobka ve tva-
ru muže po amputaci končetin 
nebo trpícího vrozenou vadou 
(hemimelií), případně tzv. kon-
genitální amputací (?). 1. čtvrtina 
6. století př. Kr. Musée d’art et d’-
histoire de Genève. Kresba Pavla 

Alušíková Dostalíková. 
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pekt. Pouze pod dohledem bohyně léčení může být šafrán správně sklizen, případně 
bohyně obdařuje šafránové blizny jejich léčivými vlastnostmi. To jasně naznačuje, 
že obyvatelé Akrotiri (a možná i mínojští Kréťané) věřili, že pokud má rostlina 
mít léčivé vlastnosti, musí být řádně sklizena – tedy ve správný den, část dne, za 
speciálních okolností atp. Ozvěny této víry přetrvaly v lidovém léčitelství až do no-
vověku. Podle Ferrence a Benderského byl koncept bohyně léčení – v podobě, jak 
byla zobrazena na fresce z Xeste 3 – vytvořen právě v Akrotiri (či obecně na Théře), 
přičemž akcentují pozitivní účinky šafránu při gynekologických obtížích.91 Disku-
tované fresky jsou proto z hlediska dějin lékařství velmi důležité, protože v sobě 
zahrnují hned tři aspekty: je zde patrný náboženský rozměr (či souvislost) léčení, je 
zde poprvé zobrazeno léčivé božstvo a také lze jasně poznat léčivou (fytoterapeutic-
kou) látku. Navíc též s největší pravděpodobností sekundárně určují funkci alespoň 
některých místností Xeste 3 jako zdravotnických prostor, v nichž bylo prováděno 
vlastní léčení (byť i s rituálním aspektem). V souvislosti s cyklem fresek z Xeste 3 
v Akrotiri je ale nutné připomenout, že v minojském nástěnném malířství byla zo-
brazována celá řada rostlin, nejčastěji jako dekorace krajiny či místa, kde se odehrá-
vá rituál.92 Ačkoli celá řada těchto rostlin má léčivé účinky (např. oliva, myrta nebo 
lilie) a byla využívána při léčení (jak jsme informováni i z ostatních pramenů), jejich 
terapeutické užití je jednoznačně zobrazeno pouze v případě šafránu na uvedených 
freskách z Akrotiri.

Díky ikonografickým pramenům – v případě, že je interpretace fresek podle 
Ferrence a Benderského a celé budovy Xeste 3 v Akrotiri správná – jsme také in-
formováni o existenci (a částečně i o podobě) speciálních prostor určených k léčení 
již v době bronzové. S největší pravděpodobností jde o místa, kde bylo prováděno 
vlastní léčení zahrnující empirickou i náboženskou složku. Právě empirická část 
léčebného procesu – reprezentovaná (mimo jiné?) fytoterapií dovoluje diskutované 
prostory označit jako jakési zdravotnické zařízení s jednotlivými ordinacemi či am-
bulancemi. Jde o další důkaz svědčící nejen o důležitosti přikládané zdraví již v době 
bronzové, ale i o schopnostech a zručnosti tehdejších lékařů. Speciální prostory 
související s léčením či přípravou léčiv jsou totiž v rámci sledovaného období jasně 
doloženy v prehistorickém období už jen v jedné lokalitě – Chrysokamino na Krétě, 
z období EM III/MM IA93 – a dále až ze 6. století př. Kr. (praktikování vlastního 
léčení v tzv. vrcholových svatyních (peak sanctuaries) totiž není doloženo).

Context, s. 367-368.
91 FERRENCE, S. C. – BENDERSKY, G.: Therapy with Saffron, s. 212, 214-216, 220.
92 Obecně viz např. IMMERWAHR, S. A.: Aegean Painting; KONTORLI-PAPADOPOULOU, L.: Aegean Frescoes.
93 BETANCOURT, P. P.: The Chrysokamino Metallurgy Workshop; BETANCOURT, P. P.: Chrysokamino, An Early 

Minoan Smelting Site.
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I když na základě antropologických nálezů i určitých detailů na zobrazeních byla 
empiricky řecká prehistorická medicína na poměrně vysoké úrovni, celkový rozbor 
a kontext ikonografických i některých literárních pramenů ukazuje na její důležitý 
rituální aspekt, který byl nedílnou složkou tehdejšího léčení. Neexistují důkazy pro 
hypotézu, že by se prehistoričtí léčitelé pokusili vytvořit čistě racionální medicínský 
systém.94 Naopak, náboženské a empirické hledisko bylo v prehistorické koncepci 
léčení s mnoha racionálními prvky, založenými často na empirickém pozorování de-
tailů lidského těla, spojeno již od přípravy léků. To dosvědčují nástěnné malby z Xes-
te 3 v Akrotiri. Důležitou součástí vlastního léčení a medicínské praxe byl léčebný 
kult. Ten nejlépe dokládají votivní figurky a anatomické modely (votive limbs) v mi-
nojských peak sanctuaries. Vzhledem k tomu, že v těchto lokalitách kromě uctívání 
a prosby božstev o vyléčení mohla být teoreticky prováděna i vlastní léčba (ale důkazy 
o tom bohužel chybí), praktický (empirický) a náboženský aspekt medicíny by byly 
opět spojeny – podobně jako v pozdějších asklepieích (1. p. asklepieion), posvátných 
okrscích boha Asklépia, z archaického období. Detaily jakéhokoli tam praktikovaného 
rituálu samozřejmě nejsou známy.95 Je ale dosti možné, že kromě vykonání předep-
saného náboženského úkonu (jehož součástí patrně bylo i donesení a uložení figurky, 
resp. votivního modelu části těla) museli nemocní poutníci provést i „něco navíc“ 
(i když toto samozřejmě má jasný rituální aspekt). Šlo by např. o povinnost přespat 
v areálu svatyně (podobně jako v pozdějších asklepieích) nebo něco sníst či vypít atp. 
Podobně i dnes je součástí pobytu v některých (nejen) křesťanských svatyních, zná-
mých svými zdravotními nebo přímo uzdravujícími účinky, např. koupel v zázračné 
vodě. Pokud by taková povinnost byla ve vrcholových svatyních pravidlem, šlo by 
patrně o podobný princip jako v archaických asklepieích. Ty se poté v klasickém, he-
lénistickém a římském období staly hlavními léčebnými areály antického světa. Bo-
hužel podrobnosti rituálu souvisejícího s léčením ve vrcholových svatyních nejsou 
blíže známy, takže popsané úvahy zůstávají pouze autorovou hypotézou. Při takovém 
druhu léčení se ale jistě uplatňoval placebo efekt.96 Zajímavou skutečností nicméně 
zůstává, že mezi votivními končetinami ve vrcholových svatyních je více modelů no-
hou než rukou. S největší pravděpodobností je tomu tak kvůli výraznému namáhání 
dolních končetin při chůzi v náročném hornatém terénu Kréty (a egejských ostrovů). 
Léčebný kult se však s největší pravděpodobností odehrával také ve svatyních v rám-
ci mínojských (městských) sídlišť, což dokládá např. nález uvedených dvou modelů 
z Malie. Alespoň některé prostory v Xeste 3 v Akrotiri mohly sloužit k léčení jako 

94 Viz např. ARNOTT, R.: Healing Cult, s. 1.
95 Viz např. Ibidem, s. 6; MORRIS, CH. – PEATFIELD, A.: Health and Healing, s. 60-61, obr. 7.9.
96 ARNOTT, R.: Healing Cult, s. 1.
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jakési ordinace či ambulance. Rituální 
aspekt a léčebný kult tam reprezentují 
nástěnné malby. Opět tedy s největ-
ší pravděpodobností jde o kombinaci 
léčebného kultu a vlastní terapie.

Jak dokládají ikonografické prame-
ny, kombinace racionálního, empiric-
kého přístupu a náboženského aspektu 
v medicíně pokračovala i v raně histo-
rickém (geometrickém až archaickém) 
období. Dobře to dokládají modely 
uložené v posvátné jeskyni bohyně 
Eileityie v Inatu, znázorňující těhotné 
a rodící ženy i ženy po porodu s novo-
rozencem v náručí. Ty tam byly ulože-
ny pravděpodobně jako prosba i díky 
o/za bezproblémový porod a zdraví dí-
těte. Vzhledem k existenci skupiny modelů zobrazujících porod, při kterém je vždy 
za rodící ženou přítomna asistentka, byla její přítomnost pravděpodobně standard-
ní součástí porodu. V této souvislosti je dokonce možné uvažovat o fungování po-
rodní asistentky jako samostatné lékařské/léčitelské profese té doby.

Závěr

Ikonografické prameny zachycují celou řadu nemocí, traumat a patologií, včetně 
těch postihujících měkké tkáně. Z vlastních zdravotnických činností pak ukazu-
jí přípravu léčiv a asistenční či ošetřovatelskou lékařskou péči, reprezentovanou 
především přítomností porodní asistentky při porodech a na samém konci sledo-
vaného období také obvázáním rány (scéna Achillea ošetřujícího ránu Patroklovi 
z doby okolo roku 500 př. Kr.). V ikonografii tedy není znázorněn žádný inva-
zivní léčebný zákrok. Na výjevech zrození Athény se sice mnohdy nachází i bůh 
kovářství a řemesel Héfaistos, který musel Diovi sekerou naštípnout lebku, aby z ní 
mohla Athéna vystoupit, ale nikdy není zachyceno vlastní otvírání Diovy lebky. Na 
všech zobrazeních už Athéna z lebky vystupuje nebo se už celá nachází mimo ni. 
Otevření lebky – velmi specifický invazivní zákrok – se tedy muselo odehrát dří-
ve, před okamžikem zobrazeným na těch výjevech. Ikonografie nám také ukazuje 
dobré znalosti anatomie již v prehistorickém období. Jak poukazuje Giorgos Vele-

11. Mramorový disk s výjevem provedeným 
enkaustikou zobrazujícím staršího vousatého 
muže a nápisem zmiňujícím lékaře jménem 
Aineios nebo Aineias. Okolo roku 500 př. 
Kr. Národní archeologické muzeum Athény. 

Kresba Pavla Alušíková Dostalíková. 
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grakis a kolektiv, na některých dílech minojského umění (např. na známé kamenné 
tzv. Váze s ženci z období LM IA)97 jsou u postav např. správně zobrazeny krční 
a obličejové svaly.98 Také Wolfgang Pirsig a kolektiv na základě uvedené terako-
tové figurky z Gortýny z archaického období uvádějí, že tehdejší umělci byli nejen 
schopni rozpoznat nesprávnou či poškozenou lidskou anatomii, ale také ji věrně 
zachytit v umění.99

Z dochovaných ikonografických pramenů je také možné usuzovat na existenci 
a podobu božstev a héroů spojených s léčením. Umělecké výjevy ukazují prehisto-
rickou bohyni neznámého jména dohlížející na přípravu léčiv v Akrotiri, bohyni 
Eileithyi a polobohy či héroy Kentaura Cheiróna, Asklépia, Iásóna a Achillea. Za-
tímco o Eileithyi a polobozích či héroích je toho známo dost nejen z ikonografie, 
není jasné, které božstvo či božstva byla uctívána např. v peak sanctuaries. Watrous 
se domnívá, že tam bylo uctíváno hlavní mužské božstvo (podobné pozdějšímu 
nejvyššímu bohu Diovi) a 1-2 další bohyně.100 Není však jasné, zda bohyně zobra-
zená na freskách v Akrotiri byla mezi nimi. Stejně tak bohužel není známo, jestli 
soška označovaná jako „bohyně z Gazi“ („Poppy Goddess“) znázorňovala skutečně 
bohyni nebo jen kněžku, případně zda jde o stejnou bohyni jako v Akrotiri či jako 
Eileithyia nebo ještě jedno božstvo spojené s léčením. V posledním případě by tedy 
v době bronzové existovaly hned tři bohyně s léčivým aspektem – bohyně z fresek 
z Akrotiri, „maková bohyně“ z Gazi a Eileithyia, bohyně porodu (doložená však 
v době bronzové jen literárně, ne ikonograficky). S největší pravděpodobností ale 
lidé v prehistorickém období uctívali více než jedno léčivé božstvo.

Co se týče zobrazení konkrétních jednotlivých léčivých (polo)božstev a héroů 
do roku 500 př. Kr., je situace následující. Mnohdy je ovšem velice těžké rozhod-
nout, zda jde o léčivé či jiné božstvo, zvláště v případech, kdy na zobrazení chybí 
doprovodný nápis nebo atribut, který umožňuje jasné určení. Interpretace někte-
rých zde uvedených pramenů proto bohužel není zcela jasná, ale jen více či méně 
pravděpodobná. Ze sledovaného období pochází několik zobrazení celkem šesti 
různých léčivých božstev či héroů s léčivou mocí či schopnostmi. V prehistorickém 
období jde o léčivou bohyni z Akrotiri na Théře (období LM IA). V archaickém 
období – od 7. století př. Kr. – jsou známa zobrazení bohyně porodu Eileithyie, 
původně poloboha Asklépia, Kentaura Cheiróna a héroů Iásóna a Achillea. Vzhle-

97 Archeologické muzeum Herakleion, inv. č. 184. Viz např. SAKELLARAKIS, J. – DOUMAS, C. – SAKELLARA-
KIS, E. S. – IAKOVIDES, S.: The Dawn of Greek Art, s. 174-177, 320, obr. 42-44.

98 VELEGRAKIS, G. – CHARALAMPOS S. – BIZAKIS, J. – SEGAS, J. – HELIDONIS, E.: Otorhinolaryngological 

Diseases, s. 879-880.
99 PIRSIG, W. – HELIDONIS, E. – VELEGRAKIS, G.: Medicine and Art: Facial Palsy, s. 142.
100 WATROUS, L. V.: Some Observations, s. 399-400.
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dem k tomu, že bohyně porodu byla uctívána již v mínojské době (např. v posvátné 
jeskyni v krétském Inatu byla uctívána již v EM období – viz výše) a mýtus o Kentau-
ru Cheirónovi jako učeném léčiteli byl dosti rozšířen již v archaické době, jsou jejich 
vyobrazení mnohem častější než zpodobnění ostatních. Eileithyia je v archaické době 
zobrazována téměř výlučně – jen s jedinou výjimkou (svatba Pélea a Thetidy) – ve 
scénách porodů božstev Athény a Apollóna, a to především ve vázovém malířství, na 
reliéfních pithoi, bronzových pásech štítů a snad také (je-li interpretace scén správ-
ná) na terakotových101 a slonovinových102 destičkách. Její identifikace v ikonografii 
je však dosti obtížná, pokud není označena nápisem, protože tato bohyně nemá ve 
sledovaném období žádný typický a opakující se atribut. V jednom případě (zobrazení 
zrození Athény na reliéfním pithu z ostrova Tenos) má v ruce zahnutý nůž, tzv. har-
pe, častý nástroj tehdejších porodních asistentek. Několik Eileithyiných nejstarších 
zobrazení se datuje již do 7. století a celá řada dalších pak do 6. století př. Kr., hlavně 
do doby okolo jeho poloviny (příklady některých byly uvedeny výše).103 Není však 
účelem této studie provést typologickou, ikonografickou nebo uměleckohistorickou 
analýzu zobrazení. Je důležité zde zopakovat, že zobrazení Eileithyie mají minimální 
výpovědní hodnotu pro dějiny lékařství sledovaného období. Eileithyia totiž na nich 
nedělá žádný validní lékařský zákrok, jen drží v ruce nůž a ve většině případů pouze 
vztahuje ruce a/nebo se dotýká těla nejvyššího boha Dia. Kentaur Cheirón je v této 
kapitole zmíněn pouze z důvodů úplnosti a výraznému vlivu při formování řecké 
mytologické a náboženské lékařské tradice. V ikonografii ale není nikde zobrazen při 
nějakém léčebném zákroku. Od ostatních zde diskutovaných léčivých božstev a héroů 
(tedy léčivé bohyně z Akrotiri, Asklépia, Iásóna a Achillea) známe ze sledovaného 
období vždy pouze jediný výjev – fresku z Xeste 3 (léčivá bohyně), terakotovou sošku 
z Korinta z přelomu 7. a 6. století př. Kr. (Asklépios, zde shodou okolností držený 
v náručí Cheirónem), scénu na kratéru z doby okolo roku 560 př. Kr. (Iásón) a scénu 
na dně číše z doby okolo roku 500 př. Kr. (Achilleus). Zatímco bohyně Eileithyia, uc-
tívaná již v době bronzové, se vyskytuje v archaické ikonografii vícekrát, Asklépios, 
od klasické doby hlavní léčené božstvo antického světa, je z doby před rokem 500 
př. Kr. doložen v ikonografii pouze jedinkrát (!). Ikonografické prameny tedy dobře 
ukazují náboženské myšlení týkající se medicíny a léčení a dobře odrážejí změny a po-
stupné formování takových náboženských představ o léčení, které známe z klasické-
ho i pozdějších období antiky.

101 Viz např. OLMOS, R.: Eileithyia, s. 695, kat. č. 102.
102 Viz např. Ibidem, s. 695, kat. č. 85.
103 Zobrazení Eileithyie obecně viz např. Ibidem; SCHEFOLD, K.: Götter- und Heldensagen, s. 50-51, 95, 210, 212-219, 221.
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V neposlední řadě je třeba zmínit, že díky (výše uvedeným) dvěma uměleckým 
památkám s nápisy, známe jména dvou lékařů působící v 6. století př. Kr. Zároveň 
tato dvě díla dokládají působení lékařů jako samostatných specialistů a veřejných 
zdravotníků již v 6. století př. Kr. a také úctu, které se těšili na základě jejich schop-
ností a významu pro komunitu. Obě sochařské památky byly jejich náhrobními 
pomníky a nesou nápis, který jasně připomíná jejich dovednosti a respekt a vděk 
komunity, ve které žili.

Celkově lze tedy shrnout, že ikonografické prameny k dějinám lékařství před ro-
kem 500 př. Kr. v sobě zahrnují hned několik aspektů. Především se jedná o nábo-
ženský aspekt, reprezentovaný zejména léčivým kultem a mytologickými scénami. 
Dále jde o ošetřovatelský aspekt, zahrnující zvláště asistenci při porodu a ošetřo-
váním ran. Ikonografický aspekt spočívá ve věrném zachycení nemocí a patologií 
v umění. A v neposlední řadě každodenní preventivní aspekt obsahuje hygienické 
a každodenní činnosti předcházející nemoci, jako je hygiena či natírání pokožky 
olejem atp.

Summary

Iconographical Sources for the History of Greek Medicine of the Prehistoric 
and Archaic Periods (before c. 500 BC)

Tomáš Alušík

There are four categories of sources dealing with the prehistoric and Archaic 
periods of Greek history of medicine. These are anthropological sources (human 
skeletal remains – the most important and numerous category with the highest 
scientific value), literary sources (administrative and economic records of the pre-
historic and a few literary works of the archaic period), and archaeological sources 
(artefacts or other remains gained during the archaeological excavations – mainly 
medical instruments, organic residues of remedies and remains of architecture).

The fourth category, described by this paper, consists of iconographical 
sources: artistic representations of ill bodies or their parts, medical interven-
tions, and healing deities or heroes. Chronologically, they all belong to a range 
from the Neolithic era through the Bronze Age (and Archaic period to 500 BC.

The representation of illness and ill people has had a long tradition in Greece, 
appearing in the Neolithic for the first time. In the period under study (before 
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500 BC), it appears mostly in the terracotta statuettes, but the depictions in vase 
painting, toreutics, sculpture, and fresco art are also important. The oldest ex-
ample of representation of a well-defined illness (Down syndrome) from the 
prehistoric Greece is a terracotta head of a child figure from Prodromos (Thes-
saly, central Greece; Early Neolithic).

Most iconographical sources relevant to the history of medicine are dated 
back to the Bronze Age. These are several hundreds of terracotta figurines of 
both men and women, including the co-called votive limbs, representing vari-
ous pathological in some cases, originating from the so-called peak sanctuaries in 
Crete (MM-LM). A terracotta idol from Gazi (central Crete) – “Poppy Goddess” 
(LM IIIC) – represents a female figure with three poppy capsules on her head. 
There is even an indication of a draining cut for the opium extraction. Opium 
use for religious and possibly also for medical purpose is indirectly proved by 
several poppy-shaped jewels. An extensive series of fresco with a central topic of 
a saffron (Crocus cartwrightianus; a medicinal herb used for various health prob-
lems) harvest was found in the building labelled as Xeste 3 in Akrotiri (on the 
island of Thera; LM IA).

Terracotta statue of Centaur from Lefkandi (on Evia/Euboea), dated back 
to the end of the 10th century BC, has an evident cut or scar on its left fore-
limb (possibly an injury?) that could identify him as Cheiron, the Centaur well 
known from the Greek mythology as a primal healer and educator of several 
heroes (e.g., Achilleus). A group of votive terracotta statuettes and models (mid-
9th – end of the 8th century BC) from the sacred cave of Eileithyia, goddess of 
childbirth, at Inatos (central Crete) shows pregnant women, delivering women 
(often held by a midwife) and women holding a newborn baby. A terracotta 
statuette from Gortyn in Crete (7th-6th century BC) represents an adult woman 
with a marked asymmetry of the face and upper limbs, probably due to a stroke 
with one-sided impairment.

The 7th and 6th centuries BC are also the time of origin of some painted scenes 
with a medical connection on vases. These are scenes depicting Eileithyia, goddess 
of childbirth, and a few heroes. The scene at the bottom of the kylix, dated back to c. 
500 BC, painted with the red-figure technique by Sosias Painter, depicts an episode 
of the Trojan war when Achilleus tended his wounded friend Patroklos. A fragmen-
tary male statue of kouros type from the Greek colony of Megara Hybleia (on Sicily) 
comes from the mid-6th century BC. The inscription on his left thigh identifies him 
as a physician named Sombrotidas, son of Mandrocles – this is the oldest literary 
proof of public physicians’ existence in the Greek world and Europe(!).
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Iconographical sources depict a vast range of illnesses and pathologies, includ-
ing those affecting soft tissue, and also show a good knowledge of anatomy al-
ready in the prehistoric period. On their basis it’s also possible to assume about 
the existence and appearance of the deities and heroes associated with healing. 
Iconographical sources for the history of medicine of the studied period encom-
pass several aspects: religious, caring, iconographical, and daily preventative ones.
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Wernerovo dielo De admirandis Hungariae 
aquis hypomnemation ako zdroj latinskej 
balneografickej literatúry

ZUZANA KROKOSOVÁ

Korene využívania minerálnych vôd na liečebné účely siahajú až do čias antiky. 
O slovenských minerálnych vodách sa začalo písať v 16. storočí, v dobe keď mnohí 
humanistickí vedci cestovali po Európe a skúmali prírodné zvláštnosti, ktoré bolo 
možné využiť v liečení. Zaoberali sa prírodnými podmienkami, chemickými roz-
bormi a lekárskymi odporúčaniami. Nadobudnuté poznatky spisovali do rôznych 
rozpráv, výkladov, komentárov alebo prednášok. Niektorí autori svoje pozorova-
nia vydali aj vo veršovanej podobe.1 To všetko môžeme zahrnúť pod termín bal-
neografická literatúra. Na našom území sa v oblasti balneológie a balneografie stal 
priekopníkom Juraj Werner, ktorý ako prvý vydal dielo opisujúce hornouhorské 
minerálne vody a kúpele. Jeho tvorba sa stala inšpiráciou pre mnohých ďalších au-
torov. Úloha tohto príspevku je poukázať na to, ako niektorí títo autori pracovali 
s jeho textom.

Juraj Werner (1490 – 1556) pôsobil v Prešove ako mestský pisár, viedol úč-
tovnú knihu, stal sa členom mestskej rady a notárom a neskôr aj richtárom. Do-
stal sa do kontaktu s barónom Žigmundom Herbersteinom (1486 – 1566), ktorý 
ho odporúčal cisárovi Ferdinandovi I. (1503 – 1564). Ten udelil Wernerovi rôzne 
funkcie v spravovaní finančných záležitostí. Najznámejšie sú jeho dve prírodoved-
né diela, Hypomnemation de aquis in Scepusio admirandis

2 a De admirandis Hungariae 

aquis hypomnemation.
3 De admirandis Hungariae aquis hypomnemation (1551), alebo 

Krátka správa o podivuhodných vodách Uhorska
4 obsahuje prvý systematický opis 

hornouhorských prameňov a kúpeľov. Ide o prozaické dielo, ktoré je na hranici 

1 Vo veršovanej balneografickej literatúre ako napríklad v diele Adama Trajana Benešovského (1586-1650) Salube-

rrimae Pistinienses Thermae a Jána Valentiniho (1756 – 1812) Lucubrata Opuscula, v ktorých ide o oslavné piesne na 
kúpele alebo pramene, Werner nebol reflektovaný.

2 Odhadovaný rok vydania je 1548. Pozri aj: BALEGOVÁ, J.: Juraj Werner: Krátka správa, s. 164.
3 GEORG WERNER: De admirandis Hungariae aquis hypomnemation, s. 21.
4 BALEGOVÁ, J.: Juraj Werner: Krátka správa, s. 163-190.
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medzi odbornou literatúrou a beletriou, v ktorom „vedel autor spojiť faktografiu s es-

tetikou slova a sčítanosť v antických autoroch so živým systematickým výkladom“.5 Wer-
nerovu rozpravu môžeme rozdeliť do dvoch častí: paratext a jadro. Paratext tvoria 
oslavné a pozdravné básne, ktoré napísali Werneroví priatelia, prešovský rektor 
Žigmund Torda (? – 1569) a viedenský profesor Ján Ľudovít Brassicanus (1509 – 
1549). V týchto sprevádzajúcich básňach ospevujú Wernerovu snahu informovať 
verejnosť o existencii minerálnych a liečivých vôd. Súčasťou paratextu je aj list od 
samotného baróna Herberstaina, v ktorom ďakuje Wernerovi za to, že sa na úlohu 
podujal. Jadro tvorí opis minerálnych a liečivých prameňov. Okrem miest v za-
hraničí, uvádza aj pramene nachádzajúce sa na území Slovenska: a) opisuje teplé 
pramene v Piešťanoch, Bojniciach, Trenčianskych Tepliciach, Sklených Tepliciach, 
Vyhniach, Liptovskom Jáne, Smolníku, Vyšných Ružbachoch, Gánovciach, v osade 
Ondrej v obci Hôrka, Sivú Bradu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Smokovci, Malom 
Šariši a Borkúte pri Haniske; b) kyslé pramene pri Zvolene (Červený Medokýš), pri 
Kráľovej holi, Španej doline, Sliači, Smokovci, Santove (Levice), Slatine, Dudin-
ciach, vo Fiľakove a Prešove; c) studené pramene na Spiši a v Myšli pri Košiciach.

O túto prácu bol veľký záujem nielen u jeho súčasníkov, ale aj v širšom kru-
hu humanistických vzdelancov. Neskôr jeho správy o minerálnych a liečivých vo-
dách zaujali aj lekárov. Niektorí jeho pozorovania využili ako inšpiráciu, iní zase 
jeho tvrdenia komentovali. Takýmto príkladom je bratislavský lekár Karol Rayger 
(1641 – 1707). Rayger napísal k tejto práci komentár, ktorý ostal len v rukopisnej 
podobe. Podľa Istvána Weszprémiho6 (1723 – 1799), tento rukopisný komentár od 
Raygera sľúbil vydať Ján Torkoš (1733 – 1798), bratislavský mestský lekár, po smrti 
svojho otca, Justa Jána Torkoša (1699 – 1770). Sľub však pravdepodobne zostal 
nenaplnený. István Vámossy (1862 – 1902) vo svojej zbierke údajov o bratislavskej 
medicíne7 uvádza, že taký rukopis už začiatkom 20. storočia nájsť nedokázal. Tomá-
šovi Hamarovi, ktorý sa zaoberá Torkošom mladším a jeho literárnou tvorbou, sa 
tiež nepodarilo rukopis v písomnej pozostalosti identifikovať.8 Autorom, ktorého 
práca nadväzovala na dovtedajšie balneografické poznatky bol polyhistor Martin 

Sentiváni (1633 – 1705). Jeho Curiosora et Selectiora variarum scientiarum Miscellanea 

5 Ibidem, s. 164.
6 WESZPRÉMI, I.: Succinta Medicorum, s. 152.
7 ISTVÁN WESZPRÉMI.: Adatok, s. 43.
8 Osobná informácia od Tomáša Hamara z Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bra-

tislave. Pozri aj: HAMAR, T.: Curriculum vitae významného lekárnika a lekára Justusa Jána Torkoša, s. 149-154; HA-
MAR, T.: Rukopisný dokument Jána Justusa Torkoša Conceptus statutorum collegii medici v kontexte dejín organizácie 

zdravotníckych povolaní v Uhorsku, s. 84-98.
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(1689),9 alebo Vzácnejšie rozmanitosti vybrané z rôznych vedných odborov
10 je rozdele-

ná do troch základných častí. V prvej časti, dissertationes, autor uvádza 10 prírodo-
vedných rozpráv. V nasledujúcej časti, ephemerides, sa nachádza desať denníkových 
záznamov a v tretej časti, observationes, uvádza desať pozorovaní. Sentiváni sa tu ve-
nuje astrológii, astronómii, kozmografii, ale tiež aj fyzikálno-matematickej oblasti 
so zameraním na meteorológiu a napokon aj hydrografii. Pre účely článku je naj-
dôležitejšia rozprava, Dissertatio octava physico-mathematica: de admirandis virtutibus, 

et proprietatibus, lacuum, fontium, fluviorum, aliarumque aquarum,
11

 v ktorej sa autor 
venuje opisu prameňov, jazier a riek. Rozprava je napísaná vo forme otázok a od-
povedí a je rozdelená na dve podkapitoly. Prvá má všeobecný, teoretický charakter. 
Vysvetľuje v nej základné fakty o vode v moriach, riekach a jazerách, napr. prečo je 
more slané a horké, alebo prečo sa lode na mori nepotopia, osvetľuje príčiny prílivu 
a odlivu, popisuje stavbu morského dna a podobne. Druhá podkapitola pojednáva 
o konkrétnych minerálnych prameňoch alebo kúpeľných miestach, vrátane prame-
ňov na území Slovenska, ktorých vlastnosti považuje za výnimočné. Pre príspevok 
sú dôležité opisy kúpeľov v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Štubni (Tur-
čianske Teplice) a vo Vyhnianskych kúpeľoch.

