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From Scythia to Sarmatia – Medical Use
of Beaver’s Body Parts fromthe Antiquity
to the Early Modern Period

IGOR ROSA

Animals have been an important subject of research in the humanities for a long 
time. They have been studied in a context of the history of economy, they are a vital 
element of the symbolic culture; and moreover, they have been used in both pro-
fessional and popular medicine since Antiquity. Furthermore, we cannot forget that 
the animal turn has turned out to be one of the most popular new approaches to the 
history in recent decades. Beaver is an animal that shows a major importance for 
all of the research fields mentioned above. Beaver’s significance for the economy 
was considerable due to exquisite quality of its fur1. Cultural aspects related to this 
creature in the ancient and medieval literature revolve around the shocking motif of 
autocastration2. In this article, we will investigate the history of medicaments and 
medical substances acquired from beaver’s body parts, emerging firstly in the an-
cient descriptions from the regions of the Black Sea to be later found in the medieval 
Polish pharmaceutical compendia from the 16th c.

Medical Use of Beaver’s Body Parts – Some Scientific Notions

Although occasional references to medical use of fur, urine and gall will be dis-
cussed below, the main focus of this paper is a substance known as castoreum – 
which is a secretion of beaver’s scent glands (castor sacs) used by animals to mark 
their territory. The castor sacs are situated between the kidneys and the bladder and 
they are characterised by a considerable size and weight (around 60 g). The prop-
erties of castoreum are associated with beaver’s highly developed territoriality; the 
substance is composed of more than 50 compounds and carries complete informa-
tion on beaver’s sex, family, its place in a social hierarchy, health etc., it can also be 
used to stimulate the partner during oestrus period. The compounds in the secretion 
come from animal’s diet which consists of diverse herbs, aromatic plants and willow 

1 BUCZEK, K., Książęca ludność, p. 42.
SMOLKA, S., Mieszko Stary, p. 144-146.
HOROŠKEVIČ, A.L., Torgovla Velikago Novogroda, p. 106.

2 The literature for this subject is considerable. We will limit ourselves to few examples KOBIELUS, S., Bestiarium 
chrześcijańskie, p. 71-73, MCCULLOCH, F. Medieval latin, p. 95, ROSA, I., Motyw bobra, p. 181-209.
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twigs – the source of medicinal salicylic acid. Apart from numerous aromatic com-
ponents which impart a distinctive phenol scent to the substance, the fluid contains 
a considerable quantity of salicylic acid – commonly known as an active ingredient 
of aspirin – it has antiseptic, decontaminating, febrifugal and analgesic properties, 
it is used against rheumatic pains, acne and warts. The secretion contains also small 
quantities of medicinal salicin and phenol. The composition of castoreum and its 
distinctive physical properties resulted in popularity of the medical ingredient in the 
ancient medicine. Castoreum has yellowish colour and honey-like consistency. After 
being cut off, the sacs are dried and smoked to preserve them from spoiling.3

The Ancient Roots of the Medical Tradition

We learn about the medical use of beaver’s body parts as early as from the oldest 
account of this creature in the western literature – the animal is described in The 
Histories by Herodotus in the chapter concerning Scythia. In this short description, 
Herodotus encapsulated two of the most intrinsic elements of medical approach to 
the beavers, the identification of castoreum as the animal’s testicles and its attribu-
tion to medicinal properties– the author describes it as an efficient cure for diseases 
of female reproductive system.

All their country [of the Budini tribe] is thickly wooded with every kind of tree; 
in the depth of the forests there is a great and wide lake and marsh surrounded by 
reeds; otters are caught in it, and beavers, besides certain square-faced creatures 
whose skins serve for the trimming of mantles, and their testicles4 are used by the 
people to heal hysteric5 sicknesses.6

Herodotus had acquired his information on Scythia from other written sources (per-
haps from Hecataeus of Miletus who had written about the Black Sea region) and his 
informers in Greek colonies. Most probably, he did not convey any professional med-
ical knowledge or firsthand information but rather some fragments of popular beliefs 
from the 5th c. BC. Herodotus used a wide range of widespread ideas and given his 
paradoxographical and ethnological interests, he might have noted some stories that he 
found worthy of his book. One has to bear in mind that Herodotus selected his sources 
carefully. Although we know that he embarked on numerous voyages and collected 
some firsthand information, his circle of sources was restricted to Greek-language mer-
chants and local elites, in other words logoi – a term that can be translated as the people 
who had something to say, who were worth listening to7.

In his Geographica, Strabo mentions beavers that dwell in Spain8. Although he 
did not convey specific information on this animals, one of his remarks is crucial for 

3 MÜLLER-SCHWARZE, D. The Beaver, p. 39-44. CZECH, A., Bóbr, p. 13-14.
4 In greek ὄρχις – testicles.
5 This term should be translated as uterus diseases. Uterus in Ancient Greek is ὑστέρα.
6 Herodotus, p. 309. 
7 DAWSON, W.R., Herodotus, p. 87-96.
8 STRABO: Geography, vol. 1, p. 245. 
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the inquiry of this paper. Strabo asserts that testicles of Spanish beavers do not pos-
sess the same medical characteristics as parts acquired from animals in the Euxine 
region. We will elaborate on this geographical distinction in this paper later.

Pliny the Elder is an author responsible for creating the longest-lasting literary 
tradition about castoreum. In his Natural History, we find two entirely different en-
tries about beavers and the medical use of their body parts. First one can be found in 
book VII – ‘On animals’, where Pliny presents paradoxographical information about 
the creature, among many other curiosities we learn about creature’s autocastration.

The beavers of the Euxine, when they are closely pressed by danger, themselves 
cut off the same part, as they know that it is for this that they are pursued. This sub-
stance is called castoreum by the physicians […]9

Pliny selected his information through paradoxographical criteria of his own sci-
entific interest, for this reason we can interpret this account as a curiosity that was 
aimed at shocking the reader10. Pliny certainly did not make up the story himself but 
compiled different sources to match his presuppositions. The motif of the autocas-
tration was later incorporated into Physiologus and reinterpreted through Christian 
moral teachings thus creating a new narration about beaver.

Second information in Pliny’s compendium can be found in XXXII Book – ‘On 
Remedies Derived from Aquatic Animals’. In a long and detailed entry, Pliny pres-
ents physical properties of castoreum, different formulas for drugs, antidotes and 
remedies made with the secretion and their effects, and lastly the properties of bea-
ver’s urine. He invokes his source – Sextius Niger, a Roman author of pharmacolog-
ical works written in Greek that have not survived until now11.

Pliny states that castorum is an equivalent to beaver’s testicles (castorea testes 
eorum sunt) but he also contradicts the information from the Book VII by saying 
that the creature cannot castrate itself as its testicles are too tightly connected to 
the spine and cutting them off would kill the animal. He also presents two ways of 
forging the substance, the first one is replacing castoreum with creatures kidneys or 
connected bladders, the second is adulterating the original castor sacs by filling them 
up with gum (without specifying the type of substance) and blood or ammonia. Pliny 
asserts that the most medically efficient castoreum comes from Pontus region and 
Galatia, slightly less effective from Africa. In the following description, he lists all 
the diseases which the secretion cures and presents different ways of ingesting the 
drug. It is worth quoting the whole fragment as medieval and early modern tradition 
are based on it.

When inhaled, it acts as a sternutatory. Mixed with oil of roses and peuceda-
num12, and applied on a head, it is productive of narcotic effects—a result which 
is equally produced by taking it in water; for which reason it is employed in the 

9 PLINY THE ELDER: The Natural History, vol. 3, p. 297.
10 ŁANOWSKI, J., Paradoksografowie, p. 343-344.
11 WELLMANN, M., Sextius Niger, p. 530-569.
12 Flowering plant from the carrot family. Pliny elaborates on it in: Historia Naturalis,  Book XXV Chapter 70.
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treatment of phrenitis13. Used as a fumigation, it acts as an excitant upon patients 
suffering from lethargy: and similarly employed, or used in the form of a supposito-
ry, it dispels hysterical [uterine] suffocation. It acts also as an emmenagogue and as 
an expellent of the afterbirth, being taken by the patient, in doses of two drachmæ, 
with pennyroyal14, in water. It is employed also for the cure of vertigo, opisthotony15, 
fits of trembling, spasms, affections of the sinews, sciatica, stomachic complaints, 
and paralysis, the patient either being rubbed with it all over, or else taking it as an 
electuary, bruised and incorporated with seed of vitex16, vinegar, and oil of roses, to 
the consistency of honey. In the last form, too, it is taken for the cure of epilepsy, and 
in a potion, for the purpose of dispelling flatulency and grippings in the bowels, and 
for counteracting the effects of poison.

When taken as a potion, the only difference is in the mode of mixing it, according 
to the poison that it is intended to neutralize; thus, for example, when it is taken for 
the sting of the scorpion, wine is used as the medium; and when for injuries inflicted 
by spiders or by the phalangium17, honeyed wine where it is intended to be brought 
up again, and rue where it is desirable that it should remain upon the stomach. For 
injuries inflicted by the chalcis18, it is taken with myrtle wine19; for the sting of the 
cerastes20 or prester21 with panax [ginseng] or rue in wine; and for those of other 
serpents, with wine only. In all these cases two drachmæ of castoreum is the proper 
dose, to one of the other ingredients respectively. It is particularly useful, also, in 
combination with vinegar, in cases where viscus [miseltoe] has been taken inter-
nally, and, with milk or water, as a neutralizer of aconite22: as an antidote to white 
hellebore it is taken with hydromel23 and nitre24. It is curative, also, of tooth-ache, for 
which purpose it is beaten up with oil and injected into the ear, on the side affected. 
For the cure of ear-ache, the best plan is to mix it with meconium25. Applied with At-
tic honey in the form of an ointment, it improves the eyesight, and taken with vinegar 
it arrests hiccup.

The urine, too, of the beaver, is a neutralizer of poisons, and for this reason is 
used as an ingredient in antidotes. The best way of keeping it, some think, is in the 
bladder of the animal.26

13 Term used to describe delirium state until XIXth c.
14 Pennyroyal is a flowering plan from the mint family. Historia Naturalis¸ Book XX Chapter 54. 
15 Hypertension and spasticity of spine muscles. 
16 Also called chaste tree, chasteberry, monk’s pepper, a flowering plant from the Lamiaceae family. Historia 

Naturalis, book XXIV, chapter 38.
17 Species of spider. Historia Naturalis, Book VIII, Chapter 41; Book X, Chapter 95, Book XI, Chapters 24, 28.
18 Genus of skinks, lizards belonging to Scincidae family. Historia Naturalis, Book XXIX, Chapter 32.
19 Wine made from flowering plant Rhodomyrtus tomentosa known as rose myrtle. 
20 Venomous spider from the viperidae family. Historia Naturalis, Book VIII, Chapter 35; Book XVI, Chapter 80.
21 Venomous spider from the viperidae family. Historia Naturalis, Book XX, Chapter 81; Book XXII, Chapter 13; 

Book XXIII, Chapter 23; Book XXIV, Chapter 73.
22 Toxic flowering plant. 
23 A liquor consisting of honey and water that, when fermented, becomes mead.
24 The mineral form of potassium nitrate. 
25 Heads and leaves of the poppy boiled together. Historia Naturalis, Book XX, Chapter 76.
26 PLINY THE ELDER: The Natural History, vol. 6, p. 14-15.
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Before we introduce a detailed analysis of this passage, it is important to refer to 
one more source – an entry from De Materia Medica. Its author, Dioscorides, was 
a Greek physician who had written his work a few years earlier than Pliny the Elder. 
Both authors convey similar information on castoreum and both entries are most 
probably based on the work by Sextius Niger.

Also the testicle of the beaver[κάστορος δρχις] […] is effective for bites of rep-
tiles, but it also induces sneezing, and on the whole, it has many uses. For if drunk 
with two drachmai pennyroyal, it sets the menses going and it expels both embryos/
fetuses and the afterbirth. It is drunk with vinegar for flatulence, colic, hiccups, 
deadly drugs, and for pine thistle. Sprinkled with vinegar and unguent of roses and 
smelled, it arouses both those affected by lethargic fever and those who suddenly fall 
asleep, and it does the same when burned so as to produce smoke. When drunk and 
when anointed, it is a fit remedy for tremors, for spasms, for every problem that has 
to do with the tendons, and, in general, it has a warming property.

Always choose testicles that are joined together at one end -for it is not possible 
to find two sacs joined together in one membrane. — and whose interior is waxy 
interior, oppressive in scent, foul smelling, harsh, biting, crumbly, and partitioned 
frequently with natural membranes. Some adulterate it by pouring into the pouch 
gum ammonia or gum kneaded with beaver’s blood then drying it. But the story that 
the animal when pursued tears off its testicles and throws them away is utter non-
sense. For it is impossible for it to reach them, since they lie flat like the hog’s. After 
cutting open the skin, you must remove the honey-like liquid with the membrane that 
surrounds it, and thus dry and store.27

As shown by these two sources, castoreum acquires a quality of panaceum, we 
can see an enormous catalogue of diseases that can be cured by this medicine. Its 
medicinal effects can be divided into several categories: curing uterine diseases 
and ensuring birth control, drug for digestive sicknesses and poisonings; castore-
um also has incentive effect and cures neurological diseases. Pliny further elabo-
rates on several other afflictions of ears, teeth, and eyes. It seems worth mentioning 
that some of described afflictions can be cured or alleviated by substances that 
contain castoreum, however, this subject requires separate medical studies. We 
can state with a certainty that Sextius Niger (or his source) had seen and dissect-
ed a beaver, he knows the creature’s anatomy well enough to place castoreum in 
the right area and he identifies correctly the physical properties (distinctive bitter 
smell, honey-like consistency and colour).

We can see that the knowledge concerning beaver was split into two intellectual 
traditions: a paradoxographical one maintained by Solinus28 and medical/pharma-
ceutical. Given the fact that De materia medica by Dioscorides was less popular 
than Historia Naturalis, the information conveyed by Pliny were more often used by 
medieval authors.

27 PEDANIUS DIOSCORIDES: De materia medica, p. 99-100.
28 SOLINUS: Collectanea Rerum Memorabilum, p. 81.



12

Historia Medicinae Slovaca II.Štúdie

Castoreum and Early Christian Concept

In Late Antiquity, Christian thinkers had to take a stance on intellectual tradition of 
Greek and Roman pagan thinking. This approach took an ambiguous turn as the Christian 
culture had both great respect that often evolved into admiration and deep distrust that 
could sometimes be described as a disgust towards their pagan predecessors. Knowledge 
and medical practice outlived the fall of the Roman Empire, great medical works were 
still being studied and copied29. It is certain that medical information on castoreum from 
both Dioscorides and Pliny were still being transferred, but the motif of the beaver was 
popularised by Christian writers in its paradoxographial form. The information on auto-
castration, which had already been questioned in Antiquity, was incorporated into the main 
stream of Christian allegorical exegesis by the Physiologus30. Beaver was allegedly said to 
castrate itself when endangered by a hunter who pursued it for its valuable medical parts. 
After throwing the testicles at the man’s feet and showing him the lack of the ‘trophy’, the 
animal was left in peace. In this anonymous text, fantastic behaviour of the beaver was 
reinterpreted by Christian moral philosophy. The castration and throwing of the testicles 
were presented as a rejection of sins which are thus thrown into a face of the devil. The 
only scientific information in this description is the assertion that beaver’s testicles are used 
for medical purposes which are, however, not specified later31. We find similar information 
in Etymologiae by Isidor of Seville, by far the most popular encyclopedic text of the Mid-
dle Ages32. The discord between medical knowledge and popular beliefs was strengthened 
even further by the bestiaries, based mainly on two texts described above. Those illustrated 
manuscripts presented beaver mainly in connection with the act of the autocastration33. Pe-
ter Damiani offers a certain clue that suggests an ambiguity of knowledge about animals in 
the medieval period, he states that the knowledge possessed by some intellectuals might not 
be utterly true in the reality. Damiani mentions a beaver in two of his letters34. To illustrate 
some case studies of Christian morale, he states (Vol. 3, No. 107):

Certain researchers on nature assert – I do not know if hunters would also confirm; 
that a beaver with innate ingenuity considers that he is chased only for his testicles 
which have a use in medical art, he leans against a tree trunk and violently hits it with 
his body and looses the testicles.

Renewal of the Ancient Concepts

The intellectual revival of the 12th century, together with an introduction of scho-
lastic philosophy and reappearance of numerous ancient texts with Arabic commen-

29 RICHÉ, P.: Edukacja i kultur, p. 81, 154.
30 More on Physiologus: JAŻDŻEWSKA, K.: O pochodzeniu, p. 85-100.
31 Fizjolog BIs, p. 53-54.
32 ISIDORUS HISPANIENSIS: Etymologiarum sive originum, p. 479-480.
33 More on the iconography of the beaver: HASSING, D.: Medieval Bestiaries, p. 84-92.
34 Die Briefe des Petrus Damiani, vol. 2, no. 86, p. 468-469; vol. 3, no. 107, p. 187-188.
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taries, led to a reinterpretation of animal motifs and a reintroduction of specialist 
information to more popular works and encyclopedias. We can only speculate if the 
popularity of medical use of beaver’s body parts observed as late as until 19th century 
can be attributed to this revival.

Itinerarium Cambriae by Gerald of Wales brought a profound change to the de-
scription of a beaver; this new approach towards this creature seemed to be an inspira-
tion for later writers35. Although Gerald did not pass on a complete description of the 
medical use of beaver’s body parts, following authors worked with that information.

Experimentator, the author of a fragmentarily preserved encyclopedia dating 
back to the 1220s., described castoreum36. His description significantly differs from 
Gerald’s work, yet he used a similar composition and questionnaire of information. 
Experimentator also added to his entry a medical section, most probably inspired 
by Dioscurides, as the description in his work is similar in a manner of presented 
information – he described analogous mixtures as remedies for the same afflictions. 
However, the author included several new facts in his entry. Thus, we learn that cas-
toreum has cold and wet humoral properties which make it similar to phlegm37, it has 
also a property of dissolving humors in the body of sick person.

Thomas of Cantimpré presented a shortened description of castoreum38 when com-
pared to the one by Experimentator. His work presents a certain novum – the author 
mentions fat from the scrotal sac and groin. A use of the fat from beaver’s scrotal sacs 
(axungia castorei), which are accreted to scent glands should be supported by a source 
material39. We can only speculate who the source of this information is - but we cannot 
overlook a fact that in the beginning of the beaver entry, Thomas mentioned a ‘certain 
expert from Poland’ from whom he had gathered the information. According to Thom-
as, the rennet of beaver has also medical properties – it eases the seizures of epilepsy, 
In this case, the source of the information remains unknown as well.

Albert the Great generally repeated all the information from the earlier works 
but he mentioned that castoreum had a power to warm human testicles which, as we 
believe, should be understood as a treatment for erectile dysfunctions. He also stated 
that beaver’s fur has a power of curing paralytics40. We are unable to trace back the 
sources of that new information but we can suggest some cultural explanation of this 
phenomenon. Thomas of Cantimpré mentioned that beaver’s fur was very popular 
among Saracen warriors who used them as hats and for helmets decoration. On the 
other hand, Albert used several sources translated from Arabic, thus he might have 
known that the Arabs valued beaver’s fur very highly41. Other sources claim that this 

35 About the evolution of the motif: ROSA, I.: Motyw bobra, p. 181-209.
36 DEUS, J. : Der „Experimentator”, p. 11-25, 32-34.
37 LEWIS-ANTHONY, J.: Circles of Thorns, p. 70.
38 THOMAS CANTIMPRATENSIS: Liber de natura rerum, p. 116-118.
39 TROJANOWSKA, A.: Farmakopealne leki, p. 165.
40 ALBERTUS MAGNUS: De animalibus, vol. I, p. 55; vol. II, p. 1370.
41 Translations of zoological treaties of Aristotle by Michael Scott and commentary by Peter of Spain. ASÚA (de), 

M: War and peace, p. 274.
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fur was popular among the Arabs and used for medical purposes. As an example, at 
the times of the Umayyad Caliphate, beaver’s fur was used as a material for socks 
that were said to heal gout (podagra)42. Edward Topsell in his 17th century zoological 
compendium, asserted that a garment made of beaver’s fur healed paralytic afflic-
tions and the skin burned with dry onions and liquid pitch (resin) would cure nose 
bleeding and placed in the shoes would palliate gout43. Later European sources as-
sert that hats made of beaver’s fur helped decrease memory loss and feebleness44. 
As a consequence, we can see very vague connection between western and eastern 
knowledge about this creature.

Castoreum is also mentioned in Proprietatibus rerum by Bartholomew of En-
gland45, where in contrary to the works listed above, the information on the sub-
stance is not simply an addition to biological characteristics and moral explanation 
of beaver’s behaviour. Bartholomew attempted to put together all the information 
on castoreum available to him in one coherent entry. This is a general feature of 
his works; Bartholomew was a very thorough scholar who tried to compile ancient 
knowledge, Christian dogmas and scholastic method of inquiry into one work46. This 
attempt was overall futile as he encountered numerous contradictions, but in case of 
castoreum he skilfully connected information from Pliny and Dioscorides. Moreover, 
Bartholomew attributes to Pliny the information that he had not actually included in 
his Historia Naturalis: the assertion that one should choose castorea from neither 
young nor old animals and admonition about freshness of the substance – the fresher 
the substance, the more efficient in treatment it is, the maximum utility period is sev-
en years. Another information attributed to Pliny is a statement that beaver’s urine 
is useful in divination. The rest of information seems to be correctly copied from 
Dioscorides and Pliny but - what is worth mentioning - all the new information are 
attributed to the latter. We might only assume that Bartholomew either read a cor-
rupted copy of Historia Naturalis or hid some information behind Pliny’s authority.

In the compendia from scholastic period, we can observe strong dependence of 
the knowledge about castoreum on ancient sources. Insofar as the description of 
a beaver had been developed in an utterly original manner, the medical information 
on his body parts had been either copied or only slightly changed to be matched 
with the theory of humours. As we do not know the sources of the new information 
(about fur, fat, period of utility etc.), we cannot state if these had been incorporated 
in the compendia as a result of medicinal progress or were simply parts of the literary 
tradition with limited influence on medicine. As we will show below, some of addi-
tions derive from early modern descriptions of castoreum. De spiritu et respiratione 
of Albert the Great offers some clues concerning a reason why some authors would 
attribute these parts with medicinal properties. Albert the Great asserts that all the 

42 NAZMI, A.: Commercial Relations, p. 198.
43 EDWARD TOPSELL: The History of Four-footed Beasts, p. 37.
44 SZCZEPAŃSKI, W.: Leki pochodzenia, p. 106. 
45 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: De proprietatibus rerum, b. XVIII, c. XXVIII (no pagination).
46 GREETHAM, D. C.: The Concept, p. 663-677.
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maritime creatures have similar properties, they do not have the hot humour (humor 
sanguinis), even their blood has cold and wet humoral properties, as have their in-
ternal organs47. The humoral theory and scholastic method would explain why it was 
possible to attribute healing properties to other organs of this creature.

Early Modern Descriptions of Beaver

The state of knowledge about castoreum did not change significantly in the modern 
period; we find information on the substance in numerous zoological and pharma-
ceutical works. We can notice several accounts about castoreum in the compendium 
O ziołach i moczy ich (On Herbs and Their Power) by Stefan Falimirz published in 
Polish (Cracow, 1534). The beginning of this entry actually contradicts the scholastic 
tradition; on one hand, Falimirz did not equate beaver’s testicles with castoreum, on 
the other hand he did not dispute the phenomenon of autocastration and even excerpt-
ed the fantastic story about the hunter and the beaver48. Moreover, Falimirz included 
similar information as those presented in the works of Pliny and Dioscorides. Just as 
Bartholomew of England, he asserted the expiration period of castoreum, namely 6 
years; he also indirectly approached an issue of humoral properties of the secretion 
by discussing drying characteristics of castoreum. Falimirz had changed the list of 
diseases which could be cured by the substance. Next to typical afflictions listed by 
his predecessors:invoking hiccups, invigorating from the lethargy, alleviating painful 
menstruation and abortive effect, Falimirz included information on strengthening and 
nourishing properties and usefulness in curing lungs diseases. Information about simi-
lar effect of beaver’s gall and milk is a peculiar addition to this description. In the part 
concerning preparation of drugs, Falimirz included castoreum in several drug formu-
las, making it a component of medicine used against uteral afflictions and paralysis49.

Another Polish pharmaceutical compendium where we find information on cas-
toreum is Prooven medicines (Lekarstwa doświadczone) by Martin Siennik, a work 
edited in the middle of the 16th century50. The author gave a general description of 
the substance and included the secretion in several formulas, applicable for different 
afflictions. Siennik states that: Castoreum is nothing else than a powder made from 
dried grains or testicles of a killed beaver: which testicles bear well in mind those 
who hunt beavers as they give their skin to furriers and the powder to apothecaries 
[…] (fol. 423r). In the following description Siennik states that as Poland is close to 
the regions where beavers are hunted, the price of the powder should be low but due 
to high prices of beavers’ fur, the drug also remains expensive. This account gives 
us an insight into a way how castoreum was being delivered to the market – hunters 
knew what parts of the animal should be sold to whom. As the quantity of castoreum 

47 ABERTUS MAGNUS: De spiritu et respiratione, p. 242a.
48 STEFAN FALIMIRZ: O ziołach i ich mocy, p. 528-529. 
49 STEFAN FALIMIRZ: O ziołach i mocy ich, p. 806, 815.
50 MARCIN SIENNIK: Lekarstwa doświadczone. More on this work in: SZOSTAK, J.: Vademecum lecznictwa.
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was tied to the number of killed animals, the price was also dependent on the price of 
fur. Just as Thomas of Cantimpré relied on the Polish expert when describing a bea-
ver, Siennik states that those creatures were hunted in the proximity of Poland, so we 
might suspect that Polish people were indeed well-known in this trade.

Siennik mentioned castoreum as an efficient medicine for headache during the 
cold (fol. 40v), as an excitant in case of coma (fol. 55 r/v), for apoplexy (fol. 61r), 
against paralysis (fol. 61v-63r) and finally powder to cure leucoma (fol. 69r).