Pri opisovaní vôd v Piešťanoch sa drží Wernerovej myšlienky o premiestňovaní 
toku termálnych vôd z jednej strany brehu na druhú. Podľa toho, ako sa meni-
la žila termálnej vody, sa potom menilo aj miesto kúpeľov. V krátkosti sa venuje 
Trenčianskym Tepliciam a využíva Wernerove výroky o príjemnej teplote a čistote 
týchto prameňov. V nasledujúcich vetách však ponúka vlastné vysvetlenie, prečo 
majú tieto vody príjemnú teplotu a prečo sú také čisté (vraj kvôli čistému skalnému 
dnu). Pri opise kúpeľov v Štubni (Turčianske Teplice) si opäť prepožičiava Werne-
rove slová o polohe a teplote vôd, ale nakoniec dodáva aj vlastné myšlienky. Autor 
si všíma aj teplé vody v Sklených Tepliciach a vo Vyhnianskych kúpeľoch. Názov 
„Sklené Teplice“ však neuvádza, kúpele (rovnako ako Werner) iba lokalizuje me-
dzi Kremnicu a Štiavnicu. Doslovne od Wernera odpisuje umiestnenie skaly nad 
kúpeľom, ktorá je akousi prirodzenou strechou poskytujúcou tieň pre kúpajúcich. 
Sentiváni ale poznamenáva, že aj bahno je tam veľmi zvláštne a že má rovnaké 
„zázračné“ vlastnosti ako termálne vody. U Vyhnianskych kúpeľov prevzal názov 
použitý Wernerom (Roselinae) a taktiež opis vzhľadu kúpeľov. Martin Sentiváni sa 
síce inšpiroval Krátkou správou a niektoré poznatky citoval do posledného písmen-
ka, avšak Juraja Wernera ako svoj zdroj neuvádza.

9 MARTIN SENTIVÁNI: Miscellanea, s. 320-344. 
10 MARTIN SENTIVÁNI: O podivuhodných silách, s. 8.
11 MARTIN SENTIVÁNI: Miscellanea, s. 320.
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Karol Otto Moller (1670 – 1747) lekár z bratislavskej nemeckej rodiny, bol ďal-
ším, čo čerpal z Wernerovej práce. Skúmal fyzikálne a niektoré chemické vlastnosti 
prameňov a je preto považovaný za priekopníka v oblasti balneoterapie. Medzi jeho 
študentov patrili aj Andrej Hermann (1693 – 1764) a Justus Ján Torkoš.

Práce, v ktorých opisuje pramene, ostali prevažne v rukopisnej podobe okrem 
dvoch, v ktorých sa venuje opisu Sklených Teplíc a Vyhniam, De Thermis Sklenensi-

bus a De Thermis Vihniensibus (1723).12 Uverejnil ich Matej Bel vo svojom diele Hun-

gariae Antiquae et Novae Prodromus,13
 čo bolo prípravou pre Notície, kde sa okrem 

opisu kúpeľov nachádza aj opis Spišskej stolice či Demänovskej jaskyne. Oba opisy 
kúpeľov majú rovnakú stavbu. Začínajú sa krátkym historickým úvodom, po ňom 
nasleduje fyzikálna a nakoniec lekárska časť. V úvode opisu o Vyhnianskych kúpe-
ľoch Karol Moller pojednáva o pôvode rôznych mien, ktoré kúpele v priebehu času 
dostávali (Röslovské podľa Erazma Rössela, richtára mesta Štiavnice a komorského 
grófa14; nemecký názov Eisenbach podľa potoka, ktorý pretekal dolinou; Vyhne, ná-
zov odvodený od spracovania železa15). Pri porovnávaní rôznych názvov pripo-
mína niekoľko omylov, ku ktorým došlo zo strany Dávida Frölicha (1595 – 1648), 
uhorského matematika, keď do svojho diela Medulla Geographiae Practicae

16 nespráv-
ne opísal údaje Wernera: „A nečudo potom, že po takom omyle vychýreného spisovateľa 

aj ľud sa pridŕžal omylu zemepiscov a mýlil si pozíciu týchto miest.“17 Pri opise Sklených 
Teplíc je Werner opäť jedným z citovaných autorov, Moller preberá jeho výroky 
doslovne a všetko uvádza do poznámok pod čiaru.

Ďalším autorom, ktorý doplňuje výpočet balneografickej literatúry je Andrej 
Hermann (1693 – 1764). Základy výskumnej práce získal v laboratóriu Karola Otta 
Mollera v Banskej Bystrici. Po skončení lekárskeho štúdia v Halle prijal miesto le-
kára Novohradskej a Mošonskej stolice. Avšak do Bratislavy, kde pôsobil ako mest-
ský lekár, ho pôvodne ako svojho osobného lekára, pozval ostrihomský arcibiskup 
Imrich Csáky (1672 – 1732). Zaoberal sa analýzou liečivých vôd ale aj prípravou 
rôznych druhov chemických liečiv. Hermann napísal v roku 1726 dielo, v ktorom 
sa dôkladne zaoberá liečivými prameňmi v Trenčianskych Tepliciach, De Thermis 

Trentsinensibus, Commentariolus, Historico-Physico-Medicus.18 Ako názov naznačuje, 
spis pozostáva z troch častí. V prvej časti, Membrum I. historico-chorographicum: De 

12 KAROL OTTO MOLLER: De Thermis Sklenensibus. De Thermis Vihniensibus, s. 128-149.
13 MATEJ BEL: Prodromus, s. 204.
14 BALEGOVÁ, J.: Juraj Werner: Krátka správa, s. 175.
15 JURAJ WERNHER: O podivuhodných vodách Uhorska, s. 71.
16 DÁVID FRÖLICH: Medulla, s. 356.
17 KAROL OTTO MOLLER: De Thermis Vihniensibus, s. 139. 

18 ANDREJ HERMANN: De Thermis Trentsinensibus, s. 10.
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Situ, origine et Fatis Thermarum Trentsinensium
19 sa venuje historicko-geografickým 

záležitostiam. Druhá časť, Membrum II. physicum: De Natura Thermarum Trentsinen-

sium
20 obsahuje Hermannove fyzikálno-chemické postrehy a experimenty. V po-

slednej časti, Membrum III. medicum: De Thermarum Trentsinensium efficaci salubrita-

te,21 sa autor zaoberá liečebnými účinkami prameňov v Trenčianskych Tepliciach. 
Každá časť je ďalej rozdelená na niekoľko podkapitol. Ich názvy niekedy predstavujú 
otázky, na ktoré autor následne odpovedá na základe vlastnej analýzy alebo s po-
mocou prebratých poznatkov. Primárne sa Hermann opieral o výskumy a názo-
ry Tomáša Jordána.22 V rozprave sa nachádzajú aj dve citácie Wernerovej práce. 
V úvode, ešte pred tým ako spomenie Jordána, odvoláva sa na Wernera a ponúka 
krátku citáciu textu o termálnych prameňoch pri Trenčíne, avšak čísla strán už 
neuvádza.23 Hermann mal pravdepodobne k dispozícii rukopisné poznámky Karola 
Raygera, pretože pod čiaru uviedol: „In MSCptis notis ad Georgii Werheri, de admiran-

dis Hung. aquis.“24

Notície Mateja Bela, Notitia Hungariae Novae Geographico Historica (1736 – 1742), 
netreba veľmi predstavovať. Obsahujú zemepisné, národopisné, historické a príro-
dovedné poznatky z niektorých uhorských stolíc (Bratislavská, Turčianska, Tren-
čianska, Liptovská, Oravská, atď.). Pri zostavovaní práce mu pomáhali okrem iných 
aj Karol Moller či Andrej Hermann, ale pochopiteľne využíval aj prácu Wernera.

Odvoláva sa na neho pri opise kúpeľov v Piešťanoch (ako súčasť Nitrianskej 
stolice)25 a pri opise Trenčianskych Teplíc (v rámci Trenčianskej stolice).26 V časti 
o Piešťanoch presne cituje Wernera a svoju citáciu aj odkazuje do poznámky pod 
čiarou ba dokonca uvádza presné čísla strán. Bel poznatky síce čerpá od Wernera, 
ale používal verziu z edície Rerum Hungaricarum Scriptores Varii. Historici, Geographi-

ci.
27 V citovanom texte Mateja Bela sa nachádzajú malé formálne a lexikálne úpravy 

(zmenil pády alebo použil iné spojky). Pri opise Trenčianskych Teplíc Bel necituje 
Wernera priamo, ale odkazuje na jeho prácu ako na jeden zo zdrojov, ktorý obsa-
huje opis trenčiansko-teplických kúpeľov.

Justus Ján Torkoš (1699 – 1770), rodák z Győru, úzko spolupracoval s Andrejom 
Hermannom. Humanitné štúdia absolvoval pod vedením Mateja Bela v Banskej Bys-

19 Ibidem, s. 7.
20 Ibidem, s. 23. 
21 Ibidem, s. 43.
22 TOMÁŠ JORDÁN.: De aquis, s. 125. 
23 ANDREJ HERMANN: De Thermis Trentsinensibus, s. 9.
24 Ibidem, s. 18.
25 MATEJ BEL: Notitia Hungariae Novae Historico Geographica. Partis Primae Cis-Danubianae, Tomus Quartus: Comitatus 

Nitriensis, s. 476.
26 MATEJ BEL: Notitia Hungariae Novae Historico Geographica. Comitatus Arvensis et Trentsiniensis I., s. 178
27 JACQUES BONGARS: Rerum Hungaricarum, s. 590–607.
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trici. Pri práci s Karolom Mollerom sa oboznámil s lekárnickou, chemickou a meta-
lurgickou technológiou. Svoju prácu Schediasma de Thermis Pöstheniensibus (1745),28 
rozdelil na tri časti, ktoré na seba nadväzujú. Po krátkom úvode podáva prehľad opi-
sov termálnych prameňov u iných autorov. Juraj Werner je uvedený ako prvý au-
tor. Podobne ako Sentiváni, prebral od neho myšlienku premiestňovania prameňov. 
V práci ponúka vlastné chemické a fyzikálne experimenty a analýzy a hydrogeolo-
gické názory. Wernerov text prevzal celkom doslovne. Rozdiely medzi jednotlivými 
textami objavujú len na formálnej a lexikálnej úrovni. V poslednej časti práce sa venu-
je medicínskym otázkam. Píše o liečebnom využití prameňov a následne uvádza nie-
koľko terapeutických príkladov, návody na kúpeľnú liečbu, pitné kúry alebo bahenné 
zábaly. Predpokladáme, že aj Torkoš čerpal z Raygerovho rukopisného komentára, 
ktorý mohol získať od Hermanna. Wernerov text u Torkoša však mohol pochádzať aj 
od Mateja Bela, keďže sa podobá na ten, ktorý použil Bel vo svojich Notíciách.

Záverom môžeme zhrnúť, že autori ako Matej Bel alebo Andrej Hermann citujú 
slová Juraja Wernera doslovne v celých odstavcoch. Iní, ako Karol Otto Moller 
alebo Justus Ján Torkoš zase volia len niektoré výroky alebo myšlienky. Martin 
Sentiváni Wernerove meno do svojich zdrojov ani neuviedol.

Samotné dielo Juraja Wernera je krátke, ide iba o krátku správu, v ktorej sa 
nevenuje opisu stavu kúpeľov, zariadení a nerobí ani experimenty s vodou, ako to 
je u jeho nasledovníkov. Werner nepoužíva odborné termíny pri pomenovaní dru-
hov vôd, nazýva ich napríklad agresívne vody, kyselky, vody vytvárajúce kamenné 
sedimenty a podobne. Avšak ide o prvý systematický opis minerálnych prameňov 
na území Slovenska a teda niet pochýb, že toto dielo bolo napodobňované, pre-
pracovávané a citované. Autori s lekárskym vzdelaním dopĺňali do svojich opisov 
aj poznatky, ktoré nadobudli vlastnými experimentami s vodou, čo sa odrážalo aj 
na odbornosti týchto diel. Miera používania odborných (chemických, fyzikálnych 
a medicínskych) termínov u uvedených autorov je oveľa vyššia ako u Wernera. Aj 
keď niektorí autori, ako napríklad Matej Bel, neboli študovaní lekári, ale prostred-
níctvom svojich blízkych kontaktov dokázali získať aj odborné opisy niektorých 
prameňov. Napríklad Hermann, ktorý sa podieľal na obsahu Belových Notícií, bol 
jeho švagrom, Torkoš a Hermann boli zase Mollerovými študentmi. Moller tiež 
prispel svojimi opismi do Belovho Prodromu. Nedá sa však poprieť, že základom 
v tejto oblasti bola práca Wernera, čo je znovu vidieť na pasážach, ktoré ďalší autori 
od neho preberali.

28 JUSTUS JÁN TORKOŠ: Schediasma.
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Summary

Werner’s Work De admirandis Hungariae aquis hypomnemation
as a Source of Latin Balneographic Literature

Zuzana Krokosová

The article presents the oldest balneographic work about the springs in ter-
ritory of Slovakia, Juraj Werner’s De admirandis Hungariae aquis hypomnema-

tion (1551) and later balneographic works, which more or less mention Wer-
ner’s work as their source: Martin Szentiváni: Curiosora et Selectiora variarum 

scientiarum Miscellanea (1689); Karol Otto Moller: De Thermis Sklenensibus and De 

Thermis Vihniensibus (1723); Andrej Hermann: De Thermis Trentsinensibus, Com-

mentariolus, Historico-Physico-Medicus (1726); Matej Bel: Notitia Hungariae Novae 

Geographico Historica (1736 – 1742); Justus Ján Torkoš: Schediasma de Thermis 

Pöstheniensibus (1745). Matej Bel or Andrej Hermann quote the work of Juraj 
Werner literally in whole paragraphs. Others, Karol Otto Moller or Justus Ján 
Torkoš, chose only particular statements or ideas, Martin Sentiváni did not even 
mention Werner’s name as his source. 200 years later and even nowadays, stu-
dents, scholars, and scientists use his observations as a source of knowledge.
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Jozef Miloslav Hurban a liečenie

PETER PODOLAN

Pri mapovaní situácií, počas ktorých bol život Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 
1888) v ohrození života a zdravia z dôvodu násilia, no častejšie choroby,1 sme na-
razilina celý súbor údajov, ktoré dokumentujú jednak ako bol Hurban sám liečený,2 
ako liečil seba, ale aj ako radil pri liečení iných. Túto dobre ohraničenú proble-
matiku sme sa rozhodli spracovať ešte podrobnejšie a zhrnúť v samostatnej štúdii 
jej pasívnu rovinu, teda ako sa Hurban liečil, či bol liečený. Spájajúcim ohnivkom 
všetkých prípadov je v tej či onej polohe osoba Jozefa Miloslava Hurbana.

Hurbanovo vlastné liečiteľské úsilie býva najčastejšie spájané s homeopatiou, av-
šak nedá sa povedať, že by sledoval a používal iba metódy „klasickej“ homeopatie. 
V skutočnosti sa pod týmto termínom skrýval celý rad tradičných liečebných metód 
(vodoliečba, kúpele, využitie bylín a podobne), ktoré iba čiastočne stáli v opozícii 
k metódam klasickej medicíny (z homeopatického pohľadu – alopatie). Ich aplikácia 
bola v 19. storočí bežná a bola doplnkom alebo „ľudovou“ náhradou liečebných me-
tód študovaných lekárov. Ďalším rozmerom mohla byť nedôvera k schopnostiam 
konkrétnych lekárov, pričom treba vziať do úvahy, že ich počet (respektíve pôso-
benie) v dobe Hurbanovho života bol obmedzený. Toto mohlo byť problémom pri 
vyhranenej povahe Hurbana, ktorého vnímanie ľudí, s ktorými prichádzal do styku, 
bolo veľmi osobité a často s nimi prichádzal do sporov. Kvality lekárov posudzoval 
veľmi kriticky a často si názor robil na základe ich prístupu k homeopatii.

Doloženú máme Hurbanovu interakciu s viacerými lekármi. Dvaja ho postupne 
liečili v lete 1848 v Záhrebe. Prvý z nich, dr. Jakubović mu v júli predpísal, zrejme 
na zápal ucha, pijavice a lieky, liečenie však postupovalo pomaly: „Neviem ale sa mi 

vidí, že doktor je hlupák…“ Zachovali sa aj tri autentické recepty (z 14., 16. a 22. júla 
1848).3 Po výjazde do Belehradu a návrate bol chorý znovu. V auguste sa o neho 
aj s pomocou Štefana Moyzesa staral dr. Rank.4 Hurban v revolučnom roku 1848 
nezaháľal a aj preto sa mu nedarilo natrvalo poraziť choroby, ktoré ho v tomto vy-

1 PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban v ohrození, s. 25-75.
2 Ibidem, s. 27, 28, 35, 50-51, 52, 57, 66.
3 Citované podľa WINKLER, T.: Perom a mečom, s. 107; RAPANT, D.: Slovenské povstanie II-1, s. 43.
4 Ibidem, s. 45. Pozri aj PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban v ohrození, s. 50-51.
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pätom období sužovali.5 Pokračovalo to aj začiatkom roku 1849. Keď docestoval 
v marci 1849 s deputáciou k panovníkovi do Olomouca, znovu ochorel. Starali sa tu 
o neho hneď dvaja lekári. „Bolo po audiencii. Ja od nej zrovna do postele. Bol zvrchovaný 

čas. Kozáček, Kuzmány, Zach boli pozvaní k tabuli cisárskej, mne ale bol dvorný a telesný 

lekár dr. Seeburger poslaný, aby ma liečil. Vyležiac tu pod jeho a môjho ordináriusa dr. 

Hamera opaterou, vyležal som si nemoc až do 29. marca.“6 
Manželke načrtol priebeh liečby i svoju skepsu k jeho úspechu: „Len mi je vždy 

mdlo a nemôžem nič jesť. Včera večer mi poslal Obristhoffmeister, ktorý je vždy pri cisá-

rovi, dvorského a cisárskeho lekára, ktorý bol už aj dnes u mňa, a zakázal mi hýbať sa 

z postele. Za pár dní sa musím vraj vyzdravieť. Už nevie, akých pár dní to bude, či písaných 

takto: 2, či 12, či 24 – toto by všetko pár dní bolo. […] Ale ten Leibarzt cisárov je veľmi 

rozumný doktor, lebo hneď, ako videl, čo je so mnou, sám inšie predpísal ako ten, čo prv 

u mňa bol. Teraz ale chodia obidvaja.“7 V roku 1854 sa nepriaznivo vyjadril o lekároch 
v okolí Hlbokého: „Je to tu bieda z ohladu rozumných Lekárov, všetko lebo Košutári 

lebo darobní Lepiši [príštipkári].“8 Nevyhovovali mu teda pre ich politické a národné 
presvedčenie, ale aj odborné kvality. V roku 1854 liečil Hurbanov úraz dr. Goth 
zo Senice.9 Pravdepodobne prostredníctvom manželky a svokra, ktorí bývali pred 
presťahovaním sa do Sobotišťa v Novom Meste nad Váhom, sa Hurban zoznámil 
s dr. Jánom Geržom (1791 – 1868). Rodina Jurkovičovcov s ním konzultovala aj na 
diaľku.10 Hurban písal v liste Danielovi Slobodovi: „Geržo (správne Gerža) je doktor 

skúsený a homeopat velmi spravedlivý. Z jeho listov vidím jeho velikú povolanost lekársku, 

čo tak zriedka pri týchto alopatoch sa dá spozorovať.“
11 Gerža skutočne liečil aj homeo-

paticky.12 Na sklonku života bol osobným lekárom Hurbana Ľudovít Šimko (1859 – 
1945) zo Senice (kde pôsobil od roku 1884). S Hurbanom mali neskôr priateľský 
vzťah a pred Hurbanovou smrťou stál pri jeho lôžku.13

Jedna vec boli schopnosti dobových lekárov a ich zaužívané liečebné metódy. 
Druhým faktorom bolo, že služby lekárov neboli lacné. Zrejme aj to bol dôvod, 
prečo Hurbana zaujímalo vybudovanie si vlastnej empirickej znalosti pri liečení. 
Súčasne však môžeme sledovať jeho evidentný záujem o štúdium prostriedkov al-

5 Ibidem, s. 52-57.
6 HURBAN, J. M.: Rozpomienky.

7 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 20. septembra 1848. WINKLER, T.: Život zvoniaci činom, s. 136. 
Pozri aj PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban v ohrození, s. 57.

8 List Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. MATULA, V.: Listy Ľudovíta Štúra IV, s. 138-139.
9 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 1. septembra 1854. FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty IV, , s. 196.
10 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 20. apríla 1860. Ibidem, s. 251.
11 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 19. marca 1858. Ibidem, s. 230.
12 NEUMANN, D.: Spomienky učiteľa, s. 10.
13 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 12. februára 1885. FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty IV, s. 384; 

O posledných dňoch dr. Hurbana, s. 51-52; ŠIŠMIŠ, M., st.: Po stopách J. M. Hurbana, s. 159; PODOLAN, P.: Jozef Milo-

slav Hurban v ohrození, s. 66.
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ternatívnej medicíny. Hurbanov prístup sa napriek neustálemu skloňovaniu „ho-
meopatie“ nevymykal rozumnej a bežnej praxi. K vlastnému liečeniu sa uchyľoval 
v prípadoch, keď dobové metódy „oficiálnej“ medicíny nezaberali, avšak k nej sa 
znovu vracal, ak si nevedel pomôcť vlastnými silami. Druhou skupinou boli bežné 
„sezónne“ ochorenia. Obyčajní a nevzdelaní ľudia to mali v prístupe k medicíne 
a liečeniu zdravotného stavu ďaleko ťažšie: „Přísloví je, že lepší zdraví než peníze. 

Já sice proti tomu nic nemám, nebo mnozí tomu věrá, zvláště kteří to poznali aneb sami 

zkusili. Ale předce posoudit možno, kupř. když dvá, totiž bohatý a chudobný, nezdraví 

jsou, který tedy z nich lépe se má? To řekne každý, že boháč, nebo tento má kdy v ne-

moci ležet nebo zahálet, možno mu lékarů povolat, aj celou apatéku zaplatit, nemože-li 

chodit, může se vozit, jestli potřeba káže, možno mu do koupele aneb Sicilie jíti, aneb 

co sa mu z pokrmů neb nápoj zabaží, hned může všecko míti. A ten který peněz nemá, 

tomu je běda, nebo nemůže sa retovat, nemožno mu lékara povolat, ale místo tohto přijde 

nějaká baba, která radí ze sedemdesáti pěti lístků volského ucha vypit šťávu. Druhá radí 

z pravého nařezaného psího ucha nakapanou krev s vínem vypit, třetí radí pupky z metle 

ve vodě vařit a tou vodu pit; štvrtá radí bílý psinec v pálence močit a potom tou palenku 

vypit, ale nevím jestli aj s tou nápravou čili jen po ňu. A kdo by sobě všeliké ty recepty 

na ty přechutné a znamenité babské léky v hlavě pamatoval? A tak v každém ohledě, kdo 

má peníze, ten jede, a kdo jich nemá, nech před muziku neleze, učí starodávné přísloví.“14 
V tomto kontexte môžeme vidieť aj pôsobenie známeho pražského lekára, Jana 
Theobalda Helda (1770 – 1851). Bol dlhoročným primárom v nemocnici Milo-
srdných bratov, niekoľkonásobným dekanom lekárskej fakulty pražskej univerzi-
ty, ale aj domácim lekárom rodiny Palackých. „Docházel k nim denně […], aby denně 

a bez omrzení dělal u nich totéž. Nejprve přezkoušel všem členům familie puls, potom 

jim ve shodě s vládnoucím počasím nařídil, kolikeré punčochy a kazajky každý z nich 

na ochranu před nachlazením oblékne, a nakonec napsal recepty do zvláštní lékárnické 

knížky, jejíž součet dosáhl za rok kolik stovek. Held byl totiž vyznavačem principu, že 

člověk není zdráv, neužívá-li bez přestání.“
15 Rodina Palackých určite núdzou netrpe-

la a takúto starostlivosť si mohla dovoliť (čo tak mohlo byť aj jedným z dôvodov 
Heldovho konania).16 Tí, ktorí neboli finančne zabezpečení, by zrejme s týmto 
prístupom neboli spokojní.

14 List Michala Slobodu Danielovi Slobodovi z 29. júna 1852. FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty VI., s. 73. Tento sveto-
názor otca sa čiastočne prejavoval na synovi Danielovi Slobodovi aj v prípade Hurbanových rád, kde často „cítiť“ 
nedôveru.

15 NOVOTNÝ, A.: Praha od A do Z, s. 160.
16 Porovnaj dilemy lekára pri liečení pacientov s objektívne neexistujúcimi ochoreniami, resp. úvahy o „módnom 

lekárstve“ či šarlatánstve. MUTHE, A.: Kniha o San Michele, s. 46-49, 189, passim.
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Neveľmi sa nám podarilo objasniť, kedy sa Hurban začal o liečenie chorôb zaují-
mať. Súviselo to zrejme s faktom, že pomerne skoro osirel a musel sa starať sám o seba. 
Finančný nedostatok ho potom viedol k samovzdelávaniu a získavaniu skúseností na 
vlastnej koži i pozorovaním iných. Z mladších rokov jeho života máme skôr kusé in-
formácie o jeho chorobách či ich liečení, ale vôbec žiadne o Hurbanových liečebných 
metódach. Môžeme však predpokladať, že už v 40. rokoch 19. storočia mal v tomto 
smere ustálený náhľad a zrejme aj naštudované niektoré práce. V roku 1847 sa o sebe 
s nadhľadom vyjadril: „Keby som bol doktorom (pravda, riadnym, lebo to doktorstvo, aké 

vykonávam, keď — ma brucho bolí, alebo má kto veľa samopašnosti, nepostačuje až na dno 

týchto korytnických studničiek), keby som bol, hovorím, takto riadnym doktorom, len by som 

skusoval tie vody, či by sa reku takto v nich nenašli aj daktoré duchovné čiastočky a živly, 

napríklad proti pýche, proti bláznivosti spisovateľského furore [hnevu], proti ziskuchtivosti 

pri geniálnych filistroch [malomeštiakoch]!“17 Rovnako nevieme, kedy sa začal zaobe-
rať prístupmi klasickej homeopatie. Každopádne čítal diela známych homeopatických 
autorov ako Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843), Arthur Lutze 
(1813 – 1870) či Theofil Bruckner (1821 – 1896).18

Adjektívum „homeopatický“ sa nám podarilo u Hurbana doložiť po prvý raz 
v prípade jeho pobytu na Myjave, na jeseň v roku 1848: „Ja som včera pre náramné 

napnutí síl pri rečiach, ktoré som k ľudu držal, tak sa zoslabil, že som si hneď ľahnúť musel, 

a teraz užijúc prášok homeopatický musím v posteli ležať.“
19 Jána Geržu ako homeopa-

ta chválil tiež v roku 1858. Exaktnou v tomto zmysle je pomerne neskorá (z roku 
1875), zmienka o „potenciách“,20 aj to však možno brať v širšom zmysle ako „extrak-
ty“. Štefanovi Križanovi (1826 – 1894) napísal o homeopatii: „Homeopatia je hodná, 

aby ju každý knez kultivoval. Ja som už nejednomu pomohol a dom môj celý len mnou je 

liečený a to s najzdarnejším prospechom. Od mendíka počnúc až po kravu a psa, všetci si po-

máhame při nemociach liečivými potenciami homeopatickými.“
21 V Hlbokom si Hurban 

založil bylinkovú záhradu, bylinky používal a odporúčal i iným.22 Veľká časť ním 
odporúčaných prírodných liekov však vskutku patrí medzi známe homeopatické 
liečivá. Mimo jasne zatriediteľné liečebné metódy patrili očistné kúry vo forme 
pôstnych dní. Známi s ním žartovali, že je v tomto zmysle katolíckejší ako katolíci.23

17 HURBAN, J. M.: Korytnické poháriky, s. 413.
18 OSUSKÝ, S. Š.: Filozofia štúrovcov II, s. 109-110; FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty IV, s. 349.
19 List Jozefa Miloslava Hurbana Anne Hurbanovej z 20. septembra 1848. WINKLER, T.: Život zvoniaci činom, s. 126. 

Pozri aj PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban v ohrození, s. 51-52.
20 O systéme „potencií“ a homeopatického riedenia zrozumiteľne pozri: KASÍK, P.: Nejoblíbenější homeopatikum, passim.
21 List Jozefa Miloslava Hurbana Štefanovi Križanovi z 30. mája 1875. FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty IV, s. 349; OSUS-

KÝ, S. Š.: Filozofia štúrovcov II, s. 109-110.
22 KODAJOVÁ, D.: Život s perom, s. 28.
23 Ibidem, s. 34.
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Hurbanovo liečiteľské úsilie a poradenstvo možno lepšie sledovať na materiáli 
z druhej polovice 19. storočia. Snažil sa pomáhať pri liečbe svojej rodiny i širšieho 
príbuzenstva, napr. Daniela Slobodu, Júlie Slobodovej, Samuela Jurkoviča, Boženy 
Rolčíkovej (rod. Slobodovej), Františka Rolčíka a ďalších.24 Výnimkou z jeho záuj-
mu isto neboli ani Hurbanovi farníci.25 Bol v kontakte aj so známym slovenským 
liečiteľom Františkom Madvom.26 Po zasadaní spolku Tatrín v Čachticiach 9. a 10. 
augusta 1847 sa časť účastníkov vybrala do Uhrovca, k rodičom Ľudovíta Štúra a do 
Nitrianskeho Rudna práve za Madvom.27 Avšak práve účasť Hurbana na tomto výjaz-
de nevieme doložiť. O ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a možnostiach ich liečby 
korešpondoval s viacerým vzdelancami, napr. Ľudovítom Štúrom, Jánom Pravosla-
vom Leškom, Štefanom Križanom, Karlom Slavojom Amerlingom). J. P. Leška (1831 – 
1909) sa s Hurbanom radil aj ohľadom zdravotných problémov svojej matky.28 Konver-
zácia o zdraví, evidentne patrila k dobovým zvyklostiam a Hurban často a rád ponúkal 
svoje skúsenosti. Svokor, manželka, a mnohí iní mu písali o možnostiach liečenia.29

Jedna rovina Hurbanovho prístupu poukazuje na vplyv metód Vincenza Priess-
nitza (1799 – 1851). Ten začal svoj systém „vodoliečby“ i „vzducholiečby“ apliko-
vať po roku 1814. Neskôr, v roku 1822 postavil prvý skromný vodoliečebný ústav 
a v 1837 založil oficiálne kúpele. Odraz jeho metód, ich derivátov či „výpožičiek“ 
sa potom značne šíril počas druhej štvrtiny 19. storočia, doslova po celej Európe. 
Vzducholiečbu propagoval aj Christian Fridrich Saumel Hannemann. Ľudovítovi 
Štúrovi odporúčal Hurban vodoliečbu, ktorú aj sám dlhodobo praktikoval: „Nuž už 

len čo najlepšie sa varuvat a čo najčastejšie s vodou sa obracat, to je moja i preservativa 

[ochrana] i pomoc skutočná. Haynau kedysi chodiu s vandlou [lavór], a ja spávam s ňo-

u.“30 Pre Hurbana to bola evidentne jedna z jeho najobľúbenejších a najúčinnejších 
metód „…lekára som doteraz nepoznal, sám sa len tou milou vodou liečim.“31 Ďalšou me-
tódou, ktorú používal, boli zábaly do tzv. francúzskych plenek (plachiet).32

Zreteľné sú u neho viaceré odkazy na už zmienenú „vzdecholiečbu“. Radil mu ju 
aj Ľ. Štúr: „…dám Ťi dobrú radu a buďeš ožívať s jarom. Vstávaj včas ráno a hňeď za rána, 

za rosi choď sa prechádzať polom čo len za hoďinu – a uviďíš! Tento jarňí vonní vzduch 

24 Ibidem, s. 34.
25 OSUSKÝ, S. Š.: Filozofia štúrovcov II, s. 109-110.
26 KODAJOVÁ, D.: Život s perom, s. 28.
27 FRANCISCI, J. Vlastný životopis, s. 135-136. O Františkovi Madvovi pozri: MALINOVSKÁ, N.: Z dejín ľudového 

liečiteľstva, s. 87-94.
28 KOVÁČ, M.: Ján Leška, s. 139.
29 KODAJOVÁ, D.: Život s perom, s. 34.
30 List Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. MATULA, V.: Listy Ľudovíta Štúra IV, s. 138-139.
31 List Jozefa Miloslava Hurbana Karolovi Slavojovi Amerlingovi z 20. mája 1873. WINKLER, T.: Život zvoniaci 

činom, s. 212.
32 KODAJOVÁ, D.: Život s perom, s. 34.
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silí náramňe človeka. Prosím Ťa, robjevaj to.“33 Celoročné (!) spávanie pri otvorenom 
okne Hurban používal napríklad na liečbu svojho reumatizmu.34 Rád však od du-
ševnej práce a písania vyrazil „do záhrad idúc nacicať sa vzduchu balsamického, ako 

Sveto [Svetozár Hurban] chváli povetrie tatránske.“35 Na sklonku života Hurban trpel 
záduchom, kázal preto pri otvorených oknách a potom vonku pri kostole.36

 „Srdečne 

Vám ďakujem za otázky týkajúce sa mojich pŕs. Tie mi doteraz dobre slúžia! Ale po čase 

budem mať pre Vás zdravotné otázky. Bývam často zašliamovaný a často silný kašeľ s vy-

hazovaním – zvlášť do hlavy – prichádza na mňa, a lekára som doteraz nepoznal, sám sa 

len tou milou vodou liečim. Ale už asi múdrejšiu lekársku radu budem potrebovať, pretože 

ten neduh, z roka na rok silnejší, prichádza na mňa, najmä v mesiacoch január – apríl, keď 

sa so školskou mládežou 4 hodiny denne zaoberám a v prašnej škole hovorievam.“
37

Oba súbory liečebných metód sa prelínali s Hurbanovými pobytmi v kúpeľoch, 
doma v Uhorsku i na Morave. Hurban absolvoval v roku 1845 pobyt v Korytnici, 
v roku 1849 v Piešťanoch a v roku 1886 v Luhačoviciach, pričom sa evidentne riadil 
tamojšími zvyklosťami a podstupoval zaužívané kúry. Pre variabilitu liečivej vody 
v spomínaných kúpeľoch a jej odlišné liečivé účinky na de facto rovnaké Hurbanove 
problémy, sa však dá predpokladať, že Hurbanovi šlo opäť hlavne o relax, oddych 
a vodoliečbu a špecifické kvality lokálnej vody boli pre neho v skutočnosti podružné.

V roku 1845 bol Hurban unavený z práce, ale chystal sa do Liptovského Miku-
láša na zasadnutie spolku Tatrín. „Od sedenia a bdenia sem velice zeslábl; mrzutý a za-

pečený – skoro až chorý, nejem, nepijem, iba čarbem.“ Radšej by bol ležal v posteli, ale: 
„cesta do Liptova mi prichodí hodne ťažká, a len práve národnosť je vstave vyvliecť ma na 

ňu.
“38 Zrejme na základe odporúčania Johany (Miloslavy) Lehotskej (1810 – 1849) 

sa vydal do kúpeľov v Korytnici, kde strávil dlhší čas. Navštívili ho tu aj viacerí 
priatelia z bližšieho či vzdialenejšieho okolia.39 Kúpele i liečivú vodu opísal v próze 
Korytnické poháriky.40 

„Zôkol-vôkol je Korytnica vrchmi obkolesená a má tie svoje osudné, a síce dve studničky, 

hojnou medokýšovou vodou vriace. […] Korytnická voda je medokýš, aký iný nikde inde, 

a to ani tu v Ungerlande, ani tam v Auslande [cudzine] niet. V tejto vode jesto veľa čiasto-

čiek práve tak, ako aj človek z veľa čiastočiek je zložený, a zato je to voda kath’ anthrópon 

33 List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 23. apríla 1850. AMBRUŠ, J.: Listy Ľudovíta Štúra II, 1956, s. 220.
34 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 17. mája 1881. FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty IV, s. 354.
35 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 7. augusta 1884. Ibidem, s. 374.
36 ŠULLA, P.: Kronika Hlbokého, s. 47. Ide o laický formát „obecnej monografie“, obsahuje množstvo súpisov literatúry 

a prepisov materiálov k Hlbokému a jeho dejinám i osobe J. M. Hurbana.
37 List Jozefa Miloslava Hurbana Karolovi Slavojovi Amerlingovi z 20. mája 1873. WINKLER, T.: Život zvoniaci 

činom, s. 212.
38 Citované podľa WINKLER, T.: Perom a mečom, s. 58.
39 HUČKOVÁ, D.: Od reality k fantazijnej, s. 206. O Johane Lehotskej pozri ŽIŠKA, S.: Johana Miloslava Lehotská, s. 83-98.
40 HURBAN, J. M.: Korytnické poháriky, s. 408-449. (pôvodne Nitra, IV, 1847, s. 1-71.)
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[podľa človeka]. Tieto čiastočky sú soľné, aj kysličné, aj uhličité, aj železné, a čo ja ešte 

viem aké (ale pálenkové nie, o tom dobre viem). […] Korytnická voda lieči zapchaniny 

a vnútorné zatvrdliny. Kto by teda takto dačo tvrdé v sebe mal, nech sa len sem do Korytnice 

obráti, menovite tí, čo veľa sedia, už či s perom, či s ihlou, a zas tí, čo píšu pre večnosť, čiže 

pisári bankrotových procesov, či tí, čo píšu pre časnosť, a to pleno titulo [plným menom] 

páni spisovatelia. […] A kto je sám svojou osobou v Korytnici, pije ju zavčas rána, hodne 

pred raňajším, či ako vravia Slováci, pred fruštikom, potom zas polhodinu alebo hodinu 

pred obedom. A daktorí pijú ju aj pred večerom. Za každým pitím sa musí hodne chodiť, 

to znamená, po každom poháriku trochu behať, a takých pohárikov desať-šestnásť vypiť. 

Alebo po takej porcii zas už ďalej trochu ako len okolo studničky ísť sa prechodiť! Takýmto 

spôsobom korytnická voda prečistí vnútornosti, posilní žalúdok aj iné čiastky tela.“
41

Voda ho vskutku oživila a aj neskôr mal v úmysle sa sem vrátiť. Obrázok Korytni-
ce mu mal ako pripomienka visieť doma nad písacím stolom: „Ja mám hneď aj obraz tej 

milej Korytnice ponad písacím stolíkom mojím…“ 42 Kúpele odporúčal aj Ľ. Štúrovi a ten 
ich navštívil v roku 1851.43 „Ja som chorý na hrdlo, ale nežartuval som s tým, a liečil som sa 

pilno hned od najprvšieho prvu, a bar ešte ležím, predca už sa cítim značne lepšie. Ale umysel 

môj ísť toho roku do Koritnice na tú výbornú a rozznamenitú vodu – vždy viac dozrieva vo 

mne; bo cítim, že táto voda vstave je mna zas na pár rokov obživit – ako kedysi. Ja trpím aj na 

hemorhoidy, a ked sa tieto zbúra, potom už to učinkuje u mňa hlavne na hrdlo. […] Mysel 

mám jasnú a hlavu čistú, bo sa mi pri vodovom liečení mojom hemorhoidy otvorili. Je to tu bie-

da z ohladu rozumných Lekárov, všetko lebo Košutári lebo darobní Lepiši [príštipkári]. Nuž 

už len čo najlepšie sa varuvat a čo najčastejšie s vodou sa obracat, to je moja i preservativa 

[ochrana] i pomoc skutočná. Haynau kedysi chodiu s vandlou [lavór], a ja spávam s ňou.“
44

Ako sme už spomenuli, Hurban bol počas trvania revolúcie 1848/1849, aj kvôli 
nemožnosti doliečiť sa, takmer stále chorý.45 Až na jeseň roku 1849 dostal možnosť 
navštíviť kúpele v Piešťanoch. Aspoň trochu si tu oddýchol, hoci vstup tam bol dosť 
dramatický: „P. Hurban trochu v Piesčanoch okrál a potem asi týden sa na Brezovej po-

zdravoval. Zemania a vůbec maďaróni jako vretenice sa zvíjajú, metajú, ale vztek svůj jen 

tajně vylévajú. Už aj o život jeho sa pokúšali, na Brezovéj aj v Pieščanoch, kde jen jednoho 

dobrovolníka sebú mal, ale místo pomsty prevést chtějíce, asi osm familií v tú noc, kterú on tam 

41 Ibidem, s. 413. Vodu analyzovali v roku 1853 odborníci z Viedne. Pomáhala pri chorobách žalúdka, pečene, žlčníka, 
látkovej výmeny, cukrovky a anémie. Na dané problémy mala byť dokonca podľa niektorých odborníkov najúči-
nnejšou v celej monarchii. Ocenená bola aj na viacerých domácich či zahraničných výstavách. HUČKOVÁ, D.: Od 

reality k fantazijnej, s. 207.
42 HURBAN, J. M.: Korytnické poháriky, s. 413.
43 PODOLAN, P.: Život a zdravie, s. 90; List Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. MATU-

LA, V.: Listy Ľudovíta Štúra IV, s. 138-139.
44 List Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovítovi Štúrovi z 15. marca 1854. Ibidem, s. 138-139.
45 Pozri PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban v ohrození, s. 49-57.
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prišel, zutekalo.“
46 Piešťany v tej dobe boli už známe: „…v Piešťanoch ale i v lete, i v zime 

sa môže hockto vykúpať, šticu vypariť a na zdraví si poslúžiť. Tieto kúpele vyznačujú sa tým, 

že človeka, keď dnu do nich vojde, cele slabého urobia, ba citlivej prírody človek ani ich dlho 

nezdrží. Keď z nich vyjde, potom len pocíti ich dobrotu, na celom tele obľahšie, zdravšie dýcha, 

mocnejší je zvlášť v rukách. Nejeden nemocný cestujúci alebo pltník sa tu vyhojil…“47

V roku 1886 sa Hurban rozhodol posilniť svoj organizmus posledným kúpeľným 
pobytom, lebo ho prenasledovali „zimničné otrasy a drenie v bruchu“. Rozhodol sa pre 
Luhačovice.48 Pomerne podrobne popísal prvú časť svojho pobytu v tamojších kú-
peľoch v roku 1886, zrejme pre svoju potrebu. Pobudol tu od 6. do 26. júla 1886.49 
Zaujímavé sú najmä popisy tunajšej liečby vrátanie cien za služby. „V Luhačoviciach 
[…] som platu Dr. Pickovi [Jan Picek], kde som dal honor. 5 za vyvizitovanie ma. Klopal 

mi na prsa a chrbet, a počúval tlukot žil; predpísal 1 pohár Amandky a 1 Luizky; další dni 2 

poh. Amandky a 1 Luizky. Kúpať až na tretí deň s 27° teploty vody. Pivo zakázané piť, víno 

s vodou hej. […] D. 7. Júla som začal riadne luhačovicky žiť. Voda sa začala piť pomali s 1 

Amandky a 1 Luizky, to nestálo nič, iba chodenie po horách. […] Chodenie po horách s 2 

poháry Amandky a 1 Luizky, […] Dnes som zostal zatvrdlý, chcel som viacej vody piť, ale 

mi nedovolil Dr. Picek, chtiac mi račej dat soľi luhačovickej, čo ale zas ja nechcel, bo nie som 

navyklý brat purígancie žiadne. Večer na noc ale k rade skúšených tunajších navštevovatelou 

vypil som pollitra plzenského, a Dňa 9. dostavila sa poriadna stolica. Pochodil som už od 5. 

hodiny (ostatní hostia začínajú o 6. h. piť) až do pol osmej a 3 poh. Amandky a 1 Luizky spolu 

všetky chodníky. Dnes už i kúpel som vzal. Stál 70 kr., plachte 8 kr., dievčine tuzér 5 kr. = 83 
[…] Dňa 11. neděla božia sviatka, ja už o 5. bol som pri studnici Amande posvätenej. Zima 

bolo a môj kabát kožušinou podšitý, dlhý až po nadpaty mi dobré služby konal až do pol 

osmej. Vypil som tri Amandky a 1 Luizku. Tento počet mi ešte nedovoľuje Dr. P. prestúpiť.“
50

 

Účinky luhačovických kúpeľov a možnosti liečby v roku 1887 popísal práve Jan 
Picek (1846 – 1894). Hurban mal k dispozícii „…čtyry minerální prameny léčivé k pití, 

tři léčivé ke koupání, lázne rapové, inhalace, sprchy (douche) vnejší a vnitřní, mléko ovčí 

a žinčice, mléko kravské teplé i kyselé, příručné léčení přístroji elektrickými i pneumatický-

mi, léčení studenou vodou dle vzoru Priesnitzova a massage.“51 Amandka a Luizka (dnes 
Aloiska) boli známe luhačovické pramene minerálnej vody, aktívny je dnes už len 

46 List Samuela Jurkoviča Danielovi Slobodovi z 1. októbra 1849. FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty V, s. 285; pozri aj 
RUTTKAY, F.: Samuel Jurkovič, s. 210.

47 MODRÁNI, K. A. – ZORKÓCI, K. Opisy krajov, s. 217; o podobe kúpeľov na začiatku 20. rokov 19. storočia pozri 
MEDNYANSKÝ, A.: Malebná cesta, s. 186-188.

48 WINKLER, T.: Perom a mečom, s. 210; OSUSKÝ, S. Š.: Filozofia štúrovcov II, s. 89.
49 FIŠER, Z.: Sloboda dokumenty IV, s. 555.
50 HURBAN, J. M.: Pobyt v lázních Luhačovice, s. 551-553. Alternatívny obraz z roku 1880 a 1889 ponúkajú zápisky 

Františka Skopalíka. Pozri FIŠER, Z.: Lázně Luhačovice, s. 5-33.
51 PICEK, J.: Luhačovice, alkalicko-solné, s. 8.
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prameň Aloiska.52 Hurban tu absolvoval tu aj niekoľko výletov do okolia (na vrch 
Kamenná (!), na hrad či skôr zámok [Nový] Světlov, do Bojkovíc), z pobytu existuje 
aj skupinová fotografia.53

Žiadny liečebný postup však nakoniec nedokázal zastaviť pôsobenie času a postup 
Hurbanových chronických ochorení. Pokúsili sme sa zosumarizovať skúsenosti Joze-
fa Miloslava Hurbana s liečením sa a lekármi, ako aj popísať liečebné metódy, ktoré 
aplikoval na sebe a odporúčal ľuďom vo svojom okolí. Pramene tiež ilustrujú dobovú 
úroveň medicíny a jej vnímanie laickou verejnosťou (avšak cez optiku intelektuála, 
Hurbana). Zdravotné ťažkosti sa totiž nevyhýbali ani slovenským vzdelancom.

Summary

Jozef Miloslav Hurban and Medical Treatment

Peter Podolan

We tried to summarize the experience of Jozef Miloslav Hurban with med-
ical treatment and doctors and to describe the treatment methods he applied to 
himself and recommended to people around him (hydrotherapy, air therapy, spa 
treatment) as well. The autentic sources (mostly correspondence) also illustrates 
the level of contemporary medicine and it’s perception by the general public 
(but mainly from the standpoint of the intelligentsia), because obviously, health 
problems did trouble Slovak scholars too.
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Sondy do spoločensko-kultúrneho života 
legendárnych pedagógov Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského*

MARTIN VAŠŠ

Medzivojnová, vojnová, ale i povojnová Bratislava bola neodmysliteľne spojená 
s bohatým spoločenským a kultúrnym životom, ktorý v nej utváral jej neopakova-
teľný a charakteristický kolorit. V predkladanom príspevku sa pokúsime dokázať, 
že nezanedbateľné miesto v uvedenom spoločenskom a kultúrnom kolorite Brati-
slavy zastávali aj lekári z radov pedagógov Lekárskej fakulty Univerzity Komenské-
ho. Nejde nám pri tom o vyčerpávajúcu analýzu, ale o sondy do reprezentatívnej 
vzorky pedagógov Lekárskej fakulty medzivojnového, vojnového a povojnového 
obdobia, ktorých sme označili ako „legendárnych“ z dôvodu, že sa stali súčasťou 
memoárového diskurzu k danému obdobiu, pričom niektorí z nich boli jeho ak-
tívnymi spolutvorcami. Pôjde nám súčasne o snahu odkryť všestrannosť ich osob-
ností, ktoré sa napriek ich vedeckej špičkovej erudovanosti neobmedzovali len na 
profesijný život lekárov a pedagógov, ale prenikali do spoločenského a kultúrneho 
života dobovej Bratislavy. Reprezentatívnu vzorku našej sondáže budú tvoriť prof. 
MUDr. Stanislav Kostlivý, prof. MUDr. Jaroslav Sumbal, prof. MUDr. Konštantín 
Čársky, prof. MUDr. Karel František Koch a prof. MUDr. František Makai.

Všestrannosť každodenného života prof. MUDr. Stanislava Kostlivého

Prof. MUDr. Stanislav Kostlivý (1887 – 1946) bol všestranne orientovaný člo-
vek a svoje nadanie neprejavoval len v medicínskej oblasti. Bol známy ako vyni-
kajúci klavirista, ktorý vo voľnom čase aj komponoval. Po príchode do Bratislavy 
v roku 1919 sa zblížil s viacerými osobnosťami, ktoré mali blízko k hudbe. Pat-
ril medzi nich aj profesor Miloš Weingart z Filozofickej fakulty, ktorý tiež hrával 
na klavír. Do tejto skupiny patrila aj rodina českého sudcu JUDr. Květa, ktorý sa 

* Štúdia je publikačným výstupom projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Brati-

slave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.
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priatelil s mladým slovenským skladateľom Alexandrom Moyzesom. Spontánne tak 
vznikla skupina, s ktorou sa profesor Kostlivý schádzal po práci v kaviarni Berlinka. 
Bola to uzavretá spoločnosť, do ktorej sa nedalo ľahko dostať. Z kaviarne sa potom 
uberal domov na večeru, ktorá podobne ako obed bývala neskoro. Profesor Kostli-
vý totiž svoj pracovný deň na klinike začínal okolo ôsmej ráno a nemusel sa pri tom 
ponáhľať, pretože podobne ako aj iní profesori Univerzity Komenského, spočiatku 
býval v Schiffbeckovej záhrade. Najväčšou záľubou bola v jeho živote hudba, no 
aktívne sa zúčastňoval aj na kaviarenskom živote a pravidelne navštevoval divadlá, 
koncerty aj výstavy. Bol rovnako známy ako vášnivý fajčiar, no to neplatilo pre 
alkohol. Na pracovisku nepil vôbec a aj študentom počas prednášok hovorieval, 
aby za žiadnych okolností nekonzumovali alkohol pred západom slnka. Po celo-
dennej duševne i telesne namáhavej chirurgickej práci ale pripúšťal možnosť dať si 
pohár vína, jedno pivo alebo štamperlík dobrého koňaku.1 Prof. MUDr. Stanislav 
Kostlivý býval podľa spomienok básnika Jána Smreka tiež spoločníkom umeleckej 
bohémy v bratislavských lokáloch.2 

Osobitnou oblasťou bohatého spoločenského života profesora Kostlivého boli 
jeho aktivity v rôznych spoločenských organizáciách, od stavovských až po slobo-
domurárske lóže. V roku 1920 bol zakladateľom Spolku slovenských lekárov a od 
roku 1930 zastával pozíciu jeho predsedu. Po založení Lekárskej komory pre Slo-
vensko a Podkarpatskú Rus v roku 1929 bol zvolený za jej prezidenta a tento post 
zastával až do rozpadu Česko-Slovenska v roku 1939.3 Od roku 1926 sa stal tiež 
členom čerstvo otvorenej bratislavskej slobodomurárskej lóže Ján Kollár, ktorá pô-
sobila v Bratislave. Členovia tejto lóže sa schádzali spočiatku v hostinci U zeleného 

stromu a neskôr to boli viaceré reštaurácie ako napr. vychýrená reštaurácia Lerchner 
na Suchom mýte alebo prenajaté miestnosti v hoteli Koch. Profesor Kostlivý bol tiež 
členom spolku pre sociálnu pomoc Philantropia, ktorý vznikol v roku 1923 vďaka 
subvenciám slobodomurárskych lóží. Ďalšími cieľmi tohto spolku bolo vzdeláva-
nie a osveta k ušľachtilej činnosti. Spolok sídlil na Panenskej ulici č. 7 v Bratisla-
ve.4 Prof. MUDr. Stanislav Kostlivý musel z politických dôvodov odísť z Bratislavy 
v roku 1941. Za vyše dvadsať rokov jeho pôsobenia v Bratislave tu prežil najkrajšie 
roky života, a to z profesionálneho i osobného hľadiska.5

1 ČÁRSKY, K.: Chirurg spomína, s. 108-109.
2 SMREK, Ján: Poézia, moja láska. Spomienok kniha prvá (1920 – 1930), s. 128-129.
3 ROVENSKÝ, J.: Českí lekári na Slovensku II, s. 67.
4 HRADSKÁ, K.: Slobodomurárske lóže v Bratislave, s. 97-98, 107-109.
5 ČÁRSKY, S.: Osobnosť profesora Stanislava Kostlivého, s. 459.
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Prof. MUDr. Jaroslav Sumbal: spoločník zlatej bratislavskej bohémy

V sondáži pokračujeme spoločenským životom kardiológa prof. MUDr. Jarosla-
va Sumbala (1890 – 1948), ktorý prišiel do Bratislavy na výzvu prof. MUDr. Hynka 
a v roku 1931 prevzal po prof. MUDr. Milošovi Netouškovi vedenie Propedeutic-
kej kliniky.6 Prof. MUDr. Miloš Netoušek bol zhodou okolností tiež pedagógom 
Lekárskej fakulty, ktorý nezanedbával ani bratislavský kaviarenský život a býval 
spoločníkom protagonistov bratislavskej umeleckej bohémy, napr. Jána Smreka.7 
Zakladateľ slovenskej kardiológie prof. MUDr. Jaroslav Sumbal sa v 30. rokoch 
totiž stal príležitostným a obľúbeným spoločníkom slovenských umelcov v brati-
slavských viechach. Kardiológ prof. MUDr. Jaroslav Sumbal sa v rámci uvedených 
posedení pod viechami vyznačoval tým, že umelcom rád poskytoval rady ohľadom 
zdravého životného štýlu a v tomto kontexte za najdôležitejší z hľadiska zachovania 
dobrého zdravotného stavu srdca a ciev považoval smiech. Keď niektorého z umel-
cov pozval k sebe do domu v Karlovej vsi, ponúkol mu koňak. Vlastnil pri tom aj 
vinicu a v tejto súvislosti žartoval, že v prípade jeho úmrtia bude mať cintorín „za 
humnom“.

Keď sedával vo vieche v spoločnosti umelcov, vždy mu prekážali hádky a spory. 
Vtedy si zvykol odsadnúť k hociktorému neznámemu hosťovi vo vieche a počúvať, 
čo o sebe hovorí. Podľa maliara Janka Alexyho umelcom vždy radil, aby sa vždy len 
smiali a mali dobrú náladu, pretože smiech podľa jeho vyjadrení rozširoval cievy. 
Profesor Sumbal sa podľa zachovaných prameňov pohyboval v spoločnosti výtvar-
níkov Ivana Žabotu, Frica Motošku, Janka Alexyho, Vojtecha Ihriského a Štefana 
Polkorába. Vo svojich spomienkach ho ako spoločníka uvádza aj básnik a redaktor 
Ján Smrek. Sumbal často upozorňoval Ivana Žabotu, aby sa toľko nehneval na ko-
legov modernistov, pretože to škodilo jeho slabému srdcu. Janko Alexy spomína, 
ako Žabotovi pri jednom posedení vo vieche takto dohováral: „Ivan, ty nebudeš dlho 

žiť. Máš zničené srdce. Čo sa tak jeduješ? Hnev je zlým radcom. Vždy si niečo vynájdeš, do 

čoho sa zadrapíš. Čo Ťa po tých modernistoch? Ty si len maľuj podľa Rembrandta a nestaraj 

sa o druhých.“
8 Ivan Žabota totiž po týchto rozčúleniach kvôli umeleckým otázkam 

trpel prenikavou bolesťou pri srdci. Dr. Sumbal mal preto o Žabotov zdravotný stav 

6 MUDr. Jaroslav Sumbal však obdržal až v apríli 1932 prípis z Ministerstva školstva a národnej osvety, ktorým bol 
oficiálne poverený dočasným vedením Propedeutickej kliniky. Dekrét, ktorým bol menovaný za mimoriadneho 
profesora, dostal v marci 1933. Za riadneho profesora bol MUDr. Sumbal menovaný prezidentom republiky Dr. 
Edvardom Benešom až koncom roku 1936. BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komen-

ského v Bratislave 1. časť, s. 80-81.
7 SMREK, J.: Poézia, moja láska. Spomienok kniha prvá (1920 – 1930), s. 128-129.
8 SNK – LA, o. f. 153 (Alexyovci), Sign. 153 AO 6, Mozaiky, s. 194.
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veľké starosti a v tejto súvislosti povedal: „S Ivanom je to veľmi zlé.“
9
 Napriek tomu aj 

samotného Sumbala postihol po roku 1938 ťažký infarkt myokardu a o desať rokov 
predčasne zomrel.10

Neobmedzoval sa len na rady, ale aj na priamu finančnú pomoc insolventnému 
Žabotovi. V Roľníckej vzájomnej pokladnici ručil Žabotovi zmenku vo výške 1100 
korún. Okrem toho mu z vlastných zdrojov ešte požičal 400 korún.11 Keď počas 
jedného marcového večera roku 1939 Žabota počas posedenia v kaviarni Grand od-
padol a bol následne proti svojej vôli hospitalizovaný v nemocnici, jeho priateľ prof. 
MUDr. Jaroslav Sumbal, ktorý ho súčasne prijímal do nemocnice, mu diagnostiko-
val v poradí tretí infarkt myokardu. Žabota bol navyše vyhladovaný a vychudnutý. 
MUDr. Sumbal mu preto odporučil dvojmesačný pobyt v nemocnici.12 Žabota sa 
však liečeniu bránil kvôli jeho katastrofálnej finančnej situácii a preto pred primá-
rom Jaroslavom Sumbalom zúfalo zvolal: „Pusťte ma domov, veď ja nemám z čoho platiť 

za liečenie!“
13

 Po úteku z nemocnice Žabota zakrátko 27. marca 1939 skonal. MUDr. 
Sumbal následne zorganizoval finančnú zbierku, ktorej obnos vo výške 3000 korún 
bol použitý na finančné pokrytie výdavkov spojených s pohrebom a hrobom Ivana 
Žabotu.14 

Prof. MUDr. Konštantín Čársky a jeho spoločenský život 
v medzivojnovej Bratislave
 

Pražská etapa medicínskych štúdií profesora Konštantína Čárskeho (1899 – 
1987) ilustruje skutočnosť, že aj napriek pražskej veľkomestskej atmosfére sa slo-
venskí študenti rozličných odborov mali možnosť vzájomne spoznávať aj pravidel-
ne stretávať, ako napr. pri príležitosti stravovania v univerzitnej menze na Spálenej 
ulici alebo pri tzv. „buchtových prídeloch“ v Českom srdci. Takto sa Čársky mal 
možnosť zoznámiť a spriateliť s maliarom Milošom Alexandrom Bazovským. Čár-
sky po trojročnom štúdiu v Prahe prestúpil v akademickom roku 1921/1922 na 
Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Bratislavské prostredie bolo samozrejme či už z hľadiska spoločenského života 
alebo kultúry bývania študentov medicíny odlišné. Čársky spomína, ako jeden rok 
býval v opustenom lazaretnom baraku vo vtedajšej Schiffbeckovej (dnešnej Medic-

9 Ibidem, s. 195.
10 ROVENSKÝ, J.: Českí lekári na Slovensku II, s. 109.
11 AVU SNG, o. f. Ivan Žabota, inv. č. 5. Účtovný materiál.
12 SNK – LA, o. f. 153 (Alexyovci), Sign. 153 AO 6, Mozaiky, s. 194.
13 Ibidem, s. 277.
14 ALEXY, J.: Ovocie dozrieva, s. 127-128.
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kej) záhrade. Vo veľkej miestnosti mali mladí adepti medicíny k dispozícii tridsať 
vojenských postelí a iba jeden veľký stôl, pri ktorom sa všetci učili. Zlepšenie uby-
tovacích podmienok zaznamenal na konci letného semestra 1922, keď študentov 
medicíny presťahovali do novopostavenej drevenej stavby, ktorá sa rovnako na-
chádzala v areáli už zmieňovanej Schiffbeckovej záhrady. Posunom smerom k lep-
šiemu bola možnosť ubytovať sa v izbách pre dvoch alebo dokonca aj pre jedného 
študenta. Uvedenú internátnu budovu obývali študenti mužského pohlavia a bý-
vali tam aj poslucháči Právnickej a Filozofickej fakulty. V budove bola aj spoločen-
ská miestnosť s klavírom, kde si Čársky ako študent medicíny rád chodil zaspie-
vať vtedy obľúbené piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského. Študentky medicíny 
boli ubytované v samostatnom internáte na Cintorínskej ulici, ktorý disponoval aj 
vlastnou menzou.