In Szkoła Selernitańska (The School of Salerno), a short medical treaty that can 
be attributed to the tradition of Salernitan Regimen of Health – Regimen sanitatis 
salernitanum, including works that listed both drugs and dietary restrictions and ad-
vice on exercising, sleeping and behaviour to maintain health51. This treaty presents 
a short rhymed information about castoreum:

In mouth they are unsavoury and veiny
Stodgy, black and sticky
Also fresh castoreum
Buy between your medicine

(Nie smaczne w uściech y żyłowate
Przycieższym czarne y kliowate
Przytym y świeże Bobrowe stroie
Miedzy Lekarstwa zakupuy twoie)52

This short information was most probably used to facilitate an identification of the 
substance; it also emphasises a necessity of having it among necessary medical supplies.

Castoreum apears several times in polish pharmacopoeial compendia until the 
20th century. The last pharmaceutical work that asserted that the substance was an 
effective drug, was pharmacopoeia published in 193753.

Recurrent Motif: Beaver as Canis Pontici

After having finished the chronological overview, we should focus on an import-
ant recurrent topic: the assertion that the medically efficient casotreum comes from 
Pontic regions. As we have stated above, several sources claimed that castoreum 
from the region of the Black Sea (or the region of Pontus) had better healing prop-
erties than the substance from other areas. The inquiry related to the reasons for this 
geographical distinction seems to be justified.

We must stress that already the first account of medical use of beaver’s body parts 
by Herodotus comes from a description of the maritime region of Scythia. Solinus 

51 PORTER, R.: The greatest benefit, p. 107.
52 HIERONIM OLSZOWSKI: Szkoła Salernitanska, p. 41 (library  pagination). 
53 SZCZEPAŃSKI, W.: Leki pochodzenia, p. 106, 121.
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also placed his description of a beaver in this geographical region54. Pliny attributed 
both paradoxographical story and medical properties of castoreum to the Pontic re-
gions. The creatures which castrate themselves are ‘the beavers of the Euxine’ and in 
the entry on castoreum, Pliny introduced a classification based on the effectiveness 
of the substance, placing Pontic regions on the first place, followed by Galatia and 
Africa. As we have already mentioned, Strabo stated that testicles of the Spanish 
beavers did not have the same properties as those from ‘the Euxine’. There are nu-
merous explanations behind this belief. Firstly, most descriptions of castoreum come 
from Greek authors, whereas later Roman authors (Pliny and Solinus) were only 
compiling the information from earlier works. Thus Sextius Niger, who was a Ro-
man physician, learned his craft from his Greek master Asklepiades of Bithynia55. It 
is thus possible that castoreum was associated with Greek ‘Eastern’ medicine, and 
was unknown in popular medical tradition of other parts of Mediterranean region.

Another possible explanation of this phenomenon requires a glance at flora com-
position in different regions of the ancient world. The composition of castoreum 
is closely tied to beaver’s diet; consequently, the quantity of medical substances 
in the secretion varies in dependence on availability of different plants. The 19th 
century pharmacists compared Canadian and European (Russian) secretion types 
and were able to detect major differences in composition of substances from both 
regions56. The quantity of medical salicylic acid depends on the quantity of willow 
in beaver’s diet. Historical distribution of willow can be discovered though study 
of palynological sources. Pollen is an indicator of the quantity of given plan taxon 
in specific area, pollen samples are taken from water bodies large and sable enough 
to allow the pollen to sedate - out of these reasons, their number is limited. Willow 
was present both in Spain and the region around the Black Sea, but at the times of 
Herodotus and Pliny, those trees were to be found in greater abundance in Northern 
Europe57. We would like to propose a possible approach to this problem (but we can-
not, for the lack of qualification, solve this issue by ourselves); a closer look at dis-
tribution of willow in comparison with a network of trade posts, cities and schooling 
centres might shed a new light on reasons for this distinction. This approach might 
be useful for numerous research subjects connected with the nature.

The way how medieval authors address this geographical distinction poses anoth-
er important issue. It was Isidor of Seville who perpetuated this ancient tradition by 
proposing another name for a beaver – canis pontici, the Pontic dog. In the scholastic 
period, all the authors - Gerald of Wales, Experimentator, Albert the Great, Thomas 
of Cantimpré and Bartholomew of England - discarded the truthfulness of the auto-
castration story, but each of them gave a different reason when justifying this rupture 
with a widely accepted tradition. Experimentator and Bartholomew rely on medi-

54 SOLINUS: Collectanea Rerum Memorabilium, p. 81.
55 PEDANIUS DIOSCORIDES: De materia medica, p. 545.
56 TROJANOWSKA, A.: Farmakopealne leki, p. 166-167.
57 Late glacial, p. 200. 
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cal sources and assert that the autocastration is anatomically impossible, Thomas of 
Cantimpré states that “a certain Pole” told him that this story was false and Albert 
the Great, using Thomas as his source, simply discards the phenomenon. However, 
Gerald of Wales, who most probably observed the animal or obtained the first hand 
source, states that autocastration is false in his country but the beavers from the 
‘oriental countries’ do castrate themselves. In addition, he states that in the western 
countries, the animal was hunted for its fur, whereas in the East its body parts were 
appreciated by physicians mostly. It is worth mentioning that Brunetto Latini, in his 
Book of Treasure, describes the beaver as a Pontic dog that commits the act of the 
autocastration; he also claims that this creature lives only in Pontus58.

In conclusion, we can see that geographic distinction was present for over two 
thousand years in the history of this motif. In Late Antiquity and the Middle Ages, 
this distinction was disconnected from its original cause, though. Although the medi-
cal use of castoreum in sources is often limited to the substance of Pontic provenance 
we can find certain clues to its use in pharmacy.

Pharmacy

The extensive study on medical use of castoreum and other body parts of beavers 
from Antiquity to the modern period should serve as an appendix, completing this 
paper. However, due to the lack of sources the only fact we can firmly establish is 
that castoreum was indeed used in medicine and the motif itself is not a literary cre-
ation nor a theoretical entry in pharmacologist compendia.

Based on collections of prints and manuscripts of apothecaries and the system of 
education in their craft, we can state that the knowledge possessed by apothecaries 
stood somewhere between the literary tradition which had been transmitted through-
out Antiquity and medieval period and unwritten practice which is far less approach-
able to the historians. Firstly, the guild organisation of apothecaries and a system of 
apprenticeship compelled practitioners of this occupation to approach pharmaceutics 
as a craft. The first pharmaceutical school acquired the status of a university in 1777 
in France. But apothecaries had to obtain at least basic education of reading, writing 
and counting at first to assume their responsibilities as tradesmen. Thus, collections 
of books possessed by apothecaries show how much this group relied on literature. 
To give an example, a Cracovian pharmacists in 16th c. possessed bigger collections 
than many physicians59. In conclusion, we can only assume that castoreum was used 
in ancient medicine and pharmacy.

On the other hand, the documents produced to control the apothecary craft and 
guilds are those sources that can directly prove the presence of castoreum in ancient 
pharmacies. One of those texts is an inventory of John Hexham, a pharmacist from 

58 BRUNETTO LATINI: The book of Treasure, p. 131-132.
59 BARTKOWIAK, L:. Kształtowanie się aptekarstwa, p. 159-164.
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London, prepared for the hearing in 1415. This inventory includes two entries on 
oleum castorii, as we might suspect, it was either some kind of oil with castoreum 
or the substance itself. John Hexham possessed 1,5 pound and 10 drachmas of this 
oil60. Another clue is to be found in a tariff on drugs released over two hundred years 
later in Gdańsk. The document regulated prices of all the drugs and drug compounds 
available in the city’s pharmacies. Among categorised substances, we can find cas-
torei as well as its German name Bibergal, while the price for one drachma of the 
substance was 4 grossi61. The price of each substance is listed with the corresponding 
weight, which in case of animal body parts was drachma or in other rare cases (like 
unicorn’s horn) gram. It is worth mentioning that the scholars have identified earlier 
tariffs on drugs in Gdańsk but these documents remain lost62.

Finally, we should bear in mind that the accounts on adulterated castoreum are 
partly based in the reality. Adulterating the substance had been present in pharma-
cology and medicine since Antiquity and as a consequence, it was often described 
in medical compendia. The scale of this process is impossible to estimate but the 
popularity of the motif of treacherous apothecary (Shakespeare’s Romeo and Ju-
liet, works of Nicolas Rej, Martin from Urzędów, George Paul Hoenn) and official 
regulations must have been an answer to the process of adulterating63. We cannot 
assert if castoreum was adulterated in Antiquity and the Middle Ages according to 
the descriptions from compendia which give no clue whether this could have been 
a profitable operation. On the contrary, we know that in the 19th century castoreum 
was a valuable and luxurious product and examination of the market shows that this 
substance was often being forged. Similarly to the ancient descriptions, the forgers 
would use original castor sacs and fill them with resin, sand, wax or iron and add 
small amount of castoreum to improve the aroma. A considerable amount of space 
in the 19th century treaties is dedicated to distinguishing the original substance from 
forgery64, That gives us an idea of the popularity of adulterating. We can only deduce 
that in the earlier periods, the substance was being forged at least as often as the horn 
of a unicorn in the 19th century, had its established price and was widely available.

Conclusion

This paper researches the history of a motif of castoreum based mainly on zoolog-
ical and pharmaceutical compendia. The works of Dioscorides and Pliny represent 
a main source of information, relevant for this study. These accounts also provided 
the information for most of the authors until the modern period, as castoreum was 
used in a similar way as described in the above mentioned works until the beginning 

60 TREASE, G. E. - HODSON, J. H.: The inventory, p. 76-81.
61 Designatio et valor, p. 35.
62 SOKÓŁ, S.: Medycyna w Gdańsku, p. 145.
63 BARTKOWIAK, L.: Kształtowanie się aptekarstwa p. 197-202.
64 TROJANOWSKA, A.: Farmakopealne leki, p. 167.
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of the 20th century (especially to cure female hysteria). We can also observe a strong 
impact of paradoxographical motif of the autocastration on all the authors, many of 
whom had difficulties with taking a stance on the truthfulness of this information. 
Castoreum was present in medicine of both West and East, both medical practice and 
literary fiction; which can be observed in official documents supporting its use, fantas-
tic descriptions, recurrent motifs and within an issue of use of beaver’s fur. The value 
of the castoreum was probably a reason for common adulterating of this substance. 
One of puzzling elements of a relevant intellectual tradition was attributing different 
beaver’s body parts with the same properties as castoreum (urine, gall, fur, milk, ren-
net) - a feature difficult to explain. To conclude, as we know that castoreum contains 
medicinal substances and was present in both theoretical and practical medicine since 
Antiquity, we are compelled to appreciate its importance for pre-modern medicine.

Resumé

Od Skýtie po Sarmáciu – medicínske využitie častí
bobrích tiel od staroveku po novovek

Igor Rosa

Príspevok predstavuje dejiny používania bobrých pachových žliaz na základe prírodo-
vedeckých prác, encyklopédií, farmakopeí a iných prameňov dejín farmácie od antiky do 
včasného novoveku. Rozprávanie o castoreum sa už v staroveku rozčlenilo na dve tradície: 
1) paradoxografickú, prepojenú s motívom autokastrácie bobra a 2) vedeckú, pochádza-
júcu pravdepodobne z prác Sextia Nigra a ďalej uchovanú prácami Plínia Staršieho a Di-
oskorida. Veľmi skoro bolo castoreum identifikované so zvieracím mieškom a zároveň 
bol jeho liečivý účinok špecifikom regiónov Pričiernomoria. Tieto dva fakty zapríčiňovali 
konceptuálne komplikácie, s ktorými sa autori textov vyrovnávali po svojom. Podstatnou 
časťou príspevku je tak analýza prameňov, ktoré predstavujú skutočné využitie bobrieho 
ústrojenstva vo farmácii a medicíne.
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Diarrhoea regis.
Cult of relics, royal disease and miraculous 
healing of the Capetian kings of France
in the 12th and 13th centuries

JERZY PYSIAK

Amongst many diseases suffered by mediaeval French monarchs – like stroke 
(which possibly touched Louis VII in 1179, making him paralysed for few months 
before he died in 1180, and killed Philip IV the Fair in 1314), obesity and, proba-
bly, consequent diabetes (Philip I, 1060-1108); erysipelas suffered by Saint Louis 
(1226-1270); malaria, deadly for Philip V; Charles’s V adenitis and gout; and finally, 
Charles’s VI schizophrenia1 – one is rather common and unrefined, can still be very 
often deadly. Diarrhoea, being frequently called dysentery, and caused by numerous 
kinds of gastroenteritis due to infections by viruses, bacteria, fungus or parasites, 
was in the Middle Ages, and still is “a leading cause of child mortality and morbidity 
in the world, and mostly results from contaminated food and water sources. Infection 
is more common when there is a shortage of adequate sanitation and hygiene and 
safe water for drinking, cooking and cleaning. […] There are three clinical types 
of diarrhoea: acute watery diarrhoea – lasting several hours or days, and includes 
cholera; acute bloody diarrhoea – also called dysentery; and persistent diarrhoea – 
lasts 14 days or longer.”2 At least three Capetian kings are presumed to decease due 
to the diarrhoea in relatively young age: Louis VIII the Lion dies at 39 in 1226, his 
grandson Philip III the Bold at 40 in 1285, and the latest’s grandson, a 29-years-old 
Philip V, in 1322 succumbs to malaria and dysentery. Saint Louis has been long time 
supposed dead from a kind of typhus, but recent Philip Charlier’s research shows 
that some other reasons should be considered3.

In November 1135 the king of France, Louis VI, suffering from severe dysen-
tery, made, as the abbot of Saint-Denis, the king’s friend and biographer Suger says, 

1 More about physical and most of all mental health of the mediaeval kings of France: Auguste Brachet, Pathologie 
mentale des rois de France. Louis XI et ses ascendants: une vie humaine étudiée à travers six siècles d’hérédité 
852-1483, 2nd edition, Paris 1903, and Les derniers jours des rois, ed. Patrice Gueniffey, Paris 2014.

2 World Health Organization, Diarrhoeal disease. Fact sheet, updated May 2017: http://www.who.int/water_
sanitation_health/diseases-risks/diseases/diarrhoea/en/; retrieved 25.03.2018.

3 Scurvy and schistosomiasis – vide: Philippe Charlier, Françoise Bouchet, Raphaël Weil, Bruno Bonnet, 
Schistosomiasis in the mummified viscera of Saint-Louis (1270 AD), „Forensic Science, Medicine and 
Pathology”, March 2016, Volume 12, Issue 1, pp. 113-114.
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a wish to be brought to Saint Denis to his patron’s visage.4 Having considered certain 
that he was going to pass away, Louis VI conferred the royal power to his already 
crowned and anointed son, Louis, then offered rich gifts to the saints martyrs lying 
at the monastery, as well as to the abbey, and devoted himself to pious practices. 
After making a confession, however, he felt better5, so that he could go to the Abbey 
to thank the martyrs for saving his life;6 he lived almost two years longer.7 Although 
this statement is not made explicitly in Suger’s work, the narrative is constructed in 
such a way that the conclusion seems obvious: Louis owed his recovery to Denis’ 
protection. The belief that Saint Denis’ patronage may preserve the king’s health was 
evidently shared by the successive generations.

When, in 1191, four-year-old prince Louis, the French king Philip Augustus’s only 
son and heir to the throne (he would, in 1223, become Louis VIII, and already before 
deserve the surname the Lion), felt ill with dysentery, following the advice of the monks 
from Saint-Denis who fasted and said prayers, as Rigord, a monk of Saint-Denis and 
the author of Gesta Philippi Augusti, says, the body of the blessed martyr Denis was 
removed from the grave and brought to Paris. The body of the royal patron were accom-
panied by the relics of the Crown of Thorns, the nail of the Holy Cross, and the arm of 
Saint Simeon. They were welcomed in Paris by a procession led by the city’s bishop with 
Parisian clergy and monks of all of the Parisian monasteries. After the sermon said to 
the populace gathered in front of the Palais de la Cité, the relics entered the royal palace, 
and the belly of prince Louis was touched with the relics, making the sign of the cross 
with the Holy Nail, the Thorns of the Holy Crown and the Saint Simeon’s arm, the sign 
of the cross. Then, the young prince recovered. According to Rigord’s chronicle, on this 
very day and hour the crusader king Philip Augustus, staying in Acra, was healed from 
the same disease.8 The sick prince was touched with other relics than those of Saint De-
nis but Rigord stresses in his narrative the particular part of the importation of the body 
of the martyr to Paris: he never found (and neither have we) any sources which would 
confirm that the bodies of the saints had ever left Saint-Denis due to any kind of danger.9 
When in 1179, Philip, who was an heir to the throne then, felt seriously ill just before the 
coronation (his illness, developed after he had lost his way in the forest during a hunt, 
was grave enough to postpone his coronation from August 15th till the All Saints Day), 
Louis VII went on a pilgrimage to the grave of Saint Thomas Beckett in Canterbury in 
order to pry for the recovery of his only successor. Thus such an event occurred for the 

4 Qui, ut erat in consiliis providus, sibi ipsi consulens et miseratus anime sue, Deo placens, frequentate 
confessionis et orationum sibi devotione providebat, hoc unum toto animi affectu preoptans, apud sanctos 
Martyres protectores suos Dyonisium sociosque ejus se quomodocumque deferri; Suger, Vie de Louis VI, cap. 
33, p. 272.

5 Suger, Vie de Louis VI, cap. 33, pp. 272–279.
6 [...] ob amorem sanctorum Martirum quo visitare et grates reddere desiderabat; Suger, Vie de Louis VI, cap. 34, 

p. 278.
7 Louis VI died on August 1st, 1137.
8 Rigord, Gesta Philippi Augusti, cap. 84, pp. 294–299.
9 Rigord, Gesta Philippi Augusti, cap. 84, pp. 298–299.
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first time in 119110 due to the serious illness of the heir to the throne, but even if nobody 
in France knew about the illness of the king, he was also healed – even though Philip Au-
gustus was not touched with the Passion relics. Therefore it seems logical to assume that 
Rigord intended to create a clear message: the double miraculous healing should be in 
fact ascribed to the merits of the holy martyr Denis. The same claim is explicitly made by 
an another chronicler and monk from Saint-Denis abbey, Primat two generations later in 
the Grandes Chroniques de France: Then our Lord made a clear [miracle] thanks to the 
merits of a laudable martyr, noble Saint Denis and other laudable martyrs and believers 
whose holy relics were present.11 

Louis VIII, being already the king, succumbed to the very same disease: dysen-
tery, from which he passed away in Montpensier, on his way back from the Albi-
gensian crusade to Paris. Contrarily to Louis’s childhood, far less pious remedy was 
proposed to the king: instead of the touch of holy relics, a coitus with a virgin was 
supposed by royal doctors to be the best medicine to king’s illness. Despite the ef-
forts of his faithful vassals, who brought a young maiden to the royal bed, Louis the 
Lion died on November 8th, 1226, declining from such a therapy: the king affirmed 
that he would rather let his body die than his soul12.

A similar disease as Louis VI in 1135, the future Louis VIII as well as Philip Augustus 
in 1191, and which prevailed Louis VIII in 1226, attacked Louis IX13 in December, 1244. 
The king’s disease scared the bishops, abbots, barons and the population of the kingdom; 
they were afraid that the king, a special defender of the Christian faith and the Church14 
may die; for that reason a large group of the bishops and state officials came to the castle 
in Pontoise where the sick king was staying. In all bishoprics of France the alms were 
ordered to be given away in the cathedrals in the intention of the king’s recovery, common 
prayer and public processions were ordered. It was apparently for nothing: at a certain mo-
ment the king was assumed already dead. Even if Louis IX regained consciousness, royal 
medics still despaired for his life, so the king and the queen mother, Blanche of Castile, 
asked the abbot of Saint-Denis to rise the bodies of Saint Denis and his companions on the 
Abbey’s high altar so that the holy martyrs could plead with God for the king’s recovery. 
Louis himself invested his greatest hope in the intercession of Saints Denis, Rusticus, and 

10 Guillaume Le Breton, Gesta Philippi, cap. 14, pp. 178–179.
11 Lors i ovra Nostre Sires apertement par les merites du glorieus martyr monseigneur Saint Denis, et des autres 

glorieus martyrs et confesseurs dont les saintes reliques estoient presentes; car il recovra maintenant plaine santé 
à l’atouchement du Saint Clou et de la Sainte Corone, et du braz Saint Symeon, qui li furent atouchié en croiz sur 
le ventre là endroit où maladie le tenoit: et si, come on afirme pour voir, li Rois Phelipes ses peres, qui au siege 
d’Acre estoit, fu garis d’autel maladie droit en ce point et en cele heure meismes; Primat, Grandes Chroniques 
de France. Gestes au bon Roi Phelippe, book II, chap. 6, pp. 203–205.

12 Guillaume de Puylaurens, Historia Albigensium, Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Rerum 
Francicarum et Gallicarum Scriptores, vol. 19, p. 217.

13 Suger called Louis VI’s illness diarria (should be: diarrhoea), Rigord named the affliction of Philip Augustus 
and Louis VIII, dissinteria (dysentery), cf. supra; Guillaume de Nangis called the disease from which Louis IX 
suffered valida febris et vehemens fluxus ventris (strong fever and violent diarrhoea), vide infra.

14 The narrative presenting the sickness of Louis IX is placed next to an account about the First Council of Lyon 
(1245) and the danger posed to the Church by Emperor Frederic II. There is no doubt that calling in this place 
the king of France a ‘special defender of the Church and christianity’ whose death might have considerably 
worsened the situation of Pope Innocent IV and the Council he convened.
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Eleutherius believing that, after God and Our Lady, they were the defenders and protec-
tors of himself and his kingdom.15 For it is known, says Guillaume de Nangis, that God 
cannot refuse Denis, since he had promised it so during the saint’s lifetime.16 Next we 
learn about the setting of the ceremony: the Abbey of Saint-Denis had the whole church 
decorated with valuable fabrics and candles placed everywhere like during the greatest 
holidays.17 At that time a message about the elevation of the bodies of the saints from the 
crypts and the procession, which were to happen on the following day, spread in Paris 
causing a huge influx of the faithful,18 both lay and ecclesiastical, who wanted to see the 
saints with their own eyes, since these saints left their tombs only when the king’s health 
or France was in danger.19 The ceremony took place on Friday before Christmas20 and was 
concelebrated by the bishops of Noyon and Meaux as well as the abbot of Saint-Denis. 
When the prayers had been said, the saintly bodies, enclosed and sealed in capsules from 
electrum, were taken out from the crypt located under two gold obelisks and elevated to 
the high altar dedicated to the martyrs.21 Next, a barefoot procession with the relics circled 
the monastery and the abbey church in the intention of the king’s health during which 

15 [...] coepit devotissimus rex Ludovicus Francorum, mense Decembri, die Sabbati ante festum sanctae Luciae 
virginis, valida febri et vehemente fluxu ventris vehementer infirmari. Postquam autem fama nuncia praevolante 
Francorum auris rumor insonuit, quod fidei Christianae et ecclesiae sanctae Dei defensor in terra singularis, 
pre aegritudinis pondere periclitaretur, corda eorum non modica replevit amaritudine et dolore. Archiepiscopi 
autem, episcopi et abbates quamplurimi nec non barones Franciae, prout decebat, compatientes regi suo, 
Pontisaram quantocius advenerunt [...]. Sed regis infirmitatem videntes crescere, placuit ipsis quod divinam 
clementiam implorarent, quatenus Deus, qui omnia solus potest, virtutem suam circa infirmum regem ostendere 
dignaretur. Destinantur igitur nuncii per ecclesias cathedrales, ut in illis eleemosynae et orationes ac sollemnes 
pro rege fierent processiones. Sed regis aegritudine postea ingravescente, creditus fuit rex per magnum unius 
diei spacium spiritum exhalasse [...]. Tandem, quia regis aegritudo adeo gravis erat ut medici desperarent de 
ipso, rex et serenissima mater ejus domina Blancha regina petierunt Odonem abbatem ecclesiae macharii 
Dionysii, ut sacratissima corpora Dionysii, Rustici, et Eleutherii, quorum patrocinio tota gaudet regio, regni stat 
potentia, de cripta in qua quiescebant, ut suis precibus regi sanitatem impetrarent a Domino, tollere et elevari 
facere non differret. Rex siquidem post Dominum et sacratissimam Virginem matrem ejus, in ipsis, utpote in 
suis et regni sui advocatis et protectoribus, confidentius sperabat, nec immerito; Guillaume de Nangis, Gesta 
sancti Ludovici / Vie de Saint Louis, p. 344 (Latin version) and 345 (French version).

16 Quid enim posset Dominus beato Dionysio denegare, qui eidem in carcere propter fidem catholicam retruso 
dixerat: „Dilectio et benignitas quam habes, semper pro quibuscunque petieris, impetrabit?”; Guillaume de 
Nangis, Gesta sancti Ludovici / Vie de Saint Louis, p. 344 (Latin version) and 345 (French version).

17 Quam [ecclesiam] illico cereis circumquaque positis, quemadmodum in praecipuis solemnitatibus fieri solet, 
ut in crastino ad tam sanctas removendas reliquias devotio astantium et animi ad Deum excitarentur, et ut ipsis 
martyribus congruus honor dignanter exhiberetur, pretiosissimis jussit pallis adornari; Guillaume de Nangis, 
Gesta sancti Ludovici / Vie de Saint Louis, p. 344 (Latin version) and 345 (French version).

18 In the French version Guillaume de Nangis writes that the crowds filled the whole town of Saint-Denis; 
Guillaume de Nangis, Vie de Saint Louis, p. 345.

19 [...] auditum fuit Parisius, quod pro salute regis beatorum corpora martyrum, quae nunquam nisi solummodo 
pro salute regis Franciae, vel regni sui periculo, de loco suo extrahuntur, essent in crastino extrahenda, et ad 
processionem deportanda. Unde accurrit in crastino utriusque sexus virorum ac mulierum ad tam sanctum 
spectaculum copiosa multitudo. Sed et tam clerici, quam laici, rubeant catervatim, gloriosos martyres cernere 
cupientes; Guillaume de Nangis, Gesta sancti Ludovici / Vie de Saint Louis, p. 344 (Latin version) and 345 
(French version) (bold type – JP).