Spoločenský život mladých medikov v medzivojnovej Bratislave bol bohatý 
a neobmedzoval sa len na prostredie kaviarní. Osobitnou príležitosťou na oslavu 
v kaviarenskom prostredí bolo úspešné zloženie rigoróznej skúšky. Výber mies-
ta oslavy pochopiteľne závisel od miery solventnosti daného študenta a kaviareň 
v tomto ohľade predstavovala najvyššiu métu. Konštantín Čársky sa raz stal účast-
níkom oslavy študenta, ktorý mal zámožnejších rodičov a preto sa oslava konala 
v povestnej bratislavskej kaviarni Astória, kde im pri tom hral vtedy slávny primáš 
Jožko Pihík. Rozveselená skupina študentov spievala spolu s Pihíkom, čo rušilo 
nejedného z ostatných návštevníkov kaviarne. Iným miestom pre zábavu vo vyššej 
cenovej skupine bola petržalská kaviareň Aucafé a blízka reštaurácia Leberfinger, kde 
zvykla vyhrávať vojenská hudba. Väčšina študentov medikov si však svoju oslavu 
po zložení rigoróza organizovalo v skromnejšom prostredí bratislavských viech, na 
ktorú stačilo mať vo vrecku sto korún a niekoľko kolegov a kolegýň a o veselú zába-
vu bolo postarané. Jedným z obľúbených miest bol roh Vysokej a Schöndorfskej uli-
ce. Magnetom bol totiž klavír, ktorý sa tam nachádzal. V letných mesiacoch mladí 
medici radi podnikali výlety loďou na Devín, pri čom nechýbali ani pešie výlety na 
Železnú studničku cez Kolibu alebo do Slamenej búdy. Občas organizovali aj dlhšie 
výlety do Modry, odkiaľ pokračovali do Harmónie a na Piesky.

Konštantín Čársky po promócii nastúpil na miesto asistenta v Ústave patologic-
kej anatómie. Prvý operačný výkon na základe podnetu od prof. MUDr. Jána Kňa-
zovického oslávil v bare, ktorý sa nachádzal v pivničných priestoroch na Panskej 
ulici. Vo voľnom čase mal možnosť ešte dôvernejšie spoznať celé bratislavské oko-
lie. Pri bratislavských popredných kaviarňach oceňoval, že súčasne plnili aj funkciu 
čitární. V podvečernom čase sa v nich mohol stretávať s priateľmi a prediskutovať 
celodenné zážitky, pracovné problémy a vyventilovať nahromadené stresy ešte pred 
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odchodom domov na večeru. Čársky samozrejme nevynechával ani návštevy viech 
na dnešnej Obchodnej ulici, ktoré boli podľa jeho slov od večera plné svojrázneho 
života a podávalo sa v nich najkvalitnejšie víno vďaka vysokej miere konkuren-
cie medzi bratislavskými vinohradníkmi. V ére prvorepublikovej demokracie bol 
svedkom bezproblémového spolužitia bratislavských Slovákov, Čechov, Maďarov, 
Nemcov, Židov aj Rómov.15

Prof. MUDr. Karel František Koch ako humanistický mysliteľ aj praktik

Osobnosť profesora a chirurga MUDr. Karla Františka Kocha (1890 – 1981) je 
najviac (a právom) reflektovaná z hľadiska jeho mimoriadne úspešnej lekársko-pe-
dagogickej kariéry a súčasne aj ako jedného z popredných predstaviteľov domáceho 
občianskeho odboja v podmienkach Slovenského štátu (1939 – 1945). Trochu me-
nej je reflektovaný ako humanistický mysliteľ. Práve tento aspekt jeho osobnosti je 
však mimoriadne dôležitý aj pre lepšie pochopenie jeho odbojových aktivít, ktoré 
vykonával v mene jeho ideálov ľudskosti, ktorým sa usiloval slúžiť aj za cenu ohro-
zenia vlastného života počas druhej svetovej vojny.

Prof. MUDr. Karel František Koch bol už hneď po jeho príchode na Lekársku 
fakultu Univerzity Komenského ako prvý asistent zástupcom profesora Stanislava 
Kostlivého na novozriadenej chirurgickej klinike. Na základe tejto pozície ju v čase 
neprítomnosti profesora Kostlivého aj viedol. Bol mimoriadne zručný pri operá-
ciách a podľa profesora Konštantína Čárskeho v tom čase predstavoval pedagóga 
Lekárskej fakulty, ktorý disponoval najvyššou mierou teoretických i praktických 
znalostí vo svojom odbore. V roku 1927 sa stal neplateným mimoriadnym profe-
sorom chirurgie. V rokoch 1931 – 1934 viedol v zastúpení Ortopedickú kliniku. 
V roku 1934 sa mu podarilo zriadiť Kliniku chirurgickej propedeutiky v budove 
Ortopedickej kliniky na Hlbokej ceste. V máji 1937 bol vymenovaný za plateného 
riadneho profesora chirurgickej propedeutiky. Medzi Kochove voľnočasové aktivi-
ty v tom čase patrili turistika, plávanie, sokolstvo a motorizmus. Pôsobil dokonca 
ako funkcionár Klubu slovenských automobilistov.16 Podobne ako profesor Kostli-
vý bol taktiež členom bratislavskej slobodomurárskej lóže Ján Kollár.17

MUDr. Koch sa neobmedzoval len na činnosť v rámci existujúcich kliník, ale 
v rozpätí rokov 1929 – 1938 sa mu podarilo vybudovať súkromné sanatórium na 
Vegelinovej (dnešnej Partizánskej) ulici č. 19. Po dobudovaní sanatória opustil 

15 ČÁRSKY, K.: Chirurg spomína, s. 72, 80-81, 92-93, 100, 106-108, 111,
16 KALNÝ, S.: Zabudnite na Kocha, s. 53-56.
17 HRADSKÁ, K.: Slobodomurárske lóže v Bratislave, s. 108.
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Kliniku chirurgickej propedeutiky a zameral sa na súkromnú prax vo forme vyso-
ko kvalitnej chirurgickej starostlivosti. V sanatóriu sa liečil aj vedúci predstaviteľ 
slovenského autonomistického hnutia Andrej Hlinka.18 Po etablovaní ľudáckeho 
režimu netrvalo dlho a Ministerstvo školstva a národnej osvety Slovenskej kra-
jiny poslalo 22. decembra 1938 oznam profesorovi Kochovi, že podobne ako aj 
desiatky iných profesorov českej národnosti, sa k 31. decembru 1939 dáva aj on 
k dispozícii Českej a Moravskosliezskej zemi. Neskôr, 7. marca 1939, dostal mi-
nisterský prípis od vtedajšieho dekana Lekárskej fakulty MUDr. Alojza Churu, 
v ktorom sa mu poďakoval za jeho činnosť na pôde Lekárskej fakulty. Profesor 
Koch sa však vďaka svojmu sanatóriu, rôznym známostiam a všestranným aktivi-
tám mohol ďalej venovať lekárskej praxi. Jeho sanatórium po vzniku Slovenského 
štátu však zabrali Nemci, no pozitívom zostávalo, že sa mohol napriek snahám 
vládnych orgánov Slovenského štátu a vďaka nemeckému súhlasu naďalej neru-
šene venovať lekárskej činnosti, ku ktorej pribudli aj odbojové aktivity, vráta-
ne snahy zachraňovať čo najviac ľudských životov. K získaniu dôvery Nemcov 
napomohlo, že v roku 1940 zachránil dcéru vtedajšieho nemeckého vyslanca na 
Slovensku Manfreda von Killingera.19

Profesor Koch bol pritom v nekompromisnej opozícií voči nemeckému naciz-
mu aj voči slovenskému fašizmu reprezentovaného ľudáckym Slovenským štátom. 
Preto po rozpade Česko-Slovenska v roku 1939 vstúpil do protifašistickej odbojo-
vej skupiny Obrana národa, ktorá bola zameraná na obnovenie demokratickej ČSR 
a na Benešove exilové orgány. V tejto súvislosti získaval podporu od majiteľov ob-
chodných domov, bankových úradníkov a kolegov lekárov. Veľmi úzko spolupra-
coval tiež s rodinou architekta Dušana Jurkoviča. Keď bol v roku 1941 uväznený vo 
Viedni, po svojom návrate do Bratislavy musel čeliť novej situácii, keď sa Ústredni 
štátnej bezpečnosti podarilo rozbiť väčšinu ilegálnej skupiny Obrana národa.

Kochova pozornosť sa preto zamerala na blízkeho priateľa Oldřicha Seilera, ktorý 
na Hlinkovom námestí (dnešné Námestie SNP) viedol kníhkupectvo Justícia. Stalo 
sa miestom, kde sa začali stretávať odporcovia ľudáckeho režimu a fašizmu a v jeho 
útrobách prebiehala spravodajská činnosť, ktorá pulzovala medzi Protektorátom, Slo-
venskom a zahraničím. Vďaka jeho širokým kontaktom, ktoré okrem iného, získal aj 
vďaka jeho bohémsky ladenému životu, sa stal kľúčovou osobnosťou odbojovej sku-
piny Justícia

20, ktorá pôsobila v rokoch 1941 – 1945 ako jedna z najaktívnejších skupín 
domáceho protifašistického odboja. V skupine figurovali odbojári prevažne českej 

18 ROVENSKÝ, J.: Českí lekári na Slovensku II, s. 64-65.
19 KALNÝ, S.: Zabudnite na Kocha, s. 25.
20 Pomenovaná podľa názvu kníhkupectva Justícia.
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národnosti a názorovo mala najbližšie k odbojovej skupine Flóra. Hlásili sa k ideá-
lom humanity a demokratickému odkazu prvej ČSR. Vďaka modernej tlačiarni, ktorá 
bola súčasťou kníhkupectva Justícia, bolo možné zhotovovať rozličné falošné doklady 
a preukazy pre Židov alebo českých a francúzskych utečencov. Profesor Koch počas 
svojej odbojovej činnosti preukázateľne zachránil životy siedmych občanov židov-
ského pôvodu. Išlo o Alexandra Ecksteina, Hansa Kellena, Josefínu Kellenovú, Pavla 
Steina, Petra Steina, Jolanu Steinovú a rabína Michaela Weissmandla.21

Profesor Koch si zobral na starosť aj rokovania s vyslanectvami. V rámci Sloven-
ského národného povstania vystupovala Justícia veľmi aktívne a mnohí z jej členov 
odišli do povstania, pričom tam pomohla vyslať aj amerických letcov a dvesto fran-
cúzskych partizánov. Počas náročného obdobia poslednej fázy existencie Sloven-
ského štátu sa viacerí dobrovoľníci z odbojovej skupiny Justícia schádzali v rámci 
nočných schôdzí na blumentálskej fare a Urologickej klinike, alebo v malých bytoch 
na bratislavskej periférii. V marci 1945 krátko pred ukončením vojny bol Kochov 
blízky priateľ a spolupracovník Oldřich Seiler zatknutý nacistami a odvlečený do 
koncentračného tábora Mauthausen, kde zahynul. Na hlavu profesora Kocha bola 
už hneď po okupácii Bratislavy nemeckou armádou vypísaná vysoká stotisícová 
odmena v ríšskych markách. Po etape ukrývania sa podarilo zabezpečiť jeho únik 
z mesta 2. marca 1945. Celú akciu organizovali Dušan Jurkovič so svojimi synmi 
a s francúzskym profesorom Léonom Cholletom.

Keď by sme chceli lepšie pochopiť Kochovu motiváciu k šľachetným činom aj 
za cenu riskovania vlastného života, musíme svoju pozornosť obrátiť k jeho myš-
lienkovému systému, v ktorom sa pohyboval a do ktorého môžeme nahliadnuť aj 
prostredníctvom jeho vydaných publikácii. Profesor Koch sa v nich totiž prezen-
toval nielen ako spisovateľ, ale aj ako originálny a svojrázny mysliteľ filantropie 
a humanizmu s výraznou inklináciou k sociálnemu solidarizmu. V knihe Mrzáci bez 

sveta a svet bez mrzákov z roku 1941 sa empaticky zamýšľal nad trpkým životným 
údelom telesne znevýhodnených ľudí. V rámci svojich úvah za najhoršiu stránku 
ich života označil samotu, no zameriaval sa aj na ich emocionálny život, kde menej-
cennosť považoval v tomto smere za najhoršiu emóciu. Ako jediné riešenie, ktoré 
by mohlo byť východiskom z pocitu menejcennosti, videl zameranie sa na prácu. 
V nasledujúcej knihe Lekár Anonymus z roku 1942, z predaja ktorej boli financované 
aj odbojové aktivity skupiny Justícia, sa venoval úvahám o poslaní lekára. Kľúčovou 
hodnotu v tomto ohľade mala predstavovať ľudskosť. Profesor Koch však vo vzťahu 
k víťazstvu ľudskosti zdieľal obavu jeho obľúbeného básnika Johanna Wolfganga 

21 Pamätník Yad Vashem uznal 25. mája 1971 profesora Kocha za „Spravodlivého medzi národmi“. Bližšie pozri: Koch 
Karl (yadvashem.org)
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von Goetheho, že k tomuto želanému víťazstvu dôjde až v situácii, keď svet už bude 
jedným veľkým lazaretom a človek človeku ošetrovateľom.22

Tematike ľudskosti venoval aj samostatnú knihu Slovo má ľudskosť z roku 1946, 
v ktorej sa venoval aj historizujúcim exkurzom s častými návratmi do nedávno 
ukončeného najstrašnejšieho vojenského konfliktu v ľudských dejinách. Pokúsil 
sa sformulovať vlastný koncept ľudskosti. Nadväzoval pri ňom na „starú“ definíciu 
gentlemana, ktorý sa mal správať vždy tak ušľachtilo, ako to bolo v jeho silách. Člo-
vek sa podľa neho mohol priučiť ľudskosti od veľkých géniov a najväčších učiteľov 
ľudstva. Potenciál rodičov sa v jeho ponímaní obmedzoval na poskytnutie člove-
čenstva. Pri nachádzaní ľudskosti pripisoval nemalú úlohu aj opojeniu láskou. Kaž-
dodennosť moderného človeka ho vôbec nenadchýnala, skôr naopak, rýchly rytmus 
života modernej éry oberal človeka o možnosť dopracovať sa k plnému vyzretiu. 
Vyjadril však nádej, že príde doba, v ktorej bude čitateľov zaujímať viac kultúra ako 
politické otázky. Kultúre pripisoval veľký význam, pretože za jedinú trvalú hod-
notu považoval kultúrny prínos každého jednotlivca a jeho národa. Odmietal však 
nacionalizmus vrátane jeho extrémnej verzie v podobe fašizmu a do budúcnosti 
načrtával obraz prechodu k väčšej identite ako len národnej, čím v podstate antici-
poval fenomén globalizácie.

Z pozície ľudskosti pritom ostro odsúdil fanatizmus, prejavy ktorého sa mu naj-
viac spájali s nacistickým Nemeckom. Do protikladu dával ľudskosť, ktorú si pred-
stavoval ako najlepší základ všetkých zákonov. V kontexte svojich úvah o ľudskosti 
vyzdvihol povolanie lekára, ktorý počas svojich bojov o zachovanie ľudského života 
by mal vedieť najlepšie, akú cenu má ľudský život. Profesor Koch bol pri svojom 
spôsobe uvažovania pozoruhodný aj tým, že poučenie pre ľudstvo neočakával z mi-
nulosti. Na druhej strane pripúšťal, že aj nedávno prežité nesmierne vlny utrpenia 
umožňovali vzrast súcitu a obetavosti. Skúsenosť s nacizmom, fašizmom a komu-
nizmom v ňom umocňovali jeho prirodzený odpor k davu, v ktorom sa jednotlivec 
stratí aj so svojou originalitou a do popredia sa dostáva priemernosť.23

V roku 1946 vyšla profesorovi Kochovi aj ďalšia kniha s názvom Justícia, v ktorej 
sa formou eseje obzeral na aktivity rovnomennej odbojovej skupiny, ktorú viedol 
a súčasne sa zamýšľal nad pálčivými sociálnymi otázkami v kontexte zápasiacich 
ideológii. Dospel pritom k záveru, že treba hľadať šťastie nielen pre jednotlivca, ale 
pre celú spoločnosť a to z dôvodu, že všetci ľudia by si mali byť rovní vo svojich 
právach na život, slobodu a šťastný život.24

22 KALNÝ, S.: Zabudnite na Kocha, s. 36-43, 53, 65-66, 123-124, 126.
23 KOCH, K. F.: Slovo má lidskost, s. 17, 22, 24, 26, 35-40, 44.
24 KALNÝ, S. Zabudnite na Kocha, s. 130-131.
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Prof. MUDr. František Makai a jeho umelecké nadanie a vzťah k umeniu

Ortopéd a neurochirurg prof. MUDr. František Makai (1933 – 2009) bol rodený 
Bratislavčan a mal to šťastie, že jeho otec primár MUDr. František Makai patril medzi 
najvýznamnejších žiakov profesora Stanislava Kostlivého. Neskôr sa stal primárom 
chirurgického oddelenia sanatória Caritas v centre Bratislavy. V tom čase sa v roku 
1933 narodil aj prof. MUDr. František Makai a svoje detstvo strávil v dome na Palac-
kého ulici v Starom meste, kde žil až do roku 1965. Primár MUDr. František Makai si 
spolu s manželkou zvykol vždy v nedeľu posedieť v kaviarni Berlinka, no spoločensky 
žil aj v domácnosti, kam zvykli pravidelne prúdiť návštevy. No svoju prácu bral vždy 
zodpovedne a preto sa vždy o jedenástej večer zvykol rozlúčiť s návštevníkmi. Medzi 
priateľov a častých návštevníkov manželov Makaiovcov, patrili hudobný skladateľ 
a dirigent Alexander Albrecht a hudobný skladateľ Štefan Németh-Šamorínsky, ku 
ktorému chodil prof. MUDr. František Makai desať rokov na klavír. Na hodiny klaví-
ra chodil do jeho bytu na Heydukovej ulici. Neméth-Šamorínsky, ktorého okolie pre-
zývalo „Pišta báči“ nútil mladého Makaia hrávať skladby svojho spolužiaka z gymná-
zia Bélu Bartóka. Nedeľné dopoludnia trávievali viacerí členovia rodiny Makaiovcov 
v dome Alexandra Albrechta na Kapitulskej ulici. Hlavným cieľom týchto stretnutí 
bola spoločná hra v kvartete alebo kvintete. Mladý František Makai hrával na klavír 
a syn Alexandra Albrechta Ján (ktorého všetci prezývali „Hanzi“) na viole. Práve po-
čas týchto spoločných hier sa položili základy ich celoživotného priateľstva. Profesor 
Makai tam okrem toho nadviazal aj priateľstvá s hudobnými skladateľmi Dušanom 
Martinčekom a Ladislavom Kupkovičom. Františka Makaia na Albrechtovom dome 
fascinovala jeho neopakovateľná atmosféra, ktorú spoluutváralo množstvo kníh, hu-
dobných nástrojov, partitúr a obrazov.

Profesor Makai bol prinútený ukončiť hru na klavír v treťom ročníku štúdia me-
dicíny, pretože nebolo už možné rovnako zodpovedne zvládať obidve veci. Muzi-
kálne vlohy mal aj jeho otec, ktorý bol počas štúdií v Budapešti členom vysokoškol-
ského orchestra, ktorý hral cigánsku hudbu. Vďaka tomu hral výborne na cimbal. 
Profesorovi Makaiovi kúpili rodičia klavír, ktorý predtým počas Slovenského štátu 
vlastnil nemecký vyslanec Hans Ludin. Tento klavír mu zostal po celý život a občas 
si na ňom zahral hudbu niektorého z romantikov, ktorých hudbu mal najradšej.

Medzi rodinných priateľov Makaiovcov patril aj známy dirigent Ľudovít Rajter. 
Prof. MUDr. Makai vtedy ešte nevedel, že ho neskôr ako 83-ročného bude ope-
rovať po zlomenine krčku stehennej kosti. Detstvo profesora Makaia bolo úzko 
spojené aj s návštevami Slovenského národného divadla, kde ho rodičia brávali na 
opery. Oveľa viac ho však nadchýnala filharmonická hudba, vďaka čomu sa z neho 
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stal pravidelný návštevník Reduty. Spoločenský nádych mali aj letné pobyty vo ví-
kendovom dome na konci Prievozu v blízkosti Malého Dunaja. V uvedenej záhrad-
kárskej oblasti sa v lete stretávali viacerí starí „Prešporáci“ ako napr. majiteľ kefovej 
továrne Kühmayer, ktorý bol bratom známeho sochára Roberta Kühmayera – au-
tora známej Kačacej fontány na Šafárikovom námestí v Bratislave. Do tejto spoloč-
nosti často chodil aj neskôr známy dirigent Bystrík Režucha.

Profesor Makai sa nepovažoval za kaviarenský typ a väčšinu voľného času veno-
val čítaniu kníh, ku ktorým si vybudoval blízky vzťah už od detstva. Bol pravidel-
ným návštevníkom Steinerovho antikvariátu, kde kupoval množstvo nemeckých 
kníh a starých tlačí. Osobitnou kategóriou jeho knižnice boli historické publikácie 
o medicíne, ktorých mal vyše tridsať. Unikátmi v tomto smere boli talianska chi-
rurgia z roku 1620 a kniha o horúčkach aj s receptami, rovnako zo 17. storočia. 
Počet kníh v Makaiovej domácej knižnici sa postupne vyšplhal na dvetisíc. Profesor 
Makai predstavoval typ vášnivého čitateľa, ktorý čítaval po nociach, v rámci nedieľ, 
prázdnin a vždy, keď mu to umožňovali pracovné povinnosti. Najradšej čítal knihy 
o histórii, biografie a memoáre. V 60. rokoch 20. storočia si nakupoval knihy v le-
kárskych kníhkupectvách v rámci pobytov na kongresoch vo Veľkej Británii. Medzi 
jeho zberateľské záľuby patrilo aj zbieranie nosičov s vážnou hudbou – najmä Jo-
hanna Sebastiana Bacha, Antona Brucknera, Gustava Mahlera, Claudea Debussyho 
a Mauricea Ravela. Veľmi blízko mal aj výtvarnému umeniu, čoho dôkazom bola aj 
jeho pôvodná predstava, že by išiel študovať dejiny umenia.25

Summary

Probes into the Socio-Cultural Life of the Legendary Teachers
at the Medical Faculty of Comenius University

Martin Vašš

The presented paper documents that a significant place in the social and cul-
tural color of interwar, war and postwar Bratislava was held by physicians from 
the ranks of teachers at the Medical Faculty of Comenius University. Through 
a probe into a representative sample of teachers, which consists of professors 
Stanislav Kostlivý, Jaroslav Sumbal, Konštantín Čársky, Karel František Koch 
and František Makai, the author points out the versatility of their personalities 

25 LISPUCHOVÁ, S. – TICHÝ, M.: Spomienky ortopéda profesora Františka Makaia, 2003, s. 6-8, 10-15, 20-21, 24-26.
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and their penetration into the social and cultural life of contemporary Bratislava: 
e.g. cafe life and contacts with artistic bohemians (Kostlivý, Sumbal, Čársky), 
freemasonry (Kostlivý, Koch), the role of writer and humanistic thinker (Koch), 
artistic talent in the field of classical music and friendships with important mu-
sicians (Kostlivý, Makai).
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Farmaceutická výroba na Slovensku
v rokoch 1918 – 1938*

PETER VANEK

Predkladaná štúdia sa zaoberá farmaceutickou výrobou na Slovensku v období 
od vzniku Československa do Mníchovskej dohody. Hlavným cieľom je zodpovedať 
otázku, či možno farmaceutickú výrobu na sledovanom území v rokoch 1918 až 
1938 považovať za skutočne továrenskú, teda či možno hovoriť o farmaceutickom 
priemysle. Pre potreby štúdie definujme zjednodušene a dobovo pojem farmaceu-
tická výroba, resp. farmaceutický priemysel ako oblasť spoločenskej činnosti, ktorá 
sa zaoberá produkciou, distribúciou a predajom liekov a liečiv. Uvedené možno 
v dnešnej dobe chápať len ako čiastku farmácie (lekárnictva), ktorá je definovaná 
napríklad Zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: „Farmácia je 

skúšanie liekov, uvádzanie liekov na trh a uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo 

uvádzanie zdravotníckych pomôcok do prevádzky, výroba liekov, veľkodistribúcia liekov, 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zabezpečovanie a kontrola kvality, účinnosti a bez-

pečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok.“
1

Vo vzťahu k úrovni dosiahnutého poznania možno konštatovať, že dejinám far-
maceutickej výroby v 20. a 30. rokoch 20. storočia na Slovensku bola venovaná iba 
veľmi malá pozornosť. V tuzemskej historiografii sa k predmetnej téme dá nájsť len 
niekoľko krátkych statí. Napríklad v 10. zväzku edície o chemickom priemysle, de-
dikovanému práve farmaceutickému priemyslu, je zachytený vývoj v celej republike 
v rokoch 1918 až 1939 na necelých piatich stranách. V knihe je farmácia na Sloven-
sku rozoberaná na necelých dvoch stranách a to s dôrazom na školstvo a spolkovú 
činnosť.2 Môžeme sem pridať taktiež dizertačnú prácu Branislava Krasnovského. 

* Táto štúdia vznikla vďaka financiám z Fondu pre podporu výskumu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
projekt FPPV-23-2021 Chemický priemysel a farmaceutická výroba na Slovensku v medzivojnovom období.

1 Kompletné znenie zákona, ako aj ďalších právnych predpisov, je dostupné na webovej stránke Štátneho ústavu pre 

kontrolu liečiv. Pozri Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

2 KRASNOVSKÝ, B. – SENČEK, R. – UHER, M.: Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. História farmaceutick-

ého priemyslu na Slovensku (10. zväzok), s. 37-41.
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V jej jadre sa nachádza niekoľko strán o farmaceutickom priemysle na Slovensku, 
v období od poslednej tretiny 19. storočia po koniec 40. rokov 20. storočia, pričom 
medzivojnovej ére je venovaný opäť minimálny priestor.3 Za riekou Moravou vyšla 
syntéza pod vedením Luďka Holuba, zameraná na odbory chemického priemyslu 
v Československu počas 20. storočia. V prípade farmaceutického odvetvia v sledo-
vanom období sa autor zaoberá výhradne českými krajinami.4 

Postavenie v rámci odvetvovej štruktúry hospodárstva
a teoretická definícia priemyselného závodu

V rámci odvetvovej štruktúry hospodárstva medzivojnového Československa 
spadala farmaceutická výroba najmä pod chemický priemysel.5 Zámerne uvádzame 
výraz „najmä“, keďže časť produkcie bola súčasťou minimálne ďalšieho odvetvia, 
resp. ďalšej oblasti spoločenskej činnosti. Konkrétne v Sčítaní ľudu z 15. februára 
1921 sa uvádza, že chemický priemysel zahŕňal okrem iných aj nasledovné „farma-
ceutické“ druhy povolania – „výroba lučobných výrobkov k účelom technickým a lekár-

nickým“; „výroba éterických olejov a voňaviek“ a „lekárne“.6 
V ďalšom Sčítaní ľudu z 1. decembra 1930 došlo k tzv. „zmene v klasifikácii po-

volaní“, v dôsledku ktorej boli lekárne preradené z chemického priemyslu do zdra-
votníckej služby.7 Dôvodom na zmeny v klasifikácii povolaní v Sčítaní ľudu z 1. de-
cembra 1930 (nielen v chemickom odvetví) bola najmä snaha o zosúladenie tejto 
štatistickej publikácie so sčítaním živnostenských závodov, ktoré bolo vykonané 
k 27. máju 1930. Výsledkom zosúladenia bol „symbiotický“ vzťah, keď sčítanie zá-

3 KRASNOVSKÝ, B.: Dejiny chemického priemyslu na Slovensku v období rokov 1867 – 1949, passim. 
4 HOLUB, L. et al.: Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 – 1990, s. 633-684.
5 Farmaceutický priemysel bol uvádzaný ako súčasť chemického odvetvia v rôznych vtedajších štatistikách, 

hospodárskych ročenkách, sčítaniach ľudu a závodov, ako aj v dobovom profesijnom časopise Chemické listy pro vědu 
a průmysl. Pozri napríklad Chemické listy pro vědu a průmysl, s. 221-222. Po preštudovaní kategorizácie priemyselných 
odvetví v dobových prácach možno pod chemický priemysel medzivojnového obdobia v Československu zahrnúť päť 
väčších celkov, respektíve subodvetví – priemysel anorganickej a organickej chémie, priemysel viskózových vlákien, 
gumárenský priemysel a farmaceutickú výrobu. Medzi jednotlivými celkami dochádzalo k prelínaniu v rámci ich 
výrobných programov. Zároveň treba podotknúť, že obsah pojmu chemický priemysel možno dnes chápať podstatne 
širšie. Bezpochyby by sa mohlo hovoriť o potravinárskej, sklárskej, papierenskej chémii a pod. 

6 Sčítanie ľudu v republike Československej zo dňa 15. februára 1921. II. diel (povolanie obyvateľstva). 3. časť (Slovensko a Pod-

karpatská Rus), s. 140. V uvedenom sčítaní patrili pod chemické odvetvie ešte „výroba bariev, fermeží, lakov, tužiek, 

černidiel a pod.“; „mydlárstvo a iný priemysel tukový“; „výroba látok zápalných a výbušných“; „výroba klihu, umelého hnojiva 

a zpracovanie odpadkov vôbec“; „rafinovanie minerálnych olejov“ a „destilácia dreva, zpracovanie pryskierice, smoly, dechtu 

a pod.“. Pozri ibidem, s. 140-141.
7 Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl II. Povolání obyvatelstva. Část 1. Druhy, skupiny a třídy 

hlavního povolání, poměr k povolání a sociální příslušnost, třídy vedlejšího povolání, s. 17*-21*.
  Popri lekárňach boli z chemického priemyslu vyňaté „výroba jedlých umelých tukov a olejov“ a „pohodnictví“. Slovenský 

ekvivalent pojmu „pohodnictví“ predstavuje pojem „konidráčstvo“. Konidráčstvo zahŕňalo najmä likvidáciu uhynutých 
a odchyt túlavých zvierat. Pozri ibidem, s. 21*.
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vodov obohatilo výsledky sčítania ľudu hlavne informáciami o zárobkovo činnom 
obyvateľstve, pričom sčítanie ľudu na druhej strane doplnilo sčítanie závodov dáta-
mi o neproduktívnom obyvateľstve a jeho „výžive závislej na jednotlivých odvetviach 

výroby“. Práve pre potreby zjednotenia oboch sčítaní bolo potrebné vykonať spo-
mínané zmeny v klasifikácii, čo vytvorilo spoločnú komparačnú bázu. Samozrejme, 
zosúladenie nebolo absolútne, ale len približné. Úplnú unifikáciu sa nedalo docieliť, 
keďže účel i metóda oboch sčítaní z roku 1930 boli diametrálne rozdielne.8 

Treba podotknúť, že na Slovensku v medzivojnovom období mali práve lekárne 
veľký podiel na farmaceutickej výrobe. V ich laboratóriách sa realizovala hlavne 
produkcia jednoduchých liečivých prípravkov. Význam lekární možno nepriamo 
odhadnúť pri porovnaní počtu v nich pôsobiacich pracovníkov s počtom pracovní-
kov v celom chemickom odvetví. Na základe sčítania ľudu pôsobilo v chemickom 
priemysle na Slovensku k 15. februáru 1921 až 4 576 pracovníkov (v sčítaní ozna-
čené ako „úhrn v povolaní činných“), z ktorých až 715 pracovalo práve v lekárňach, 
teda 15,6 % z celkového počtu.9 K 1. decembru 1930 pôsobilo v lekárňach o 105 
pracovníkov viac a ich percentuálny podiel stúpol až na 23,2 %.10 

Snahu dospieť k úhrnnému počtu pracovníkov v predmetnej výrobe komplikuje 
aj odlišná kategorizácia a názvoslovie jednotlivých druhov povolaní v dobových 
štatistikách, ročenkách a pod. Napríklad v Statistickom zpravodaji sú v porovnaní 
so sčítaniami ľudu uvedené rozdielne druhy povolaní.11 V rámci chemického prie-
myslu v roku 1935 je v uvedenej publikácii farmaceutická výroba reprezentovaná 
„chemicko-farmaceutickými prvovýrobkami“ a „spracovaním chem.-farm. prvovýrobkov do 

disp. foriem“. Tak ako v Sčítaní ľudu z 1. decembra 1930 neboli v Statistickom zpravodaji 
pod chemický priemysel zahrnuté lekárne.12 Len pre zaujímavosť pôsobil na Slo-
vensku v roku 1935 v „spracovaní chem.-farm. prvovýrobkov do disp. foriem“ len jeden 
pracovník. Celkový ročný odbyt mal hodnotu 79 000 Kč. V prípade produkcie „che-

micko-farmaceutických prvovýrobkov“ výkaz neuvádza ani jedného pracovníka.13

Popri zaradení farmaceutickej produkcie pod viacero odvetví a pri odlišnej ka-
tegorizácii, dochádzalo navyše v rámci evidencie k prekrývaniu dát o sledovanej 
výrobe s dátami ďalších nefarmaceutických druhov povolaní. Na základe uvede-
ného je veľmi ťažké odlíšiť koľko pracovníkov z konkrétneho druhu povolania 

8 Ibidem, s. 17*-18*. 
9 Sčítanie ľudu, s. 140-141.
10 Sčítání lidu, s. 29 a 36. Uvedený údaj bol vypočítaný už po zohľadnení vyňatých „výroby jedlých umelých tukov a olejov“ 

a „konidráčstva“z chemického priemyslu v Sčítaní ľudu z 1. decembra 1930. Pozri ibidem, s. 32 a 36.
11 V Statistickom zpravodaji sú druhy povolaní označované ako „výrobné odvetvia“. Pozri Statistický zpravodaj, 1939, s. 11.
12 Ibidem, s. 11.
13 Národní archiv Praha (ďalej len NAP), fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností (ďalej len MPOŽ), šk. č. 

1126, č. j. 118625/38, Průmyslová výroba podle skupin průmyslu a výrobních odvětví, Průmysl chemický r. 1935.
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sa reálne venovalo produkcii pre farmaceutické účely. Všetky uvedené aspekty 
výrazne sťažujú vykonanie porovnania vývoja zamestnanosti, počtu závodov, 
hodnoty odbytu a podobne.

Na zodpovedanie otázky o charaktere produkcie, teda či možno považovať far-
maceutickú výrobu na Slovensku v rokoch 1918 až 1938 za továrenskú (priemy-
selnú), je potrebné zadefinovať v dobovom kontexte základnú jednotku priemy-
selnej výroby – „továrenský závod“. Vo vtedajších prácach sa používali pojmy ako 
„továreň“, „priemyselný závod“ a „väčší živnostenský závod“, ktoré predstavovali 
synonymá k termínu továrenský závod. Zároveň tento pojem možno zjednodušene 
nahradiť výrazmi „závod“ či „podnik“.14 Továrenský závod bol určený minimálnym 
počtom v ňom aktívne pracujúcich osôb alebo úrovňou strojného zariadenia, prí-
padne oboma kritériami naraz. Výroba, ktorá nespĺňala požadované kritéria, bola 
označovaná ako „remeselný závod“, „drobná živnosť“, respektíve „domácka malový-
roba“. V prvej spoľahlivej štatistike o priemyselnej výrobe v Uhorsku z roku 1898 
je podmienkou pre továrenský závod minimálny počet 20 pracujúcich osôb.15 
V štatistikách z rokov z roku 1926 a 1938 je dolná hranica na úrovni 18 pracovní-
kov.16 Navyše existovali i rôzne výnimky. Napríklad v rámci určitých odvetví a jed-
notlivých výrob sa dolná hranica posúvala na 10, respektíve 5 osôb, alebo dokonca 
nebol vôbec stanovený minimálny počet pracovníkov. Miera vyspelosti strojného 
zariadenia bola v niektorých prípadoch rozhodujúca.17 Práve toto kritérium ponú-
kalo mnoho interpretačných možností továrenského závodu.

Nejasná definícia spomínaných pojmov spôsobovala pomerne veľké problémy 
pri vytváraní každoročných evidencií priemyselnej výroby v republike. Dôkazom 
toho je korešpondencia medzi ministerstvom obchodu a príslušnými úradmi z de-
cembra 1937 a z prvého kvartálu roku 1938.18 Štátny úrad štatistický, ako najvyššia 
autorita nakoniec konštatoval, že hlavné kritérium továrenského závodu nespo-
čívalo v počte činných osôb, ale v povahe samotnej výroby (úroveň strojného za-
riadenia, náročnosť výroby, miera elektrifikácie a pod.). Svoje stanovisko demon-
štroval na príklade farmaceutického priemyslu, v ktorom 6 činných osôb (myslené 
na jeden závod) „je už znakom veľkého podniku“, samozrejme prihliadajúc na povahu 

14 V štúdii uprednostňujeme pojem „závod“ pred pojmom „podnik“, pričom ich pre zjednodušenie považujem za 
ekvivalentné. Pojmoslovie však nebolo ujednotnené, napr. Statistický zpravodaj, 1939, roč. II.,  č. 1-2, s. 13 a s. 15 
uvádzal v jednej stati pojem „väčší priemyselný závod“, ale aj „závod“.  

15 ZAŤKO, P.: Industrializačná politika Maďarska a jej výsledky, s. 31.
16 Statistická příručka republiky Československé IV, s. 112; Statistický zpravodaj, 1939, s. 12.
17 Statistický zpravodaj, 1939, s. 12.
18 NAP, fond Předsednictvo ministerské rady republiky Československé (ďalej len PMR), inv. č. 2843, šk. č. 3912, 

č. j. 384, Evidencia priemyselnej výroby na Slovensku (Matrika) a Statistika (evidence) průmyslové výroby 
na Slovensku; součinnost okresních úřadů, 21. feb.1938, s. 1-2 a 30. mar. 1938, s. 1-3.
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výroby. Zároveň Štátny úrad štatistický priznal nejednoznačnosť pojmov a odpo-
ručil stanovenie presných kritérií pre plánované sčítanie závodov v roku 1940.19 

Farmaceutické závody a lekárne v českých krajinách a na Slovensku

Po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa v roku 1918 začalo do-
chádzať k intenzívnemu prenikaniu farmaceutických subjektov z českých krajín 
do východných častí novovzniknutej republiky. Treba podotknúť, že producenti 
zo Slovenska neboli zväčša schopní konkurovať vyspelejším partnerom zo západu 
štátu. Ďalší aspekt, ktorý bránil rozvoju tohto druhu výroby na Slovensku pred-
stavovala aj nízka kúpyschopnosť obyvateľstva. Tuzemské firmy, reprezentované 
najmä firmami z českých krajín, umiestňovali svoje články hlavne na vnútornom 
trhu, pričom sa dostávali do tvrdého konkurenčného boja so zahraničnými spoloč-
nosťami. Tie popri predaji vlastných výrobkov v rámci republiky navyše zriaďovali 
na území Slovenska relatívne veľké adjustačné závody. Potreba uspieť v hospodár-
skej súťaži bezpochyby predstavovala významný faktor stimulujúci rozvoj farmácie 
v Československu, ktorá spolu s nemeckou a francúzskou patrila koncom 20. rokov 
20. storočia v mnohých oblastiach produkcie k európskej špičke.20 

V rámci hraníc celého Rakúsko-Uhorska (tým pádom aj nástupníckeho štátu 
Československa) sa nachádzal najstarší farmaceutický producent v Prahe. Konkrét-
ne išlo o laboratórium lekárne U černého orla, kde od roku 1857 vyrábal Benjamin 
Fragner tzv. „Balsam Dr. Rosy“ a „Pražskú domácu masť“. Za významný míľnik mož-
no považovať rok 1889, keď došlo k zavedeniu strojovej produkcie. Neskôr v roku 
1930 firma presunula svoju výrobu z lekárenských priestorov do moderného závo-
du v Dolních Měcholupech (dnes súčasť Prahy).21 

Okrem spomínanej spoločnosti Benjamin Fragner sa aj ostatní veľkí producenti 
medzivojnového obdobia nachádzali výhradne v českých krajinách, pričom v nich 
bol výrazne zastúpený nemecký kapitál. Išlo napríklad o Chemosan-Hellco (Komárov 
u Opavy), figurujúci vo vlastníckej štruktúre nemeckého chemického koncernu 
I. G. Farbenindustrie A. G.), či Cephag (Ústí nad Labem), patriaci pod Gehe-Werke 

A. G. Svoju distribúciu i výrobu mali v Československu zastúpené vo väčšej miere aj 
švajčiarske a francúzske firmy. Medzi ďalšie významné farmaceutické spoločnosti 
patrili Dr. R. Heisler v Chraste pri Chrudime, Interpharma v Prahe, Kolínska lučob-

ná v Kolíne, Medica v Prahe, Norgine v Ústí nad Labem, Pragochemia a Remed, obe 

19 Ibidem.
20 KRASNOVSKÝ, B. – SENČEK, R. – UHER, M.: Chemický priemysel, s. 37.
21 HOLUB, L. et al.: Vývoj chemického, s. 633.
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v Prahe. Vedľa vyššie spomenutých pôsobilo v republike niekoľko desiatok men-
ších subjektov a lekárenských laboratórií.22 

V kontraste s českými krajinami sa na Slovensku nachádzali výrazne menší pro-
ducenti, pričom ich význam bol v rámci celoštátneho trhu minimálny. Spomínaná 
pražská spoločnosť Medica založila v roku 1920 v Bratislave expozitúru, zaobera-
júcu sa výhradne skladovaním a distribúciou jej produktov lekárňam. Išlo najmä 
o Algosan, Pyodesin, rozličné masti a tinktúry.23 V celoročnom priemere roku 1938 
pôsobilo v jej pobočkách v Bratislave a Žiline spolu 50 pracovníkov (kancelársky 
personál, skladníci, baliči, pomocné sily a šoféri).24 

Medzi ďalšie firmy, založené v roku 1920, patrili Leblanc v Istebníku nad Váhom 
(dnes súčasť Trenčína) a Tatra v Kostolnej pri Trenčíne. Prvá sa zameriavala na 
produkciu liečivých extraktov, kozmetických prostriedkov a iných chemických lá-
tok. Druha menovaná sa stala lokálne známou pre výrobu francovky a rastlinných 
extraktov i produktov. Obe trpeli od svojho založenia problémami ekonomického 
charakteru a do roku 1922 zanikli.25 Na trhu pôsobila aj tradičná spoločnosť Car-

pathia v Prievidzi, známa spracovaním ovocia a ovocnými destilátmi. Počiatkom 
20. rokov 20. storočia sa v jej výrobnom portfóliu nachádzali napríklad aj extrakty 
z liečivých rastlín či éterické oleje.26 Treba však podotknúť, že závody spoločnosti 
Carpathia patrili do potravinárskeho priemyslu a len doplnkovo vyrábali aj farma-
ceutický sortiment.

Roku 1932 započala svoju činnosti firma Facet v Piešťanoch, spojená s menom zakla-
dateľa Dr. PhMr. Ladislava Poláka. Konkrétne produkovala hlavne galenické preparáty. 
Farmaceutickú výrobu na Slovensku ďalej zastupovali mnohé lekárenské laboratória, 
ako napríklad v Martine. Založené bolo v období 30. rokov 20. storočia PhMr. Anto-
nom Krajčovičom a zaoberalo sa prípravou jednoduchých liečivých preparátov.27

Z exportného hľadiska predstavovala výnimku v rámci Slovenska chemicko-far-
maceutická spoločnosť Optokema Dr. E. Donáth v Bratislave. Podľa evidencie výroby 
z roku 1938 vyvážala vlastné produkty okrem českých krajín aj do Nemecka a Pales-
tíny. V spomínanej Palestíne ju zastupovala firma Ephraim Shocher drugs & chemicals 

22 NAP, fond Ústřední svaz československého průmyslu (ďalej len ÚSČP), inv. č. 201, šk. č. 203, bez čísla jednotky 
(ďalej len bez č. j.), Chemie, Hospodářský rozhled ze dne 27. října 1938, Farmaceutika. 

23 KRASNOVSKÝ, B. – SENČEK, R. – UHER, M.: Chemický priemysel, s. 39-40.; Slovenský národný archív Bratislava 
(ďalej len SNA), fond Ministerstvo hospodárstva (ďalej len MH), inv. č. 25, šk. č. 243, bez č. j., Evidencia prie-
myselných podnikov – „MEDICA“ SLOV. ÚČAST. SPOL. PRE VÝROBU CHEMIC. ČLÁNKOV A LIEČIV V 
BRATISLAVE.

24 SNA, fond MH, inv. č. 25, šk. č. 243, bez č. j., Evidencia priemyselných podnikov – „MEDICA“ SLOV. ÚČAST. 
SPOL. PRE VÝROBU CHEMIC. ČLÁNKOV A LIEČIV V BRATISLAVE.

25 KRASNOVSKÝ, B. – SENČEK, R. – UHER, M.: Chemický priemysel, s. 40. 
26 Ibidem, s. 40.
27 Ibidem, s. 40.
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z Tel Avivu. V celoročnom priemere toho istého roku v nej síce pôsobilo len 10 
pracovníkov, avšak do jej výrobného portfólia patrilo viac ako 20 výrobkov, naprí-
klad Acitophosan, Heparsol a Virapin.28

Záver

Chemický priemysel Československa patril počas 20. a 30. rokov 20. storočia, 
vzhľadom na počet pracovníkov, k relatívne menším odvetviam. Jeho význam spočí-
val v produkcii strategických výrobkov a polotovarov, nevyhnutných pre fungovanie 
a obranu štátu. Pod toto odvetvie spadala, podľa dobových zdrojov, aj farmaceutická 
výroba. Pri pohľade na počty pracovníkov, objem a povahu výroby možno konštato-
vať, že na Slovensku v sledovanom dejinnom úseku podnikali v predmetnej výrobe 
zväčša len malé subjekty. Prvý farmaceuticky významný závod, skutočne priemysel-
ného charakteru, bol vybudovaný až v roku 1943 v Hlohovci. Spoločnosť sa nazýva-
la Slovenské alkaloidy a medzi jej články patrili najmä ópiové alkaloidy. Na základe 
vyššie uvedeného nemožno považovať predmetnú produkciu na Slovensku v rokoch 
1918 až 1938 za priemyselnú. Nemožno teda hovoriť o farmaceutickom priemysle. 
Vtedajšiu realitu lepšie vystihuje slovné spojenie „farmaceutická výroba“.

Summary

Pharmaceutical Production in Slovakia during 1918 – 1938

Peter Vanek

The presented study deals with history of pharmaceutical production in Slo-
vakia in years 1918 – 1938. The goal is to provide an answer to the question 
whether it is possible to consider the production in Slovakia during the interwar 
period as industrial, that being said, if it is possible to talk about pharmaceutical 
industry. This research is based on the study of contemporary statistical reports 
in combination with archive materials included in the Central Union of Czecho-
slovak Industry fund, the Ministry of Industry, Trade and Trades fund, the Pres-
idency of the Council of Ministers fund (all three placed in National Archive in 
Prague) and the Ministry of Economy fund (placed in Slovak National Archive 

28 SNA, fond MH, inv. č. 25, šk. č. 243, bez č. j., Evidencia priemyselných podnikov – “Optokema“ Dr. E. Donáth 
chem. a farm. závody. 
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in Bratislava). In conclusion, that it would be hard to speak about advanced 
pharmaceutical industry in Slovakia. Pharmaceutical preparations were mostly 
made in small factories and pharmacy laboratories or were imported from Czech 
countries or from abroad.
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Studenti a absolventi lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v první polovině 20. století: 
sociální struktura, průběh studia, studentský 
život, profesní kariér (dizertační práce 
obhájená 2. 9. 2020, vedoucí
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.)

TEREZA KOPECKÁ

Úvod a metody

Tato práce komplexně rozebírá sociální historii lékařů, narozených na přelomu 
19. a 20. století. Využívá k tomu postupy historiografické, demografické, sociolo-
gické, geografické, statistické a další. Věnuje se problematice genderu a etnicity, 
aspektům profesního a soukromého života, významným momentům i každoden-
nosti. Kohortu osob na pomezí ztracené a největší generace sleduje od rakousko-
-uherského dětství až do normalizačního stáří.

Staví na kvalitativní i kvantitativní analýze četných archivních fondů (zejména 
sériových, ale i unikátních pramenů), statistických ročenek, dobových publikací, 
memoárů, sekundárních zdrojů a objektů. Pomocí takto získaných souborů dat 
i jednotlivých případů vypráví nejen historii průměrných (prosopografii), ale i vý-
jimečné až extrémní způsoby prožívání sledovaného období. Teprve kombinace 
obojího může tak diverzní generaci postihnout. Její dynamiku pomáhá pochopit 
koncept identity a jejích změn.

Studenti

Studovanou kohortu tvoří ročník studentů (n = 564), kteří se zapsali ke studiu me-
dicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v zimním semestru roku 1920. Jejich 
osobní údaje deponuje ve formě různých sériových pramenů Archiv Univerzity Kar-
lovy v Praze. Složení kohorty bylo ve srovnání s publikovanou statistikou (fakultní 
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i univerzitní) poněkud neobvyklé, ale odvíjelo se od aktuální politické situace, která na 
univerzitu přiváděla občany SHS, oblasti formujícího se Sovětského svazu, Bulharska 
a dalších zemí. Sociální skladba splnila očekávání a délka studia jednotlivých sociálních 
skupin také: bylo zřejmé, že ti nejchudší se snažili vystudovat co nejdříve, zatímco štědře 
financovaní studenti neměli v některých případech motivaci dostudovat vůbec.

Velká část práce se věnuje období studia, které mělo vzhledem ke značné vstup-
ní sociální diverzitě různou podobu, od prodlouženého dětství až po tvrdý každo-
denní boj o přežití, jak ho popisovali sociálně nejslabší studenti, tvořící komunitu 
Masarykovy koleje na Hradčanech. Ti tvořili specifickou, silně kohezní komunitu, 
kterou kromě chudoby spojovala i aktivní válečná zkušenost.

Objektem zájmu není jen subkohorta úspěšných mediků, ze kterých se stali lé-
kaři, ale i neúspěšní studenti. Odchod z lékařské fakulty byl navzdory očekávání 
většinou nevynucený, u cizinců působil dojmem akademické turistiky. Studijní vý-
sledky této skupiny pomohly odkrýt některá zajímavá fakta, například že vyhledá-
vaný examinátor z anatomie Karel Weigner byl ve skutečnosti stejně přísný jako 
jeho obávaný kolega Jan Janošík.

Lékaři

Profesní zaměření lékařů bylo výrazně ovlivněné nově založeným Státním ústa-
vem pro zubní lékařství, který umožňoval komfortní specializaci a pak i profesní 
svobodu. Povolání stomatologa volily zejména ženy, což jim pravděpodobně umož-
nilo propojit zajímavou a vysoce kvalifikovanou profesi s osobním životem.

Sledování profesních a dalších rozhodnutí subkohorty žen patří k nejzajíma-
vějším částem práce. Skloubit náročnou profesi s rodinným životem nebylo jed-
noduché a na příkladech z kohorty i mimo ni jsou patrné různé přístupy a jejich 
výsledky, které byly někdy optimální a jindy tragické. Další oceňovanou částí jsou 
kolektivní biogramy různých profesních podskupin lékařů.

Specifické podmínky měli i medici a lékaři židovští. Kvůli omezenému vstupu 
na univerzity ve svých domovských zemích (numeru clausu) přicházeli i z poměrně 
vzdálených lokalit. Jejich život tu nebyl nijak omezen, ale po vyhlášení protektorátu 
se ocitli v pasti. Během druhé světové války byli prakticky vyhlazeni, pokud včas nee-
migrovali. Vzhledem k národnostní heterogenitě kohorty k tomu docházelo různým 
způsobem – zařazením do evidence (na základě kritérií stanovených norimberskými 
zákony) a centrálně organizovanou deportací, což se dělo na západě, tedy mimo jiné 
v českých zemích, a přepadáváním vesnic následovaným postřílením obyvatelstva, 
označeného za židovské, což byl postup praktikovaný ve východní Evropě.
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V kohortě byly i zajímavé případy intersekcionality genderu, etnicity a dalších 
faktorů, které vedly k odlišnému vnímání těchto osob ze strany majoritní společ-
nosti. V období druhé světové války ovšem intersekcionalita nebyla v popředí zá-
jmu, o osudu lékařů (i jejich pacientů) rozhodovala formální etnická identita.

Diskontinuita jako klíčový prvek

Profesní kariéra této generace lékařů byla obecně výrazně diskontinuální. Pod-
mínky pro výkon povolání se diametrálně lišily za různých politických režimů: 
výrazně se měnila odborná náplň medicíny, vztah k pacientům, docházelo i k re-
definici profese, změnám institucionálního zázemí a sociální mobilitě celé této spo-
lečenské skupiny. Za nejvýraznější zlom v tomto smyslu lze označit rok 1945.

Tito lékaři byli prvotně formováni v monarchii, dospěli v demokracii a od kon-
ce 4. decennia až do své smrti (kromě několika výjimek, které se dožily sametové 
revoluce) žili v totalitě – nacistické a komunistické. Jejich chování vůči představi-
telům totalitních režimů bylo posuzováno tvrdšími kritérii než u běžných občanů, 
pravděpodobně s ohledem na morální kredit profese, který je tradičně považován 
za vysoký. Ani „vládnoucí dělnické třídě“ se je nepodařilo diskreditovat, navzdo-
ry zásahům do profesní svobody, ekonomickému útlaku a přesvědčení, že lékaři 
coby členové opovrhované inteligence parazitují na okraji společnosti. Určitá míra 
loajality byla nutná za nacismu i komunismu, ale přílišná loajalita (až kolaborace) 
byla trestána v pozdějších obdobích, kdy společnost hledala cesty, jak se vyrovnat 
s vlastní minulostí.

Lékař zůstal i v období reálného socialismu v kolektivním vědomí lidí hrdinou. 
Svým altruismem, potřebností a lidskostí si zajišťoval poměrně velký sociální ka-
pitál, napříč společenskými zřízeními. A chudoba, která vstoupila do života lékařů 
po roce 1948, k pozitivnímu obrazu jen přispěla. Přesto bylo mezi členy kohorty 
i několik osob, které se dopustily zločinu – od banálního podvodu až po vraždu.

Některé prvky kohortu/generaci rozdělovaly (orientace na stomatologii, uzaví-
rání sňatků uvnitř lékařské komunity), jiné je rozdělovaly (sociální původ, ambice, 
politické názory). Na úspěšnost profesní kariéry a dosažení formálních poct měla 
velký vliv různá rozhodnutí (volba oboru, typu péče, cílové klientely, politická an-
gažovanost) i schopnost adaptovat se na proměnlivé vnější podmínky.

Práce se také snaží najít odpověď na otázku, jak lékaři nazírali poválečný po-
litický režim a jak jím byli nazíráni. Většina pravděpodobně tvořila „šedou zónu“ 
(stejně jako v obecné populaci), někteří s komunismem souhlasili a aktivně spolu-
pracovali, jiní nesouhlasili. Navzdory jakkoli silnému vnitřnímu nesouhlasu legální 
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forma vyjádření neexistovala a otevřený nesouhlas byl neslučitelný s jakoukoli kva-
lifikovanou profesí, pokud vůbec se životem na svobodě.

Lékaři byli politickými změnami nejen ovlivňováni, ale sami je také vytvářeli. 
Byli silnými společenskými aktéry a nepostradatelnou profesní skupinou.

Diskuse

Tato práce je limitována nedostatečnou zpracovaností poválečného období 
v historicko-medicínské literatuře i v historiografii vůbec, a navíc omezeným vý-
běrem a menší specificitou poválečných pramenů. Sériové prameny, využité pro 
období meziválečné a válečné, přesnou poválečnou obdobu nemají, například zdra-
votnické ročenky, které po roce 1948 neuvádějí jména lékařů, a tím neposkytují 
dostatečně specifické informace.

V závislosti na zvyklostech jednotlivých archivů badatel naráží i na zákonné 
limity spojené s archivním zákonem a GDPR, a především na torzovitost a ne-
zpracovanost mladších fondů. V mladším období (50. a 60. léta 20. století) je tedy 
nucen stavět spíše na údajích platných pro celou generaci lékařů a na jednotlivých 
případech.