20 Louis IX fell ill on Saturday preceding Saint Lucy (December 13th).
21 [...] die Veneris ante festum Dominicae Nativitatis, facta oratione, levata fuerunt et extracta pretiosissima corpora 

de cripta, quae subtus pyramides est aureas, ubi in capsulis electrinis longo tempore quieverent diligentissime 
sigillata, et super altare ipsorum martyrum pretiosis palliis decoratum collocata; Guillaume de Nangis, Gesta 
sancti Ludovici / Vie de Saint Louis, p. 346 (Latin version) and 347 (the French version has fewer details).
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there were more sobs, sighs and tears shed out of the worry about the king’s health and 
life22 than psalms sung for the glory of God.23 At the same hour Louis IX felt better and 
soon completely regained his health.24 Thus it is evident that the king owed his recovery 
to his patron, Saint Denis, but in the French language version of Louis’s life we can also 
find an another conclusion, dispelling any possible doubts (Guillaume de Nangis men-
tions a popular opinion that the monarch regained his health thanks to the crusade vows 
he made during his illness)25. A contemporary English chronicler, Mathew Paris claims in 
his Historia Anglorum that Louis IX, having already sunken into lethargy, miraculously 
recovered after his cold and stiff body was touched with the relics of the Holy Cross, the 
Crown of Thorns, the Holy Lance and the nails of the Cross,26 (i.e., the relics which the 
king had brought to Paris from Constantinople and Holy Land in 1239-1242).27

In 1317 Vita et passio sancti Dionysii,28 written by Yves of Saint-Denis on com-
mission of Philip the Fair, was presented to his second successor, Philip V (1316-
1322).29 If previously cited and analyzed narratives concerning royal Capetian dis-
eases et miraculous healings were parts of Dionysian historical works (chronicles or 
Gesta) devoted to describe the history of the kings and of the French monarchy – 
Yves’s work derives from a different literary tradition.

During Capetian era hagiographical works relative to life of Saint Denis, as well 
as his passion and miracles (i.e. his post mortem life) appeared only in the first quart 
of the 12th century under the abbot Suger, who, being Louis VI’s biographer, was also 
at the origins of the renewal of the historiographical Dionysian atelier, which en-
gendered the rise of the royal Capetian chronicles in 12th, 13th and 14th centuries. Its 
highpoint was the emergence of the Grandes Chroniques de France commissioned 
by Saint Louis and achieved by the monk Primat in 1274, then offered to Philip III. 

22 [...] pour la grant dolour que il avoient de la maladie le roy; Guillaume de Nangis, Gesta sancti Ludovici / Vie 
de Saint Louis, p. 347. This specification has not been included in the Latin version.

23 Deinde processione praeparata, quae facta fuit nudis pedibus, suspiriis, singultibus et lachrymis plus quam 
Psalmis ad Dominus resonantibus, fuerunt ad processionem, ob regis salutem, quam idem rex sibi sperabat per 
dictos martyres impetrari, per claustrum et ecclesiam deportata; Guillaume de Nangis, Gesta sancti Ludovici / 
Vie de Saint Louis, p. 346 (Latin version) and 347 (French version).

24 [...] ex illa hora, qua corpora sacrosancta martyrum Dionysii, Rustici et Eleutherii, ad processionem deportata 
sunt, paulatim aegritudine regis decrescente, coepit rex melius se habere; Guillaume de Nangis, Gesta sancti 
Ludovici / Vie de Saint Louis, p. 346 (Latin version) and 347 (French version).

25 [...] et fu garis prouchainement par les prieres des glorieus martirs monseigneur saint Denis et ses compagnons; 
Guillaume de Nangis, Gesta sancti Ludovici / Vie de Saint Louis, pp. 344 and 346 (Latin version), 345 and 347 
(French version).

26 [...] in extasim letalem raptus, jacuit aliquot diebus quasi mortuus […] Mater autem ipsius, scilicet Blanchia, 
reliquias, de quibus supra meminibus, scilicet veram Crucem, coronam, lanceam et clavos, aptavit corpori 
rigido et frigido; et, redeunte spriritu, revixit; Mathew Paris, Historia Anglorum, vol. III, p. 497.

27 Pysiak, Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Warszawa 2012, pp. 251-383.
28 Basic manuscripts: BnF, Ms. Latin 2090–2091–2092 only with Part 1 and 2, hagiographic (with a translation 

into French), and BnF, Ms. Latin 5286, the only completely preserved Latin text.
29 Delisle, Notice sur un recueil historique présenté à Philippe le Long, pp. 249–265; Liebman, Étude sur la Vie en 

prose de Saint Denis, pp. XXVI–XXXVIII; Spiegel, The Cult of Saint Denis and Capetian Kingship, pp. 55–56. 
Fragments published in: Historiae Francorum Scriptores Coaetanei, vol. V, pp. 257–260, 288, 395, 549 and in: 
Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Rerum Francicarum et Gallicarum Scriptores, vol. 20, pp. 
45–57, 540–541 and vol. 21, pp. 201–211. 
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Resuming previous Dionysian chronicles and gesta (e.g. Suger, Rigord, Guillaume 
le Breton) and others French historiographical production, Primat’s chronicle was 
continued by Guillaume of Nangis and their successors up to 1461. Concurrently, 
Saint Denis’s hagiography was created in the Abbey: between the 12th and early 
14th century three important hagiographic compilations concerning the cult of Saint 
Denis appeared: Vita et actus beati Dyonisii30, Vita beatorum martyrum Dyonisii, 
Rustici et Eleutherii (so-called Vie en prose de Saint Denis)31.

Vita et actus beati Dyonisii, as well as Vita beatorum martyrum, do not mention 
any of above presented royal diseases, neither, consequently, their miraculous heal-
ings. Apparently, both authors were rather focused on Denis’s life, martyrdom, as 
well as the beginnings and the miraculous consecration of the basilica of Saint-Denis 
Abbey, and subsequent miracles. Only Yves de Saint-Denis, undoubtedly inspired by 
Primat’s and Guillaume’s de Nangis chronicles, give, in the third part of his Vita et 
passio sancti Dionysii a kind of the royal chronicle.

Yves presented also the miraculous healing of the future Louis VIII in Paris and 
of Philip Augustus himself in the Holy Land, of dysentery in 1191, but not in the 
chapter about Philip, as Dionysian chronicles used to do, but in the introductory 
part of the chapter describing the reign of Louis the Lion. This is not the only one 
slight difference in both branches of texts. Let us remind that, according to Rigord 
and Primat, Saint Denis’s relics left the abbey for the first time in their history in the 
intention of the recovery of the sick prince and were taken to the Royal Palace in the 
Cité. Yet, the belly of the sick prince was not touched with Denis’s relics, but of the 
Crown of Thorns, the nail of the Cross and the arm of Saint Simeon. However, both 
chroniclers affirm that the miraculous healing of Louis and Philip Augustus (staying 
in the Holy Land), are owed to Saint Denis. Yves, however, puts it in a different way:

Louis the Eight […] in his childhood, namely, in the eleventh year of his fa-
ther’s reign, caught a serious illness, called by the doctors dysentery. When everyone 
despaired for his life it was agreed that after pious fasting and prayers the monastery 
of Saint Denis would come in a barefoot procession with the clergy and populace, 
carrying the Nail and the Crown of Thorns of the Lord and the arm of the holy old 
man, Simeon. All the monasteries from Paris and the venerable bishop of Paris, 
Maurice, his canons and clerics, and countless crowds of people came to the church 
of Saint Lazarus. Carrying the bodies of the saints and the relics, barefoot, they went 
towards them and joined them, singing, crying, and sighing. And they came to the 
royal palace, where the sick boy lay. [There] having preached to the people and cried 

30 Vita et actus beati Dyonisii, BnF, Ms. Latin 2447 and BnF, Ms. Nouvelle Acquisition Latine 1509; dating 
from 1123-1124, with additions from 1233 or soon afterwards, vide Liebman, Étude sur la Vie en prose de 
Saint Denis, pp. VIII–XXVI, large fragments on pp. 143–210; Spiegel, The Cult of Saint Denis and Capetian 
Kingship, pp. 53–54.

31 First version (ca. 1250-1280) basic manuscript: BnF, Ms. Nouvelle Acquisition Française 1098. Liebman, Étude 
sur la Vie en prose de Saint Denis, pp. XLV–CIV, this and the fragments from some other manuscripts on pp. 
1–142; Spiegel, The Cult of Saint Denis and Capetian Kingship, pp. 54–55; latest known version (after 1280): 
BnF, Ms. Français 696; cf. Liebman, Étude sur la Vie en prose de Saint Denis, esp. pp. LXXXI–LXXXIX; 
Barroux, Recueil historique en français, pp. 25–34.
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many a tear, and the people saying a prayer to the Lord in his intention, the boy was 
saved from death thanks to the touch of the Holy Nail and the Crown of Thorns of 
the Lord and the arm of Saint Simeon, with which a sign of the cross was made on 
the [prince’s] belly; his father, King Philip, staying in foreign lands, was on the same 
day healed from the same illness. After the boy kissed the Lord’s holy relics and was 
blessed, everyone performed the lauda in the church of Our Lady [i.e., in the Paris 
cathedral]; [then] the procession from the church of Our Lady and many other [pro-
cessions] saw the procession of Saint Denis off to the city gates. [Then] after having 
blessed each other with the relics, all returned to their adobes. The Parisian canons 
and the populace rejoiced because the relics of Saint Denis, which had so far never, 
for the reason of any danger, left the town of Saint-Denis, came then to Paris.32

In Yves’s view the relics of Saint Denis are undeniably very important: conse-
quently to the grave illness of the heir to the throne they left the Abbey of Saint-De-
nis for the first time in history, and a special liturgy was effectuated to ceremonially 
receive them in Paris. Apparently, the holy martyr was supposed to intercede in fa-
vour of the sick prince’s recovery. However, it is not Saint Denis but the Passion rel-
ics, also brought from the Abbey of Saint-Denis, to which the hagiographer, unlike 
his predecessors, seems to ascribe the healing the prince and the king.

Quite surprisingly, Yves does not present either the story of the disease and 
healing of Louis in 1244, so vivid and suggestive in the chronicle of Guillaume 
de Nangis. Indeed, the hagiographer-chronicler stresses Louis IX’s devotion to De-
nis: he mentions twice that on his deathbed the king entrusted himself to the mar-
tyr’s protection;33 describes in detail Louis IX’s participation in the liturgy in honour 
of the Saint conducted on Saint Denis feast in the Abbey and many other evidence 
of great devotion to the saint shown by the king.34 However, quite surprisingly for 

32 Iste Ludovicus octauus [...] in pueritia positus Regni videlicet patris sui anno vndecimo, aegrotauit morbo 
graui, qui a medicis dissenteria nominatur, omnibusque de vita desperantibus, fuit in commune deliberatum, 
quod Conuentus Beati Dionysij ieiuniis, & orationibus deuote praemissis, portans secum, clauum & spineam 
Coronam Domini, & brachium sancti Symeonis senis, cum processione Cleri & populi, nudis pedibus 
incederent. Vt autem ad Ecclesiam sancti Lazari iuxta Parisius venerunt vniuersi Conuentus Religiosorum vrbis 
Parisiacae & venerabilis Mauritius Parisiensis Episcopus, cum suis Canonicis & Clericis, & infinita populi 
concurrente multitudine, cum sanctorum corporibus, & Reliquiis, nudis plantis flentes obuiam venerunt, & 
coniungentes se illis cantantes cum fletu multo, & suspiriis, ad Palatium Regis, vbi puer aegrotabat, venerunt, 
& sancto sermone ad populum, & multa lacrymarum effusione, & oratione populi fusa ad Dominum pro eo, ad 
tactum sacri claui, & spineae coronae Domini, & brachii sancti Symeonis, per totum ventrem in modum crucis, 
eodem die puer fuit ab imminenti periculo liberatus, paterque eius Rex Philippus in transmarinis partibus exinde 
eodem die simili morbo est curatus. Osculatis itaque a puero sanctis Reliquiis Dominicis, ac benedictione sibi 
data, ab omnibusque in Ecclesia Beatae Mariae solutis diunis laudibus processio beatae Mariae, & plures aliae 
processionem beati Dionysij vsque ad villae exitum perduxerunt, & ibi se inuicem cum reliquiis benedicentibus 
vnus quisque ad propria remeauit. Gaudebantque Canonici Parisienses & populi, pro sancti Dionysii reliquiis 
Parisius deportatis, quae alias villam sancti Dionysij non exierant pro quocumque periculo imminente; 
Fragmentum de vita Ludovici VIII [Yves de Saint-Denis, Vita et passio sancti Dionysii, BnF, Ms. Latin 5286, 
fol. 202vo], ed. in: Historiae Francorum Scriptores, vol. 5, p. 288. 

33 Yves de Saint-Denis, Gesta sancti Ludovici noni [Vita et passio sancti Dionysii, BnF, Ms. Latin 5286], pp. 52, 56 (all on 
pp. 45–57); according to the edition: Historiae Francorum Scriptores, vol. V, pp. 395–406, here: pp. 400–401, 405–406.

34 Yves de Saint-Denis, Gesta sancti Ludovici noni, pp. 51–52; according to the edition: Historiae Francorum 
Scriptores Coaetanei, vol. V, pp. 400–401.
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a Saint Denis’s hagiographer, Yves does not mention either the ostensio of his relics 
during the reign of Saint Louis, nor he presents the saint as a healer of the king.

At the very end, let us go back to the Latin and French chronicles from Saint-Denis 
Abbey, this time in its part relating the reigns of three last Capetian kings, written by 
anonymous Guillaume’s de Nangis continuators before 1340. All the three sons of Philip 
the Fair died at young age: Louis X at 27, Philip V at 29, and Charles IV at 33. We can 
be surprised that only Philip’s last illness caused chronicler’s interest, perhaps due to its 
long duration: the king endured his malady from August 1321 to January 1322. Accord-
ing to the Grandes Chroniques, Philip V was afflicted with both bloody diarrhoea and 
quartan fever (dysentery and malaria). Despite of numerous procession celebrated in 
the intention of king’s recovery neither doctors nor prayers were able to save his life.35 
Anonymous Latin chronicle from Saint-Denis give some more details: the author affirms 
the Philip’s disease to be so severe that doctors turned out to be helpless, so that some 
used to talk about the people’s malediction which touch the king as a result of the unjust 
taxes and aids he imposed to his subjects.36 As the king’s illness worsened, the abbot and 
monks of Saint-Denis, similarly as it had been done for young Louis the Lion in 1191 
and Saint Louis 1244, moved the Passion relics from its shrine in the Saint-Denis Abbey 
and came in procession, barefoot, bearing the Holy Cross and the Holy Nail, as well as 
the arm of Saint Simeon, to Longchamp were Philip V stayed for the time of his malady. 
The patient’s body was touched with relics, then Philip kissed then and felt better: it was 
widely believed that the king recovered.37 Philip V himself supposed to have been mirac-
ulously healed, and started to keep less prudence and care about his own health, and – the 
chronicler say – as it happens, with the old illnesses, in lack of necessary precaution, felt 
sick again. So that the king used to say that he was healed by merits and virtue of Saint 
Denis, but, due to his own misrule, relapsed into the same disease.38

Paradoxically, whereas the 13th–century Dionysian chroniclers confirm the insti-
tutionalization of the ritual of displaying on the altar and in public view of the relics 

35 Si avint au commencement d’aoust que le roy chei en II grieves maladies; c’est à savoir en quarte et en flux de 
ventre et de sanc, et langui moult longuement; et furent faites pluseurs processions pour li empetrer garrison; 
mais ne prieres ni phisiciens ne valut riens qu’il ne trepassast le tiers jour de jenvier, Grandes Chroniques de 
France, ed. J. Viard, vol. 8, Paris 1935, s. 362.

36 […] circa principium Augusti Regem duplex arripuit aegritudo, dyssenteria et quartana, quae numquam potuerunt 
quorumcumque medicorum auxilio curare, sed per quinque menses continuo jacuit in languor. Dubitant autem 
nonnuli propter maledictiones populi sub ejus regimine constitute propter comminatas exactiones et extorsiones 
hactenus inauditas in dictam aegritudinem incidisse, Chronique de saint Denis, depuis l’an 1285 jusqu’en 1328, 
Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Rerum Francicarum et Gallicarum Scriptores, vol. 20, s. 630.

37 […] convalescente aegritudine, abbas et conventus Beati Dionysii pro ipsius recuperanda sanitate, nudis 
pedibus, una cum cruce et clavo Domini, necnon et brachio S. Symeonis usque ad locum in quo aegrotabat, 
qui dicitur Longus-Campus, cum processione devote ac humiliter accesserunt: qui reliquias sacro-sanctas 
humiliter et devote suscipiens, protinus eis tactis et osculates sensit se notabiliter melius habuisse, unde et 
publice ferebatur Regem curatum esse, Chronique de saint Denis, depuis l’an 1285 jusqu’en 1328, Recueil des 
Historiens des Gaules et de la France. Rerum Francicarum et Gallicarum Scriptores, vol. 20, s. 630.

38 Sed quia antiquatae et radicatae aegritudines, nisi caute ducantur, faciliter revertuntur, Rex minus prudenter sibi 
ipsi praecavens, in praedictam aegritudinem reincidit; unde et fertur postea dixisse: Scio me meritis et precibus 
beati Dionysii curatum fuisse, et malo meo regimine iterum in eandem aegritudinem incidisse, Chronique 
de saint Denis, depuis l’an 1285 jusqu’en 1328, Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Rerum 
Francicarum et Gallicarum Scriptores, vol. 20, s. 630.
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of Saint Denis when the monarch or heir to the throne suffered from a dangerous dis-
ease, for the Abbey’s hagiographers Saint-Denis such a ritual was visibly not important 
enough to make it one of the examples of Denis’s patronage over the kings of France; 
they paid more attention to the Saint’s mediation in saving the monarch’s soul, like 
Dagobert, Charlemagne or Philip Augustus (Vita et actus beati Dyonisii, written ca. 
1123-1124 with additions from 1233 or soon afterwards).39 The only Dionysian hagi-
ographer who paid more attention to the miraculous healing of the future Louis VIII 
and Philip Augustus in 1191 – and the only one who worked on commission of the 
monarch and presented the finished work to the king – ascribed this miracle to the 
Passion relics from Saint-Denis and did not mention the healing of Saint Louis in 1244 
or the preceding elevation of the body of Saint Denis on the Abbey’s high altar in order 
to intercede for the king’s recovery. Whereas from the 12th to the early 14th-centuries in 
the French and Latin Dionysian historians writings (Suger, Rigord, Primat, Nangis and 
the latest’s anonymous continuators) Saint Denis is consequently featured as a special 
patron of the royal health, moreover: specialised in healing bloody diarrhoea, the Dio-
nysian hagiographers seems to be rather reluctant to admit it. They conceal the special 
liturgy with Denis’s relics: barefoot procession with Denis’s relics from the Abbey to 
the ailing king’s bed, neither they ascribe his recovery to Saint-Denis merits, choosing 
to explain the miraculous healing by virtue of the touch of the Passion relics.

Resumé

Diarrhoea regis. Kult relikvií, panovnícke ochorenie a zázračné 
uzdravenie Kapetovských kráľov Francúzska v 12. a 13.

Jerzy Pysiak

Spomedzi viacerých chorôb, ktoré trápili francúzskych kráľov v stredoveku, ako 
mŕtvica, malária, vredy, cukrovka, dna, erysipel (ruža), nachádzame v prameňoch 
relatívne často rôzne ochorenia tráviacej sústavy, ktoré sa často prejavovali krvavými 
hnačkami. Bývali pomenovávané termínom diarrhoea, fluxus ventris alebo dizentéria. 
Toto ochorenie bolo pre stredoveký svet, ktorý nepoznal antiseptiká ani antibiotiká, veľmi 
nebezpečné. Smrteľný následok z vyčerpania spôsobeného dehydratáciou, stratou krvi 
alebo infekciou nebýval výnimkou. V dôsledku úplavice alebo krvavej dyzentérie zomrel 
v pomerne mladom veku Ľudovít VIII. Lev (1226), Filip III. Smelý (1285) a Filip V. 
Dlhý (1322). Najstaršia známa zmienka o tomto postihnutí francúzskych kráľov spomína 
Ľudovíta VI., ktorý takto vážne ochorel v roku 1135. 

Ten sa však zotavil a podľa svojho životopisca, opáta Sugera zo Saint-Denis, to bolo 
vďaka príhovoru patróna a ochrancu kráľov Francúzska, sv. Dionýza. Keď v roku 1191 

39 Anonymous, BnF, Ms. Latin 2447 and BnF, Ms. Nouvelle Acquisition Latine, vide also: Liebman, Étude sur la 
Vie en prose de Saint Denis, pp. VIII–XXVI, large fragments on pp. 143–210; Spiegel, The Cult of Saint Denis 
and Capetian Kingship, pp. 53–54. 1509.
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ochorel následník trónu, princ Ľudovít (neskôr Ľudovít VIII.), konala sa z opátstva v 
Saint-Denis do kráľovského paláca procesia s ostatkami sv. Dionýza. Brucho kráľoviča 
bolo liečené dotykmi relikvií Umučenia Pána, ktoré boli prinesené zo Saint-Denis. 

Kronikári opátstva uznali uzdravenie princa za zázrak a pripísali ho zásluhám sv. Di-
onýza s dodatkom, že v rovnaký deň a v rovnakú hodinu bol z toho istého ochorenia 
zázračne uzdravený v Svätej zemi aj kráľ Filip August. V priebehu 13. a 14. storočia bol 
sv. Dionýz uznaný za svätca, ktorého liečiteľská moc sa špecializovala na liečbu krvavej 
hnačky kráľov z dynastie Kapetovcov. Liturgický rituál procesie s ostatkami mučeníka s 
úmyslom vyliečiť kráľa a vykonanie znamenia kríža na jeho tele pašijovými relikviami z 
opátstva v Saint-Denis bol zopakovaný v roku 1244 vo vzťahu k Ľudovítovi IX. a v roku 
1321 Filipovi V., pričom vždy bol uznaný za účinný.
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Univerzita Istropolitana
a jej Lekárska fakulta

MATEJ GOGOLA

Univerzita Istropolitana oslávila v roku 2017 svoje 550. výročie od začiatku 
svojho pôsobenia v roku 1467. V rámci jej nie práve najdlhšej existencie na nej 
pôsobilo množstvo renomovaných zahraničných učencov zo všetkých dovtedy zná-
mych vedných oblastí, ako napríklad Ján Müller z Königsbergu (známy pod pseudo-
nymom Regiomontanus), Ján z Krakova, Ján Reibel z Kupferbergu, Martin Bylica 
z Olkusza, Mikuláš Schricker z Hüttendorfu, Erazmus Adlman a ďalší. Nazývať Is-
tropolitanu najstaršou slovenskou univerzitou by bolo veľmi trúfalé, presnejší by bol 
lokálnejší variant, a to prvá bratislavská univerzita. Je však vôbec správne nazývať 
Istropolitanu univerzitou?

V súvislosti s názvom príspevku sa v nasledujúcich riadkoch v krátkosti zame-
riame aj na názov tejto inštitúcie a tiež na to, či so vznikom školy začali existovať 
i všetky štyri „klasické“ fakulty, teda artistická, právnická, lekárska a teologická, 
prirodzene, s patričným dôrazom na lekársku fakultu.

Pokiaľ ide o možnosť získania univerzitného vzdelania na uhorskom území, po-
tenciálni uchádzači naň nemali veľa možností. Práve preto vyhľadávali príležitosti 
na štúdium v neďalekom okolí, a to najmä na Karlovej univerzite v Prahe, Jagellon-
skej univerzite v Krakove a Viedenskej univerzite. Bratislavská Istropolitana bola 
v poradí tretím (neúspešným) pokusom zriadiť vysokú školu na území Uhorska. Pr-
vou bola univerzita v Pécsi (Päťkostolí) z roku 1367, založená len dva roky po vzni-
ku Viedenskej univerzity. Druhou bola univerzita v Budíne založená v roku 1395 
uhorským kráľom a neskorším rímsko-nemeckým cisárom Žigmundom Luxembur-
ským.1 Obe, ako i Istropolitana, boli odsúdené na zánik predovšetkým v dôsledku 
nedostatočnej finančnej podpory, ale i slabšieho intelektuálneho zázemia. V priebe-
hu 14. a 15. storočia vznikali univerzity najmä z iniciatívy svetskej moci. Na jed-
nej strane mali zvýšiť prestíž ich zakladateľov, na druhej, vychovať perspektívnych, 
lojálnych a schopných zamestnancov byrokratickej aparatúry, právnikov, lekárov či 
vedcov.2 Tomu veľmi dobre rozumel i uhorský kráľ Matej Korvín (1457 - 1490), 
ktorý v roku 1465 vyslal posolstvo za rímskym pápežom Pavlom II. (1464 - 1471) 

1 K tomu pozri: CSIZMADIA, A.: Vysoké školstvo v Uhorsku v 14.-15. storočí, s. 101-108.
2 HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 20.
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so žiadosťou o založenie novej univerzity v krajine. Pavol II. vydal 19. mája 1464 
na základe toho, že: „… v Uhorskom kráľovstve, hoci priam slávnom a bohatom, ne-
prekvitá nijaká univerzita“3 privilégium, v ktorom sa píše, že: „… v jeho kráľovstve 
treba vybudovať univerzitu.“4

V roku 1465 vznikla, podľa vzoru Bolonskej univerzity, Istropolitana, ktorá ako 
najvyššia vzdelávacia inštitúcia v Uhorsku začala s výučbou o dva roky neskôr.5

Academia či univerzita?

Istropolitana mala dopomôcť vzdelaniachtivým obyvateľom Uhorska naplniť 
ich túžby bez toho, aby museli cestovať za hranice a vynakladať nemalé finančné 
prostriedky na cestu a život v cudzej krajine. Voľba mesta bola ponechaná na sa-
motného panovníka. Matej sa rozhodol pre Bratislavu, konkrétne pre Gmaitlov dom 
na dnešnej Ventúrskej ulici.6 Najvyššia vzdelávacia inštitúcia tak získala meno po 
gréckom ekvivalente názvu mesta na Dunaji.

V súvislosti s Istropolitanou sa v slovenskej historiografii môžeme stretnúť 
s termínom Academia Istropolitana i Univerzita Istropolitana. Predovšetkým 
v staršej literatúre sa práve pojem universitas v názve inštitúcie zamieňal s termí-
nom academia.7

V zakladacích dokumentoch univerzity sa hovorí o studium generale, teda ozna-
čení vysokej školy, zriadenej alebo potvrdenej pápežom či panovníkom s autonóm-
nymi právami a privilégiami. Neskôr sa v súvislosti s Istropolitanou používajú termí-
ny universitas Histropolensis, universitas Posoniensis, v knihách mestských účtov 
zasa figurujú názvy Hochschull či Hoche schuell.8 Od 40. rokov 16. storočia sa pre 
bratislavskú univerzitu začal v literatúre používať neadekvátny termín academia.9 
Prvýkrát sa s ním môžeme stretnúť v roku 1490 v liste talianskeho humanistu Ponti-
ca Virunia Tadeášovi Ugolettimu. V slovníku humanistov sa academia mala vzťaho-
vať na nový typ humanistického učilišťa, ktoré stálo v opozite starým scholastickým 
univerzitám.10

3 Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Pod Osmanskou hrozbou, s. 71.
4 Ibidem, s. 71.
5 K edovaným prameňom k vzniku a fungovaniu Istropolitany pozri: CSÁSZÁR, M.: Az Academia Istropolitana, 

s. 101n. K schvaľovacej bule pápeža Pavla II. na založenie bratislavskej univerzity preloženej do slovenčiny: 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Pod Osmanskou hrozbou, s. 71-72; K posledným výskumom 
slovenskej proveniencie pozri najmä: ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká Univerzita Istropolitana – prvá vysoká škola na 
Slovensku, s. 322-334 a HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, hlavne s. 105-139.

6 K budovám univerzity pozri: JANKOVIČ, V.: O budovách Academie Istropolitany, s. 94-99.
7 Za všetky môžeme spomenúť predovšetkým zborník z roku 1967, ktorý vyšiel pri 500. výročí založenia univerzity: 

HOLOTÍK, Ľ. – VANTUCH, A. (eds.): Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. a 16. storočí, 552 s.
8 CSÁSZÁR, M.: Az Academia Istropolitana, s. 23-24, 110, 113, 116. K tomu tiež: JANKOVIČ, V.: Vznik 

a účinkovanie prvej bratislavskej univerzity – Academia Istropolitana, s. 540; Najnovšie pozri: HLAVÁČKOVÁ, 
M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 105.

9 K tomu najmä: HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 105; Porovnaj s Jankovičovým názorom, 
že tento termín sa začal zaužívať až v 18. storočí: JANKOVIČ, V.: Bratislavská univerzita – Universitas 
Istropolitana v kultúrnych dejinách Slovákov, s. 116.

10 JANKOVIČ, V.: Vznik a účinkovanie prvej bratislavskej univerzity – Academia Istropolitana, s. 548.
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Základným kameňom fungovania stredovekých univerzít bola Artistická 
(v dnešnom ponímaní Filozofická) fakulta, resp. Fakulta slobodných umení, kam 
sa začlenili odbory trívia (gramatika, rétorika a dialektika) a kvadrívia (aritmeti-
ka, geometria, astronómia a hudba). V tríviu sa študenti zameriavali na latinčinu 
a schopnosť logickej argumentácie, kvadrívium bolo na vyššom stupni a štúdium 
pozostávalo zo skutočných, reálnych náuk (artes reales). Na týchto základoch sa 
stavalo pri ďalšom štúdiu. Absolvovanie Artistickej fakulty bolo prerekvizitou pre 
pokračovanie v štúdiu práva, medicíny alebo teológie. Teológia bola svojou kompli-
kovanosťou a dogmatickosťou na vrchole univerzitnej pyramídy. Jej absolvovanie si 
žiadalo najväčšie (= časovo najdlhšie) úsilie, čo sa často spájalo s najvyššími finanč-
nými požiadavkami na štúdium. Na Artistickej fakulte nezriedka ako učitelia pô-
sobili práve (ešte) študenti uvedených troch vyšších fakúlt. Samotné štúdium bolo, 
ako dnes, členené na tri stupne. Zvládnutie bakalárskeho stupňa trvalo študentom 
Artistickej fakulty priemerne dva roky, sama teológia, dokonca až šesť. Potom mohli 
byť absolventi učiteľmi v rámci vyšších fakúlt, keďže získali povolenie vyučovať 
(licentia ubique docendi), čo bolo predstupňom k titulu magistra. Po slávnostnej 
promócii, mohol úspešný absolvent získať v danom odbore i doktorát.11

Získať titul bakalára z medicíny trvalo zväčša sedem rokov, absolutórium až de-
sať. Aj preto nebol o vyšší stupeň štúdia vo všeobecnosti až taký veľký záujem. Na 
druhej strane, ak bol študent dostatočne ctižiadostivý, nadaný a v neposlednom rade, 
jeho rodičia mali dostatočné množstvo peňazí na jeho podporu, investované peniaze 
sa často niekoľkonásobne vrátili späť. Absolventi medicíny končili často ako osobní 
lekári bohatých mešťanov po celej Európe.

Lekárska fakulta na Istropolitane?

O Lekárskej fakulte bratislavskej Istropolitany máme spomedzi jej ostatných fa-
kúlt najmenej písomných informácií. Aj preto sa v slovenskej historiografii v minu-
losti vyskytoval názor, že Lekárska (ako i Právnická) fakulta na Istropolitane neexis-
tovala, a že Artistickú vo svojom vyššom stupni dopĺňala iba Teologická fakulta.12 
Ako píše Miriam Hlaváčková, absencia dochovaných prameňov k lekárskym fa-
kultám je zrejmá a logická aj pri ostatných stredoeurópskych univerzitách. Najskôr 
totiž bolo potrebné absolvovať Fakultu slobodných umení a až potom mohol študent 
pokračovať vyšším štúdiom, napr. štúdiom medicíny. Z prvých rokov existencie Le-
kárskej fakulty na Viedenskej univerzite sa takisto nezachovali nijaké správy.13 Reb-
ro v neprospech existencie Lekárskej fakulty argumentuje najmä tým, že je ťažké 
uveriť, že by sa v Bratislave už v prvých rokoch fungovania Istropolitany našli kva-

11 K tomu: ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká Univerzita Istropolitana – prvá vysoká škola na Slovensku, s. 329.
12 Pozri napr: REBRO, K.: K dejinám Academie Istropolitany s. 15-21; REBRO, K.: Istropolitana a Bologna, 

s. 19-20; NIEDERLAND, T. R.: Vývoj medicíny a lekárskej vedy na Slovensku pred založením Univerzity 
Komenského, s. 23.

13 Lekárska fakulta bola na Viedenskej univerzite v úzadí až do začiatku 15. storočia. HLAVÁČKOVÁ, M.: 
Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 69.
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lifikovaní záujemcovia o štúdium medicíny. Zároveň však dodáva, že v jeho prípade 
ide len o domnienky, ktoré nie sú podložené prameňmi.14 

Pokiaľ ide o personálne obsadenie Lekárskej fakulty, vieme, že na Lekárskej fa-
kulte pôsobil doctor artium et medicinae Peter.15 Kto konkrétne týmto Petrom bol 
však nedokážeme na základe ďalších prameňov zaručene rozlúštiť. Ferenc Toldy 
píše, že spomínaným Petrom mohol byť Peter Thörngern16, Karol Rebro sa domnie-
va, že Petrom mohol byť istý Petrus da Verona, ktorý pôvodne pôsobil na univerzite 
v Bologni17, Ágnes Ritoók-Szalay zasa pertraktuje názor, že by mohlo ísť o huma-
nistu Petra Ludera, priateľa viedenského dominikána Leonarda Huntpichlera.18 K to-
muto názoru sa prikláňa i Miriam Hlaváčková.19 Ďalším učiteľom, o ktorom vieme, 
že na Lekárskej fakulte bratislavskej univerzity pôsobil, bol laický doktor medicíny 
Erazmus Adlman, ktorý v Bratislave pracoval ako mestský lekár.20 Erazmus za svoju 
pedagogickú činnosť dostal kanonickú prebendu v Bratislavskej kapitule, bol čle-
nom Bratstva Božieho tela a vieme o ňom, že v roku 1479 spísal v Bratislave svoj 
závet v prítomnosti svojej manželky a syna.21 

Na Lekárskej fakulte pravdepodobne vyučoval aj astronóm, astrológ a lekár Mar-
tin Bylica z Olkusza (1433 - 1493) i básnik, historik a lekár Galeotto Marzio (1427 
- 1497), ktorý predtým pôsobil v Padove a Bologni.22 Nie je vylúčené, že k medicíne 
viedol prednášky aj sám veľký Regiomontanus, ktorý bol primárne astronómom, 
astrológom a matematikom. Astrológia bola s medicínou totiž veľmi spätá. Žiaľ, 
siahodlhejšie záznamy o fungovaní Lekárskej fakulty na Istropolitane sa nám neza-
chovali.

Konkrétnu náplň štúdia na fakultách Istropolitany nepoznáme. Predstavu mô-
žeme získať komparáciou s univerzitami v neďalekej Viedni, Prahe či Bologni, na 
vzor ktorej bola Istropolitana vybudovaná. Ak berieme do úvahy štúdium medicíny 
na ostatných západo- a stredoeurópskych univerzitách v rovnakom čase, budúci uni-
verzitne vzdelaní lekári mali dobrý filozofický základ z disciplín trívia a kvadrívia 
získaných už počas prvého stupňa svojho štúdia na Artistickej fakulte. Artistická 
fakulta pomohla budúcim lekárom najmä v zdokonalení sa v latinčine a schopnosti 

14 REBRO, K.: Istropolitana a Bologna, s. 20.
15 Diplomatikai levéltár 45260 (18. 07. 1467).
16 TOLDY, F.: A magyar nemzeti irodalom története II., s. 24. Toho, pravdepodobne na základe Rebrovej štúdie, 

spomínajú aj: BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 10.
17 REBRO, K.: Istropolitana a Bologna, s. 20.
18 RITOÓK-SZALAY, Á.: Der Humanismus in Ungarn zur Zeit von Matthias Corvinus, s. 166. Huntpichler je 

známy tiež vetou, v ktorej Bratislavu označil za „zdravé mesto oplývajúce potrebnými a lacnými potravinami.“ 
K tomu, už podľa názvu, predovšetkým: HLAVÁČKOVÁ, M.: „In Posonio est locus valde sanus…“ Kultúrne 
kontakty Bratislavy a Viedne v 15. storočí, s. 143-156.

19 HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 135.
20 Ibidem, s. 126.
21 Pozri: Testamentum Erasmii, doctoris facultatis medicinae v: MAJOROSSY, J. – SZENDE, K. (eds.): Das 

Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427) – 1529, 361, (1479 Juli 9), s. 435-436. K Bratstvu Božieho 
tela pozri: MAJOROSSY, J.: Bratstvo Božieho tela a jeho miesto v živote mešťanov stredovekej Bratislavy, s. 
176-210.

22 HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 124. Pozri tiež: BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 10.
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logickej argumentácie. Neskoršie štúdium medicíny stálo na overených autoritách 
a zvučných menách z minulosti, a to do latinčiny preložených diel, najmä Hippo-
krata, Galéna a Avicennu s komentármi. Latinčina bola rečou lekárskej literatúry 
a takisto univerzálnym univerzitným jazykom v celej Európe. Budúci nádejní leká-
ri absolvovali prednášky týkajúce sa dietetiky, botaniky, farmakológie, fytoterapie, 
resp. náuky o liečivých rastlinách. Základom stredovekej liečby bola tiež aromate-
rapia a balneológia. Na základe prednášok sa študenti v škole naučili rozoznávať 
liečivé a jedovaté rastliny, ako vytvoriť účinný lektvar, liek či obklad na konkrétny 
zdravotný problém. Študenti sa zoznámili s humorálnou patológiou, teda teóriou 
o štyroch telesných šťavách v človeku, ktoré v prípade, že nie sú rovnovážne, vzni-
ká zdravotný problém. V záujme zachovania pacientovho zdravia bolo základnou 
úlohou lekára dostať krv, hlien, žltú a čiernu žlč v tele chorého aspoň do približnej 
rovnováhy. Dôležité bolo naučiť lekára správne diagnostikovať a následne vysloviť 
prognózu. Okrem toho sa budúci lekári zdokonaľovali v predmetoch, ktoré začali 
študovať ešte na Artistickej fakulte, a to astronómie a astrológie.23 Je pravdepodob-
né, že podobným systémom prebiehala (mala prebiehať) i výučba na bratislavskej 
výučbe, hoci priame pramenné dôkazy o tom neexistujú.

Ako rýchlo a znenazdajky začala Istropolitana fungovať, tak rýchlo svoju činnosť 
i ukončila. Presný dátum nám nie je známy. Jej regres evidujeme už veľmi skoro, 
keď sa ostrihomský arcibiskup a zároveň kancelár univerzity Ján Vitéz v roku 1472 
zaplietol do sprisahania voči Matejovi. Tým univerzita stratila svojho najväčšieho 
a najpotrebnejšieho podporovateľa - panovníka. Už v tom čase odišli takí učenci 
ako Regiomontanus, Martin Bylica či Galeotto.24 Ešte horšia situácia nastala po smr-
ti bratislavského prepošta a vicekancelára univerzity Juraja zo Schönbergu v roku 
1486. Ostrihomský arcibiskup Hypolit v roku 1488 ešte potvrdil pôvodné vymeno-
vanie bratislavského prepošta Antona zo Šamkoviec za vicekancelára na univerzite. 
Prepošt sa tituloval aj ako univerzitný kancelár.25 V listine kráľa Vladislava II. (ako 
uhorský kráľ 1490 - 1516) z roku 1492 sa už Univerzita Istropolitana spomína ako 
zaniknutá.26 Znamená to, že zanikla niekedy medzi rokmi 1488 – 1492.

Prvá kríza Istropolitany sa prejavila v rokoch 1472 – 1473 po odhalení sprisahania 
voči panovníkovi Matejovi Korvínovi. Univerzita tak stratila Matejovu, ako i arci-
biskupovu (hlavne finančnú) podporu. Vtedy odišlo z univerzity množstvo známych 
mien zahraničných profesorov, ktoré boli zárukou kvalitného vzdelania. Nasledova-
la reorganizácia Istropolitany, ktorá už, až do svojho konca, stagnovala. V roku 1485 
obsadil Matej Korvín Viedeň a tým získal Viedenskú univerzitu, ktorú začal finančne 

23 ŘÍHOVÁ, M.: Středověký lékař, s. 313. Aj známy astrológ Regiomontanus, ktorý na Istropolitane pôsobil vyhlásil, 
že dobrý lekár musí byť aj dobrým astrológom. HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 112. Na 
astrológiu sa v prípade choroby obracali i lekári. Bolo pre nich podstatné vedieť kedy, v aký čas a pri akej polohe 
kozmických telies treba vykonať ten ktorý lekársky úkon, či už šlo o púšťanie žilou alebo užitie klystírov či emetík. 
Astrológia a astronómia boli na Istropolitane veľmi silné, hlavne vďaka zastúpeniu Regiomontana a Martina 
Bylicu. Po odhalení Vitézovho sprisahania v roku 1472 však obaja z Istropolitasny odišli

24 ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká Univerzita Istropolitana – prvá vysoká škola na Slovensku, s. 331.
25 CSÁSZÁR, M.: Az Academia Istropolitana, s. 92; HLAVÁČKOVÁ, M.: Kapitula pri Dóme sv. Martina, s. 138.
26 CSÁSZÁR, M.: Az Academia Istropolitana, s. 93.
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podporovať. Chod Istropolitany teda závisel viac-menej od bratislavského prepošta. 
Po smrti Juraja zo Schönbergu nový prepošt prestal učiteľov na Istropolitane finanč-
ne podporovať, čo postupne viedlo k jej zániku po roku 1488.

Ako píše Július Sopko, v dôsledku krátkodobého trvania Istropolitany, nemohla 
zanechať prenikavejšie výsledky v oblasti vyššej vzdelanosti27 Niečo viac ako 20 ro-
kov na etablovanie univerzity v uhorskom prostredí nestačilo. Istropolitana skončila 
podobne ako jej dvaja uhorskí predchodcovia, Univerzita v Pécsi a Univerzita v Bu-
díne. Bratislava si musela na ďalšiu univerzitu počkať viac ako štyri storočia, kedy 
v roku 1912, opäť však len na krátky čas vznikla Alžbetínska univerzita. V roku 
1919 ju nahradila Univerzita Komenského, ktorá v budúcom roku spolu s jej prvou 
fakultou, Lekárskou, oslávia spoločne prvú storočnicu.

Summary

Faculty of Medicine at Universitas Istropolitana

Matej Gogola

Academia Istropolitana represented the third (unsuccessful) attempt to establish a uni-
versity in the Kingdom of Hungary. Among all the Istropolitana faculties, the fewest writ-
ten accounts are related to the Faculty of Medicine. Thus, the historiography maintained 
an opinion in the past that there had actually been no Medicine (nor Law) Faculty at 
Istropolitana at all, and the Faculty of Arts had been supplemented only with the Faculty 
of Theology on the advanced level of the study. Specific curriculum of any Istropolitana 
faculty remains unknown, however, we may obtain some idea by a comparison with such 
universities as those in Vienna, Prague or Bologna (which had served as a model when 
Istropolitana was being founded). Study of the medicine relied on established authorities 
and well-known names, such as Hippocrates, Galen or Avicenna, specifically Latin trans-
lations of their works with commentaries.
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Študenti medicíny z územia dnešného 
Slovenska na Krakovskej univerzite
(do roku 1525)

MARCIN A. KLEMENSKI

Jednou z najdôležitejších inštitúcií, ktorá má svoje korene v stredoveku je uni-
verzita. Univerzita, resp. univerzity sa stali centrami poznania, vedeckého uvažo-
vania a stimulovali intelektuálnu klímu spoločnosti. Predkladaný príspevok chce 
predstaviť určitú časť univerzitného života, konkrétne dejiny Lekárskej fakulty 
Krakovskej univerzity, s konkrétnym zameraním sa na študentov z územia dnešné-
ho Slovenska.

Základné práce o dejinách Krakovskej univerzity (do 19. storočia nazývanej Kra-
kovskou akadémiou) sú dielom Kazimierza Morawieckého, Henryka Barycza, Kr-
zysztofa Stopku, Andrzeja Banacha a Juliana Dybca.1

Značný počet prác sa venoval otázkam pôvodu študentov.2 V súvislosti s oslava-
mi 650. výročia založenia Jagelovskej univerzity boli vydané publikácie, ktoré sa 
venovali jej jednotlivým súčastiam či budovám.3 Dodnes vyvoláva diskusiu otázka 
zakladania a existencie budov Univerzity na krakovskom Kazimierzi.4

Pochopiteľne, existujú dostupné práce, ktoré sa venujú biografiám jednotlivých 
študentov, pedagógov, napríklad ich vzájomným vzťahom alebo ich knižniciam.5

1 MORAWSKI, K.: Historya Uniwersytetu Krakowskiego. t. 1; Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w l. 1364-
1764. t. 1, ed.: LEPSZY, K.; BARYCZ, H.: Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego; STOPKA, K. – 
BANACH, A. K. – DYBIEC, J.: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2 BARYCZ, H.: Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV do XVIII w.; FASTNACHT, A.: Pochodzenie 
społeczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z diecezji przemyskiej w latach 1400-1642, s. 215-226; 
KARPLUKÓWNA, M.: Przynależność terytorialna studentów i profesorów Akademii Krakowskiej z lat 1511-
1530; KLEMENSKI, M. A.: Студенти з Галича у Краківському університеті в XV сторіччі, s. 156-160.

3 CHWALBA, A.: Collegium Maius; CHWALBA, A.: Pałac Pusłowskich; CHWALBA, A. – BOGDANOWSKA, 
M.: Collegium Novum; FERENC, M.: Collegium Nowodworskiego; GASOWSKI, T.: Collegium Wróblewskiego; 
SZYMBORSKI, W.: Collegium Broscianum; FRANASZEK, P.: Collegium Witkowskiego; STARZYŃSKI, 
M. –NIEMIEC, D.: Collegium Minus; GASIOROWSKI, S. – KRAWCZUK, W.: Kolegium Kazimierzowskie: 
na granicy dwóch światów; SROKA, S. A. – SZYMA, M. – BETLEJ, A. – DWORZAK, A. – BAŁUS, 
W.: Collegium Iuridicum; STUS, M.: Pałac Larischa; Kliniki i zakłady teoretyczne Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła: gmachy i ludzie, ed.: FRANASZEK, P.

4 STARZYŃSKI, M.: Collegium desertum - niedokończona fundacja uniwersytecka Kazimierza Wielkiego, s. 
107-137, tu sa nachádzajú aj odkazy na staršiu literatúru.

5 Spomíname iba najnovšie: WÓJCIK-ZEGA, D.: Autografy piętnastowiecznych profesorów krakowskich 
w rękopisie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 63, s. 71-109; OŻÓG, K.: Kontakty personalne 
i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywie 
badań, s. 163-173.
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Z čias stredoveku sa zachoval relatívne bohatý korpus prameňov, vďaka ktorému 
vieme analyzovať konkrétne oblasti prepojené s vtedajším študentstvom. Ide predo-
všetkým o univerzitné matriky, do ktorých sa zapisovali noví študenti aj s výškou 
študijných poplatkov.6 Sú to tiež knihy – zoznamy promovaných študentov fakulty 
slobodných umení,7 alebo zozbierané právne normy univerzity,8 alebo rozhodnutia 
rektorského súdu.9 Okrem toho bol vydaný aj diplomatár univerzity.10 Avšak inak je 
tomu v prvých rokoch a dekádach Krakovskej univerzity.

Počiatky snáh o založenie univerzity v Krakove datujeme do roku 1362, keď 
Kazimír Veľký zároveň s posolstvom do Avignonu vyslal aj prosbu o schválenie 
žiadosti o založenie univerzity.11 6. apríla 1363 pápež skutočne potvrdil založenie 
univerzity, no pod podmienkou, že najprv musia byť preskúmané materiálne okol-
nosti tejto skutočnosti a rovnako možnosti ďalšieho udržania inštitúcie. Za týmto 
účelom pripravil gnezdiensky arcibiskup Jaroslav Bogoria zo Skotnik dokumenty, 
ktoré mali existenciu univerzity garantovať ako z pozície kráľa, tak aj mesta Krako-
va.12 Konečne, 12. mája 1364 Kazimír Veľký vydal zakladajúcu listinu Krakovskej 
univerzity.13 Vzorom pre školu mali byť na právo zamerané univerzity v Itálií, v Pa-
dove a Bologni. Nasledovala séria ekonomických privilégií a privilégium nezávislé-
ho rektorského súdnictva.14

Univerzita mala v svojom počiatku tri fakulty, fakultu slobodných umení, medicí-
ny a práva.15 1. septembra 1364 potvrdil pápež Urban V. kráľovskú zakladaciu listinu 
pápežskou bulou.16

Žiaľ, o prvých dňoch fungovania univerzity z prameňov veľa nevieme, značnú kon-
troverziu vyvoláva dokonca lokalizácia univerzity.17Z pozitivistickej pozície vieme po-
tvrdiť iba fungovanie fakulty slobodných umení, ale fungovanie zvyšných dvoch nie.

Onedlho, už za vlády Vladislava Jagelovského bolo potrebné venovať sa reno-
vácii či rekonštrukcii Krakovskej univerzity. Celého procesu sa na prosbu kráľa ujal 
krakovský biskup Jan Radlica.18 V roku 1396 kráľ spoločne s manželkou, neskôr 

6 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, ed.: GASIOROWSKI, A. – JUREK, T. – SKIERSKA, I. 
et al., T. 1-2.

7 Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, ed.: GASIOROWSKI, 
A. – JUREK, T. – SKIERSKA, I. et al.

8 Conclusiones Universitatis Cracoviensis ab anno 1441 ad annum 1589, ed.: BARYCZ, H.
9 Acta rectoralia almae Universitatis studii Cracoviensis inde ab anno MCCCCLXIX, ed.: WISŁOCKI W. (1469–1537).
10 Codex diplomaticus Universitatis studii generalis Cracoviensis continet privilegia et documenta, quae res 

gestas Academiae eiusque beneficia illustrant, ed.: SKOBEL, F. K, partes I–V.
11 STOPKA, K.: Od założenia do schyłku XVIII w., s. 10; KRZYŻANOWSKI, S.: Poselstwo Kazimierza Wielkiego 

do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, s. 1-109. Text žiadosti v Monumenta Polonia Vaticana, T. 
IIII, ed.: PTAŚNIK, J., nr 427.

12 STOPKA, K.: Od założenia, s. 11.
13 Text s prekladom v Najstarsze przywileje Uniwersytetu Krakowskiego, ed.: WYROZUMSKA, B., s. 19-26.
14 Ibidem, s. 19-26.
15 STOPKA, K.: Od założenia, s. 11-12.
16 STOPKA, K.: Od założenia, s. 13.  Text buly publikovaný v KRZYŻANOWSKI, S.: Poselstwo, s. 68-70, 97-99; 

Najstarsze przywileje, s. 33-38.
17 Zob. przypis 4.
18 STOPKA, K.: Od założenia, s. 15-16. Biskup Jan Radlica bol dôležitou osobnosťou dejín medicíny. Študoval 

medicínu v Paríži a Montpellier, mal titul magistra medicíny. Jeho osobe sa venuje pomerne rozsiahla literatúra, 
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svätou Jadvigou, žiadali od pápeža Bonifáca IX. o súhlas na založenie štvrtej, Teolo-
gickej fakulty. Pápežská bula bola vydaná 11. januára 1397.19

Pre univerzitu je dôležitým dátumom rok 1399, keď kráľovná Jadviga zanechala 
v svojom testamente všetku svoju pozostalosť univerzite. Na túto „donáciu“ a na 
samotnú kráľovnú sa spomínalo v akademickej obci s veľkou až zbožnou vďakou 
ako na „renovatrix et benefactrix”. Ďnom 22. júla 1400 kráľ Vladislav Jagelovský 
potvrdil v listine „znovuzaloženie“ Krakovskej univerzity.20 Od tohto momentu mô-
žeme hovoriť o neprerušenom trvaní a pôsobení univerzity.

Podstatná časť študentov univerzity pochádzala z územia Uhorského kráľovstva. Ná-
ročnou úlohou pre bádateľov je, dnešnom zmysle etnicity, otázka identifikácie z matrík, 
a teda či šlo o Slováka, Maďara alebo sedmohradského Sasa. Preto sa aj v článku pri-
kláňame k definícii založenej na pôvode určenom geograficky skôr než etnicky, a preto 
chceme predstaviť študentov z územia Slovenska, nie Slovákov. Na tieto komplikácie 
upozornila vo svojom článku nedávno aj slovenská autorka, Romana Štangová.21

V 15. storočí máme v porovnaní s nasledovnými storočiami pomerne vysoký po-
čet študentov z Uhorska. Matriky hovoria o 2297 študentoch, pričom od 16. storočia 
sledujeme najprv strmý a neskôr postupný pokles počtu uhorských študentov.22

Vysoký počet študentov z Uhorska v 15., ale tiež ďalších storočiach v Krakove sa 
viaže k tomu, že v Uhorsku vtedy nefungovala vyššia škola s podobným statusom. Je 
skoro nemožné dokumentovať fungovanie univerzity v Pécsi, založenej v roku 1367 
a rovnako univerzity v Bude, založenej v roku 1389. Pre pokračovanie štúdia bolo 
preto nutné vycestovať. Krakovská univerzita bola v hľadáčiku študentov z Uhorska 
kvôli geografickej blízkosti a tiež kvôli vtedajšiemu politickému prepojeniu.