Obecně je ale toto období z hlediska tématického vymezení práce méně význam-
né, protože velká část kohorty se nedožila roku 1945, od poloviny padesátých let 
začala i přirozeně vymírat a v roce 1957, kdy bylo reformováno národní pojištění 
a hranice důchodového věku se posunula na 55 a 60 let, se všechny ženy a význam-
ná část mužů – členů kohorty přehoupla přes důchodový věk. Přestože to nezna-
menalo nutně odchod do starobního důchodu, znamenalo to odchod z významných 
míst, zvláště pokud jejich osobní anamnéza neodpovídala politickým požadavkům, 
a zřejmě i změnu oboru.

Závěr

Tato dizertační práce měla za cíl obohatit a zpřesnit údaje o studentech medi-
cíny a lékařích ztracené a největší generace v Československu. Použitím velkého 
množství primárních pramenů a moderních metod a konceptů umožňuje vidět 
problematiku v nových souvislostech a zároveň nabízí nové směry, kudy se v ba-
datelské práci vydat. Na doporučení vedoucího práce a oponentů je připravována 
pro knižní vydání.
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Summary

Students and Graduates at Faculty of Medicine of Charles University
in the First Half of the Twentieth Century: Social Structure, Curriculum, 
Student Life, and Professional Careers

Tereza Kopecká

The topic of medical studies in the first half of the twentieth century offers 
an interesting insight into the community of first-republic youth, developing 
modern medicine and universities. A prosopographical study brings the possi-
bility to perceive the topic from multiple points of view: demographical, social, 
political, in terms of gender etc. The students who act as the subject of this study, 
have lived through a major part of the twentieth century; their common form-
ing experience was the World War One but later, they differentiated enough to 
let us look inside the world of science, hospital and community medicine, un-
derground movements, active politics and even art. Their medical careers were 
influenced by the changes in organization of the public health care system that 
led to the loss of professional freedom. These difficulties could have been over-
come by the social capital they had created yet during the school years. The main 
issue of the scientific life was the discontinuity caused by the World War Two 
and the association between science and politics in the afterwar period.
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Recenzie, správy a podujatia

ČERNÝ, K.: Ze Zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novoveku.
Praha: Academia, 2020, 494 s.

V posledných rokoch sa stravovanie a jedlo ako predmet historického výskumu 
v rámci dejín každodennosti čím ďalej tým viac dostáva do pozornosti historikov 
českej a slovenskej historicko-akademickej obce. Príkladom je viacero nedávno 
publikovaných prác ako Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku od 
Diany Duchoňovej a Tünde Lengyelovej (Bratislava, 2017)1 či zborník štúdií Kra-

jiny prostřených i prázdných stolů I. a II. (Pardubice, 2016 a 2017)2 z dielne viacerých 
českých historikov. Len prednedávnom vyšla ďalšia kniha s podobnou tematikou, 
ktorej autorom je český historik Karel Černý, autor rozsiahlej publikácie o more 
v stredoeurópskom priestore v období novoveku.3 Karel Černý ako odborník na 
dejiny lekárstva sa vo svojej novej publikácii zameral na tri požívatiny – čokoládu, 
kávu a čaj, ktoré síce nie sú pôvodnými potravinami Európy, no vďaka ich chuti, 
účinkom a neskôr aj sociálno-ekonomickému významu získali postupne takú po-
pularitu, že v súčasnosti nechýbajú v žiadnom regáli veľkých obchodných reťazcov 
či bežných potravinových predajní. Trvalo však nejaké obdobie, kým nadobudli 
dôležité postavenie v európskej kultúre stravovania a zároveň celospoločenský 
a ekonomický význam. Autor sa vo svojom knižnom počine zameral hlavne na 
ranonovoveké obdobie, kedy si kakao (alebo čokoláda), čaj a káva našli cestu do 
Európy (v tomto prípade do strednej Európy). Publikácia však neponúka iba zá-
kladné historické údaje o postupnom prenikaní týchto požívatín do stredoeuróp-
skeho priestoru, ale predstavuje výklad v rámci širšieho sociálno-ekonomického 
a kultúrno-náboženského kontextu doby. Na príklade kávy, kakaa a čaju autor ná-
zorné ukázal, ako úzko súviselo stravovanie so sociálno-ekonomickým statusom 
novovekého človeka v rámci európskej spoločnosti. Odborný výklad je rozšírený 

1 DUCHOŇOVÁ, D. – LENGYELOVÁ, T.: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávnosti, 

strasti každodennosti. Bratislava: Veda, 2017.
2 JEDLIČKOVÁ, B.  – LENDEROVÁ, M. – KOUBA, M. – ŘÍHA, I.: Krajiny prostřených i prázdných stolů I. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 2016. JEDLIČKOVÁ, B.  – LENDEROVÁ, M. – KOUBA, M. – ŘÍHA, I.: Krajiny prostřených 

i prázdných stolů II. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017.
3 ČERNÝ, K.: Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Praha: Karolinum, 2014.
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o viaceré poznatky z mnohých oblastí, najmä z geografie, botaniky, medicíny či 
obchodu v období raného novoveku.

Karel Černý pri svojom výskume použil veľké množstvo pramenného materiálu 
a odbornej literatúry, o čom svedčí bohatý zoznam použitých zdrojov. Upozorním 
však potenciálnych čitateľov, že autor využíval predovšetkým pramene v jazyku ich 
pôvodného vzniku (latinčina, nemčina a i.), no viaceré z nich už boli preložené do 
českého jazyka, napríklad cesty Viliama Rubruka, Giovanniho Carpiniho4 alebo Iti-
nerario od Jana Huyghen van Linschotena.5 

V úvodných kapitolách svojej publikácie autor na základe etnografického a an-
tropologického výskumu predstavil, akú úlohu zohrávali kakao, čaj a káva v pro-
stredí svojho pôvodu a ako sa prví Európania v Zámorí a na Východe zoznámili 
s týmito produktami. Z hľadiska botaniky ponúkol základný prehľad druhov a od-
rôd kakaa, čaju a kávy. Následne sa zameral na prvé správy Európanov o týchto ko-
feínových požívatinách. Hlavne v 16. storočí boli v dielach európskych cestovateľov 
a lekárov predstavované ako záhadné nápoje s povzbudivými účinkami na ľudský 
organizmus. Až neskôr, v priebehu 17. a 18. storočia, sa postupne stávali súčasťou 
každodenného jedálnička najmä sociálne vyššej a vzdelanejšej časti európskej popu-
lácie (obchodníci, učenci, lekári a iní).

Druhá časť publikácie sa venuje predovšetkým tomu, ako sa káva, čaj a kakao do-
stali do stredoeurópskeho priestoru. Akým spôsobom sa o nich vyjadrovali učenci 
a lekári (napr. Luigi Ferdinando Marsigli, Leonhard Ferdinand Meisner z Löwen-
berku a i.) a na aký účel sa používali. Nie sú opomenuté ani prvé recepty, predovšet-
kým príprava kávy a kakaa. Čaj je v prípade stredoeurópskeho prostredia spomínaný 
v menšej miere. Dôvodom bol najmä fakt, že v 18. storočí sa čaj ako nápoj reprezentu-
júci spoločenský status etabloval hlavne v západnej Európe, kým v stredoeurópskom 
priestore to bola káva. Autor upozornil aj na fakt, že dôležitú úlohu pri šírení týchto 
produktov, najmä v stredoeurópskom priestore, zohrali etnicky či nábožensky margi-
nalizované skupiny spoločnosti (respektíve cudzinci) ako Arméni, Turci prípadne Ži-
dia. Konkrétne spomenul arménskeho obchodníka Johannesa Diodata (1640 – 1725), 
ktorý v roku 1685 ako prvý dostal od mestských úradov povolenie otvoriť kaviareň 
vo Viedni. V poslednej časti sa autor sústredil na vznik prvých kaviarní ako spolo-
čenského fenoménu v rámci 18. storočia. Na ich príklade ukázal, ako káva a vznik 
kaviarní (aj v strednej Európe) súviseli s postupnou transformáciou spoločenských 
hodnôt a ideí v rámci novoformujúcej sa osvietenskej spoločnosti.

4 KNOBLOCH, E.: Putování k Mongolům. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.
5 LISCHOTEN, J. H. van: Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592), tr.: STANĚK, K. 

Praha: Argo, 2019.
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Text je v závere knihy vhodne doplnený obrazovou prílohou k téme, pričom 
čerpá priamo zo zdrojov Národnej knižnice Českej republiky. Prílohy ako his-
torické lekárnické jednotky (s. 427) a prehľad zmienok o čokoláde, čaji a káve 
v rano-novovekej literatúre (s. 428–441) vnímam do veľkej miery ako opodstat-
nené. Najmä v kontexte výkladu problematiky (obzvlášť receptov) sú miery váh 
či jednotky potrebné pre hlbšie pochopenie vtedajšieho dávkovania a prípravy 
kofeínových nápojov.

Na fakty vyčerpávajúci a bohatý, vyše štyristo-stranový historický výklad uve-
denej problematiky však z môjho pohľadu mierne narúša zaťažovanie textu častý-
mi a neraz dlhými odbočkami od témy. Jedna celá kapitola knihy je venovaná rôz-
nym dobovým jedlám, potravinám, diétam či celkovo stravovaniu. Samozrejme, 
táto časť v širšom kontexte dôkladne rozširuje vedomosti aj o týchto aspektoch 
každodenného života a výživy novovekého človeka, no s témou kávy, čaju a čo-
kolády až tak bezprostredne nesúvisí. V záverečnej časti Poznámky k prameňom, 

literatúre a prekladom autor odôvodnil prepis a preklad pojmov a názvov z cu-
dzích (európskych i neeurópskych) jazykov. Doplním iba poznámku, že v tomto 
prípade bolo vhodné doplniť aj spôsob prepisu niektorých perzských, tureckých 
alebo arabských mien a názvov. Mierne rušivo pôsobí archaický prepis pojmov 
a mien ako napríklad sultán Selym a Amurath (s. 136). V kontexte priamej citácie 
pramenného textu je takéto použitie prepisu mien pochopiteľné, no priamo v od-
bornom texte pôsobí mätúco. Hodilo by sa skôr používanie (v súčasnom českom 
jazyku) zaužívaných transkripcií mien a pojmov „východnej“ proveniencie (napr. 
Selim, Murad). Týka sa aj ďalšej odbornej historickej a zemepisnej terminológie 
ako Safavidi (správne Safíovci alebo Safíjovci), Abbas (správne Abbás) (s. 147), 
Mashad (správne Mašhad) (s. 148) a iné.

Tieto „maličké chyby krásy“ však neznižujú kvalitu knižného počinu Karla Čer-
ného. Aj vďaka takýmto prácam sa do veľkej miery rozširuje poznanie dejín každo-
dennosti a stravovacích návykov či názorov rano-novovekého človeka v stredoe-
urópskom priestore. Autorov text je písaný ľahkým a čítavým štýlom, nezaťažený 
zložitými teoretickými výkladmi, doplnený zaujímavou obrazovou prílohou, čo 
robí knihu ešte príťažlivejšou. Publikácia je tak vhodná pre laické publikum, ako aj 
pre profesionálnych historikov, ktorí si chcú rozšíriť poznatky z oblasti dejín kaž-
dodennosti a stravovania v uvedenom období.

Lukáš Rybár
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DIVIŠOVÁ, B.: Francouzská nemoc v  radách lékařů 16. století.
Praha: NLN, 2018.

Bohdana Divišová sa vo svojej vedeckej monografii z roku 2018 rozhodla analy-
zovať lekárske konzíliá zo 16. storočia na jednom z najvýraznejších pohlavne pre-
nosných ochorení v dejinách.

Termín konzílium, odvodený z latinského slova consulere (radiť), je v súčasnos-
ti primárne spojený s označením zhromaždenia odborníkov rôznych špecializácií, 
ktorých cieľom je dosiahnutie spoločného rozhodnutia.6 Ako však autorka recenzo-
vanej vedeckej monografie Francouzská nemoc v radách lékařů 16. století (s podtitulom 
Vznik a vývoj konsiliární literatury na příkladech francouzských, italských a německých 

představitelů medicíny) dodáva, jedným z mnohých významov tohto slova je tiež od-
borná rada kvalifikovanej a skúsenej osoby. Uvedený význam ovplyvnil vznik ce-
lého literárneho žánru a v 14. storočí mu dal dokonca názov (s. 11). A francúzska 
choroba (či francúzsky mor) s jej chronickým priebehom a obrovským množstvom 
symptómov, bola priam predurčená k tomu, aby sa stala ideálnym príkladom k veľ-
kému počtu konzílií (s. 6). Spomínaný podtitul v súvislosti s konziliárnou literatú-
rou je príznačný. Lekárske konzíliá sú totiž hlavnou témou celej monografie a au-
torka ju demonštruje práve na príklade venerického ohorenia, dnes známeho pod 
termínom syfilis.

Bohdana Divišová sa rozhodla analyzovať konziliárnu literatúru ako málo zná-
my typ prameňa na príklade pohlavne prenosnej choroby, ktorá sa v spoločnosti 
nazývala mnohými menami. Dnes neprekvapí, že francúzska, neapolská, uhorská, 
španielska (resp. kastílska), poľská, nemecká, ruská či dokonca kresťanská choroba, 
lues alebo veľké kiahne boli jednou chorobou. Navyše, v súvislosti s uvedenými 
názvami chorôb ide len o niektoré z označení, ktorými sa v minulosti nazývala 
pohlavne prenosná choroba, ktorú spôsobuje baktéria Treponema pallidum. Je prí-
značné, že názov ochorenia bol od konca 15. storočia odvodzovaný jednotlivými 
etnikami od mena svojho úhlavného nepriateľa. Termín syfilis (syphilis) vznikol až 
o niečo neskôr, no nezačal sa používať ihneď. Etabloval sa až koncom 18. storočia. 
Dovtedy sa zvyčajne používali už spomínané názvy. Syfilis ako označenie veneric-
kého ochorenia prvýkrát použil italský lekár Girolamo Fracastoro (1478 - 1553) 
v epickej básni Syphilis sive morbus gallicus (Syfilis alebo francúzska choroba) z roku 

6 Najmä v súčasnosti sa slovné spojenie konzílium odborníkov používa na dennej báze v súvislosti s riešením pandemic-
kej situácie na Slovensku.
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1530. Autorka recenzovanej monografie však zámerne používa termín francúz-
ska choroba, keďže ranonovoveké chápanie utrpenia a jeho vnímanie so súčasným 
konceptom venerického ochorenia je nezlúčiteľné (s. 81).

Monografia je rozdelená do dvoch častí. V prvej sa autorka monografie venuje 
samotnému pojmu konziliárnej literatúry, definuje ho a menuje príklady. Konzili-
árnu literatúru vymedzuje a porovnáva s inými typmi lekárskych spisov, ako naprí-
klad observatorio, curiosa, exempla či mirabilia. Prirodzene, neopomína ani „najzau-

jímavejší, najčítanejší a najživotnejší“ typ stredovekého lekárskeho písomníctva, a to 
regimina sanitatis (s. 14). Konziliárna literatúra, ktorá spočívala v popise konkrét-
neho prípadu choroby s navrhnutím liečby, boli najrozšírenejšie práve v priebehu 
16. storočia, ktorému sa monografia primárne venuje. Konzíliá si väčšinou vyžiadal 
lekár od odborníka z konkrétneho „odboru“. Diagnostika i terapia sa tak odohrávali 
dištančne (s. 16).

Druhá časť publikácie je venovaná práve francúzskej chorobe, teda syfilisu, kde 
okrem historického exkurzu do fyziológie a patológie v období raného novoveku, 
osvetľuje čitateľom jej pôvod. V súvislosti s určením správnej teórie, odkiaľ sa syfilis 
v Európe vzal, sa na prelome 19. a 20. storočia preli viaceré významné osobnosti. 
Teórie sa zredukovali na dve hlavné, a to kolumbovskú a predkolumbovskú. Vehe-
mentným zástancom tzv. kolumbovskej teórie, resp. amerického pôvodu ochore-
nia, bol berlínsky profesor dermatovenerológie, psychiater a jeden zo zakladateľov 
sexuológie Iwan Bloch (1872 - 1922). Druhú, tzv. predkolumbovskú teóriu, ktorá 
spočívala v tom, že syfilis sa na území Európy vyskytoval už predtým, avšak nie 
s takými prejavmi a dôsledkami ako od konca 15. storočia, zastával významný lekár 
a predstaviteľ dejín medicíny pôsobiaci na Univerzite v Lipsku Karl Sudhoff (1853 
- 1938) spolu s viedenským lekárom a takisto historikom medicíny Karlom Prok-
schom (1840 - 1923). (s. 78).

Prílohou monografie je preklad konzília Victora Trincavellia zo 16. storočia (s. 
113-118). Súčasťou publikácie je i bohatý bibliografický materiál v podobe pozná-
mok pod čiarou na konci monografie a register.

Monografia Bohdany Divišovej je relevantnou a čítavou sondou do konzi-
liárnej literatúry 16. storočia. Ak sa čitateľ snažil dozvedieť viac o problemati-
ke syfilisu v ranom novoveku, zaiste nezostal sklamaný. Ako však autorka sama 
prehlasuje, pohlavne prenosná choroba nebola hlavnou témou jej monografie. 
Tou boli primárne konzíliá zo 16. storočia, ktoré predstavila práve na príklade 
francúzskej choroby.

Matej Gogola
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Pripomíname si

Karol Poradovský

Štyridsiate roky 20. storočia – roky druhej 
svetovej vojny neboli pre Slovákov ľahké. Le-
kár, vojak základnej služby mohol získať isté 
medicínske skúsenosti, hlavne sa však preve-
ril charakter muža, mladého lekára. Doktor 
Poradovský sa pridal na stranu Slovenského 
národného povstania.

Po skončení druhej svetovej vojny za-
čal pôsobiť ako asistent novozaloženej 
Školy pre pôrodné asistentky v Martine, 
ktorú viedol doc. MUDr. Teodor Schwarz 
(1892 – 1980). Tým potvrdil svoj celoži-
votný údel – pri vynikajúcom odborníkovi 
získaval všetky pozitívne stránky vysokej 
odbornosti a základy pedagogickej a vedec-
kovýskumnej činnosti.

Karol Poradovský sa narodil 26. februára 1916 v Čadci v rodine právnika. Jeho 
detstvo nebolo jednoduché, lebo už v štrnástich rokoch zostal úplnou sirotou. 
Napriek tomu bol jeho pevný charakter základom k tomu, aby dokázal gymnazi-
álne štúdium v Bratislave ukončiť.

Po maturite v roku 1934 pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Slávnostne promovaný bol v roku 1940 už na Le-
kárskej fakulte Slovenskej univerzity. Keďže mal ako poslucháč medicíny záujem 
o gynekológiu a pôrodníctvo, značnú časť svojho voľného času dobrovoľne trávil 
na pracoviskách ženskej kliniky.

V roku 1948 prešiel docent Schwarz do Košíc, kde spoluzakladal pobočku 
Lekárskej fakulty SU. Stal sa tam prednostom novovznikajúcej Ženskej kliniky. 
Doktor. Poradovský bol odborným asistentom a tajomníkom Katedry starostli-
vosti o matku LF SU v Bratislave.
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V roku 1952 prevzal Karol Poradovský miesto primára Ženského oddelenia 
KÚNZ v Žiline. Podarilo sa mu vytvoriť jedno z popredných ženských zariade-
ní na Slovensku. Súčasne vykonával funkciu krajského odborníka starostlivosti 
o ženu a matku. Veľkú kamarátsku obec ženských lekárov vytvoril v Žilinskom 
kraji. Svojim podriadeným bol nielen dobrým predstaveným, ale aj radcom 
a priateľom. Podľa potreby aj prísnym objektívnym kritikom. Chodil prednášať 
frekventantom Doškoľovacej inštitúcie do Martina, kde bola Katedra gynekoló-
gie a pôrodníctva SÚDL. Ako primár túžil po kvalitnejšom uplatní svojich peda-
gogických a vedeckovýskumných ambícií na vysokej škole.

Po získaní praktických skúseností a teoretických vedomostí na primariáte 
v Žiline, sa v roku 1960 natrvalo vracia na fakultnú kliniku do Košíc. Prešiel všet-
kými klinickými funkciami vysokoškolského pedagogického pracovníka. Kandi-
dátsku dizertačnú prácu O význame upevňovacieho aparátu maternice pri pôrodnej 

činnosti obhájil v roku 1959 na LF MU v Brne. Svoje skúsenosti a vedomosti si 
prehlboval študijnými pobytmi v Paríži, Bukurešti, Varšave a Budapešti. Tam 
absolvoval aj vedecko–odborné prednášky.

Habilitačnú prácu Motilita maternicového hrdla pri pôrode úspešne obhájil v roku 
1963. Práca sa venovala štúdiu upevňovacieho maternicového aparátu a motilite 
maternicového hrdla pri pôrode. Ide o originálne sledovania zavinovania krč-
ka maternice a bránky po pravidelnom priebehu pôrodu, pri ktorom nenastali 
trhliny na bočných okrajoch bránky. Zistili, že hlavný vplyv na zmenu tvaru má 
retrakcia svaloviny a väziva v bočných okrajoch bránky. K tejto tematike sa pri-
družuje aj ďalšia otázka, a to význam parametrií pre pôrodnú činnosť. Dedukova-
li, že rozdiely vo vstupovaní naliehajúcej časti a rozvíjania maternicovej bránky 
a krčka sú vo vzťahu k rozdielnej funkčnej zdatnosti parametrálneho fixačného 
aparátu, ako jedného z faktorov, ktorý sa na týchto rozdielnostiach zúčastňuje.

Karol Poradovský bol tiež koordinátorom rezortnej výskumnej úlohy o devi-
ácii rodidiel z pohľadu diagnostiky, prevencie a terapie. Úlohu úspešne obhájili, 
boli ocenení. Dňom 1. januára 1964 bol menovaný prednostom Ženskej kliniky 
LF UPJŠ v Košiciach. Vedenie kliniky mu odovzdal prvý prednosta a zakladateľ 
Košickej Ženskej kliniky profesor MUDr. Teodor Schwarz. Docent Poradovský 
bol mimoriadnym profesorom menovaný a ustanovený v roku 1967.

V období rokov 1969 – 1970 bol na expertíze v Kuvajte. Pomáhal budovať ta-
mojšie zdravotníctvo a vychovával mladé lekárske kádre a stredných zdravotníc-
kych pracovníkov. Veľký doktorát lekárskych vied obhájil v roku 1975 na LF KU 
v Prahe, prácou Pomery fibrinolýzy u matky a novorodenca pri pravidelnom pôrode 

a pri niektorých formách patologického pôrodu. V práci o pomeroch koagulácie a fib-
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rinolýzy potvrdili, že sledovanie týchto procesov je veľmi dôležité hlavne v prí-
padoch pôrodníckej patológie. Zistili zvýšenú koagulobilitu krvi tehotných s ne-
skorou gestózou. Mimoriadne významné sledovanie týchto ukazovateľov bolo aj 
pri pôrode mŕtveho plodu. Pri týchto pôrodoch sa treba vyvarovať akýmkoľvek 
operačným zákrokom. V iných prácach sa venoval diagnostike a liečbe tuber-
kulózy ženských rodidiel, fetálnej hypoxii počas pôrodu, problematike mužskej 
neplodnosti a včasnej diagnostike rakoviny genitálií.

Vedúcim Katedry gynekológie a pôrodníctva LF UPJŠ v Košiciach bol usta-
novený v roku 1967. Bol Krajským odborníkom starostlivosti o ženu Košického 
kraja. I. gynekologicko – pôrodnícku kliniku LF UPJŠ viedol do roku 1983 a do 
roku 1986 pôsobil na klinike vo funkcii profesor–konzultant.

Profesor Poradovský bol známy a uznávaný ako výborný prednášateľ a disku-
tér. Veľmi rád a pútavo prednášal nielen na vedecko–odborných podujatiach, ale 
aj poslucháčom medicíny. Jeho vzťah k medikom bol priam vzorný. Rád chodil 
medzi študentov, ochotne s nimi diskutoval a najradšej s nimi lyžoval. Lyžovanie 
bolo jeho koníčkom.

Bol perfektný operatér. Operoval so šarmom a úspešne zvládol aj najnáročnej-
šie operačné postupy. Prvý u nás uverejnil modifikovanú operáciu podľa Atabe-
kova pri úprave močovej inkontinencie. Tiež svoju modifikáciu prolapsu mater-
nice. Venoval sa operačným postupom pri liečbe ženskej neplodnosti a vrodeným 
chybám rodidiel.

Nenašli by sme v ženskom lekárstve oblasť, ku ktorej by, za úctyhodné polsto-
ročie, profesor nebol zaujal stanovisko. Dokladom toho, že žil s celým odborom 
je vyše 500 prednášok doma aj za hranicami SR. Taktiež bol úspešným autorom 
dvoch stoviek vedecko-odborných publikácii a 20 monografii. Úzko spolupraco-
val so šéfredaktorom Vydavateľstva Osveta v Martine, prof. Františkom Kalinom 
(1919 – 1992). Svoje nadanie a schopnosti plne využil ako hlavný vedecký re-
daktor edície päťdielnej publikácie Gynekológia a pôrodníctvo. Bol zostavovateľom 
druhého dielu Patologické pôrodníctvo. Publikácia získala najvyššie odborné uzna-
nie Cenu Prezídia Čsl. lek. spol. J. E. Purkyňu.

Celé decénium tvorivej práce vo svojej vekovitosti, venoval štúdiu a hodno-
teniu príčin intrauterinnej retardácii plodu. Jej včasnej diagnostike a intenzívnej 
starostlivosti pred a po pôrode. 

Vedľa funkcií prednostu I. gynekologicko – pôrodníckej kliniky, vedúceho 
Katedry starostlivosti o matku LF UPJŠ v Košiciach, bol podpredseda SGPS SLS 
v Bratislave, člen Redakčnej rady Čs. Gynekologie v Prahe, člen Edičnej rady vy-
davateľstva Osveta v Martine, člen Vládnej popularizačnej komisie v Prahe.
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Ak stručne analyzujeme spoločenskú angažovanosť profesora, už ako medik sa 
zapájal do študentských združení, bol účastníkom SNP, bol aktívny v spoločen-
ských organizáciách. Za svoje zásluhy bol ocenený na účasť v SNP a za činnosť 
v oslobodzovacej armáde.

Za svoju činnosť v oblasti ženského lekárstva a zdravotníctva bol po zásluhe 
pozitívne hodnotený, ocenený všetkými poctami SGPS SLS, ČSGPS Čsl. J.E.P. 
Bol Čestným členom gynekologických spoločností. Ako Čestný člen výboru 
SGPS pozorne sledoval jeho činnosť a poslanie. Keď mu zdravotný stav dovoľoval 
zúčastňoval sa zasadnutí výbou a pomáhal riešiť aktuálne otázky a problémy.

Profesor Poradovský bol známy a uznávaný ako seriózny spolupracovník, 
priateľ, kamarát, vyhľadávaný spoločník. Aktívne sa zúčastnil družnej zábavy 
a posedenia. Bol vynikajúci hráč preferansu. Mal rád večerné stretnutia s debatou 
a miernym občerstvením. V mladších rokoch rad upevnil dobrú náladu, pridaním 
sa k lahodne začatej ľudovej piesni.

Treba uviesť jeho športové aktivity – ľahká atletika, volejbal, plávanie, lyžova-
nie, turistika a iné. Venoval sa im už od študentských čias. V poslednom období 
života, bola príroda k nemu menej prajná, bolo menej snehu. Uspokojila ho pre-
chádzka so svojim štvornohým priateľom.

Profesor Poradovský bol všestranne rozvinutou osobnosťou. Na vysokej 
úrovni ovládal liečebno–preventívnu starostlivosť. Súčasne dosahoval vynikajúce 
úspechy aj vo vedeckom bádaní, pedagogicko–výchovnej a organizačnej činnosti. 
Tieto tri poslania boli u neho pevne a kvalitne zjednotené. Svojou aktivitou a do-
siahnutými výsledkami to dokázal a potvrdil.

Profesor sa nikdy nemýlil. Spoluobčania si ho vážili nielen pret, ale aj kvôli 
tomu, že za radu a pomoc stačilo jediné slovo – ďakujeme. Bol to iný svet. Taký 
iný, že neviem, či omladina teraz vie do hĺbky pochopiť prečo to pripomínam.

Viac desaťročí som bol s profesorom v priateľskom a pracovnom kontakte. 
Spolupracovali sme vo výbore SGPS SLS, riešili, organizovali jej poslanie v nein-
štitucionálnom vzdelávaní nielen ženských lekárov. Spolupracovali sme aj v pri 
písaní publikácii. Nezabúdam, som vďačný, s úctou na profesora spomínam.

Svojou zásluhou o rozvoj gynekológie a pôrodníctva nielen doma, ale aj v za-
hraničí, zostane navždy zlatými písmenami zapísaný v histórii slovenského žen-
ského lekárstva.

Michal Valent



228

Historia Medicinae Slovaca VI.Pripomíname si

Michal Šeliga

Neskromne si myslím, že pripo-
mínanie si minulosti a spomienok 
na mimoriadne významné osob-
ností sú akoby tlačené do nepamä-
ti našou súčasnosťou. Azda mám 
právo na zamyslenie sa a tvrdenie, 
že minulosť nebola bez problémov. 
Možno sa nám vidí, že nás v súčasnosti omína nedostatok toho a onoho. Minulosť 
bola rovnako náročná. Choroby zmárali ľudí, ktorí zomierali v mladom veku neraz 
z dôvodu prostej biedy a nedostatku. Tieto vety píšem akosi namiesto zdôvodňo-
vania, pretože chcem písať o velikánovi našej minulosti. Život v minulosti naozaj 
nebol ľahký v porovnaní so súčasnosťou a jednak poznáme príbehy individualít, 
ktoré napriek všetkým prekážkam vynikali tak, že vynikajú dodnes.