Kvôli prichádzajúcim uhorským študentom bola v Krakove špeciálne založená 
tzv. Uhorská burza.23 Existovala v rokoch 1464 až 1540, približne na dnešnej Brac-
kej ulici č. 5. Túto skutočnosť dodnes pripomína pamätná (poľsko-maďarská) tabuľa 
na dome, na ktorého mieste kedysi stála bursa. V súvislosti s klesajúcim počtom 
študentov z Uhorska neskôr prestala plniť svoju funkciu a bola zrušená.

Ako sme spomenuli, v zakladajúcom právnom akte Krakovskej niverzity z roku 
1364 bola menovaná aj Lekárska gakulta. Pôvodne sa mala skladať z dvoch kate-

pozri STRZELECKA, A.: Jan z Radliczyc. w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, s. 469-472; SROKA, S. A.: 
Jan Radlica, Nagy Lajos Király, s. 692-694; SROKA, S. A.: Recept krakovského biskupa, s. 32; SROKA, S. 
A.: Jan Radlica jako lekarz, s. 463-478; FAC, I.: Działalność biskupa krakowskiego Jana Radlicy na tle jego 
czasów (ok. 1340-1392).

19 Najstarsze przywileje, s. 39-40.
20 STOPKA, K.: Od założenia, s. 16. Akt kráľa je vydaný v KRZYŻANOWSKI, S.: Poselstwo, s. 76-82, 105-111, 

pozri aj Najstarsze przywileje, s. 43-52.
21 ŠTANGOVÁ, R.: Študenti zo Slovenska v Matrikách stredovekých univerzít v Prahe, Krakove a vo Viedni, s. 

18-19.
22 ŚLASKI, J.: Rec: Endre Kovâcs, A krakkói egyetem és a magyar müvelôdés (Adalékok a magyar-lengyel 

kapcsolatok XV—XVI. szâzadi tôrténe-téhez)[Uniwersytet Krakowski i kultura węgierska. Przyczynki do 
historii stosunków węgiersko-polskich w XV i XVI wieku], s. 505. Autor recenzie rekapituluje najdôležitejšie 
body z monografie, jednak ona sama nebola autorovi tohto článku dostupná.

23 MUCZKOWSKI, J.: Mieszkania i postępowanie uczniów krakowskich w wiekach dawniejszych, s. 37-39; 
ŠTANGOVÁ, R.: Študenti zo Slovenska, s. 11.
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dier a jej profesori mali byť platení sumou 20 hrivien zo zárobkov soľnej bane vo 
Wieliczke.24 Lekárska fakulta sa zo začiatku potýkala so značnými organizačnými 
a materiálnymi problémami. Tento fakt je komplikovaný aj útržkovitosťou, či do-
konca úplnou absenciou prameňov. To, že fakulta vôbec fungovala vieme z kódexu 
medicínskych traktátov prepísaného Janom de Hassia v rokoch 1364 – 1368.25

Podobne, ani po opätovnom obnovení univerzity nemáme o činnosti Lekárskej 
fakulty veľa zachovaných informácií. Až z roku 1433 poznáme vnútorné fakultné 
predpisy.26 Slabá reflexia informácií o Lekárskej fakulte by nás mohla viesť k myš-
lienke, že fakulta mala istú nezávislosť. Prednášajúci boli zväčša svetskými osoba-
mi, nemohli byť preto platení z cirkevných zdrojov.27 Zároveň tak ako spomenul 
Marian Skulimowski, slabé a niekedy nesystematické fungovanie lekárskych fakúlt 
bolo na stredovekých univerzitách normou (Heidelberg, Bologna, Viedeň).28

Prednášanie medicíny na Krakovskej univerzite 15. storočia nebolo novátorské. 
Bolo prevažne postavené na opakovaní teórie známych antických textov (Hippokra-
tés, Galén, Celsus, Rhazes).29 Profesori Lekárskej fakulty však majú samozrejme 
svoje vedecké zásluhy, postačí sa zmieniť o diele Antibolomenum Jana Stanka z roku 
1472, ktorý je považovaný za jeden z najlepších slovníkov v oblasti prírodných vied 
a medicíny. Môžeme tiež spomenúť Macieja z Miechowa, polyhistora, geografa a le-
kára, autora prvej tlačenej lekárskej knihy z roku 1508.30

Vieme, že niektorí profesori medicíny zastávali funkciu rektora univerzity, ako 
napríklad Jan Kro z Cottbusu (počas zimného semestra 1419/1420)31 alebo Jan 
z Dobrej (letný semester 1440).32

Bohužiaľ nemáme „knihu promócií“ Lekárskej fakulty Krakovskej univerzity, 
preto musíme rekonštruovať zoznam študentov medicíny z iných drobných zmie-
nok. Prví lekári medicíny boli promovaní až v roku 1527, skôr získané doktorské 
tituly pochádzajú z univerzít na území dnešného Talianska alebo Francúzska.33 Kra-
kovskí študenti často takto pokračovali v štúdiu v zahraničí.

Zo spomenutých dôvodov je študentov medicíny z územia dnešného Slovenska do 
roku 1525 iba niekoľko. Je pravdepodobné, že ďalšia interpretácia chronologicky mladších 
prameňov a sekundárnej literatúry rozšíri zoznam slovenských študentov v Krakove.

24 STOPKA, K.: Od założenia, s. 12; SKULIMOWSKI, M.: Dzieje fakultetu medycznego Uniwersytetu 
Krakowskiego do reform Kołłątaja (1364-1779), s. 15.

25 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Rkps 813; SKULIMOWSKI, M.: Dzieje fakultetu medycznego, s. 17.
26 SKULIMOWSKI, M.: Dzieje fakultetu, s. 18.
27 Ibidem, s. 20.
28 Ibidem, s. 20.
29 STOPKA, K.: Od założenia, s. 61-62; SKULIMOWSKI, M.: Dzieje fakultetu, s. 16-18; GAJDA, Z.: Rys 

nauczania medycyny w Krakowie, s. 67-88.
30 STOPKA, K.: Od założenia, s. 62. Antibolomenum v ROSTAFIŃSKI, J.: Symbola ad historiam naturalem 

medii aevi. T. I-II, s. 33-50, 1-59;  BARYCZ, H.: Maciej z Miechowa: studium z dziejów kultury naukowej 
Polski doby Odrodzenia, s. 47-100; KRAKOWIECKA, L.: Maciej z Miechowa: lekarz i uczony Odrodzenia.

31 PIETRZYK, Z.: Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, s. 42; SKULIMOWSKI, M.: Dzieje 
fakultetu, s. 21.

32 PIETRZYK, Z.: Poczet rektorów, s. 68; SKULIMOWSKI, M.: Dzieje fakultetu, s. 21.
33 SKULIMOWSKI, M.: Dzieje fakultetu, s. 36; GAJDA, Z.: Rys nauczania, s. 74.
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Prvým je Henryk z Ružomberka, ktorý sa imatrikuloval na univerzite v Krakove 
v roku 1408. Vieme, že skôr študoval v Prahe (1402), potom v roku 1409 v Lipsku 
a v roku 1416 vo Viedni. V roku 1408 získal magistra artium na univerzite v Kra-
kove. V roku 1416 bol spomenutý ako baccalaureus in medicina, doktor teológie 
a kanonik. Môžeme predpokladať, že sa zúčastňoval aj prednášok pre medikov na 
krakovskej fakulte.34

V roku 1489 nastúpil na Krakovskú univerzitu Mikolaj (Nicolaus), syn Pavla 
z Kremnice a Osvald z Nitry. Obaja boli spomenutí ako domáci lekári Jana Regu-
lusa,35takže je pravdepodobné, že zároveň študovali na Lekárskej fakulte aby svoje 
vzdelanie a lekárske skúsenosti rozšírili. Žiaľ, nemáme žiadne informácie o tom, že 
by štúdium na univerzite (či fakulte) aj dokončili.36 

V zimnom semestri roku 1509 začal študovať na Krakovskej univerzite Sebastian 
Pauschner, syn Fabiana z Levoče. V roku 1511 získal titul bakalára slobodných ume-
ní a o štyri roky neskôr, v roku 1514 sa stal magistrom v rovnakom obore. V Krako-
ve vydal v roku 1513 Linealis calculatio cum pulchris documentis et regulis ad mo-
netam cracouiensem diligenter suputata.37 Existujú názory, že študoval medicínu na 
jednej z talianskych univerzít a získal tam aj stupeň doktora.38 V roku 1521 bol spo-
menutý ako Sebastian de Lewschouia, doktor phisicus v Košiciach.39 V roku 1530 
napísal v Sibiu morový traktát.40 Rovnako tu vykonával od roku 1524 (ešte predtým 
v Brašove) lekársku prax, zdá sa, že až do svojej smrti v roku 1556.41 Je z prameňov 
najznámejším slovenským študentom so zdokumentovanou lekárskou praxou.42

Z metrík vieme, že v roku 1515 začal na univerzite študovať Jan Goldschmidt, 
syn Antona z Košíc, ktorý o dva roky neskôr získal titul bakalára.43 Zároveň vieme, 

34 Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studio rum Jagellonica ab Anno 1402 
ad Annom 1849, ed.: MUCZKOWSKI, J, s. 6; Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego 
z XV w., ed.: GASIOREWSKI, A. et al., s. 11; Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu 
Krakowskiego z l. 1402-1541, ed. GASIOREWSKI, A – JUREK, T. - SKIERSKA, I., s. 196; Die Matrikel der 
Universität Leipzig (1409-1559), ed.: ERLER, G., Bd. I, s. 26, 32, Bd. 2, s. 90; Students from Hungary at the 
universities of Prague and Krakow 1348-1525, ed.: DRASKÓCZY, I., nr. 4494.

35 Album studiosorum universitatis Cracoviensis, ed.: CHMIEL, A., s. 293; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego 
z lat 1400-1508, ed.: GASIOREWSKI, A. – TUREK, T. – SKIERSKA, I., s. 480; Acta rectoralia almae 
universitatis studii Cracoviensis inde ab Anno MCCCCLXIX, ed.: WISŁOCKI, W, nr. 1248; Students from 
Hungary, nr. 2713, 2715.

36 Album studiosorum universitatis Cracoviensis, ed.: CHMIEL, A., s. 293; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego 
z lat 1400-1508, T. 1, s. 480; Acta rectoralia, nr 1248; Students from Hungary, nr 2713, 2715.

37 Dostupné online: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnwzl33 [prístup z dňa: 13. 03. 2018].
38 BORSA, G.: Sebastian Pauschner, Az első Magyarországon megjelent orvosi munka szerzője és nyomtatásban 

kiadott munkái, s. 267-261.
39 Pozri: Students from Hungary, nr 3820.
40 PAWSCHNER, S.: Eine Kleine Unterrichtunge: Wie Mann Sich halten Solt, in der Zeit, der Ungütigen 

Pestilentz; CRISTESCU, I.: The Medical Discourse and the Plague Epidemics in the Late Middle Ages. A Case 
Study: Sebastian Pauschner’s „Kleine Unterrichtung über die Pest” (Sibiu 1530), s. 36-55

41 Students from Hungary, nr. 3820.
42 Album studiosorum universitatis Cracoviensis, ed.: CMIEL, A., s. 118; Metryka czyli album Uniwersytetu 

Krakowskiego z lat 1509-1551, ed.: GASIOREWSKI, A. – JUREK, T. - SKIERSKA, I., s. 13; Statuta nec non 
liber promotionum, s. 153, 157-158; Najstarsza księga promocji, s. 277, 280; Students from Hungary, nr. 3820.

43 Album studiosorum, t. 2, s. 160; Metryka czyli album, s. 63; Statuta nec non liber, s. 164; Najstarsza księga 
promocji, s. 283; Students from Hungary, nr. 4113.
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že v rokoch 1515 a 1517 bol spomenutý ako lekár.44 Pokračoval v štúdiu vo Vied-
ni (1518), Padove (1520), Bazileji (1523) a v Tübingene (1523). Autor latinských 
básní sa vďaka tomuto vzdelaniu stal v roku 1524 lekárom Erazma Rotterdamského 
a neskôr lekárom poľského kráľa Žigmunda I Starého. Je nepochybne najznámejším 
lekárom z nášho územia predmetnej doby.45

Na základe vyššie uvedených príkladov je viditeľné, že výskum týkajúci sa štu-
dentov medicíny je v porovnaní s výskumom rovnakých súvislostí na iných fakul-
tách sťažený. Nechceme zachádzať do špekulácií a predpokladať, ako sa tento feno-
mén vyvíja v nasledujúcich storočiach. Žiaľ, ani v neskoršom období nemáme úplné 
záznamy o študentoch Lekárskej fakulty, preto nedokážeme ustáliť počty študentov 
z územia dnešného Slovenska v nasledujúcich storočiach. V každom prípade postup 
vo výskume univerzitného prostredia, onoho vzorového universitas, postupne od-
krýva aj iné neznáme miesta dejín.46

Z poľštiny do slovenčiny preložil Mgr. Adam Mesiarkin, PhD.

Summary

Medical students from the territory of modern Slovakia
at the University of Krakow (until 1525)

Marcin A. Klemenski

This article presents the history of the Faculty of medicine at the medieval University 
of Krakow. Presented are medical students from the area of modern Slovakia: Henry of 
Ružomberk, Nicholas and Oswald of Nitra, Sebastian Pauschner and John Goldschmidt. 
They discussed their medical studies as well as their later careers. The article is therefore 
an introduction to the prosopographic study of the medieval community of medical stu-
dents from Krakow.

44 Students from Hungary, nr. 4113.
45  Die Matrikel der Universität Freiburg in Breisgau von 1460-1656, Bd. 1, ed.: Mayer, H., s. 265; Die Matrikel 

der Universität Tübingen. Bd. I, (1477-1600), ed.: Hermelink, H., s. 5.13b; KAPRONCZANY, K.: Ungarisch-
polnische Kontakte auf dem Gebiet der Medizin, s. 76-77; SCHULTHEISZ, E.: Johannes Antonius Cassoviensis, 
Humanist und Arzt des Erasmus, s. 159-166; Students from Hungary, nr. 4113.

46 Aktuálne prebiehajú práce na databáze údajov týkajúcich sa študentov a pedagógov Krakovskej univerzity 
Corpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w 
okresie staropolskim 1364-1780. Spustenie elektronickej databázy sa očakáva už v roku 2018, predpokladáme, 
že to bude mať dopad aj na výskum pôvodu alebo iného postavenia študentov.
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Epigram o soli
od Jána Gregora Macra Szepsia (1562)

FRANTIŠEK ŠIMON – JANA BALEGOVÁ

Humanistický autor Ján Gregor Macer Szepsius (približne 1530 – po 1579) pochá-
dzal z Moldavy nad Bodvou. Podľa maďarského mena mesta Szepsi si zvolil prímenie 
Szepsius. Gregor Macer študoval na Artistickej fakulte univerzity v Krakove. Máme 
záznam aj o jeho učiteľskej činnosti na tejto fakulte.1 V Krakove pôsobil aj po skon-
čení štúdia, venoval sa príležitostnej poézii a zaujímal sa o prírodné vedy a alchýmiu. 
Stýkal sa so známymi krakovskými vzdelancami, lekármi, zvlášť zástancami Para-
celsovho učenia. Vydal aj latinský preklad Paracelsovho spisu Archidoxae, ktorý vyšiel 
v Krakowe v roku 1569.2 Jeho najväčšie básnické dielo je básnická skladba De vera 
gloria libellus (O pravej sláve).3 Hlavnou myšlienkou diela je, že skutočná sláva je 
Božia sláva a Macer odsudzuje honbu za bohatstvom, rozkošou, krásou, slávou. Macer 
menuje v básni jednotlivé povolania a vyčíta im mnohé neduhy.4 

Jeden z jeho priateľov bol aj švajčiarsky lekár Anton Schneeberger (1530 - 1581), 
ktorý pôsobil v Krakove a ktorého prvá manželka bola dcérou slávneho krakovského 
lekára, košického rodáka, doktora Antonina Cassoviensis.5 Schneeberger bol auto-
rom viacerých odborných medicínskych spisov a skoro do všetkých prispel Macer 
nejakým kratším poetickým dielom.

V jeho najznámejšom spise, De bona militum valetudine conservanda liber 
(O udržiavaní dobrého zdravia vojakov) z roku 1564, ktorý sa považuje za prvú 
učebnicu vojenskej hygieny, publikoval Macer jednak epigram oslavujúci autora 
a tiež báseň na Schneebergerov rodokmeň.6 Keď Macer vo svojej práci De vera 
gloria najviac miesta venuje kritike lekárov, tak v týchto dvoch básniach vystupuje 
Schneeberger ako vzor lekára.

1 WISŁOCKI, W.: Liber diligentiarum, s. 448.
2 PARACELSUS, Th.: Archidoxae.
3 MACER, J. G.: De vera gloria.
4 K jeho dielu pozri: ŠIMON, F. - MAGYAR, L. A.: Johannes Gregorius Macer Szepsius (1530-1579 után); 

ŠIMON, F.: Satira na povolania v diele J. G. Macra Szepsia; ŠIMON, F.: Neznáme diela humanistu Jána 
Gregora Macra Szepsia; ŠIMON, F.: Úvod J. Gregora Macra Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae.

5 Pozri o ňom: SUCHARSKI, A. R.: Antoni Schneeberger i Jan Grzegorz Macer.
6 SCHNEEBERGER, A.: De bona militum valetudine conservanda liber, s. b1r - b2r, O1r - O2v; Poľské bilingválne 

vydanie: SCHNEEBERGER, A.: De bona militum valetudine conservanda liber. Księga o zachowaniu dobrego 
zdrowia żołnierzy, s. 20 - 23, 224 - 227.
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V roku 1562 publikuje Schneeberger prácu o mnohorakom úžitku soli7 a venuje ju 
pamiatke svojho svokra, Antonina Cassoviensis. V tomto prozaickom diele autor rozvá-
dza úžitok soli vo viacerých oblastiach ľudského konania a adjektívami určuje veľkosť 
jej úžitku. Istý úžitok zo soli majú ľudia v stavebníctve a pri spracovávaní kovov, veľký 
v poľnohospodárstve, premnohý v potravinách a najväčší v lekárstve.8 Podľa tejto stup-
nice im aj venuje primerané množstvo textu. V knihe sa zase nachádza Macerov poetic-
ký príspevok, komendačná báseň, ktorou dielo odporúča čitateľovi.9 Tento Epigram na 
knihu o úžitku soli je napísaný v elegickom distichu, čiastočne odráža obsah spisu, ale 
Macer pridáva aj svoje myšlienky. Báseň začína gnómickým konštatovaním, že keď sa 
niečo často (frequens) vyskytuje, ľudia sa o to málo zaujímajú, hoci môže ísť o mnohé ta-
jomstvá prírody. Keď je však niečo zriedkavé (rarum), budí to zvedavosť, chválu a všetci 
to považujú za obdivuhodné. Takým prípadom je aj opis soli, ktorý vyvoláva údiv „horli-
vého davu“ (sedula turba). Soľ je prítomná v tajomstvách Nového aj Starého zákona, je 
súčasťou tajomstiev prírody. Autor ako prívrženec Paracelsovho alchymistického učenia, 
ktoré bolo späté s tajomstvami, spomína v tejto krátkej básni trikrát tajomstvo, ale vždy 
v inej jazykovej podobe, abdita naturae, skryté (tajomstvá), záhady prírody, mysteria 
legis veteris et novae, mystériá Starého a Nového zákona, secreta (quae natura tegit), ta-
jomstvá (ktoré skrýva príroda). Autor prirovnáva soľ ku (drahým) kameňom, rastlinám, 
vzácnym kovom, ktoré sú trvalé. Potom Macer prechádza k témam zo samotného diela 
a zhŕňa všetky možné spôsoby využitia soli v medicíne, ktoré menuje Schneeberger, pod 
termín panacea, všeliek, ktorý sa však v samotnom Schneebergerovom epigrame nevy-
skytuje. Napokon, čo sa týka potravín, spomína hlavný úžitok zo soli, príjemnú chuť jed-
la, ktorú soľ dodáva. Macer ako správny humanistický básnik sa tu prejavil aj ako znalec 
rímskej literatúry, na niektorých miestach sa vyskytujú ohlasy na ňu,10 najčastejšie ide 
o viac alebo menej doslovné výpožičky z Ovidia. Zo záznamov o jeho učiteľskej činnosti 
vieme, že na fakulte čítal práve Metamorfózy,11 a Ovidiov vplyv na jeho štýl sa prejavuje 
aj v tom, že koniec jeho distích splýva s koncom vety.

Báseň je dobrým príkladom príležitostnej poézie, v ktorej sa Macer prejavuje 
ako básnik a prírodovedec, spája poéziu s odbornou témou, v tomto prípade so so-
ľou ako dôležitou látkou pre život človeka.

In libellum De salis usu epigramma

Si quid forte frequens fuerit, vix cernitur ulli,
naturae quamvis abdita multa premat.

Contra si quod adest rarum, mirabile cunctis12

redditur et laudes ex novitate refert.

7 SCHNEEBERGER, A.: De multiplici salis usu.
8 Ibidem, s. A3r.
9 MACER, J. G.: In libellum de salis usu epigramma, in: SCHNEEBERGER, A.: De multiplici salis usu, s. A3r.
10 Jednotlivé miesta sa uvádzajú pri latinskom znení.
11 WISŁOCKI, W.: Liber diligentiarum, s. 448.
12 visum mirabile cunctis: Ovidius, Metamorphoses 12, 165.
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5 Huius ab exemplo salis hic conscribitur usus,
mirari ut possit sedula turba.13 salem.

Sal veteris, pariterque novae mysteria legis
continet, et magnis addita sacra diis.

Quin etiam secreta docet quamplurima prudens
10      quae natura salis nomine clausa14 tegit.

Hinc si quidem lapides, plantae et preciosa metalla
durant, purgantur, hincque colore nitent.

Nam neque flamma salem, nec destruit unda, vicissim
in se quin redeat viribus ipse suis.

15 Sal fovet humani iustam quoque corporis aevo
temperiem longo, ceu Panacea potens.15

Adde cibos, quorum, nisi sal praestasset amoenum
gustum, corporibus noxius usus erat.

Ne tamen hic multis lector teneatur, in isto
20      plura legens cernet, quam putat ipse libro.

Epigram na knihu O úžitku soli

Sotvakto všíma si veci, s ktorými stretne sa bežne,
aj keď v nich príroda mnohé tajomstvá ukryté má,

naopak tie, čo sa vyskytnú zriedka, sťa zázraky berie,
pretože pôsobia novo, žiada sa chválu im vzdať.

Tu sa tak napríklad o soli a o jej úžitku píše,
nech má dav horlivý možnosť s údivom spoznať i soľ.

Soľ v sebe tajomstvá Starého, Nového zákona skrýva,
obety veľké, ktoré pre božstvá určené sú.

Dokonca o mnohých záhadách vedomosť dáva, čo múdra
príroda zamknuté sťaby ukryla pod menom soľ.

Tak ako kamene, rastliny, tak ako prevzácne kovy
trvajú, čistia sa, majú farbu a žiarivý lesk,

takto aj soľ sa nezničí vo vode alebo v ohni,
vlastnými silami znovu nachádza pôvodný stav.

Po dlhšom čase soľ stáva sa dokonca všeliekom, ktorý
temperamentu tela úžitok prinášať vie.

Spomeňme jedlo – nebol by z neho pôžitok žiaden,
keby mu príjemnú chuť nebola dodala soľ.

Ďalej ťa, čitateľ, nechcem už zdržiavať prejavom dlhým,
knihu si prečítaj sám a dozvieš sa omnoho viac.

13 sedula turba: Ovidius, Remedia amoris, 182; Tibullus, I, 4, 80.
14 Caesareo nomine clausus: Ovidius, Fasti 1, 282.
15 panacea potens: Lucanus, Pharsalia 9, 918.
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Zusammenfassung

Epigram über Salz
von Johannes Gregorius Macer Szepsius (1562)

František Šimon – Jana Balegová

Der Beitrag analysiert ein kurzes Kommendationsgedicht von J. G. Macer Sz-
epsius im Buch De multiplici salis usu, das von seinem Freund A. Schneeberger im 
Jahre 1562 veröffentlicht wurde. Das Gedicht ist ein gutes Beispiel für die Gelegen-
heitspoesie, in dem sich Macer als Dichter und zugleich auch als Naturwissenschaftler 
erwiesen hat. Er verbindet Poesie mit einem Fachthema, in diesem Fall mit Salz als 
wichtiger Substanz für das menschliche Leben.
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Vplyv kaspickej klímy na morbiditu členov
európskych obchodných a diplomatických
misií do Orientu (15. - 17. storočie)

LUKÁŠ RYBÁR

Od obdobia mongolskej nadvlády na Blízkom a Strednom východe sa začali 
v Oriente objavovať prví európski cestovatelia, ktorí sem prichádzali za účelom ob-
chodu alebo diplomacie. Ich úspešnosť však bola limitovaná viacerými faktormi: 
znalosť geografie regiónu, prírodných pomerov, schopnosť zabezpečiť si dostatoč-
né zásobovanie potravinami, vhodný druh oblečenia, znalosť o mravoch a zvykoch 
miestneho obyvateľstva a podobne. No aj napriek dostatočnej pripravenosti, na ces-
tách na nich mohlo číhať viacero nebezpečenstiev ako napríklad útoky zlodejov a pi-
rátov (na mori), divá zver, choroby, nedostatok jedla a vody, či nepriaznivé počasie 
a vplyv miestnej klímy. V cestopisných denníkoch a záznamoch nám viacerí cesto-
vatelia zanechali správy o východných regiónoch, ktoré z hľadiska počasia a klímy 
a jeho dopadu na zdravie človeka, neboli veľmi vhodné pre Európanov. Jednou z ta-
kýchto nevyhovujúcich oblastí, ktorých klíma výrazne ovplyvňovala zdravotný stav 
členov obchodných výprav či diplomatických misií z Európy, bolo Kaspické more 
a jeho okolité pobrežné oblasti.