Profesor MUDr. Michal Šeliga, významný ženský lekár, pedagóg a vedec bol 
prvým habilitovaným Slovákom a profesorom (vedného odboru gynekológia a pô-
rodníctvo), tak aj prvým prednostom kliniky (Kliniky pôrodníctva a chorôb žen-
ských LF UK). Bol aktívny ako akademický funkcionár a tiež bol členom redakčnej 
rady Bratislavských lekárskych listov. Odišiel z našich radov 28. februára 1945. 

Michal Šeliga bol rodákom zo Spišskej Teplice, kde sa narodil 27. októbra 1881. 
Po maturite v Satu Mare (Rumunsku) v roku 1901, sa rozhodol pre štúdium teo-
lógie, ktoré prerušil, kvôli štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte v Kluži a neskôr 
v Budapešti, kde bol promovaný v júni 1911. Ako operačný elév určitý čas pracoval 
na budapeštianskej gynekologicko-pôrodníckej klinike, u profesora Jánosa Barso-
nyho. V roku 1911 a 1912 bol na študijnom pobyte u profesora Ernsta Bumma 
v Berlíne. Absolvoval tam kurz gynekológie a pôrodníctva, cystoskopie, mikrosko-
pickej patologickej a gynekologickej diagnostiky. Po návrate pôsobil ako asistent 
v Ústave pre výchovu babíc v Košiciach. V rokoch 1914 až 1919 bol primárom 
interného a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Trenčíne, pri-
čom bol jeden rok aj riaditeľom Župnej nemocnice v Trenčíne. Počas rokov 1918 
a 1919, v čase vzniku Československej republiky, prejavil doktor Šeliga vedený ide-
alizmom, láskou k vlasti, nevšednú odvahu. Medzi prvými zo Slovákov sa hlásil za 
asistenta profesora Gustáva Müllera (1875 – 1949) na Kliniku pôrodníctva a žen-
ských chorôb. MUDr. Michal Šeliga sa vo veku 38 rokov stal cenným pomocníkom 
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profesora Müllera pri budovaní kliniky LF UK v Bratislave. Veľmi intenzívne sa 
venoval výskumu a pripravoval sa na habilitáciu, ktorú pod vedením svojho profe-
sora úspešne absolvoval.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa asistent Šeliga, sústredil na štúdium 
etiológie mimomaternicovej tehotnosti. Vlastné poznatky a získané stanoviská 
opieral o bohatý klinický materiál, desaťtisíce histologických preparátov, sério-
vých rezov, ktoré po preskúmaní podrobne opísal. Dosiahnuté výsledky predná-
šal a publikoval v časopisoch a v rozsiahlej sérii monografií. V otázkach extrau-
terinnej gravidity zastával názor, že príčinou ektopického uchytenia vajíčka sú 
funkčné poruchy spôsobené zápalmi. Dovtedajšie názory na mimomaternicovú 
tehotnosť menil a postavil na nový základ. Hodnotil najmä spôsob „ulepenia“ plo-
dového vajca. Získal presvedčenie, že vo vajíčkovode a v maternici všeobecne 
predpokladané intersticiálne „ulepenie“ plodového vajca nezodpovedá dovtedaj-
ším pozorovaniam.

Dr. Šeliga v roku 1922 k žiadosti o habilitačné konanie priložil sedem uverej-
nených vedeckých prác. Ôsmou prácou bol habilitačný spis na tému K patologickej 

anatómii mimomaternicovej tehotnosti. Dizertácia pozostáva z troch častí: a) Anato-
mické známky mimomaternicovej tehotnosti; b) Príčina trhliny a mechanizmus jej 
utvorenia pri tubárnej tehotnosti; c) Etiológia mimomaternicovej tehotnosti. Práce 
boli skôr uverejnené v Bratislavských lekárskych listoch.

V decembri 1922 predniesol Šeliga prednášku O dilataci hrdla deložního jeho pří-

pravném operačním výkonu porodníkem. Návrh na udelenie venia docendi bol schvále-
ný jednohlasne a docentúra bola potvrdená výnosom č.14371622-IV. Ministerstva 
školstva a osvety v Prahe 25. januára 1923.

1. septembra 1925 odišiel profesor Müller do Brna, kde bol ustanovený za pred-
nostu Ženskej kliniky Lekárskej fakulty. V Bratislave bol vedením kliniky, teoretic-
kou a praktickou výučbou poslucháčov poverený docent Michal Šeliga. S mladis-
tvým elánom, plný ideálov, nadšenia a chuti do práce sa pustil do ďalšieho budo-
vania kliniky. Čo je najpodstatnejšie, dal klinike novú náplň a slovenského ducha. 
S prirodzenou samozrejmosťou si volil za asistentov Slovákov. Na klinike zavládlo 
nové ovzdušie, bolo počuť slovenský jazyk. Nový prednosta sa skutočne stal tvor-
com prvej slovenskej kliniky Lekárskej fakulty v Bratislave. Pri preberaní kliniky 
bol vyzbrojený mnohoročnými skúsenosťami získanými v zahraničí. Pod jeho ve-
dením sa postavili operačné sály, zriadila sa filiálka vo vile Lafranconi a kliniku 
rozšíril o 40 postelí.

Docent Šeliga v práci nepoznal únavu, vždy bol pozorný a starostlivý k rodič-
kám a pacientkam. Osobitnú pozornosť venoval operantkám. Sám bol výborný 
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operatér, pretože rád a dobre operoval a preto aj zaviedol niektoré nové operačné 
postupy. Zároveň, za nemenej dôležité považoval svoje pedagogické povinnosti.

Dekrétom Ministerstva školstva a osvety v Prahe č.j.154755/25-IV zo dňa 14. 
januára 1927 bol docent Michal Šeliga ustanovený za mimoriadneho profesora 
a bol menovaný za prednostu kliniky.

Tento fakt neušiel slovenským kruhom v zahraničí. 11. októbra 1927 dostalo 
dekanstvo LF UK v Bratislave informáciu, že noviny Slovenský hlásnik, vydávané 
v Pittsburgu, v Spojených štátoch amerických, publikovali správu o tom, že 31. 
marca 1927 dostala Lekárska fakulta v Bratislave prvého Slováka profesora, Mi-
chala Šeligu, nesprávne označeného ako rodáka z Liptova, ktorý sa počas štúdií 
na Univerzite v Kluži hlásil ku krúžku slovenských poslucháčov s názvom Salaš. 
Mimoriadny profesor MUDr. Michal Šeliga bol 11. marca 1931 menovaný za riad-
neho profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Súčasne bol ustanovený za 
riaditeľa Štátneho ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v Brati-
slave. Profesor Šeliga sa plne osvedčil nielen ako klinický učiteľ poslucháčov a pri-
delených lekárov, ale tiež ako seriózny vedecký pracovník. Bol trvale aktívny nielen 
v bádateľskej, ale aj prednáškovej a publikačnej činnosti. Dosvedčil to desiatkami 
uznávaných uverejnených prác. Väčšinou v Bratislavských lekárskych listoch a Česko-

slovenskej gynekologii. Jeho práce rešpektovali nielen slovenskí a českí lekári, tým, 
že publikoval často v nemčine, získal jeho výskum ohlas aj v zahraničí.

Profesor Michal Šeliga bol v školskom roku 1938/1939, od februára do mája 
1939 rektorom Slovenskej univerzity a v školskom roku 1939/1940 jej prorekto-
rom. Michal Šeliga naplnil pôvodný plán, ktorý sprevádzal založenie univerzity 
v Bratislave. Skutočne položil základy a založil tradíciu úspešného slovenského le-
kárstva, konkrétne v oblasti gynekológie. Vychoval prvú generáciu významných 
slovenských kvalifikovaných gynekológov a pôrodníkov. Profesori Štefánik, Dlhoš, 
Schwarz, Hudcovič, Ponťuch, Poradovský, docent Kadlečík, primári Lὂb. Magát, 
Polčík, Slivka, Nemec, Weiner, Šelleng, Šatánek, Vojtaššák, Valentšík a nadviazali 
na jeho odkaz a prácu.

Výbor Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej 
spoločnosti organizovali v rokoch 1996, 1998, 2000 Bienále profesora Michala Še-
ligu na tému Mimomaternicová tehotnosť. Pri týchto príležitostiach odovzdával výbor 
SGPS významným domácim aj zahraničným gynekológom medailu (ktorej auto-
rom bol Marián Polonský).

Príklad Michala Šeligu slúži preto, aby sme si uvedomili, že možno je to aj tým, 
že odborníkom v medicíne sa nemôže stať človek iba voľbou, ale predovšetkým 
overenou odbornosťou. Nielen preto prechovávam obdiv k profesorovi Šeligovi 
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a pripomínam ho v nádeji aj ako poučenie tých, ktorí majú ciele „postavené na 
vode“ a nie osvedčené schopnosťami a vlastnou skúsenosťou. Profesor Šeliga dosia-
hol a dokázal, že um, odvaha a skutky sú cestou k výšinám nielen v medicíne, ale aj 
v medziľudských vzťahoch.

Nezabúdame a s vďakou a úctou si pripomíname 75. výročie odchodu profesora 
Michala Šeligu z našich radov navždy. Ďakujeme!

Michal Valent

Augustín Bárdoš

Čas je úžasný fenomén. V behu života si rých-
losť plynutia času nestačíme reálne uvedomovať. 
V tomto roku si pripamätávame už sté výročie 
narodenia profesora Augustína Bárdoša, verného 
Slováka, významnú osobnosť a reprezentanta slo-
venského zdravotníctva, obzvlášť ženského lekár-
stva.

S vďakou a úctou spomíname na vzácneho 
muža, vzorného lekára, obetavého gynekológa 
a pôrodníka. Ako väčšina osobností slovenskej 
inteligencie, aj on pochádzal zo skromných hmot-
ných pomerov, no o to harmonickejších rodinných 
vzťahov. Narodil sa ako najmladšie, deviate dieťa 
v učiteľskej rodine 28. augusta 1921. Otcovskú lásku stratil veľmi mladý, keďže jeho 
otec tragicky zahynul. Celá opatera a výchova detí pripadla matke – vdove, ktorej 
neskôr pomáhali aj starší súrodenci.

Detstvo a dospievanie prežil v Liptovskom Svätom Mikuláši. Prekrásne – aj keď 
drsné – liptovské prostredie si získalo jeho záujem, lásku k prírode, riekam, horám. 
Táto láska pretrvala u neho po celý život. Tak to bolo aj vo vzťahu ku kultúre, písa-
nému slovu, hudbe či výtvarnému umeniu. Už ako gymnazista sa venoval kultúrnej 
činnosti. Bol členom divadelného krúžku, recitoval, bol úspešný divadelný ochot-
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ník. Všetko nasvedčovalo tomu, že po maturite pôjde študovať herectvo a bude 
nasledovať divadelné poslanie. Patril ku generácii Júliusa Pantíka a iných našich 
hereckých osobností.

Prekvapení boli priatelia, spolužiaci, obdivovatelia jeho hereckého talentu, keď 
zistili, že sa prihlásil na štúdium medicíny Lekárskej fakulty, vtedy Slovenskej uni-
verzity. Jeho rozhodnutie pre štúdium lekárstva iste ovplyvnil starší brat Gejza 
(1908 – 1961), ktorý bol známym a uznávaným lekárom – internistom, pedagógom, 
vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziológie na fakulte v Bratislave.

Svoj vzťah k divadlu, kultúre, literatúre a výtvarnému umeniu, si profesor Bár-
doš zachoval a realizoval po celý svoj plodný život. Bol uznávaný literát a okrem 
vedecko–odborných publikácii napísal pre ženy dve knižky. Žena – zdravie – krása, 
mala tri vydania (1976, 1978, 1981), druhá kniha Venujem ženám, mala dve vydania.

Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania ako príslušník 4. čaty 
Vysokoškolského strážneho oddielu. Neskôr sa stal členom partizánskej brigády 
Stalin. V rokoch 1944 a 1945 mal prerušené štúdium medicíny.

Lekársku fakultu SU v Bratislave ukončil a promovaný bol v roku 1946, keď získal 
titul MUDr. Dva roky pracoval u profesora Františka Kleina (1898 – 1960) v Ústave 
patologickej anatómie LF SU, FN, potom nastúpil na miesto asistenta k profesorovi 
Svetozárovi Štefánikovi (1899 – 1989) na Ženskú kliniku LF SU na Zochovej uli-
ci v Bratislave. Patril k významným reprezentantom Štefánikovej školy, medzi gyne-
kológov, akými boli profesori Aurel Hudcovič (1911 – 1981), Anton Ponťuch (1915 – 
1989), docenti Vojtech Kliment (1918 – 2005), Elena Zajacová (1922 – 2011), Juraj 
Skalický (1921 -), Mikuláš Toldy (1926 – 1996), Jozef Pakan (1924 – 1999), primár 
Ladislav Hraško (1917 – 2007), Tibor Alexander Klačanský (1919 – 2009) a ďalší.

Profesor Bárdoš bol najbližším spolupracovníkom a priateľom profesora Ponťu-
cha (chodievali spolu na túry po horách). Špecializačné atestácie zo ženského lekár-
stva získal v roku 1957. V roku 1962 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 
1964 bol menovaný a ustanovený docentom vedného odboru gynekológia a pô-
rodníctvo. V obhájených dizertačných prácach analyzoval účinok spazmolytických 
látok na kontraktilitu maternice. V období rokov 1964 – 1971 bol prodekanom 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave – najskôr pre sociálne otázky poslucháčov, potom 
pre vedeckovýskumnú činnosť.

Profesor Bárdoš bol priamej, priateľskej povahy, v kolektíve obľúbený. Ochotne 
a rád odovzdával svoje vedomosti a klinické skúsenosti mladým spolupracovníkom. 
Mohli byť spoluautormi jeho publikácii. Popri náročnej, zaťažujúcej liečebno–pre-
ventívnej starostlivosti o rodičky a gynekologické pacientky, si vždy našiel čas na 
vedeckú, prednáškovú a publikačnú činnosť. Vo svojich prácach sa usiloval byť vždy 
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vecný, kritický. Svoje hodnotenia budoval na objektívnych zisteniach a dokázaných 
záveroch. Jeho formulácie rôznych súdnych posudkov, odborných i medicínsko–
historických článkov boli nielen obsahovo, ale aj jazykovo a štylisticky dokonalé.

V roku 1961 ho zvolili za tajomníka Slovenskej odbočky Československej gyne-
kologickej a pôrodníckej sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně 
v Prahe. Po zriadení SGPS SLS v roku 1969 bol členom výboru a v rokoch 1991 – 
1992 prvým prezidentom odbornej spoločnosti. Zaslúžil sa o progresívny program 
Spoločnosti, bol koordinátorom kongresov, zjazdov, vedeckých konferencii a pra-
covných schôdzí.

Osobitne treba vyzdvihnúť jeho podiel redakčného sekretára na príprave a vy-
daní päťdielnej publikácie Gynekológia a pôrodníctvo pre postgraduálnu výchovu 
ženských lekárov a poslucháčov medicíny. Získala najvyššie odborné ocenenie, 
a to Cenu Prezídia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. Monogra-
fia Prevencia v gynekológii a pôrodníctve v spoluautorstve s profesorom Ponťuchom 
vyšla v troch vydaniach. Významné miesto v jeho gynekologickej spisbe zaujala aj 
kniha Vybrané kapitoly zo sexuológie a hraničných odborov. Augustín Bárdoš a kolektív 
pripravili do tlače aj rukopis Kontraktilita maternice. Po jeho odchode do večnosti 
knižné vydanie pripravil ako odborný redaktor profesor Marián Bernadič vo Vy-
davateľstve SAP. Profesor Bárdoš prispieval aj do unikátneho projektu Vademecum 

medici. Pripravoval aj ďalšie projekty (napr. trojdielna Gynekológia a Encyklopédia 

zdravotníctva), ktoré sa už žiaľ nerealizovali.
Profesor Bárdoš prednášal o svojich vedeckých bádaniach i odborných skúse-

nostiach na mnohých celoštátnych zjazdoch, sympóziách, vedeckých konferenciách 
doma, i za hranicami. Aktívne vystúpil na kongrese FIGO (1973) v Moskve, na 
kongresoch a sympóziách v Budapešti, Magdeburgu a Wroclavi. Absolvoval študij-
né pobyty v Leningrade, Halle, Paríži a Varšave. Svoje práce uverejňoval v zahra-
ničných odborných časopisoch. Bol významnou osobnosťou a natrvalo sa zapísal 
do histórie gynekológie a pôrodníctva nielen na Slovensku, ale aj za hranicami Slo-
venskej republiky.

Významné výsledky a uznanie dosiahol aj na úseku pedagogického poslania. 
Od promócie bol pedagogicky aktívny, viedol praktické cvičenia, prednášal, skú-
šal ako člen komisie pre záverečné rigorózne skúšky z gynekológie a pôrodníctva. 
Pedagogicky pôsobil aj v rámci postgraduálnej výchovy na Slovenskej zdravotníc-
kej univerzite. Bol členom komisie pre obhajoby kandidátskych prác zo ženského 
lekárstva, školiteľom úspešných ašpirantov a oponentom dizertačných prác. Bol 
známy a uznávaný svojim voľným prednesom a pútavými diskusnými vystúpenia-
mi. Pozoruhodné boli jeho historicko–medicínske publikácie, populárne a zdravot-
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no–výchovné knihy, úvahy o stave vlastnej lekárskej disciplíny, polemiky, kritiky 
a predslovy v knihách iných autorov.

Profesor Augustín Bárdoš sa aktívne podieľal na popularizácii vedy, na zdra-
votnej výchove prednáškami a publikáciami. Bol členom Vedecko-metodickej rady 
pre zdravotníctvo a telesnú výchovu Socialistickej akadémie. Viaceré prednášky tý-
kajúce sa etiky v zdravotníctve, zdravia, zamestnanosti žien i populačných otázok, 
boli zverejnené v zborníkoch.

Skoro dvadsať rokov sme s profesormi Jozefom Kukurom, Zikmundom, Rosi-
valom, Cagáňom, Riečanským, Jancom, Birčákom, Bárdošom a inými chodievali na 
Hálkove dni do Čadce a na semináre po celom Slovensku. Boli to významné, aktuálne 
podujatia. Zažili sme mnoho užitočných, priateľských, krásnych stretnutí a posedení.

Svoje organizačné schopnosti využíval Augustín Bárdoš aj v odborovom hnutí. 
V období rokov 1968 – 1970 bol predsedom Slovenského výboru odborového zvä-
zu pracovníkov v zdravotníctve. Túto funkciu vykonával dobrovoľne a bezplatne. 
Usiloval sa o nezávislosť odborov a ich pravú náplň v zmysle ochrany zdravotníckych 
pracovníkov. Žiaľ, táto funkcia, do ktorej sme ho zvolili na Zjazde ROH v zariadení 
Morava v Tatranskej Lomnici negatívne poznačila odborný rast a vedecko–pedago-
gické poslanie vysokoškolského učiteľa profesora Bárdoša. Augustín Bárdoš nebol 
na kandidátskej listine na funkciu predsedu Slovenského výboru odborového zväzu 
pracovníkov v zdravotníctve. Spolu s profesorom Milanom Kratochvílom (1919 – 
1992), Františkom Tarinom (1929 – 2000) sme lobovali za zvolenie vtedy docenta 
Augustína Bárdoša. To sa nám podarilo – voľby s prehľadom vyhral. Netušili sme 
však, že nastane čas normalizácie a voľby sa obrátia proti novozvolenému predsedovi.

V roku 1970 podal profesor Štefánik návrh na jeho menovanie za univerzitného 
profesora, ktorý nebol akceptovaný, nezrealizoval sa. Naopak, začali proti nemu 
diskriminačné opatrenia (vynútená abdikácia z viacerých funkcii, odmietnutie po-
dania doktorskej dizertácie, zastavenie odborného a platového postupu na praco-
visku a iné).

Začiatkom 80. rokov 20. storočia sme na Oddelení klinickej parazitológie LF 
UK v Bratislave, UNB na Palisádach, č. 40 v Bratislave založili Klub dôchodcov – 
pracovníkov Ženskej kliniky LF UK v Bratislave. Pri príležitosti menín alebo na-
rodením sa členovia klubu stretávali – profesori Štefánik, Ponťuch, Valent, docenti 
Bárdoš, Kliment a primár Hraško. Začiatkom 90. rokov, po odchode do večnosti 
profesora Štefánika a profesora Ponťucha tieto stretávky skončili.

9. septembra 1971 bola vo Veľkej posluchárni Nových teoretických ústavov 
LF UK v Bratislave dvojdňová Celoštátna konferencia ČSGPS Československej 
lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně s hlavnou témou Zápaly rodidiel. Bola spojená 
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s pripomenutím si 50. narodenín docenta Augustína Bárdoša. Profesor Ponťuch na 
tomto podujatí zhodnotil život a prácu, ako aj ďalšie poslanie významného jubilan-
ta. V tom čase sa diskriminácia voči jeho osobnosti už odohrávala. Pretavilo sa to 
do pochmúrnej atmosféry laudácií. Jubilant poďakoval za blahoželania a predniesol 
verše z drámy Vládca Oidipus od Sofokla.

O dvadsať rokov neskôr, po roku 1990 sa Augustín Bárdoš dožil rehabilitácie, 
v rámci ktorej zaslúžene získal aj vedecko–pedagogickú hodnosť univerzitného 
profesora z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo. Mnohé sa navrátilo, ale 
rana na jeho duši a telesnom zdraví zostala nezahojená. Zostávalo mu málo času na 
realizovanie zameškaných plánov. Rozpracovaná zostala na písacom stole aj dok-
torská dizertačná práca.

Profesor Augustín Bárdoš bol múdry, čestný, vzácny odborník uznávaný doma 
aj v zahraničí. Vo vedeckej činnosti sa usiloval byť verný jej poslaniu, svoje hodno-
tenia a závery budoval na objektívnych skutočnostiach a dosiahnutých výsledkoch. 
Za svoju úspešnú všestrannú činnosť a angažovanosť dostal mnohé uznania, ocene-
nia a medaily. Výbor SGPS SLS každoročne v marci organizuje Memoriál profesora 

Bárdoša na tému asistovaná reprodukcia.
Myslím si, že sa nemýlim, ak napíšem, že profesor Bárdoš bol výnimočným 

človekom. Píšem to aj s veľkým časovým odstupom po jeho odchode do večnosti 
vesmíru. Myslím si, že som nedokázal pospomínať všetko významné, čo profesor 
dosiahol. Vo vedomostiach, v odbore a v špecializácii je vždy možná komparácia 
a hodnotenie. Pri profesorovi Bárdošovi by sa to nehodilo, lebo by vysoko prevy-
šoval aj „vysokých“. Bol to mimoriadny človek, ktorý mal rád ľudí a neprajníkov 
ľutoval, ani zlého slova o nich nepovedal. Možno to bolo tým, že geneticky zdedil 
obdivuhodnú múdrosť, akoby s božím príkazom mať rád aj neprajníkov a veľmi 
nízkych iba ľutovať. Nehovorieval o tom, ale bolo to cítiť v každom jeho slove v kaž-
dom dobrom skutku, lebo neprajnosť v jeho prípade bola ako defekt, či chýbanie 
od narodenia. Jeho vzdelanie, dokonalosť, múdrosť, rozvážnosť a somatické hodno-
ty spolu tvorili profesora ako človeka, „ktorého stretnúť“ je Boží dar. Toto krátke 
obzretie je iba fragmentom pre pripomenutie velikána gynekológie na boží obraz. 
Osobných neprajníkov ľutoval, ale ani slovom im neuškodil. Možno by sa hodilo, 
najmä v súčasnosti pripomínať skromných a múdrych, ktorí patria na piedestál, na 
ktorý sa niekedy akoby driapali chytráci túžiaci po sláve hneď a bez zásluhy. Prípad-
ná komparácia so súčasnosťou je možno iba omylom. Augustín Bárdoš by pochopil 
túto vetu už pred jej dokončením.

Nedá mi, aby som nepripomenul vždy reálne uvažovanie profesora Augustína 
Bárdoša. Mohol by som poeticky, či vzletne pripomenúť jeho vysoko intelektuálne 
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ľudské správanie. Ak k tomu pridám jeho zovňajšok, tak išlo o vznešenú chôdzu 
a vyčnievajúcu ústretovosť. Tým sa približujem k jeho ľudskému pôsobeniu na ľudí. 
Ani nad drobnosťou, či maličkosťou nemávol rukou, ale usiloval sa vždy pochopiť, 
že aj nepodstatnosť môže niekoho omínať alebo trápiť. Ako vysoký intelektuál sa 
nikdy nečudoval, skôr sa usiloval do hĺbky pochopiť aj „pobehajov“, či nadbiehajú-
cich vtedajšej dobe a času. Každé stretnutie s ním bolo významné. Možno aj preto, 
že vedel trpezlivo vypočuť boľačky rôzneho druhu a naostatok povedať návrh ako 
vlastnú predstavu. Vo všetkom mal mieru, ale ľudská dobrota akoby mu trčala zo 
všetkých strán.

Osobne som s profesorom Bárdošom spolupracoval plných štyridsať rokov. My 
ktorí sme ho osobne oznali, pracovne a priateľsky sa kontaktovali, zachovávame 
jeho pamiatku, spomíname a pripomíname jeho osobnosť a prácu mladším gyneko-
lógom, ktorí profesora nemohli stretnúť. Profesor MUDr. Augustín Bárdoš, CSc. 
nás opustil 3. marca 1992. Po kardiochirurgickom zákroku jeho srdce činnosť ne-
obnovilo. Na Človeka s týmito vlastnosťami sa nedá zabudnúť.

Nezabúdame, spomíname.

Michal Valent

Ján Židovský

Profesor Židovský sa po dosiahnutí významných vedeckých výsledkov stal pred-
sedom Česko-slovenskej cytologickej spoločnosti a v roku 1968 bol menovaný za 
člena Medzinárodnej cytologickej akadémie USA (International Academy of Cyto-
logy). V roku 1970 sa stal zakladajúcim, prvým prezidentom Európskej federácie 
cytologických spoločnosti (European Federation of Cytology Societies) EFCS, ne-
skôr bol trvalým členom výkonného výboru tejto organizácie. Pôsobil ako národ-
ný redaktor časopisu Medzinárodnej cytologickej akadémie Acta Cytologica, a ako 
konzultant Svetovej Zdravotníckej organizácie. Za svoju záslužnú medzinárodnú 
pedagogickú činnosť v odbore exfoliatívnej cytológie mu Medzinárodná cytologic-
ká akadémia udelila čestné uznanie (Certificate of Merit). Ján Židovský sa narodil 
v Užhorode, 20. marca 1921. Gymnázium navštevoval v Prešove, Banskej Bystrici 
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a nakoniec maturoval v Bratislave. Na Lekár-
skej fakulte Slovenskej univerzity v Bratisla-
ve začal študovať roku 1942. V období rokov 
1944 až 1946 štúdium prerušil, aby sa zúčastnil 
Slovenského národného povstania. V štúdiu 
medicíny pokračoval v roku 1947 na Lekárskej 
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po úspeš-
nom štúdiu bol slávnostne promovaný roku 
1951. V marci 1952 začal ako sekundárny lekár 
pôsobiť na Ženskej klinike LF SU, u prednostu 
prof. Svetozára Štefánika. Po zriadení II. gy-
nekologicko-pôrodníckej kliniky na Šulekovej 
ulici pracoval pod vedením prednostu, vtedy 
docenta Aurela Hudcoviča.

V septembri roku 1954 nastúpil na miesto vedeckého pracovníka, na Ústav pro 
péči o matku a dítě v Prahe, Podolí (ÚPMD). Riaditeľom ústavu bol v tom čase pro-
fesor Jiří Trapl a odborným školiteľom Jána Židovského sa stal zástupca riaditeľa, 
docent Miroslav Vojta. Témou jeho vedecko-študijnej práce bola Pošvová klinická 

cytológia. V riešení tejto problematiky nemal predchodcu a po krátkom čase dosia-
hol významné medzinárodné úspechy. Pri štúdiu pošvovej klinickej cytológie sa 
sústreďoval na tehotnosť. Predchádzajúce ojedinelé sledovania boli protirečivé a až 
systematická práca Jána Židovského priniesla prvýkrát priniesla svetlo do proble-
matiky fyziologických zmien pošvového cytogramu na konci tehotnosti a vytvorila 
tak základ pre ďalšie štúdia predĺženej a rizikovej gravidity. Cytomorfologické ná-
lezy doktora Židovského anticipovali výsledky zložitých, pokrokových laboratór-
nych metód (radioimunológia). Tieto po viac ako pätnástich rokoch potvrdili zá-
very v sledovaní zmien placentovej produkcie steroidov, v období termínu pôrodu. 
Sledoval pošvovú cytológiu počas rozličnej tehotenskej patológie, vrátane prená-
šanej a rizikovej gravidity. Štúdie Židovského čakali na endokrinologickú paralelu. 
Vtedy dostupná klinická metóda s vysokou informačnou hodnotou, tehotnostná 
cytodiagnostika sa stretla s významnou odozvou aj za hranicami.

Doktor Židovský obhájil v roku 1961 dizertačnú prácu a v roku 1974 získal dok-
torát lekárskych vied. Prezident republiky, Gustáv Husák, ho v roku 1977 vymenoval 
za univerzitného profesora vo vednom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Riadite-
ľom ÚPMD bol ustanovený v roku 1972 a vedúcim Katedry gynekológie a pôrodníc-
tva 1. LF v Prahe v roku 1978. Jeho významné teoretické a klinické závery v oblasti 
cytológie akceptovali mnohé zahraničné pracoviská a stali sa štandardne citovanou 
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metodikou. Profesor Židovský bol veľmi plodným autorom, publikoval dve mono-
grafie a viac ako 200 článkov v časopisoch a zborníkoch. Najvýznamnejším výstu-
pom je monografia Poševní cytodiagnostika v patofyziologii těhotenství. Ťažiskom jeho 
publikácii bol pošvová cytológia a klinická problematika predĺženej a rizikovej gra-
vidity. Do týchto problematík vnášal nové metodické, teoretické a praktické postupy 
(elektrónová mikroskopia, imunocytochémia). Aktívne prezentoval svoj výskum na 
viac ako 50. medzinárodných kongresoch a sympóziách. Vyhranený vedecký profil 
a medzinárodné uznanie jeho práce ho predurčovali pre celý rad vedecko-organizač-
ných funkcií. Okrem vyššie uvedených bol tiež členom Vedeckej rady Ministerstva 
zdravotníctva, členom rady pri štátnom pláne základného výskumu ČSAV v ľudskej 
reprodukcii, členom výboru Českej a Česko-slovenskej gynekologickej a pôrodníc-
kej spoločnosti, Predsedníctva Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu a delegátom 
v stálej rade RVHP pre zdravotnícku problematiku. Profesor Židovský mal šťastie, 
že sa v časoch svojej vedeckej mladosti mohol venovať štúdiu celkom novej proble-
matike, úlohe o to náročnejšej, že prakticky nemal koho nasledovať. Túto vedeckú 
„osamotenosť“ prekonal svojim elánom a zdravým sebavedomím. Prvá výskumná 
úloha bola pre neho výzvou, na ktorú pohotovo a účelovo reagoval po svojom. Tento 
postoj bol pre neho typický a zachoval si ho až do predčasného odchodu, vo veku 
63 rokov. Rovnako neskoršie menovanie do funkcie riaditeľa Ústavu, kde začínal od 
piky, prijal ako osobnú výzvu. Ako riaditeľ Ústavu, ktorý mal 212 ženských a 101 
novorodeneckých postelí a 420 zamestnancov sa obklopil spolupracovníkmi, na kto-
rých sa mohol spoľahnúť a o ktorých sa opieral pri svojich rozhodnutiach. Riadenie sa 
mu stalo koníčkom, ktorému venoval všetky svoje sily aj svoj voľný čas. Patril medzi 
tých šťastlivcov, ktorí nepoznajú pracovnú dobu. Od svojich podriadených vyžadoval 
na prvom mieste predovšetkým osobnú zodpovednosť a klinickú zrelosť. Bol si plne 
vedomý, že úspešná teoretická (základná) aj klinická (aplikovaná) výskumná činnosť 
je rovnako, tak ako aj postgraduálna výučba, iba nadstavbou špičkovej klinickej praxe. 
Mal cit pre správne proporcie medzi obomi smermi výskumu a nepodliehal extrém-
nym a prechodným tendenciám.

Po ľudskej stránke bol profesor Židovský komplikovanou osobnosťou. Avšak 
najmä pre tých, ktorí nemali dostatočný čas a príležitosť ho bližšie spoznať. Nebol 
typom prílišne zhovievavého vedúceho, nezodpovedných a laxných pracovníkov 
netoleroval, pretože bol náročný aj sám na seba. Mal pozoruhodne vyvinutý zmysel 
pre objektivitu a spravodlivosť pre „outsiderov“ a stál za svojimi spolupracovníkmi 
bez ohľadu na vzájomné sympatie či antipatie a dokázal sa až neuveriteľne osobne 
zaangažovať v ich záujmoch. Za dlhé roly pôsobenia na ÚPMD v Prahe spoznal 
vysoké nároky a neľahké podmienky vedenia Ústavu. Snažil sa udržať ho na medzi-
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národnej úrovni, aj ju naďalej zvyšovať. Pre spolupracovníkov vytváral vyhovujúce 
pracovné podmienky v klinickej praxi, podporoval publikačnú aktivitu a zahranič-
né študijné pobyty a na ÚPMD umožňoval študijné pobyty záujemcom zo Sloven-
ska a zahraničia. Za svoju liečebno-preventívnu, pedagogickú, vedeckovýskumnú 
a organizačnú činnosť získal mnohé štátne spoločenské ocenenia a uznania. On sám 
si najviac si vážil Rad práce a medailu J. E. Purkyňu.

Profesor Židovský prežil v Prahe, na ÚPMD 30 rokov, polovicu svojho života. 
Z toho pôsobil 12 rokov ako riaditeľ Ústavu a šesť rokov bol vedúcim Katedry gy-
nekológie a pôrodníctva 1. LF v Prahe.

„Šťastný je ten, kto do večnosti odíde skôr, ako začne Všemohúceho prosiť, aby 
ho povolal“.

 
Mal som šťastie, že mi bolo dopriané mať s profesorom Jánom Židovským dobrý 

a trvalý priateľský vzťah. Po promócii v marci 1952, ako sekundárny lekár, nastúpil na 
Ženskú kliniku LF SU a ja som pôsobil od októbra 1951 na tej istej klinike ako pomocná 
vedecká sila. Prednosta kliniky profesor Štefánik ma pridelil pod patronát docentovi 
Hudcovičovi a ten mi na štúdium prideľoval jednotlivé state z učebnice Ženského le-
kárstva. S doktorom. Židovským sme sa kontaktovali hneď v prvý deň jeho príchodu 
na kliniku, chodili sme od toho času spoločne obedovať a večerať do jedálne. Stal som sa 
jeho klinickým sprievodcom a nadviazali sme blízke priateľstvo nielen na klinike, ale aj 
v súkromí. V roku 1953 sme spoločne prešli na Šulekovu ulicu, do Pôrodníckeho ústa-
vu, ktorý bol pričlenený k Ženskej klinike. Ján Židovský mal matku, manželku a dcéru 
v Prahe, avšak po jeho odchode naše priateľstvo pretrvávalo. V archíve mám založené 
jeho listy, často sme korešpondovali a spolupracovali a pri cestách do Prahy som bol 
vždy jeho hosťom. Pochopiteľne to bolo obdobne pri jeho návštevách Bratislavy. Vážil 
som si ho ako lekára, obdivoval som jeho talent, pracovitosť a dosahované úspechy. 
Mal som ho však úprimne rád ako človeka, rešpektoval som jeho povahové a ľudské 
vlastnosti. Bol svojráznou osobnosťou a verným a vzácnym priateľom. Jeho predčasný 
odchod z našich radov ma bolestne poznačil. A rovnako všetkých jeho priateľov prekva-
pil a hlboko zarmútil. Nezabúdame, spomíname, ďakujeme.

Za priateľov,
Michal Valent
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Július Hrúzik

V roku 2021 si pripomíname sté výročie 
narodenia významného slovenského leká-
ra infektológa, parazitológa, epidemiológa, 
odborníka na tropické nákazy, vedúceho ka-
tedry, prednostu Kliniky infektológie a ge-
ografickej medicíny Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave, Univerzitnej nemocnice Brati-
slava a Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave.

Július Hrúzik bol členom Vedeckej rady 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave, SZU, člen 
výboru Medzinárodnej spoločnosti pre štú-
dium infekčných a parazitárnych chorôb, 
člen Rady európskych škôl a inštitútov tro-
pickej medicíny, člen Komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného le-
kárstva, člen Komisie pre obhajoby kandidátskych prác a doktorandských di-
zertácii, školiteľ úspešných ašpirantov, člen inauguračných profesorských ko-
misií, predseda Československej a Slovenskej infektologickej spoločnosti, člen 
Redakčnej rady časopisu Časopis lékářů českých v Prahe, hlavný odborník pre 
infektológiu Ministerstva zdravotníctva SR, člen Poradného zboru hlavného 
internistu a hlavného hygienika, vedúci Referenčného pracoviska Komisie vlá-
dy SSR pre kliniku zoonóz, čestný člen Maďarskej infektologickej spoločnosti, 
Čs. spoločnosti pre infekčné choroby a od roku 1977 bol národným koordiná-
torom ČSSR pre komplexný problém RVHP č. 7 – infekčné choroby a problé-
my očkovania.

Július Hrúzik sa narodil 12. apríla 1921 v Hosťovciach, okres Nitra, v päťdetnej ro-
dine. Dve sestry a jeden brat pracovali v JRD. Druhý brat bol technický pracovník vo 
Vinárskych závodoch v Bratislave. Gymnaziálne štúdiá úspešne absolvoval a maturoval 
v roku 1941 v Zlatých Moravciach. Na štúdium medicíny sa zapísal na Lekársku fakultu 
vtedy Slovenskej univerzity. Slávnostne promovaný bol v roku 1947 v Bratislave.

S lekárskou praxou začínal v Trnave ako sekundárny lekár. Dňom 1. augusta 
1948 začal pôsobiť na Internej klinike LF SU v Bratislave. Pod vedením akademi-
ka Ladislava Dérera (1897 – 1960) získal veľmi dobré teoretické vedomosti, cenné 
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praktické skúsenosti a široký rozhľad vo vnútornom lekárstve. Tieto danosti mu 
slúžili ako pevná a výborná báza pre jeho ďalšiu plodnú činnosť v užšom zameraní 
na problematiku infekčných chorôb.

Od 1. decembra 1950 sa stal odborným asistentom Fakultnej internej kliniky. 
V roku 1955 sa stal vedúcim odborným lekárom Infekčného oddelenia I. internej 
kliniky LF UK, FN. V roku 1960 na poklade svojich vedecko–odborných publikácii 
a habilitačnej práce získal vedecko–pedagogickú kvalifikáciu docent internej medi-
cíny – infektológie. V roku 1961 bol ustanovený za vedúceho novozriadenej Klini-
ky infekčných chorôb LF UK, FN. Po úspešnom obhájení kandidátskej dizertačnej 
práce roku 1964 získal titul kandidát lekárskych vied (CSc.)

Od skončenia štúdia vykonával popri hlavnom zamestnaní viaceré spoločenské 
funkcie. V rokoch 1952 – 1953 bol prvým riaditeľom Štátneho sanatória v Brati-
slave. Ako prednosta kliniky a vedúci katedry usmerňoval odborný a vedecký rast 
svojich spolupracovníkov. Bohatá a plodná bola liečebno -preventívna, pedagogic-
ká, vedeckovýskumná i organizačná činnosť profesora Hrúzika.

Od svojich začiatkov na I. internej klinike LF SU/UK, FN, prešiel postupne 
všetkými stupňami pedagogickej práce vysokoškolského učiteľa. Viedol praktické 
cvičenia, stáže z vnútorného lekárstva a infektológie. Prednášal a skúšal medikov 
LF UK všetkých smerov štúdia v Bratislave. Na novovznikajúcej Jesseniovej LF UK 
v Martine pôsobil ako externý vedúci osem rokov.

V roku 1967 prevzal starostlivosť o postgraduálnu výchovu infektológov. 
V rámci tejto funkcie a ako vedúci Strediska pre cudzokrajné choroby organizoval 
kurzy tropickej medicíny

Profesor Hrúzik mimoriadnu pozornosť venoval výučbe a výchove zahranič-
ných poslucháčov fakulty. Organizoval pre nich cielené semináre z problematiky 
chorôb tropických a subtropických krajín.

Profesor Hrúzik tiež pôsobil vo funkcii externého vedúceho Katedry chorôb 
prenosných a chorôb trópov SZU v Bratislave. Viedol a usmerňoval postgraduálnu 
erudíciu infektológov. Bol odborným vedúcim kurzov zdravotníckej problematiky 
trópov a subtrópov určených pre lekárov – expertov pre prácu v rozvojových kra-
jinách a tiež základných kurzov infektológie pre lekárov pediatrických oddelení.

Rozsiahle pedagogické povinnosti vykonával Július Hrúzik zodpovedne a na 
vysokej odbornej i vedeckej úrovni. V tomto smere treba vyzdvihnúť a charakteri-
zovať jeho učebné texty pre medikov Vybrané kapitoly z infektológie, Vírusové a riket-

tiové nákazy a stať o vírusových chorobách vo Vnútornom lekárstve, stať o infekčných 
chorobách v Kompendiu lékařské posudkové činnosti a vo Vadecum medici. Tieto boli 
určené aj pre postgraduálne vzdelávanie a výchovu.
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Rozsiahla a bohatá publikačná činnosť profesora Hrúzika dokumentuje jeho 
plodné, úspešné vedecké bádanie. Prvé práce ešte pod vedením akademika 
Dérera boli zamerané internisticky. Veľmi rýchlo sa však zameral na proble-
matiku infektológie. Námety pre svoju vedeckovýskumnú činnosť čerpal zo 
svojej každodennej klinickej práce. Prvá skupina prác s infektologickou prob-
lematikou bola venovaná významnej otázke vírusových hepatitíd. Získané po-
znatky z tejto aktuálnej klinickej problematiky vyústili v jeho habilitačnej práci 
na tému Zmeny aktivity aminoferáz pri pečeňových chorobách. Svoju pozornosť 
a záujem zameral na problematiku leptospiróz. Aktuálnosť týchto nákaz riešil 
z viacerých hľadísk – diagnostika, terapia – opakované nákazy rôznymi typmi 
leptospír. Študoval ich výskyt vo vzťahu k povolaniu a tiež možnosti aktívnej 
imunizácie polyvalentnou vakcínou.

Riešenie týchto problémov bolo témou jeho kandidátskej dizertácie Vzťah 

leptospirózy k povolaniu. Klinickú problematiku zoonóz, najmä tularémie, or-
nitózy a kliešťovej encefalitídy opísal vo viacerých publikáciách. Ojedinelá je 
kazuistika pacienta s besnotou. Cenné sú zistenia o profylaxii besnoty. Z klinic-
kého a epidemiologického hľadiska sú dôležité štúdie o chronickom nosičstve 
salmonel. Zaujímavé sú kauzistické štúdie o zriedkavých infekčných ochore-
niach, ako aj referencie o infekciách vírusmi Tribeč a Tahyňa.

Bohatá bola tiež jeho prednášková činnosť na domácich a zahraničných fó-
rach. Aktívne sa zúčastnil na viacerých medzinárodných kongresoch, sympó-
ziách, konferenciách. Svojimi významnými prednáškami, v ktorých rozviedol 
cenné štúdie, poznatky z infektologickej oblasti, prispel k rozširovaniu po-
znatkov o našej vede a zdravotníctve. Súčasne poukázal na možnosti aplikácie 
nových poznatkov v našom zdravotníctve a školstve. Svoje vedeckovýskumné 
a klinické skúsenosti si prehlboval študijnými pobytmi za hranicami (Sovietsky 
zväz, Maďarsko, NDR, Poľsko, Francúzsko, NSR, USA, Veľká Británia).

Profesor Hrúzik svoje organizačné schopnosti uplatnil a veľké úsilie vynalo-
žil pri zakladaní a budovaní kliniky infekčných chorôb, Strediska pre cudzokraj-
né nákazy a pri budovaní Katedry chorôb prenosných a chorôb z trópov v SZU 
v Bratislave. Jeho námaha vložená do tejto náročnej organizačnej činnosti bola 
úspešne korunovaná. Klinika infekčných a parazitárnych chorôb v prekrásnej 
novej budove v infekčnom pavilóne NsP akad. L. Dérera Bratislava – Kramáre, 
začala plniť svoje poslanie v januári 1979. Klinika pod vedením profesora Hrú-
zika predstavovala solídnu klinickú základňu nielen pre liečebno–preventívnu 
starostlivosť, vedecký výskum, výučbu medikov, postgraduálne doškoľovanie 
lekárov v infektologickom zdravotníckom vednom odbore. Na klinike sa kvali-
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fikovali docenti ako napríklad Koloman Sobota, Andrej Bálint, Igor Stankovič, 
a ďalší kandidáti lekárskych vied.

Za celoživotné pôsobenie a vykonanú činnosť, všestrannú angažovanosť 
získal viacero vyznamenaní, čestných uznaní, ocenení, medailí. Štátne vyzna-
menanie Za zásluhy o výstavbu, Striebornú medailu Československej lekárskej 
spoločnosti J. E. Purkyně, Pamätnú medailu za účasť v SNP. Udelili mu viace-
ro ďalších vyznamenaní a ocenení za liečebno–preventívnu, pedagogicko–vý-
chovnú, vedeckovýskumnú a organizačnú činnosť.

Spolu s manželkou vychovali dvoch synov. Starší Peter je úspešný ženský 
lekár, aktívny v asistovanej reprodukcii, organizátor priateľských stretávaní 
a športovec. Mladší syn je právnik. Obaja žijú s rodinami žijú v Bratislave.

Profesor Hrúzik vo všetkých dejinných premenách bol a ostal múdrym pro-
fesorom, človekom, priateľom. Akoby sa jeho povaha ani nebola hodila k pozí-
ciám, do ktorých ho systém posúval. Určite mu bola podporou všetkého ľudské-
ho a trváceho vrodená ľudská dobrota a korektnosť. Nelákali ho predstavy, ani 
výšiny pozícií. A keď mohol, nesiahal po mimomedicínskych métach. Možno aj 
preto, že si hlboko ctil múdrosť a korektnosť ako princípy ľudskosti. Vedel pre-
trpieť aktivity malých a nie široko rozhľadených. Nepoučoval, ale povedal, čo 
bolo treba vysloviť. Zo somatickej stránky to bol veľmi pekný muž, ktorý však 
nikdy o tom neuvažoval. Myslím si, že sa vždy hlboko zamýšľal, aj keď svoje 
vzácne predstavy nezverejňoval. Ako chlap vždy slovo dodržal. Profesor Július 
Hrúzik bol členom mojej inauguračnej komisie za univerzitného profesora le-
kárskej parazitológie v roku 1988.

Pri stom výročí narodenia Júliusa Hrúzika s vďakou a úctou spomíname na 
tohto významného odborníka, vzácneho lekára Slováka, ktorý svoje celoživotné 
snaženie venoval skvalitňovaniu vedného odboru infektológie, epidemiológie, 
parazitárnym a tropickým ochoreniam. Vybudovanie novej Kliniky infekčných 
chorôb a geografickej medicíny LF UK, UNB na Kramároch je predovšetkým 
jeho zásluhou.

Ďakujeme, nezabúdame, spomíname.

Michal Valent
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Alojz Sasko

Alojz Sasko bol čestný muž, svedomitý 
a pracovitý ženský lekár so vzornými ľudskými 
vlastnosťami. Niekedy bol až príliš skromný, 
viac utiahnutý, tolerantný, v komunikáciách 
s ľuďmi vecný a bez emócii. Celý svoj život 
venoval štúdiu, medicíne, rodičkám a pacient-
kam. To bolo jeho hlavnou životnou záľubou. 
Ochotne poradil aj poučil v osobných ťažkos-
tiach a odborných problémoch. Jeho vystu-
povanie pri spoločenských príležitostiach aj 
v pracovnej disciplíne bol pre iných vzorom.

Alojz Sasko sa narodil 3. septembra 1931 
v podhorskej obci Klížske Hradište v tribeč-
skom pohorí, okres Topoľčany. Gymnaziálne 
štúdium absolvoval v Komárne, úspešne maturoval v roku 1951. Štúdium medicíny 
začal na Lekárskej fakulte vtedy Slovenskej univerzity v Bratislave. Slávnostne pro-
movaný bol na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1957.

Do práce nastúpil v Ženskom oddelení NsP v Martine, kde mu bol prvým nadria-
deným primár oddelenia docent MUDr. Ernest Dlhoš (1910 – 1994; neskôr profesor, 
doktor lekárskych vied a prednosta Kliniky chorôb ženských SZU Bratislave). Doktor 
Sasko bol od roku 1962 zástupcom prednostu oddelenia. Tam získal solídne základy 
gynekológie a pôrodníctva. Do funkcie odborného asistenta nastúpil v roku 1963, keď 
začal pôsobiť v I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK v Bratislave. Prednosta 
kliniky bol v tom čase prof. MUDr. Svetozár Štefánik (1899 – 1989). V roku 1973 
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal titul CSc. Venia docendi dosiahol v roku 
1977. V roku 1990 bol menovaný a ustanovený univerzitným profesorom vedného 
odboru Gynekológia a pôrodníctvo. Po nežnej revolúcii v decembri 1989 vymenil 
docentku MUDr. Oľgu Blaškovú, CSc. vo funkcii vedúcej I. katedry a prednostky I. 
gynekologicko–pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave. V týchto funkciách pôsobil 
do svojho neočakávaného, predčasného odchodu do večnosti 25. júla 1996.

Celý svoj profesionálny život bol hrdý a chválil sa, že je žiakom a nasledovní-
kom vzácnych predstaviteľov slovenského ženského lekárstva profesorov – Dlhoša, 
Štefánika, Ponťucha, či Bárdoša. V týchto osobnostiach, ktoré boli jeho vzormi na-
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chádzal svoj odborný vedecký a pedagogický rast. Inšpirovali ho do trvalej anga-
žovanosti v poslaní gynekológa – pôrodníka. Pod ich vedením sa vyvíjal a rozvíjal 
jeho talent a pracovitosť. Vyrástol na erudovaného, špičkového odborníka, peda-
gogického a vedeckého pracovníka. Postupne preberal ich štafetu a stal sa jednou 
z vedúcich osobností slovenskej gynekologickej komunity.

Na odbornom a osobnostnom raste profesora Sasku sa podpísal dlhodobý študijný 
pobyt v Londýnskej kráľovskej univerzitnej nemocnici. Tam pracoval v tíme profe-
sora Huntinforda. Na jeho návrh mu v roku 1974 udelil Medical Council v Lonýne 
Certificate of Temporery Registration. Tým potvrdil jeho vyspelosť, čím získal na území 
Anglicka oprávnenie vykonávať diagnostickú a liečebnú prax v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo a časom začal pracovať na najnáročnejších operačných zákrokoch. 
Tento pobyt v zahraničí významne ovplyvnil nielen jeho profesionalitu, keďže an-
glický konzervativizmus sa vo veľkej miere podpísal aj na jeho názoroch, správaní sa 
a celkovej životnej filozofii. Okrem Anglicka absolvoval aj iné študijné pobyty, kde 
pozitíve hodnotili jeho odbornú vyspelosť. Vždy však s úctou a vďakou spomínal a za 
mnohé ďakoval Anglicku. S hlbokým obdivom hovoril o poriadku, vysokej výkon-
nosti, presnosti a úcte k tradíciám, ktoré zažil a poznal v zdravotníctve. Tieto atribú-
ty, ktoré si tam osvojil sám zachovával. Mal hlbokú úctu k poriadku, zodpovednosti, 
presnosti a zmyslu pre detaily, čo niekedy hraničilo až s punktičkárstvom. Nemal rád 
neporiadok, nezodpovednosť a ľahostajný prístup k plneniu povinností. Bol veľmi 
zamestnaný, ale na pracovnom stole mal vždy poriadok a prehľad v písomnostiach. 
Na plnenie úloh a na riešenie problémov a otázok bol vždy pripravený, oboznámený 
s problematikou. K problematickým otázkam sa vyjadroval a riešenie prijímal po dô-
kladnom zvážení situácie. Nič nebral na ľahkú váhu.

Profesor Sasko bol v liečebno–preventívnej starostlivosti výborným odborní-
kom, skúseným diagnostikom a vynikajúcim operatérom. Niektoré jeho diagnos-
tické a liečebné

postupy (lymfografia v gynekologickej onkológii, farebná lymfografia pri ope-
račnej liečbe gynekologického karcinómu a iné) boli po zásluhe ocenené doma 
i v zahraničí. Bol vyhranenou a uznávanou autoritou na vlastnom pracovisku, ale aj 
v širokej odbornej spoločnosti, nielen na Slovensku.

Vo vedeckovýskumnom bádaní sa zameral na niektoré otázky diagnostiky a tera-
pie karcinómu rodidiel (lymfografická diagnostika metastáz, onkologická a funkčná 
cytológia a iné). Neskôr sa výskumne venoval štúdiu najmä aktuálnych problémov 
prenatálnej medicíny. Tieto otázky boli témou jeho vedecko–odborných prednášok 
a publikácii. Tiež úspešne obhájených záverečných správ výskumných úloh RP MZ 
a ŠPRV. Na vedecko–odborných podujatiach predniesol ako prvý autor takmer dvesto 
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prednášok. V našich aj zahraničných periodikách uverejnil takmer jednosto publikácii. 
V perinatálnej medicíne sa zameriaval najmä na monitorovanie stavu plodu a funkcie 
fetoplacentovej jednotky, etiopatogenézu predčasného pôrodu, diagnostiku hypotrofie 
plodu, vedenie pôrodu koncom panvovým. Študoval validitu niektorých biochemických 
testov pri patologickej gravidite a iné. Niektoré jeho pozorovania majú prioritu nielen 
v rámci Slovenska. V roku 1977 získal Cenu SLS za najlepšiu publikáciu Hodnota kontrast-

nej lymfografie pre diagnózu a terapiu karcinómu endometria. V spolupráci s Chiranou, š. p. 
v Starej Turej vyvinul prototyp automatickej elektrickej striekačky na plnenie lymfatic-
kého systému kontrastným médiom, Zariadenie sa využívalo vo viacerých pracoviskách 
na Slovensku.

Profesor Sasko bol uznávaným, plne kvalifikovaným vysokoškolským pedagó-
gom. Bol predsedom Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z ved-
ného odboru gynekológia a pôrodníctvo. Okrem pregraduálnej výučby posluchá-
čov medicíny, pôsobil aj v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity pri postgradu-
álnej výchove ženských lekárov. Úroveň jeho prednášok po obsahovej aj formálnej 
stránky vždy prezentovala najnovšie vedecké poznatky.

Profesorova pracovná aktivita bola obdivuhodná. Iste tomu napomáhal aj jeho 
vedecký talent, ktorý ho stále priťahoval k túžbe po poznaní nového, objavovaní 
nepoznaného. Štúdium a dôkladnejšie poznanie problémov gynekológie a pôrod-
níctva boli jeho obľúbenou každodennou činnosťou. Mal rozsiahlu knižnicu odbor-
nej literatúry (predovšetkým anglickej a nemeckej proveniencie). S nedočkavosťou 
očakával nové vydanie niektorého renomovaného časopisu ženského lekárstva. 
Svoje bohaté odborné poznatky a vedomosti na verejnosti presadzoval rozvážne, 
nevtieravo. Nemal vo zvyku presadzovať svoje názory agresívne, aj keď bol pre-
svedčený o ich správnosti. Jeho rozsiahle odborné vedomosti, poznatky, bohaté 
klinické skúsenosti, boli dôvodom jeho konzervatizmu. Ten sa prejavoval nielen 
v jeho vystupovaní, správaní, obliekaní a celkových životných postojov a názoroch. 
Správal sa tak aj k pacientkam a rodičkám, hľadal a zvažoval optimálne liečebné 
postupy. Neraz na indikačnom seminári operačných zákrokov kontraindikoval 
operáciu a navrhol ešte možnosť konzervatívneho postupu. Alojz Sasko bol vyni-
kajúci operatér, operoval fyziologicky, dodržiaval najmä exaktnú preparáciu. Bol 
mimoriadne vzdelaný, sčítaný, erudovaný, nikdy sa netváril povýšenecky, nemal vo 
zvyku preukazovať svoju odbornú nadradenosť.

Univerzitný profesor Alojz Sasko bol v poradí šiestym prednostom I. gynekolo-
gicko – pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave. Osud však k nemu nebol priaznivo 
naklonený, opakovane mu pripravil ťažké a bolestné situácie, ale vždy dokázal na-
zbierať dostatok vnútorných síl na ich prekonanie so vztýčenou hlavou.
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9. mája 1996 sme si v hoteli Kyjev v Bratislave pripomenuli a aj primerane dôs-
tojne oslávili jeho 65. narodeniny. Napriek zákernej chorobe sa držal hrdinsky, Ne-
spozorovali sme, že prežíva posledné týždne a dni svojho plodného života. Svojho 
lomeného 65 ročného narodenia dňa 3. septembra 1996 sa už nedožil.

V zhone každodenného života a plnení osobných a pracovných povinností niekedy 
zabúdame na obetavých lekárov, spolupracovníkov, priateľov, s ktorými sme roky 
spolupracovali. Nezabúdame, budeme s vďakou spomínať!

Do spomienok, ktoré prekonávajú výšavy ešte pridávam sprostredkovanú sku-
točnosť, o ktorej ma informoval profesor Ivan Hulín.

„Bolo včasné popoludnie. Chcel som prerokovať s profesorom Ďurišom spoločný text do 

pripravovanej monografie. Zaklopal som na dvere. Profesor Ďuriš mi povedal, že analyzuje 

problém s profesorom Saskom. Dobre, povedal som a trpezlivo som čakal. Uplynuli skoro 

tri hodiny. S profesorom Saskom som sa krátko pozdravil. Profesor Ďuriš ma požiadal, aby 

som ešte chvíľu počkal. Potom vyšiel a povedal, aby sme porozmýšľali. Bývalo to tak, že pri 

zložitých problémoch sme zašli na Slavín. Obyčajne sme si sadli aj na studený obrubník a pre-

mýšľali sme. Aj teraz mi profesor Ďuriš vyrozprával problém nášho spoločného priateľa s ťaž-

kým nálezom, pri ktorom rádioterapia môže proces zahamovať, ale súčasne devastovať srdce. 

Relatívne úspešné riešenie spôsobí devastujúce poškodenie iného orgánu. Obidve cesty končia 

zle. Dlho sme sedeli. Ivan Ďuriš opakoval niektoré Lojzove slová. Lojzo nezúfal. Bol hlboko 

mysliacim človekom. No a tak sme spoločne plakali, akoby bolo už teraz všetko stratené. Zdalo 

sa mi, že aj Lojzo je s nami a že hovorí neplačte, život je už raz taký. Lojzo bol a navždy ostane 

múdrym človekom, dobrým priateľom, ktorý rešpektuje nielen odbornosť, ale aj priateľstvo.“

Michal Valent
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