Cieľom tejto štúdie je poukázať na to, ako kaspická klíma a prírodne podmien-
ky boli prezentované v niektorých cestopisoch európskych cestovateľov (15. - 17. 
storočie) a zároveň ako ovplyvňovali priebeh, úspešnosť či neúspešnosť niektorých 
diplomatických a obchodných misií v tomto priestore.

Kaspické more bolo známe európskym cestovateľom už v období staroveku. Prvé 
zmienky o klimatických podmienkach nachádzame v dielach stredovekých európ-
skych cestovateľov. Jeden z prvých, ktorý upozornil na nezdravé ovzdušie a klímu 
v tejto oblasti bol nemecký cestovateľ Johann Schiltberger (1380 - 1440). Ten po-
znamenal, že v oblasti Širván1 je nezdravá klíma.2 Podobnú reakciu o nevhodnej 
klíme a jej neblahom dopade na zdravotný stav človeka vo svojich zápiskoch za-
nechal kastílsky vyslanec Ruy Gonzáles de Clavijo (zomrel 1412), ktorý v rokoch 
1403-1405 cestoval na dvor Tímúra Veľkého (v európskej proveniencii známeho ako 
Tamerlán). Vo svojich zápiskoch Clavijo upozornil na fakt, že „v krajinách kde sa 

1 Širván – oblasť na severozápadne Perzie pri západnom pobreží Kaspického mora. V súčasnosti severovýchodná 
časť Azerbajdžanu.

2 NEUMANN, K. F. (ed.): Reisen des Johannes Schiltberger aus München in Europa, Asia und Afrika von 1394 
bis 1427, s. 87; SCHILTBERGER, J.: Putešestvije po Jevrope, Aziji i Afrike s 1394 goda po 1427 god, s. 33.
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vyrába hodváb3 sú veľké horúčavy a cudzinci tam trpia úpalom, ktorý často zabíja.“4 
Ďalej hovorí, že ak „úpal postihne priamo srdce, spôsobí najprv zvracanie a potom 
smrť.“5 Clavijo na tomto mieste opísal príznaky úpalu, respektíve prehriatie organiz-
mu, ktoré môže spôsobiť dehydratáciu (jeden z jej prejavov je práve dávenie) a tá 
v najhorších prípadoch môže človeku spôsobiť aj smrť. Clavijo pokračoval opisom 
ďalších zdravotných ťažkostí. Podľa jeho slov „postihnutý má pocit, že mu horia 
ramená a hoci prežije, zostane navždy v tvári žltý či šedivý a nikdy nenadobudne 
prirodzenú farbu.“6 Ďalším dokladom o horúcej klíme v oblasti Kaspického mora 
sú poznámky ruského cestovateľa z Tveru, Afanasiho Nikitina (zomrel 1475), ktorý 
v rokoch 1468 - 1474 absolvoval cestu do Perzie a Indie. Ten taktiež upozornil na 
fakt, že v meste Baku, ktoré leží na pobreží Kaspického mora, sú veľké horúčavy.7 

Podobné zmienky európskych cestovateľov o nepriaznivom počasí a klíme 
Kaspického mora a chorobách, ktoré ich v tejto oblasti sužovali pochádzajú zo 16. 
storočia. Najviac správ sa nám zachovalo od anglických obchodníkov. Potom, ako 
v druhej polovici 16. storočia získali od ruského cára Ivana IV. Hrozného privilégiá 
pre slobodný obchod a prechod cez územie Moskovskej Rusi, začali cez Volžsko-
-kaspickú cestu prichádzať do Perzie. Po nejakom čase získali obchodné privilégia 
aj od perzského safíjovského šáha. V prípade Angličanov sa územie západného po-
brežia Kaspického mora stalo dôležitým tranzitným miestom, cez ktoré cestovali do 
Perzie.8 Zo správ týchto obchodníkov sa dozvedáme o nezdravej kaspickej klíme 
a viacerých prípadoch ochorení či dokonca smrti kupcov.

Anglický obchodný agent Arthur Edwards (člen štvrtej anglickej výpravy do Perzie 
v rokoch 1568 - 1569) spomenul, že v roku 1565 zomreli dvaja anglickí členovia vý-
pravy, námorník Richard Dawis a kupec Alexander Kitchin, ktorý mal nemierené do 
mesta Qazvín.9 Príčinu smrti však neuviedol, no z jeho ďalších slov je jasné, že zomreli 
počas služby v kaspickej oblasti a ich strata spôsobila vážne problémy pri doprave to-
varov do Anglicka, pretože mali akútny nedostatok ľudskej pracovnej sily.10 

Ďalšie zmienky o výskyte chorôb sa nachádzajú v záznamoch o piatej obchodnej 
výprave Angličanov do Perzie v rokoch 1568 - 1574, na čele ktorej stáli Thomas 
Bannister a Geofrey Decket. Z nich sa dozvedáme, že potom ako perzský šáh Ta-
hmásp vyslal posla pre anglických vyslancov do Ardabílu, aby prišli do jeho sídla 
v Qazvíne, musel Bannister zanechať ťažko chorého Decketa v Ardabíle, v prípade 

3 Pod pojmom „krajiny, kde sa vyrába hodváb“ mal Clavijo na mysli perzské oblasti Gilán a Širván, nachádzajúce 
sa na pobreží Kaspického mora, ktoré boli vo vtedajšej Európe známe hlavne produkciou hodvábu.

4 Putování k Mongolům, s. 228.
5 Ibidem, s. 228.
6 Clavijo tu pravdepodobne poukazuje na slnkom spálenú pokožku postihnutého.
7 Choženije za tri morja Afanasija Nikitina. 1466-1472 gg., s. 83.
8  K tejto problematike pozri prácu RYBÁR, L.: Širván a jeho postavenie v európskom obchode (16.-17. storočie), 

s. 41-61.; HASANZADE, D.G.: Anglo-sefevidskoje otnošenija v konce XVI – načale XVII vekov, s. 175 s.; 
WRIGHT, D.: The English Amongst The Persian. Imperial Lives in Nineteenth-Century Iran, 218 s.

9 HAKLUYT, R.: Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nations. Vol. III., s. 
47-48.; Anglijskije putešestvenniki v Moskovskom gosudarstve v XVI veke, s. 221-222.

10 HAKLUYT, R.: Principal Navigations, s. 48; Anglijskije putešestvenniki v Moskovskom gosudarstve v XVI 
veke, s. 222.
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ktorého už nebola nádej, žeby sa vôbec uzdravil.11 O nejaký čas neskôr, keď sa Ban-
nister vracal z Qazvínu, stretol uzdraveného Decketa v Tabríze (to je jeden z lepších 
prípadov, kedy sa člen obchodnej výpravy uzdravil). Potom čo sa Bannister vrátil do 
Šamachy zistil, že kvôli nezdravému ovzdušiu a hnilobnej vode v čase horúčav (let-
né obdobie), Lorenz Chapman a niekoľko ďalších členov anglickej obchodnej misie 
zomreli.12 Smrť Chapmana spôsobila viacero problémov týkajúcich sa jeho majetku 
a tovarov, ktoré Bannister spolu s Decketom museli urgentne vyriešiť.

Anglický historik E. V. Vaughn poukázal na to, že nepriaznivé ovzdušie, ktoré prevlá-
dalo v severnej Perzii (v prikaspickej oblasti) v období leta, nezdravé jedlo či nedostatok 
kvalitnej vody boli okrem iného príčinou, ktorá prispela k neúspechu anglických ob-
chodných expedícií, realizovaných v 16. storočí cez Volžsko-kaspickú cestu do Perzie.13

Najvýpovednejším príkladom nebezpečnosti kaspickej klímy je prípad habsbur-
skej diplomatickej misie do Perzie v rokoch 1602 - 1604, ktorú viedol diplomat 
Štefan Kakaš (1556 - 1603).14 Členom tejto výpravy bol aj Georg Tectander (1570 
- 1620), ktorý o tejto ceste zanechal zápisky. Misia bola vyslaná rímsko-nemeckým 
cisárom Rudolfom II. (1576 - 1611) z Prahy v auguste roku 1602. Cieľom misie 
bolo dohodnúť preventívne spojenectvo medzi habsburským panovníkom a perz-
ským šáhom v boji proti ich spoločnému nepriateľovi, osmanskému sultánovi.15 
Misia prechádzala cez územie Poľsko-litovského štátu, Moskovskej Rusi, po Volge 
do Kaspického mora a odtiaľ do mesta Tabríz, kde sa v tom čase nachádzal perzský 
šáh Abbás Veľký (1587 - 1629). Práve počas plavby po Kaspickom mori sa objavili 
tie najväčšie problémy, ktoré takmer spôsobili neúspech celej misie. Tectander vy-
kreslil tieto ťažké udalosti vo svojich zápiskoch veľmi detailne. Keď sa na sviatok 
sv. Márie Magdalény (dňa 22. júla) v Astracháni nalodili na perzskú obchodnú loď, 
plavili sa cez Kaspické more do Perzie. Po mesačnej plavbe sa 8. augusta dostali do 
mesta Lenkoran16, ktoré sa nachádzalo neďaleko perzskej provincie Gilán17. Podľa 
slov Tectandera bol Lenkoran „…veľmi malebný a príjemný na pohľad. Klíma je tu 
však vďaka blízkosti mora príliš horúca a nezdravá. Strávili sme tu asi desať týždňov 
v krajne zúboženom stave, pretože sme nemali čo jesť a museli sme výlučne užívať 
iba nechutné ovčie mäso s ryžovým chlebom a piť nezdravú vodu z Kaspického mo-
ra.“18 Tectander ďalej poznamenal, že sa tam hojne pestovali vinič a ovocie. Keďže 

11 HAKLUYT, R.: Principal Navigations, s. 152; Anglijskije putešestvenniki v Moskovskom gosudarstve v XVI 
veke, s. 251.

12 HAKLUYT, R.: Principal Navigations, s. 153; Anglijskije putešestvenniki v Moskovskom gosudarstve v XVI 
veke, s. 252.

13 VAUGHN, E. V.: English Trading Expeditions Into Asia Under the Authority of the Muscovy Company (1557-
1581), s. 202.

14 K problematike habsbursko-perzských vzťahov pozri STOKES, D. R.: A failed alliance and expanding horizons : 
relations between the Austrian Habsburgs and the Safavid Persians in the sixteenth and seventeenth centuries, 238 s.

15 TEKTANDER, G.: Putešestvije v Persiju čerez Moskoviju 1602-1603 gg. Dostupné na internete [15-03-2018]: 
<http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Tektander/frametext.htm>.; TEKTANDER, G.: Kratkoje i pravdivoje opisanije 
putešestvija iz Pragi čerez Sileziju, Poľšu, Moskvu, Tartariju k carskomu dvoru v Persiju v 1602-1604 gg., s. 6.

16  Pôvodne obchodne centrum Perzie. V súčasnosti mesto a prístav na juhu Azerbajdžanu. 
17 Gilán – perzská provincia na severe Perzie pri južnom pobreží Kaspického mora.
18 TECTANDER, G.: Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602-1604, s. 89. O nezdravej vode 

vo svojom diele informoval aj Orudž beg Baját, člen perzskej misie do Európy v rokoch 1599 - 1602. Ten 
poznamenal, že voda v Kaspickom mori je hustá, slaná, horká a nevhodná na pitie. Rossija i Jevropa glazami 
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Peržania ako moslimovia nemohli vyrábať a piť víno, hrozno iba lisovali a pria-
mo ho predávali v takejto podobe, prípadne ho jedli surové.19 Tectander uviedol, že 
konzumácia takéhoto hrozna spôsobila ochorenie všetkým ôsmim členom výpravy. 
Prvou obeťou ochorenia sa stal poľský šľachtic Kryštof Pawlovski, ktorý sa pridal 
k habsburskej výprave v Astracháni.20 Pomaly umierajúci Štefan Kakaš odoslal do 
Isfahánu posla k perzskému šáhovi so žiadosťou, aby im pomohol dostať sa v ta-
komto zúboženom stave na šáhov dvor. Na pomoc im prišiel Angličan Robert Shir-
ley, ktorý bol v tom čase v službách perzského šáha.21 Štefan Kakaš bol, podľa slov 
Tectandera, už tak vysilený, že ho mohli previezť iba na nosidlách, niekoľko míľ 
ďalej do dediny, v zápiskoch nazývanej Lanzan.22 Tu prežil ešte tri dni a napokon 
skonal. Pred smrťou ešte stihol poveriť Tectandera a jeho druha, aby doručil listinu 
Rudolfa II. perzskému šáhovi a tým úspešne dokončil misiu.23 Tectander pokračoval 
ďalej v ceste do mesta Qazvín. Tam však zomreli ďalší štyria členovia výpravy (dva-
ja Moskovčania a dvaja Poliaci), keďže, podľa slov Tectandera: „smrteľne ochoreli 
bez ohľadu na to, že sa o nich Peržania starali a poskytovali im všetko potrebné.“24 
Okrem nich zomrel aj Tectanderov blízky priateľ a spoločník Georg Agelast, ktoré-
mu smrť spôsobila krvavá hnačka.25 Tectader taktiež ochorel. Z mesta Qazvín sa po-
tom chorý Tectander v sprievode Peržanov odobral do Tabrízu, kde sa v tom čase na-
chádzal perzský šáh. Tectander opísal túto namáhavú cestu takto: „zimnica a krvavá 
hnačka ma tak oslabili, že som nebol schopný nasadnúť na koňa a často krát som sa 
lúčil so životom.“26 Podľa chorobných prejavov môžeme predpokladať, že v prípa-
de všetkých členov výpravy išlo o infekčné ochorenie tráviaceho traktu, spôsobené 
pravdepodobne nakazeným hroznom, alebo vodou z Kaspického mora. Na základe 
tohto popisu však nie je možné jednoznačne určiť presnú diagnózu, keďže nám chý-
bajú ďalšie indície. Tectander bol však jediný člen výpravy, ktorý cestu do Perzie 
prežil. Úspešne dorazil do Tabrízu, kde sa stretol s perzským šáhom a odovzdal mu 
habsburské posolstvo. Tectander sa z choroby po nejakom čase zotavil, keďže sa už 
ďalej o zdravotných problémoch nezmienil. V Perzii zotrval ešte necelý rok a potom 
sa vydal cez Gruzínsko a Kaukaz, po volžsko-kaspickej ceste do Moskvy a odtiaľ 
späť do Prahy. Sem dorazil 8. januára 1605.27 Prípad habsburskej misie do Perzie, 
vedenej Štefanom Kakašom a Georgom Tectanderom svedčí o tom, že klimatické 
podmienky a strava v kaspickej oblasti mali značný vplyv na výsledky misie. Ak 
by Tectander cestu neprežil, môžeme sa len domnievať, aký osud by postihli listiny, 
odoslané Rudolfom II. k perzskému šáhovi Abbásovi.

Orudž-beka Bajata – Don Žuana Persidskogo, s. 147.
19 TECTANDER, G.: Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602-1604, s. 89.
20 Ibidem, s. 89
21 K problematike Roberta Shirleyho a jeho pobyte na dvore perzského šáha pozri. SHIRLEY, E.P.: The Sherley 

brothers, an historical memoir of the lives of Sir Thomas Sherley, Sir Anthony Sherley, and Sir Robert Sherley, 
knights, 110 s.

22 TECTANDER, G.: Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602-1604, s. 90.
23 Ibidem, s. 90.
24 Ibidem, s. 93.
25 Ibidem, s. 93.
26 Ibidem, s. 94.
27 TEKTANDER, G.: Putešestvije v Persiju čerez Moskoviju 1602-1603 gg., s. 6.
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Z obdobia 17. storočia pochádzajú ďalšie správy európskych cestovateľov, ktoré 
hovoria o horúcej a nezdravej kaspickej klíme a jej vplyve na zdravotný stav ľudí. 
Moskovský kupec Fedot Kotov (? -?), ktorý v roku 1623 odišiel do Perzie pozna-
menal, že mesto Farabad (v provincii Gilán), ležiace pobreží mora, je miestom ne-
zdravým.28 Ďalší cestovateľ zo 17. storočia bol francúzsky obchodník Jean Tavernier 
(1605 - 1689), ktorý v rokoch 1630 až 1668 šesťkrát absolvoval cestu do Perzie 
a Indie. Vo svojom diele o cestách sa zmienil o oblastiach ležiacich pri Kaspickom 
mori (Gilán, Širván, Mazandarán). Podobne aj on upozornil na drsnosť kaspickej 
klímy (v provincii Gilán), ktorá podľa neho „ubíja bohatstvo [vitalitu] ľudí, kto-
rí sú zvyknutí na miernejšie podnebie.“29 Iný francúzsky cestovateľ Jean Chardin 
(1643 - 1713), ktorý v rokoch 1664 - 1677 dvakrát navštívil Perziu, vo svojom diele 
poznamenal, že vzduch na pobreží Kaspického mora je tak zlý, že každý, koho po-
veril (perzský šáh) spravovať provinciu Gilán, to považoval za nemilosť (zo strany 
perzského šáha).30

Opačný extrém predstavovalo zimné obdobie. Svedčia o tom zápisky z ciest ne-
meckého učenca a cestovateľa Adama Oleária (1599 - 1671). Ako člen holštýnskej 
misie v rokoch 1635-1639 odišiel do Moskvy a následne po volžsko-kaspickej ceste 
do Perzie.31 Cez kaspické územie prechádzali v zimnom období, kedy túto oblasť 
postihli veľké mrazy. Podľa jeho slov množstvo členov výpravy v dôsledku silného 
vetra a snehu vážne ochorelo. Niektorí dokonca počas tejto cesty zomreli. V prvom 
prípade Oleárius spomenul smrť vojaka Alexandra Chambersa (Škót), ktorý v dô-
sledku ochorenia (ďalej nešpecifikovaného) zomrel počas cesty na voze.32 Ďalší člen 
výpravy zomrel na spiatočnej ceste z Perzie. Bol ním maliar Dietrich Niemann, ktorý 
trpel horúčkami a úplavicou a v dôsledku toho skonal (podobne ako Chammers) 
počas cesty na voze.33 Oleárius spomenul aj ďalšie nepríjemnosti, ktoré ich zastihli 
počas cesty a mali vplyv na ich zdravotný stav: nechutná (hnilobná) voda v Baku, 
ktorú museli piť34; blchy a vši, ktoré ich sužovali v domoch, kde prespávali35; chlad, 
vlhkosť a nedostatok jedla a vody.36 Aj napriek nepriazni počasia a ľudským stratám 
holštýnska výprava v lete r. 1637 úspešne dorazila k perzskému šáhovi do Isfahánu. 
Tu členovia výpravy zostali do konca roku 1637 a potom sa vydali na spiatočnú 
cestu cez územie Moskovskej Rusi do Holštýnska, kam dorazili v 1. augusta 1639.37

Na základe viacerých príkladov sme ukázali, že kaspická klíma výrazne ovplyv-
ňovala morbiditu členov obchodných a diplomatických misií do Perzie či iných vý-

28 Putešestvenniki ob Azerbaajdžane, s. 232.
29 The six Voyages of John Batista Tavernier, A Noble Man of France now living, trough Turky to Persia and East-

India finished in the year 1670, s. 16.
30 CHARDIN, J.: Travels in Persia 1673-1677, s. 177.
31 K Holštýnskej misii a jej prechode cez kaspickú oblasť pozri ZEVAKIN, E.S.: Moskva i Golštinija na Kaspiji, 

s. 549-546.
32 OLEARIJ, A.: Opisanije putešestvija v Moskoviju, s. 397.
33 Ibidem, s. 408.
34 Ibidem, s. 391.
35 Ibidem, s. 400.
36 Ibidem, s. 400.
37 OLEARIUS, A.: The Voyages and Travells of the Ambassadors Sent by Frederick Duke of Holstein, to the Great 

Duke of Muscovy, and the King of Persia, s. 316.
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chodných oblastí. Nezdravé ovzdušie v tejto oblasti bolo natoľko známe, že viacerí 
európski cestovatelia zanechali správy o stave kaspickej klímy, vysokých letných 
horúčavách a ochoreniach, ktoré hrozili osobám prechádzajúcim cez toto územie. 
Skutočnosť, že kaspická klíma, kvalita vody a potravín v tejto oblasti často nega-
tívne vplývali na priebeh obchodných a diplomatických misií nebránila tomu, aby cez 
toto územie neboli realizované výpravy. Informácie o klíme a cestách, ktoré mali ces-
tovatelia k dispozícii slúžili predovšetkým na to, aby sa členovia výprav vedeli dosta-
točne pripraviť na dlhú a nebezpečnú cestu do neznámych oblastí vtedajšieho Orientu.

Summary

Impact of the Caspian climate on morbidity
of European trade and diplomatic missions
to the Orient (15th-17th centuries)

Lukáš Rybár

The study treats the impact of the Caspian climate on morbidity of business and 
diplomatic missions from Europe in the period of 15th -17th centuries. The Caspian 
sea and its unhealthy climate were known in the Middle Ages, as many travellers 
from Europe have pointed out (Johann Schiltberger, Ruy Gonzales de Clavijo, etc.). 
In some cases, it significantly affected the health status of members of trade and dip-
lomatic missions (the English trade missions to Persia, Habsburg and Holstein diplo-
matic missions to Persia). Such health problems were reported by many travellers, as 
shown in the presented study.
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«Doctoris medicinae» на службе 
в генуэзской Каффе (1453-1475 гг.)

АНАТОЛИЙ КУЗЬ

Отдельные вопросы истории средневековой медицины в Генуе рассмотре-
ны в специализированных работах известных итальянских историков, в част-
ности Л. Бельграно, Л. Баллетто, Дж. Пальмеро, А. Альбуцци и др.

К сожалению проблема службы врачей в генуэзских колониях в этих и дру-
гих публикациях практически не рассматривается. Поэтому считаем, что необ-
ходимо более подробно исследовать место, роль и личность тех или иных эску-
лапов на службе в генуэзской Каффе в период правления здесь администрации 
Банка св. Георгия (1453-1475 гг.). Основным источником по данному вопросу 
могут служить документы архива Банка св. Георгия. Разные материалы, каса-
ющиеся Каффы и генуэзских колоний Крыма, опубликовал А. Винья в «Ди-
пломатическом кодексе Тавро-Лигурийских колоний» (Codice diplomatico delle 
colonie Tauro-Liguri durante la Signora dell‘Ufficio di S. Giorgio, MCCCCLIII - 
MCCCCLXXV).

Фигура врача столь же древняя, как и само человечество, хотя образ его ме-
нялся на протяжении веков. Подготовленный в университете врач не был знаком 
с практической хирургией, но владел знаниями, основанными на неоспоримых 
догмах Галена и Гиппократа, что часто приводило к роковым ошибкам в диа-
гностике и лечении. Максимум, что они могли, — исследовать пульс, очистить 
желудок и изучить жидкости, чтобы поставить диагноз и выписать рецепт. Тем 
не менее они получали высокие гонорары и боролись за свой статус высших 
специалистов, отличающий их от практических хирургов, или цирюльников. 
Хирургическое образование распылялось между цехами, школами, сливалось 
со смежными специальностями, и не в последнюю очередь благодаря этому от-
ношение к хирургам в среде ученых медиков оставалось пренебрежительным.

О жизни и работе врачей в генуэзской Газарии XIV – первой половины XV 
вв. известно немного. В уставе генуэзских колоний Крыма (Statutum Caphae) 
1449 г. врачи-теоретики на коммунальной службе в городах не упоминаются, 
тогда как должность хирурга-цирюльника фигурирует дважды: в разделах, 
касающихся Солдайи и Чембало. Статья расходов Солдайи предусматривала 
выделение 180 аспров в месяц на зарплату цирюльника (barberius), знающего 
хирургию. В Чембало цирюльник входил в число сорока солдат, оборонявших 
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крепость. Его жалование, как и остальных, несущих службу, составляло 150 
аспров в месяц. Харьковский исследователь Е. Столяренко справедливо указы-
вает на то, что в таком большом городе региона, как Каффа, медики на службе 
не упоминаются вообще.

Рассматривая эту проблему, мы привлекли нотариальные документы и не-
которые масарии – бухгалтерские книги Каффы разных лет, которые указывают 
на противоположное. Медики и цирюльники всегда фигурируют в документах. 
В частности, в 1374 г. писец масарии зафиксировал торговые, хозяйственные 
и имущественные сделки с участием врачей и цирюльников. В то время в го-
роде работали 3 медика: Рафаэль Ультрамарино (magister fixicus), Джованни де 
Монтенегро (magister medicus) и некий Антоний (medicus Anthonius). Также 
есть сведения о цирюльниках Уголино де Портуфино и Джованни Барбериусе 
(возможно речь идет о Джованни де Монтенегро). Регесты документов фонда 
«Diversorum filze» секретного архива Генуи сообщают, что в 1424 г. magister 
phisici Томмазо ди Феррари (Toma de Ferrariis) отправился из Генуи в Каффу 
в качестве врача. Судя по его магистерской степени, Томмазо имел универси-
тетское медицинское образование. Из метрополии в колонию он перебрался 
в надежде улучшить свое скудное материальное положение. При этом дома 
на попечение матери он оставил свою жену Клариче. Отсутствие упоминания 
в уставе возможно указывает на то, что коммуна не держала на постоянной 
основе врачей, и прибегала к их услугам только в отдельных случаях. Боль-
шинство эскулапов занимались частной практикой.

Довольно часто медики вынуждены были кроме своей непосредственной 
профессии заниматься и дополнительным заработком. Они фигурируют как 
торговцы, совладельцы торговых судов и малых ремесленных мастерских. Все 
это указывает на то, что заработок по оказанию медицинских услуг был до-
вольно скудный. Однако есть и исключения. Иногда фигурирует информация 
о медиках, которые имели в своей собственности наделы земли, одного или 
нескольких рабов.

О работе брадобреев-хирургов в генуэзских колониях Крыма сообщают ар-
хеологические источники. При раскопках Консульской церкви крепости Чем-
бало в одном из захоронений был найден небольшой крючок, изготовленный 
из серебра. Судя по размерам и материалу, его, вероятнее всего, использовали 
при лечении травм и обработки открытых ран. Здесь же, в районе одной из ба-
шен обнаружен миниатюрный металлический ножик, такого же размера пин-
цет и свинцовая лопатка согнутой формы.

Известие о падении Константинополя в конце 1453 г. вызвало общую волну 
паники в генуэзских колониях: латиняне начали массово бежать из Каффы, где 
происходили серьезные разногласия между генуэзцами и остальным населе-
нием. Перекрыв черноморские проливы, турки лишили генуэзскую Газарию 
поддержки морского флота, а также нанесли ощутимый удар по итальянской 
торговле. В этой ситуации Генуэзская республика, которая увязла в долгах, 15 
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ноября 1453 г. уступила за символическую цену (5500 лир) все свои черномор-
ские владения Банку св. Георгия.

Протекторы банка сразу увеличили финансирование колоний и подняли 
оклады должностным лицам на местах. Наверное, в это время была учреждена 
должность постоянного врача в Каффе на средства коммуны. Наём официалов 
крымских колоний банк производил в метрополии. В связи с опасной и долгой 
дорогой в Каффу, а также турецкой угрозой завоевания Крыма, желающих пое-
хать было довольно мало. На страницах официальных документов и переписки 
консулов колоний мы встречаем много отказов от должностей. Только большие 
гонорары и привилегии иногда убеждали жителей республики наниматься на 
административную службу. Контракты заключались на год с возможностью 
продления. Именно эти документы в первую очередь дают возможность опре-
делить имена врачей, их происхождение, зарплату и периоды службы.

Одним из самых первых медиков в Каффу прибыл Куирико де Франки 
(Quilico de Franchis). Латинские источники указывают на то, что этот масти-
тый врач находился на службе кафинской коммуны в период с 1454 по 1456 гг. 
и получал за свои услуги годовой оклад в сумме 25 соммо. Редактор «Codice» 
аббат Винья отождествляет указанное лицо с одним из самых известных меди-
ков Генуи первой половины XV века – Куирико де Франки Сакко. Купеческое 
альберго де Франки было сформировано 1393 г. в Генуе. Среди учредителей 
названы семьи Фигоне, Виньозо, Луксардо, Гоан, ди Пагана, Сакко, Торторино, 
делла Торре и другие. Род Сакко имел своих известных представителей среди 
элиты Генуэзской республики.

О детстве, а также обучении врачебного дела Куирико де Франки мы прак-
тически ничего не знаем. Косвенное свидетельство с родословного дерева се-
мьи Джустиниани указывает на то, что в определенный период жизни Куирико 
был женат на Перетте, дочери Пьетро Джустиниани.

Вопрос о месте обучения медицинскому ремеслу Куирико на данный мо-
мент спорный. Он, как и многие другие врачи практиковался и был зачислен 
в Генуэзскую коллегию врачей (Collegium medicorum Janue). Первые достовер-
ные сведения о действующих в городе коллегиях юристов, врачей и философов 
относятся к 1307 г. Все те, кто хотел получить высокую степень подготовки, со-
ответствовавшую с титулом врача и магистра медицины, должен был отучится 
этому ремеслу в других городах, которые уже имели полноценные универси-
тетские заведения – Падуя или Павия и, с XV века, также Пиза и Феррара. За 
статистическими подсчетамив начале XV века около 67 % пизанских студентов 
(492 человека) были за происхождением лигурийцами, и среди них 79 медиков. 
Чтобы стать полноправным членом коллегии врачей нужно было обязательно 
сдать экзамен. Условия принятия четко были прописаны в IX и X главах ста-
тута организации, который сохранился в редакции 1481 г. В основном, что-
бы быть принятым, кандидат должен был доказать, что родился в Генуе, или 
в округе, и что он получил диплом в медицине после того, как изучал ее по 
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крайней мере четыре года. Во время экзамена, действующие члены коллегии 
задавали разные вопросы претенденту. Экзамен агрегации был сосредоточен 
главным образом на афоризмах Гиппократа и Liber Tegni Галена. Не всегда, но 
в праве ректора коллегии, мог запроситься также дополнительный аргумент. 
Потом, однажды допущенный, он был бы вынужден покрыть серию админи-
стративных расходов. После этого можно было стать наконец полноценным 
членом коллегии. Эта процедура в XV веке была стандартной, поэтому мы мо-
жем утверждать, что Куирико де Франки попал в коллегию врачей таким же 
образом. Находясь в коллегии, он занимал различные должности, и в том числе 
наивысшие, что в который раз говорит о его квалификации.

Должность ректора Генуэзской колегии врачей Куирико де Франки Сакко 
занимал по крайней мере дважды – в 1427 и 1433 гг. Об этом свидетельствуют 
записи, найденные Дж. Пальмеро в архивах Флоренции. Составитель Лигу-
рийского биографического медицинского словаря Дж. Пешетто, цитируя сред-
невековые тексты указывает на то, что Куирико был ректором медицинской 
коллегии в 1431 г. Другой исследователь, Лоренцо Изнарди в своей «Истории 
Генуэзского университета», упоминая список ректоров, ставит Куирико де 
Франки на эту должность в 1430 г., подчеркивая, что он был одним из первых 
на этом посту. Разная датировка ректорства уважаемого медика в коллегии, по 
нашему мнению, может говорить только о том, что он занимал эту должность 
неоднократно в разные годы.

Кроме врачебного дела Куирико де Франки Сакко занимался также астроло-
гией и пророчеством. В средние века четкой границы между астрологией и ме-
дициной еще не было. Если современные врачи при постановке диагноза ори-
ентируются на данные жалоб больного, данные анамнеза болезни и жизни, то 
для средневекового врача были интересны в первую очередь данные астрологии. 
Когда и при каком стечении звезд родился больной, какое стечение звезд было 
при начале его болезни, какое расположение звезд связано с изменением кли-
ники его заболевания. На основании этого выставлялся диагноз, и назначалось 
лечение. В тесной связи с этим была и вера в силу чисел, каждому из которых 
приписывалось особое значение. Часто врачи были и предсказателями судьбы.

Гуманист и канцлер Генуэзской коммуны Джакомо Брачелли рассказывает 
в своем «De Bello Hispaniensi», что в 1435 году, перед тем, как отправиться на 
бой с флотом короля Альфонса Арагонского в битве при Понцо, генуэзский 
адмирал Бьяджо Ассерето обратился за советом к «математикам и астрологам 
»; Куирико де Франки Сакко, специалист по медицине, астрологии и алгебре, 
спрогнозировал ему яркую победу над врагом, а также поражение вражеского 
флота. Вот этот фрагмент на языке оригинала: «Nec defuerunt qui Mathematicos 
alios que, quibus ulla prædicendi futura ars inebe crederetur, pavidi consulerent; 
è quibus Quilicus Saccus è Francorum familia Medicus fimul ac Mathesis peritus 
claram ex hoste victoriam prædixit, vinétumque adducendum fore qui hoftili claffi 
imperaret…».
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Следующий факт из жизни Куирико касается событий 1437 года, когда в до-
кументах генуэзской канцелярии мы находим рассмотрение дела об убийстве 
его служанкой какого-то юноши по имени Симон, сына Грегорио де Карбона-
рии: «que ut asseritur… interemit seu neci traddidit iuvenem quemdam Simonetum 
nomine filium Gregorii de Carbonaria». Судебный процесс по этому делу вели 
два высокопоставленных доктора юриспруденции («clari et elegantes legum 
doctores»). Что интересно, переводчики латинского текста употребляют по 
отношению к врачу термин «magnifico» (светлый, самый величественный). 
Указанный факт лишний раз подтверждает заслуги медика перед генуэзским 
обществом, и в первую очередь его удачное астрологическое предсказание от-
носительно победы генуэзцев в войне с Альфонсо Арагонским.

Куирико де Франки довольно часто вместе с другими врачами приглашал-
ся в качестве независимого эксперта в судебных спорах, касающихся продажи 
рабов. Речь шла о гигиеническом и физическом состоянии раба или рабыни 
в момент изменения их собственника. Исследователь генуэзской работорговли 
Кристоф Клюзе опубликовал уникальные документы из Генуэзского государ-
ственного архива, касающиеся выводов и экспертной оценки врачей о физиче-
ском здоровья рабов. Среди них есть и дело, датированное 1449 годом, к кото-
рому привлекли Куирико де Франки.

Речь шла о споре между Агостино де Сенарега и Джироламо де Рапалло 
с одной стороны, и торговцем (mersarius) Оберто де Бранзата, с другой сторо-
ны, вокруг русской рабыни Марии, которую последний купил у работоргов-
ца Агостино. У Марии была болезнь суставов. 11 сентября истец предоставил 
заключение врача Андреаса де ла Турре. Тот, очевидно, ознакомился только 
в общем с проблемой и предметом спора, и без изучения допросов других сви-
детелей, настаивал на возвращение рабыни продавцу.

Это противоречило его коллеге, доктору Куирико де Франки, который в сво-
ем докладе от 10 сентября 1449 года сообщил о визите к рабыне. Врач, как 
и его спутник (возможно, другой коллега), имел впечатление, что рабыня ранее 
была «проинструктирована и запугана» (instructa et subordinata) и сомневался 
в ее заявление о том, что Мария имела проблемы с суставами еще на родине, 
а болезнь проявила себя только сейчас. Это противоречило, по мнению вра-
ча, не только Канону Авиценны, но и показаниям свидетелей. Также вызыва-
ло сомнения то, почему Оберто написал жалобу через четыре месяца после 
покупки, хотя он ждал шесть недель, чтобы заплатить покупную цену. Из-за 
противоречивых справок обоих врачей, к делу был подключен еще третий экс-
перт в лице phisicus Йоханнеса де Вультабио, который сделал осмотр почти на 
2 недели позже. Он поддержал мнение Куирико и в докладе 24 сентября 1449 г. 
также ссылаясь на Canon Avicenna принял решение, что она должна была быть 
возвращена покупателю.

В тот же день Куирико де Франки снова представил свой доклад по спору 
между покупателем неназванной рабыни и ее бывшим владельцем Антонио 
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де Савиньоно. Снова речь шла о боли в суставах, от которых рабыня страдала 
по собственному высказыванию уже с давних пор. Заболевание было по до-
стоверным источникам старше и уполномочивало покупателя, следовательно, 
на возврат.

Обстоятельства появления этого врача в 1454 г. в факториях Северного При-
черноморья нам неизвестны. Возможно стимулом была зарплата, которая вы-
росла по сравнению с окладами 1449 г. более чем в два раза. Однако более 
вероятным является то, что семья Сакко имела здесь свои торговые и полити-
ческие интересы. Представители разных семейств из альберго де Франки уже 
давно занимали прочное положение в структуре управления колониями. Не-
кий Баттиста де Франки, прежде Луксардо, был консулом Каффы в 1411 - 1413 
гг.; Барнаба де Франки, прежде Пагана, исполнял обязанности одновременно 
консула, массария, военачальника и коменданта Солдайской крепости в 1414 
г.; Каччанемико де Франки olim Луксардо в 1437 г. следил за введением нового 
налога в Каффе по приказу консула Паоло Империале; Баттиста де Франки olim 
Луксоро занимал должность магистрата в Каффе или Солдайе около 1429 г. 
В 1425-1426 гг. провизором и массарием Каффы был Филиппо де Франки olim 
Фигоне и т.д. Но представители семейства Сакко фигурируют в генуэзских ко-
лониях в основном во время правления Банка св. Георгия. В 1463 г. кастелла-
ном башни св. Константина назначается Лодизио де Франки. Кристофоро де 
Франки Сакко получает наказ на пост капитана Готии в 1466 г. Его родственник 
Оберто де Франки Сакко в том же году стал комендантом крепости Чембало.

Аббат Винья считал, что Куирико де Франки поехал в Каффу уже будучи 
на государственной службе в Генуе. Об этом говорит один из фрагментов, най-
денный редактором сборника. Подробности его медицинской деятельности 
в городе нам неизвестны. При этом, на страницах «Дипломатического кодек-
са» в последний раз Куирико упоминается в 1456 году. Речь идет о жалобе не-
известного характера, которую писал врач на имя протекторов банка. После 
рассмотрения, протекторы 16 июля 1456 г. передали дело на рассмотрения 4 
комиссарам.

Куирико де Франки в связи с Причерноморьем последний раз упоминает-
ся как фигурант судебного спора за владение кораблем покойного купца из 
Каффы Грегорио Сенарега. Врач был распорядителем имущества покойного, 
а Томмазо Сенарега, брат усопшего, хотел вернуть семейное имущество. Ука-
занное дело датируется 5-9 февраля 1468 г. Нотариальные документы называ-
ют Куирико «господином магистром». Если речь идет об одном и том же лице, 
то получается, что врач был уже в очень почтенном возрасте. Это последнее 
известное нам упоминание об этой личности.

В период между 1456 и 1468 гг. информации о врачах в Каффе в докумен-
тации банка мы не находим. Возможно это было связано с потерей отдель-
ных архивных материалов по колониям. Судебное дело с участием Куирико 
де Франки в 1468 г. может быть косвенным доказательством его пребывания 
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в генуэзских колониях Крыма в это время, но латинские источники не дают 
информации о медицинской деятельности врача.

С 1469 г. известным эскулапом в генуэзской Каффе числится Пьетро Ви-
воло, гражданин Генуи, который в течение пяти лет получал зарплату в раз-
мере 55 соммо в год. В документах его называют «величайшим доктором наук 
и медицины нашего города Каффы» (egregium artium et medicine doctorem, 
dominum magistrum petrum de viuolo, einem nostrum). Время пребывания в ко-
лониях этого медика А. Винья определяет с 1469 по 1474 гг. Письмо о зарплате, 
предоставленной Пьетро датируется 20 мая 1469 г. Если верить документам, 
наверное Пьетро Виволо был последним врачом Каффы до ее падения в 1475 
году под натиском турков. К сожалению, больше никакой информации об этом 
уважаемом человеке известные нам источники не упоминают.

Отдельного внимания заслуживает деятельность в Каффе 50-70-х гг. XV 
века цирюльников-хирургов, которые за своим статусом находились ниже вра-
чей-теоретиков. Они занимались не только парикмахерским делом, а довольно 
часто совершали несложные хирургические операции, лечили раны, перело-
мы конечностей и ожоги различной степени, а также удаляли зубы. Как и у 
дипломированных врачей, у брадобреев были свои профессиональные корпо-
рации в итальянских городах. Хотя на улицах можно было встретить многих 
бродячих брадобреев и «barberii extranei». Юридически отделение хирургии от 
парикмахерского мастерства произошло в Генуе и других городах Италии не 
ранее начала XVII века, а до того все цирюльники-хирурги были членами «Ars 
chirurgicorum ac tonsorum».

Начнем с механизмов доступа к искусству. Начиная с 1438 года, с пересмо-
тром глав статута, мальчик мог стать цирюльником в Генуе после шести лет 
обучения, т.е. не раньше двадцатилетнего возраста. После завершения пери-
ода ученичества, надо было еще около 2 лет подождать (набраться практики) 
и только тогда разрешалось открыть свою лавку и предоставлять услуги. Для 
иногородних специалистов двери корпорации открывались только после всту-
пительного взноса и экзамена.

В «Дипломатическом кодексе» есть некоторые сведения о хирургах города 
Каффы в разные годы. В 1455 г. на службе коммуны упоминается некий Бене-
детто Момбелло (benedictus de mombello). В это же время, на корабле вместе 
с консулами Домокульто и Леркари в Крым отправляется неизвестный хирург 
(anonimo barbitonsore), о чем свидетельствует запись бортового журнала, где 
указывается состояние здоровья членов экипажа. Так же, 25 апреля 1455 года 
в Каффу отправился еще один брадобрей, Джованни Казелла, корсиканец, ро-
дом из Бонифачо. Его зарплата и работа оговаривается в регистрах города. 
В 1468 и 1469 гг. в Каффу из Генуи направились с экспедициями еще два хи-
рурга, Леонардо Негрино и Джованни Антонио Бьянки с месячным окладом 
в размере 200 аспров. К сожалению, потеря и недоступность отдельных архив-
ных материалов за определенные годы деятельности Банка св. Георгия в Каф-
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фе не позволяют проследить деятельность других врачей и хирургов, и для нас 
они остаются анонимными.

Отметим, что врачебное дело в генуэзских колониях Северного Причерно-
морья и в частности в Каффе оставалась традиционным для того времени. Ме-
дики всегда присутствовали на кораблях и в факториях. Однако не всегда они 
фигурируют на коммунальной службе. Как и в метрополии, в колониях суще-
ствовала четкая градация медиков на врачей-теоретиков с университетским об-
разованием и брадобреев-хирургов, которые занимались врачебной практикой. 
В 50-70-х гг. XV в. в связи с угрозой турецкого завоевания, роль медицинской 
службы растет. Для поощрения в колониях протекторы банка ощутимо под-
нимают годовые оклады заработной платы. И это дает свои плоды. На стра-
ницах официальных бумаг кафинской администрации появляются сведения 
об известных и малоизвестных эскулапах, в основном выходцах из Лигурии, 
Корсики и др. городов Италии. Отдельные лекари, как например известный Ку-
ирико де Франки, занимали высокое положение в элитарном мире метрополии. 
Однако судьба последних медиков генуэзской Каффы, как и всего населения 
видимо была плачевной. С падением колоний в 1475 г. некоторые из них долж-
ны были погибнуть во время военных действий, а другие бежали и вернулись 
через долгие месяцы странствий в Италию. На этом закончилась итальянская 
эпоха в этом регионе.

Summary

„Doctoris medicinae“ in the Genoese Caffa (1453-1475)

Anatolii Kuz

In the article, the author first examines the work of physicians in the Genoese 
Caffa during the reign of the Bank of St. George (1453-1475). Based on the use of 
a number of sources and materials from the State Archives of Genoa and the archives 
of the Bank of St. George shows little known facts about the life and work of doctors 
in the colonies, analyzed their social status, level of payment, terms of service and 
origin. In addition, the article publishes the names of some of the most famous doc-
tors, traces their biography and the circumstances of their appearance in the colonies.
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Lekári Kristián a Matej Paeckenovci
v kontexte rozvoja ruskej medicíny
v druhej polovici 18. storočia

MIROSLAV DANIŠ

Keď v 18. storočí Rusko otvorilo okná do Európy, začali sa sem na pozvanie 
jeho panovníkov zbiehať stovky, ba tisíce odborníkov najrôznejších profesií, leká-
rov, filozofov, technikov. Holanďania, Nemci, Francúzi, ale aj Česi, Slováci a mnohí 
ďalší tu hľadali úspešnú kariéru a uplatnenie svojich odborných schopností. V mene 
ruských cárov tu slúžili reformným snahám a skultúrňovaniu krajiny.

Jednými z nich boli aj synovia Kristiána Paeckena1, gemerského stoličného leká-
ra, ktorí v Rusku získali výnimočné postavenie a najvyššie pocty. Mená jeho synov 
Karola a Kristána a jeho vnuka, Kristiánovho syna Mateja dodnes figurujú v ruských 
encyklopédiách a odborných príručkách.

V roku 1729 sa narodil starší Kristiánov syn, Karol. Začiatky životného putova-
nia mladého Karola Paeckena sú nám neznáme. Nepoznáme ani dôvody, prečo sa 
v roku 1751 rozhodol odísť do Ruska a vstúpiť do vojenských služieb v ruskej armá-
de. Faktom však ostáva, že už niekoľko rokov predtým pôsobil v Rusku ako úradník 
cárskej polície Karolov strýko Matej Fuker, ktorý mu mohol službu v ruskej armáde 
ponúknuť a sprostredkovať.2 

Karol Paecken začínal vo vojenskej službe ako nižší dôstojník. Pozoruhodné je, 
že čoskoro po príchode do Ruska zvládol ruský jazyk a postupne sa vypracoval až 
do hodnosti generála.3 Počas takmer šesťdesiatročnej kariéry v Rusku sa zúčastnil na 
mnohých vojenských pochodoch a výpravách po celom európskom kontinente. Ako 
dôstojník uhorského a neskôr moldavského husárskeho pluku bojoval v sedemroč-
nej vojne, vo vojnách s Krymom a sultánskym Tureckom. V roku 1774 sa zúčastnil 

1 Kristián Paecken, pôvodom z Pruska sa v roku 1721 po absolvovaní lekárskeho štúdia v Königsbergu (dnes 
Kaliningrad) usadil v Rožňave. Ako lekár Gemerskej stolice si zakrátko získal povesť výborného odborníka 
a obetavého človeka. Udržiaval vedecko-odborné kontakty s mnohými významnými osobnosťami uhorskej, 
ale aj európskej medicíny. Nie náhodou, keď v roku 1724 navštívil Slovensko nemecký cestovateľ a lekár 
E. Brückman, jeho sprievodcom po okolitých banských mestách, Gelnici a Smolníku, bol Kristián Paecken. 
(V roku 1738 zasiahla Rožňavu morová epidémia, šíriaca sa celým Uhorskom. Vďaka starostlivosti miestnych 
zdravotníckych zariadení a lekárskej služby Kristiána Paeckena mesto utrpelo pomerne málo strát na ľudských 
životoch. Skúsenosti zo svojej práce v oblasti boja s epidémiami Kristián zhrnul a vydal v brožúrke upravenej 
pre potreby ľudu (Praescriptio domini doctoris Rosnaviensis Christiani Peken in negotio contagionis). DANIŠ, 
M.: Slovensko, husári a cárovná, s.34.

2 TIBENSKY, J.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, s.183.
3 РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАР, ďalej ako РБС, s. 464.
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na vojenskom potlačení poslednej roľníckej vojny v Rusku, vedenej donským kozá-
kom Jemelianom Pugačovom.

Od roku 1782 až do požiadania o odchod na penziu v roku 1798 bol Karol Pa-
ecken veliteľom Azovskej pevnosti, ktorá i vďaka jeho vojenskému umeniu bola 
po víťazstve Ruska nad Tureckom a podpísaní mieru v Küčük-Kajnardži (1774) 
natrvalo pripojená k Rusku.4 I keď Karol Paecken ukončil svoju vojenskú kariéru 
v úctyhodnom veku 69 rokov už o tri roky neskôr ho nachádzame na poste riaditeľa 
gymnázia v Kazani (od roku 1802) kde zavádzal veľmi inovatívne metódy vzdelá-
vania a rozvíjania mimoškolských aktivít. Pozoruhodným ostáva, že išlo o rozvíja-
nie literárnych vlôh mladých študentov gymnázia. Počas voľných dní organizoval 
čítanie pôvodnej študentskej literárnej tvorby po rusky ako i v cudzích jazykoch aby 
tak oživil súťaživosť a kreativitu mladých talentov.5 Na rozdiel od vojenskej kariéry 
Karola Paeckena jeho o rok mladší brat Kristián (1730 – 1779) nastúpil v Rusku ces-
tu lekára a vydobyl si povesť vynikajúceho predstaviteľa ruského zdravotníctva tých 
čias. Kristián Paecken ml. už v mladosti nadobudol vzťah k lekárskemu povolaniu. 
Humanitné vzdelanie získal na rožňavskom gymnáziu.

Predčasná otcova smrť (1747) takmer narušila jeho budúcu životnú dráhu. Istý 
čas pôsobil ako praktikant v medených baniach v Ratkovej pri Dobšinej, kde žil 
u svojho strýka a tútora Mateja Karnera. Po roku na odporúčanie stolice dostal pas 
do Nemecka, kam odcestoval za lekárskym štúdiom.6 Mládež zo Slovenska, kto-
rá zatúžila po diplome doktora medicíny, musela v 18. storočí (okrem sedemročného 
obdobia jestvovania Lekárskej fakulty v Trnave v rokoch 1770/71 – 1776/77) ces-
tovať za vysokoškolskou osvetou na západoeurópske univerzity. Obľubu si získali 
hlavne nemecké univerzity v Halle, Göttingene a Wittenbergu a holandské univer-
zity v Leidene a Harderwijku. Po ukončení štúdií sa však len malá časť vracala do 
vlasti. Väčšina sa rozpŕchla po celej Európe, kde hľadali šťastie a lekársku prax s čo 
najlepším materiálnym zabezpečením.

Kristián Paecken ml. v roku 1751 obhájil vo Wintenbergu dizertačnú prácu s názvom 
O príčinách a účinkoch pletory (De causis et effectis plethorae), získal hodnosť doktora 
medicíny a vrátil sa do vlasti, aby nastúpil na otcovo miesto ako stoličný fyzikus. So 
stoličnými pánmi sa však nemohol dohodnúť, a preto prijal ponuku do Ruska, kde už 
od čias Petra I. nebolo žiadnou zvláštnosťou pozývať do krajiny rozličných odborníkov 
a vedcov z celej Európy, ponúkajúc im výhodné podmienky na prácu a odbornú prax.

Kristián Paecken v žiadosti o vycestovanie uviedol, že sa chce v Rusku zdoko-
naliť v matematických vedách. Mária Terézia, ktorá vždy zachovávala „priateľské 
city a pozornosť k Jej Veličenstvu ruskej cárovnej“, vyhovela Paeckenovej žiadosti.7

Po príchode do Petrohradu v roku 1755 začal praсovať ako vojenský lekár, čo 
nasvedčuje tomu, že sa pravdepodobne pod vplyvom svojho brata Karola rozhodol 

4 Ibidem, s. 464.
5 РЕУТ, А. В.: Внеклассная работа по литературе в первой половине 19. века: От литературных обществ 

к литературным беседам, s. 129.
6 DANIŠ, M.: Slovensko, husári a cárovná, s. 36.
7 SCHULTHEISZ, E. - TARDY, L.: Fejezetek az orosz-magyar orvosi kapcolatok múltjábol, príloha Tab. XIII.
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nastúpiť do vojenských služieb. Nevydal sa však na vojenské výpravy a pochody za 
vyznamenaniami bojovej chrabrosti, ale za humánnou myšlienkou obetovať život 
„na oltár starostlivosti o zdravie človeka“.

Roku 1760 sa stal Kristián Paecken ml. primárom petrohradskej vojenskej ne-
mocnice a ústavným lekárom v škole pre námorných dôstojníkov. Okrem práce v ne-
mocnici prednášal spolu s ďalším lekárom zo Slovenska, Pavlom Gyöngyösim8 i na 
škole pre vojenských chirurgov.

Keď v roku 1763 vzniklo Štátne lekárske kolégium, Paecken sa stal jeho členom 
a prvým vedeckým tajomníkom. 12. novembra 1763 podpísala Katarína II. zákon 
o zriadení Lekárskeho kolégia9. Medzi jeho členov menoval prezident kolégia, ba-
rón A. I. Čerkasov aj Kristiána Paeckena10 a o rok neskôr bol zároveň vymenovaný 
Katarínou II. za vedeckého sekretára lekárskeho kolégia. Ako je uvedené v naria-
dení cárovnej Paecken mal okrem povinností vedeckého sekretára naďalej pôsobiť 
ako štábny lekár v šľachtickej kadetskej škole pre jeho výnimočné lekárske umenie 
a schopnosti.11 Jednou z dôležitých úloh kolégia bolo vysielať ruských študentov na 
štúdiá do zahraničia, kde k získaniu doktorského diplomu absolvovali 5 až 7 ročné 
štúdium na univerzitách a po návrate museli ešte skladať pred lekárskym kolégiom 
skúšku a až potom získavali možnosť praxovať. Obdobnú doktorskú skúšku musel 
absolvovať každý lekár – cudzinec.12 

Kolégium, podobne ako v Uhorsku zdravotnícka komisia, malo za úlohu kon-
trolovať stupeň odbornej kvalifikácie praxujúcich lekárov a podávať návrhy i po-
sudky týkajúce sa zdravotníckych otázok. Každý lekár, ktorý chcel získať právo 
odbornej praxe na území ruského štátu, musel absolvovať špeciálnu skúšku v Ko-
légiu. Kristián Paecken tak v skúšobnej komisii Kolégia preveril desiatky lekárov, 
ktorí sa rozhodli praxovať v Rusku, medzi nimi napríklad absolventa Viedenskej 
univerzity Jozefa Wetscha a lekára Stanislava Ellyho z českého Kolína, neskôr 
vymenovaného za riaditeľa ekonomickej kancelárie Štátneho lekárskeho kolégia 
v Petrohrade.13

8 Životné osudy Pavla Gyöngyösiho, rodáka z Košíc, muža nepokojnej, bohémskej povahy, boli pestré. Prešiel 
celou kultúrnou Európou a získal nevšedné vzdelanie. Ako syn kalvínskeho kazateľa bol často prenasledovaný 
jezuitmi. To bolo pravdepodobne príčinou, prečo sa po štúdiach v Holandsku nevrátil späť na Slovensko, ale 
na odporúčanie doktora Borhaaveho prijal pozvanie do Ruska, na dobre platené miesto lekára v Petrohrade. 
Zmluva, ktorú podpísal, mu zabezpečovala príjem 600 rubľov ročne a 100 rubľov na cestovné výdavky, čo bola 
pomerne veľká suma. Niekoľko rokov prednášal na lekárskej škole v Petrohrade a napokon sa roku 1766 stal 
dvorným lekárom cárovnej Kataríny II. Po niekoľkých rokoch sa však pre chorobu zriekol všetkých funkcií 
a utiahol sa do ústrania. Ibidem, s.48-49.

9 Riadiaci orgán na úrovni ministerstva, ktoré malo organizovať a riadiť zdravotníctvo v Rusku (protimorové 
opatrenia, šírenie osvety, organizácia nemocníc a lekární, vzdelávanie a rozvoj vedy v oblasti medicíny 
a farmakológie, vydávanie lekárskych licencií pre zahraničných lekárov na lekársku prax v Rusku a pod.).

10 Ďalšími členmi kolégia sa stali doktori Georg Asch, Andreas Lindeman, Johan Georg Volf, Johan Fridrich 
Blok (po jeho smrti v roku 1766 namiesto neho menovaný Fridrich Garloff) a lekárnik Johan Georg Model. 
ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 510.

11 Ibidem, s. 510. 
12 Od roku 1791 (29. septembra) začala uvedené štátne doktorské skúšky pre vydávanie licencie na lekársku prax 

v Rusku vykonávať Lekárska fakulta Moskovskej univerzity.(Ibidem, s. 520)
13  Ibidem, s. 352.
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V rámci Lekárskej fakulty Moskovskej univerzity absolvovalo štúdium v 18. sto-
ročí len približne 20 študentov medicíny, takže v 18. storočí ťažiskom vzdelávania 
pre ruskú medicínsku prax boli ruské lekárske učilištia a štúdium na zahraničných 
univerzitách.14 Do uvedených škôl prichádzali študovať nielen deti šľachticov, le-
károv, štátnych úradníkov, vojenských hodnostárov, ale najmä študenti duchovných 
seminárov (predovšetkým z Ukrajiny a Bieloruska) kde bola bežná výučba latinčiny, 
potrebná pri štúdiu medicíny. Lekárske vzdelanie bolo v Rusku odstupňované (fel-
čiar, lekár, doktor medicíny) a samozrejme získanie doktora medicíny si vyžadovalo 
takmer do konca 18. storočia pokračovanie štúdia medicíny v zahraničí na niekto-
rej z univerzít a ukončenie štúdia dizertačnou prácou.15 Po návrate zo zahraničných 
štúdií do Ruska, alebo v prípade lekárov - cudzincov po príchode do Ruska, museli 
všetci záujemcovia o lekársku prax v Rusku absolvovať štátnu skúšku pred komi-
siou, ktorej členmi boli renomovaní lekári Štátneho lekárskeho kolégia.

Rusko začalo v druhej polovici 18. storočia stále častejšie vysielať do Európy 
ruských mladíkov aby sa zdokonalili v lekárskych vedách, pričom najčastejšie do 
cudziny odchádzali mladí ľudia z Ukrajiny, ktorí sa učili na v tom čase najkvalitnej-
ších ruských školách, akou bola napríklad Kyjevsko-Mogiľanská akadémia.16 V 70. 
rokoch boli odoslaní napríklad D. Ponyrka, V. Kľučarev, I. Orlov a D. Ivanov na štú-
diá medicíny so špeciálnym záujmom o štúdium najnovších metód očkovania proti 
kiahňam v Anglicku a Francúzsku.17 

Práve v 18. storočí sa myšlienka zavádzania očkovania proti kiahňam, ako jednej 
z najrozšírenejších morových epidémií začala presadzovať vo viacerých krajinách 
Európy. K významným šíriteľom variolizácie (očkovania nákazy kiahní z chorých 
na zdravých jedincov, najmä detí) boli v 18. storočí napríklad F. M. A. Voltaire, či 
americký vedec a politický dejateľ B. Franklin. K stúpencom boja s kiahňami for-
mou zavádzania očkovania sa stala aj ruská cárovná Katarína II., ktorá sa spolu so 
svojím synom Pavlom dala úspešne zaočkovať (12. októbra 1768).18 K očkovaniu 
cárovnej pozvali jedného z najuznávanejších anglických lekárov Thomasa Dimsda-
lea, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie očkovania proti kiahňam v Anglicku.19 Uvedený 
krok cárovnej veľmi silno zapôsobil na ruskú spoločnosť a prispel k masovému šíre-

14 Na Lekárskej fakulte Moskovskej univerzity sa prvé roky udržoval pomerne scholastický (učebnicový) spôsob 
výučby. Prvá klinická izba tu bola zriadená až v roku 1798 a zo slov niektorých absolventov sa dozvedáme, 
že počas štúdia absolvovali veľmi málo operačných  zákrokov. V tomto období boli evidentne kvalitnejšie 
nemocničné školy. ПАЛКИН, Б. Н.: Русские госпитальные школы XVIII века и их воспитанники, s.5.

15 Najnavštevovanejšími univerzitami, na ktorých končili ruskí lekári, či lekári - cudzinci, pôsobiaci v Rusku (tých 
bolo v 18. storočí omnoho viac, ako tých, ktorí sa v Rusku narodili), boli najmä nemecké univerzity (Halle, 
Leyden, Wittenberg, Göttingen, Lipsko, Jena, Erfurt, Frankfurt, Tübingen, Utrecht, Heidellberg, Berlín) ale aj 
na univerzitách v Pise, v Padove, v Bologni, v Uppsale, v Paríži, na Sorbonne, v Londýne, v Cambridge, na 
Oxforde, v Prahe či Viedni.

16 ХИЖНЯК, З. И.: Киево-Могилянская академия, s. 122-128.
17 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 627.
18 V roku 1781 Dimsdale opäť pricestoval do Ruska, aby zaočkoval proti kiahňam synov cároviča Pavla, 

Alexandra Pavloviča (budúceho cára Alexandra I.) a Konštantína Pavloviča. МИКИРТИЧАН, Г. Л.: Из 
истории вакцинопрофилактики: оспопрививание, s. 59.

19 Ibidem, s. 57.
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niu očkovania kiahní v Rusku nielen medzi šľachtou ale aj prostým obyvateľstvom. 
V ruskej odbornej verejnosti problém boja s kiahňami rezonoval už od polovice 18. 
storočia a bol pertraktovaný vo viacerých odborných časopisoch.20 Napríklad na za-
sadaní Komisie pre vytvorenie nových zákonov v Rusku v decembri 1767, vystúpil 
G. F. Ash (zástupca Lekárskeho kolégia) s referátom o potrebe uzákoniť očkovanie 
proti kiahňam v celej krajine, čím by sa výrazne znížilo riziko úmrtnosti a výskytu 
epidémií.21 V roku 1770 bolo v Rusku vydané oficiálne zákonné nariadenie o očko-
vaní proti kiahňam. Dokument vyšiel v zbierke zákonov Ruského impéria 30. marca 
1770 pod číslom 13445.22 Máme viacero dokladov aj o pomoci Kristiána Paeckena 
pri liečení a zavádzaní očkovania proti kiahňam v Rusku. Ako jeden z prvých vystú-
pil s verejnou prednáškou o očkovaní proti kiahňam, ktorú publikoval v Petrohrade 
v roku 1766.23

Kristián Paecken bol ako vedecký sekretár lekárskeho kolégia poverovaný aj vy-
pracovaním posudkov na najrôznejšie projekty z oblasti lekárskej praxe a medicín-
skeho vzdelávania. Bol napríklad poverený vyhodnotiť návrh P. I. Pogoreckého, kto-
rý skončil Kyjevskú akadémiu (latinčinu, francúzsky jazyk, nemecký jazyk a filozo-
fiu).24 V roku 1757 Pogoreckého prijali do petrohradskej admirálskej nemocničnej 
školy, kde po troch rokoch získal lekársky titul. Potom študoval päť rokov v zahrani-
čí, najmä v holandskom Leydene a po absolvovaní doktorskej skúšky (7. septembra 
1765) pred lekárskym kolégiom sa stal prednášateľom v moskovskej nemocničnej 
škole. Už v decembri toho istého roku predložil Lekárskemu kolégiu rozsiahly návrh 
na skvalitnenie a rozšírenie vzdelávania na nemocničnej škole, ktorý mal posúdiť 
práve Kristián Paecken, v tom čase vedecký tajomník kolégia. P. I. Pogorecký upo-
zornil na potrebu zabezpečenia učebníc, aby študenti nemuseli prepisovať všetky 
prednášky, aby bola skvalitnená výučba praktických cvičení. Upozornil, že nemecky 
hovoriaci študenti zväčša neovládajú latinčinu a tak kolégium nariadilo nemeckých 
študentov od ruských oddeliť a osobitne im prednášať po nemecky.25 

Kristián Paecken bol aj jedným zo zakladajúcich členov Slobodnej hospodárskej 
spoločnosti v Rusku (Voľnoje ekonomičeskoje obščestvo).26 Hoci spoločnosť tvorili 
z väčšej časti vzdelanci z radov šľachty, okrem iného hlásala zásady o zrušení ne-
voľníctva v krajine. Jej model fungovania vychádzal z britského vzoru a zaoberala sa 
širokým spektrom hospodárskeho života v krajine, hľadala zahraničné vzory na ich 

20 Viacero článkov sa objavilo napríklad v Petrohradských vedomostiach o skúsenostiach s očkovaním kiahní 
v mnohých krajinách Európy. Známe bolo očkovanie proti kiahňam u niektorých domorodých sibírskych 
národoch ako súčasti ich ľudového liečiteľstva. Prvé pokusy s očkovaním v Petrohrade sa datujú rokom 1764 
(pokusy na vojakoch). Ibidem, s. 57.

21 ГУБЕРТ, В. О.: Оспа и оспопрививание. Исторический очерк до 19.  столетия; МИКИРТИЧАН, Г. Л.: Из 
истории вакцинопрофилактики: оспопрививание, s. 58.

22 Zákonné nariadenie vyšlo pod názvom: Краткое и ясное наставлениеб каким образом содержать больного 
как в натуральной, так и прививной оспе по методу господина барона Димсдаля.

23 ПЕККЕН, К.: Способ, как сельским обывателям пользовать себя в оспе, s. 220.
24 Absolventi Kyjevskej akadémie boli pre kvalitné štúdium jazykov a filozofie na tejto škole často prijímaní na 

lekárske štúdium.
25 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 117-118.
26 БАБИЧ, Н. А. - ЕВДОКИМОВ, И. В.: К 240-летию основания Волного Экономического Общества, s. 121.
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aplikovanie do praxe, mala napomáhať rozvoju takých oblastí hospodárskeho života 
ako poľnohospodárstva, ale i technického a vedeckého rozvoja, šírenia osvety medzi 
pospolitým ľudom v najrozličnejších oblastiach života.27 Spoločnosť sa zameriavala 
aj na vydavateľskú činnosť. Medzi prvými prácami Spoločnosti vyšla Paeckenova 
stať o stavbe vhodných bytov pre pospolitý ľud (O strojenii žilych pokojov dľa pros-
togo naroda), v ktorej načrtol zásady vplyvu prostredia na človeka a na jeho zdra-
votný stav.28 Hygienické pomery na vidieku boli v tom čase v Rusku, ako aj v iných 
európskych štátoch, na veľmi nízkej úrovni. Paecken upozorňoval predovšetkým 
na malé obytné priestory, na absenciu vetrania, otvorené komíny a iné nedostatky 
vidieckych obydlí.

Kristián Paecken sa zaslúžil aj o otvorenie prvej nemocnice a domu pre duševne 
chorých. Dovtedy takýto pacienti boli umiestňovaní policajnými orgánmi do špeci-
álnych väzníc a patrili pod správu policajných orgánov. Komisia na zriadenie psy-
chiatrickej liečebne, ktorej členom bol za Lekárske kolégium Kristián Paecken, pra-
covala na tomto projekte veľmi dlho, 12 rokov, až nakoniec v roku 1779 bola prvá 
takáto liečebňa otvorená v Petrohrade.29 V Rusku až do roku 1778 neexistoval vlast-
ný liekopis (farmakopea). Od 18. storočia sa používali v Rusku v Európe uznáva-
né nemecké a anglické liekopisy (napr. Edinburgská farmakopea a Branderburgská 
dispensatoria). V roku 1778 bola pod dohľadom Kristiána Paeckena vydaná v ná-
klade 1800 výtlačkov prvá Ruská farmakopea a rozoslaná všetkým nemocniciam, 
lekárňam a lekárom v cene po 80 kopejok za kus.30 Vychádzala z domácich liečiv 
a prípravkov. Stala sa tak pre širokú lekársku obec v Rusku významnou pomôckou 
liekopisu, ktorý sa potom v istých intervaloch dopĺňal a prispôsoboval najnovším 
poznatkom lekárskej a farmaceutickej praxe.

Keď roku 1770 vypukla epidémia morovej nákazy, Kristián Paecken pomáhal 
organizovať protiepidemiologické opatrenia v Smolensku. Vďaka jeho obetavému 
úsiliu nákaza neprenikla do Petrohradu.31 

Jedným z prvých karanténnych lekárov v pohraničných oblastiach Ruska (na 
Ukrajine), ktorí sa mali starať o ochranu hraničných území od šírenia nákaz zo za-
hraničia, predovšetkým z Osmanskej ríše, bol aj uhorský lekár Ján Fábri (Joannes 
Fabri), Slovák z Uhorska, ktorý vyštudoval na univerzite v Halle. V roku 1742 bol 
Fábri určený na stále miesto pohraničného lekára (Gräntz–Medicus) v Kyjeve. Po-
pri ňom boli stanovení 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. 
J. Fábri zomrel v roku 1750.32 Fábri pôsobil na vasiľkovskej pohraničnej stanici od 

27 ПЕТРИКОВ, К. А.: Идея экономического общества в Европе и России 18. века, s. 150.
28 ПЕККЕН, К.: О строении жилых покоев для простаго народа, s. 101-107.
29 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 569.
30 Tamže, s. 595.
31 ШТЕРНБЕРГ, Я. И.: Из истории экономических и культурных связей между Россией и Венгрией в 17.-18. 

вв, s. 407.
32 ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 615-616.
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roku 1743 až do svojej smrti a jeho hlavnou náplňou práce boli lekárske prehliadky 
a vydávanie potvrdení o zdravotnom stave tým, ktorí prichádzali na ruské územie 
predovšetkým z Poľska, Uhorska a Valašska.

Karanténne stanice v pohraničí boli neskôr viackrát rozširované o nové miesta.33 
V 60. rokoch 18. storočia bol poverený do funkcie hlavného lekára karanténnych 
staníc na ukrajinskej hranici s Poľskom I. Poletika. Uvedenému menovaniu pred-
chádzal komplikovaný spor medzi ním a doktorom S. A. Venečanským. Jeho sú-
časťou sa stal aj Kristián Paecken. Pre ich neznášanlivosť sa stal Kristián Paecken 
hlavným lekárom Petrohradskej generálnej poľnej nemocnice (31. januára 1759) na 
miesto spomínaného Poletiku. Ivan Poletika zaujal miesto Kristiána Paeckena, teda 
divízneho lekára v Petrohradskej divízii generála, grófa A. I. Šuvalova.34 Ako sme 
už spomenuli, v rámci lekárskej karanténnej služby mal skúsenosť aj sám Kristián 
Paecken. Keď sa rozmohol v Moskve a v Moskovskej oblasti mor, Paecken bol ako 
člen Lekárskeho kolégia v roku 1771 vyslaný do Smolenska, kde bola vybudova-
ná dočasná karanténna stanica. Paeckenovi bol ponechaný jeho doterajší ročný plat 
1500 rubľov a v Smolensku, ako hlavný lekár a organizátor protimorových opatrení, 
prežil celých päť rokov, kým nebolo nebezpečenstvo moru úplne zlikvidované.35

Paecken sa zapájal nielen do organizovania vedeckého života v Rusku, ale aj do 
kultúrneho života, predovšetkým ako poradca Akadémie výtvarných umení.36 Pri 
svojom náročnom povolaní si našiel čas aj na publikačnú činnosť. Pod jeho vedením 
bol zostavený a vydaný prvý ruský liekopis Pharmacopea Rossica, ktorý sa stal 
cennou a dlho používanou pomôckou v ruskom zdravotníctve. Liekopis sa rozosielal 
všetkým lekárňam, nemocniciam a úradným lekárom.

Kristián Paecken písal i populárno-osvetové knihy pre pospolitý ľud z oblasti 
medicíny o spôsoboch liečenia rôznych chorôb. V priebehu niekoľkých rokov vyšli 
štyri vydania jeho Domáceho liekopisu (Domašnij lečebnik), v počte od 2 tisíc do 7 
tisíc výtlačkov, čo bol na tie časy mimoriadne vysoký náklad. V tejto obsiahlej kni-
he, ktorá vyšla v ruštine, sa Paecken postupne zmienil o všetkých činiteľoch vplýva-
júcich na zdravie. V jednotlivých kapitolách knihy sa zaoberal opisom liečenia rôz-
nych bežných chorôb najmä prístupnými ľudovými prostriedkami. Samostatnú časť 
knihy tvorila Domáca lekárnička, v ktorej uviedol množstvo najznámejších liekov 
v podobe práškov, solí, elixírov, esencií a mastí najrozličnejšieho zloženia. Súčasne 
uviedol i recepty na ich prípravu a rady, ako ich použiť.

V roku 1799, dvadsať rokov po smrti Kristiána Paeckena, vyšlo dielo Dedin-
ské zrkadlo (Derevenskoje zerkalo), ďalšia z jeho knižiek pre ľud, v ktorej opísal 

33 Napríklad v roku 1754 vznikla nová karanténna stanica v Novom Srbsku, pohraničnej, novoosídlenej provincii, 
kde pôsobili predovšetkým cudzinci: Srbi, Moldavania, Slováci, Nemci a pod. 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 ale samotné domy boli poskytované do nájmu súkromným 
osobám.

34  ЧИСТОВИЧ, Я.: История первых медицинских школ в России, s. 619-620.
35  Ibidem, s. 629.
36  Месяцеслов с росписью чиновников в государстве на лето 1779, s. 146.
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zariadenie a vybavenie dedinskej nemocnice. Knižné vydania medicínskych prác 
Kristiána Paeckena (ako i neskôr jeho syna) boli veľmi populárne po celom Rusku 
a nachádzali sa v mnohých regionálnych i súkromných knižniciach.37

Domáce liekopisy sa pre široké masy obyvateľstva stali všestrannou pomôckou. 
Poskytovali im rady a základne informácie o tom, ako domáckym spôsobom liečiť 
najbežnejšie ochorenia zvierat, o liekoch, ich príprave a pod. Predovšetkým, takýto 
cieľ mali aj Paeckenove knihy, ktoré boli v Rusku prijaté s obdivom a nadšením.

Kristián Paecken ml. zomrel v roku 1779 v Petrohrade na mozgovú porážku.
V úspešnej vedeckej kariére Kristiána Paeckena ml. pokračoval jeho syn Matej.
Matej Paecken sa narodil v roku 1756 v Petrohrade. Po ukončení štúdií v Göttin-

gene sa vrátil do Ruska, kde pôsobil na lekárskych školách v Moskve, v Kronštadte 
a v Petrohrade, zostavil a preložil niekoľko učebníc medicíny (Fiziologia, nauka 
o jestestve čelovečeskom. СПб 1788; O sochranenii zdorovja i žizni. Москва 1801)38 
a až do svojej smrti v roku 1819 bol považovaný za jedného z najvýznamnejších 
praktikov a prednášateľov medicíny v Rusku. O jeho významnom postavení v ruskej 
medicíne svedčí aj fakt, že keď mala v roku 1789 vzniknúť Lekársko-chirurgická 
akadémia v Petrohrade, jej riaditeľom sa mal stať Matej Paecken, v tom čase už 
profesor medicíny. Spory v Lekárskom kolégiu však jeho menovanie oddialilo do 
neurčita a Matej Paecken odišiel do Moskvy kde sa v roku 1793 stal profesorom 
patológie a medicínskej praxe na Moskovskej nemocničnej škole. Už o rok neskôr 
bol vymenovaný za čestného člena Lekárskeho kolégia.39 

V 18. storočí vo vzdelávacom systéme lekárov v Rusku zohrali dominantnú úlo-
hu tzv. nemocničné školy, neskôr nazývané aj lekársko-chirurgické učilištia (mos-
kovské, jelizavetgradské, kronštadtské, dve petrohradské a kolyvano-voskresenské), 
ktoré vychovali okolo 2 tisíc lekárov. Takýto typ vysokoškolského vzdelávania v tom 
čase ostatná Európa nepoznala. Od roku 1790 bol na uvedených učilištiach okrem 
klinickej praxe v nemocniciach zavedený systém výučby na štyroch katedrách, kde 
prednášali profesori. Na škole pôsobil učiteľ cudzieho jazyka, majster kreslenia a od 
roku 1793 bola zavedená výučba fyziky a matematiky.40 Dĺžka štúdia bola od roku 

37 Domáci liečiteľ (Домашний лечебник) Kristiána Paeckena bol napríklad v osobnej knižnici dôstojníka N. 
S. Plochova z altajskej oblasti. K tomu: ВИНОГРАДОВ, В. А.: Домашняя библиотека горного офицера 
Н.С.Плохова как источник изучения книжной культуры Kолывано-Bоскресенского горного округа 
второй половины XVIII века, s.35; V knižnici P.A. Stroganova sa nachádzala práca A. Richtera (Начальныя 
основания рукодеятельныя врачебныя науки. СПб. 1801), ktorú do ruštiny preložil Matej Paecken, v tom 
čase profesor Kronštadtského lekárskeho učilišťa. МУДРОВА, Н. А.: Европейская естественно-научная 
литература в библиотеках Строгановых  XVIII-XIX вв, s.34. Existujú však dôkazy, že Matej Paecken už 
v roku 1790 napísal rovnomennú prácu, z ktorej cituje B. N. Palkin vo vzťahu k Paeckenovým vyjadreniam 
o potrebe lekárskej praxe na klinikách a v nemocniciach počas vysokoškolského štúdia. Paecken sa v úvode 
k menovanej práci sa vyjadril, že v Rusku má každý študent medicíny možnosť získať lekársku prax pod 
vedením skúsených lekárov v nemocniciach, kým v iných štátoch je takáto možnosť značne obmedzená. 
ПАЛКИН, Б. Н.: Русские госпитальные школы XVIII века и их воспитанники, s. 58.

38 Matej Paecken pokračoval aj v práci svojho otca. Prepracoval a doplnil otcove dielo Domáceho liekopisu 
(Домашний лечебник или простой способ лечения болезней), ktoré potom vydal v rokoch 1797 a v roku 1800 už 
jeho štvrté prepracované vydania, ktoré sa stalo najpopulárnejšou lekárskou príručkou pre pospolitý ľud v Rusku.

39 РБС, s.466. 
40 ПАЛКИН, Б. Н.: Русские госпитальные школы XVIII века и их воспитанники, s.37.
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1754 stanovená na 7 rokov, no v praxi bolo vzdelávanie kratšie. Približne po dvoch 
až troch rokoch získavali hodnosť felčiara (ránhojiča) a o ďalší jeden až dva roky 
hodnosť lekára. Podľa nariadenia z roku 1754 sa prvé dva roky prednášali anató-
mia, lekárnictvo (farmaceutika) a kreslenie. Tretí rok sa začalo s výučbou fyziológie. 
Vo štvrtom roku pribudla k fyziológii patológia a v piatom a šiestom roku k uve-
deným dvom predmetom pribudli operačná chirurgia a lekársko-chirurgická prax. 
V siedmom ročníku to bola prax na klinike a mesačná prax v lekárni. Od roku 1763 
pribudla do študijného plánu výučba pôrodníctva, ženských a detských chorôb. Po 
reforme z roku 1786 boli na lekársko-chirurgických učilištiach zriaďované štyri ka-
tedry: anatómie, fyziológie a chirurgie; patológie, terapie a lekárskej praxe; botani-
ky, „matérie medicíny“ (farmaceutika, lekárnictvo) a chémie; pôrodníctva, ženských 
a detských chorôb.41 Na samom konci 18. storočia prešlo vysokoškolské vzdelávanie 
medicíny v Rusku viacerými zmenami keď nemocničné školy boli pretransformova-
né na lekársko-chirurgické akadémie, pričom s viacerými inováciami, návrhmi a pri-
pomienkami k vzdelávaciemu procesu prispel i sám Matej Paecken. Matej Paecken 
napríklad vypracoval projekt zriadenia pri akadémiách klinických izieb v počte 15 
lôžok.42 Po roku 1795 bola na lekárskych akadémiách stanovená dĺžka štúdia na 5 
rokov a štúdium v jednotlivých ročníkoch rozdelené nasledovne: 1. matematika, fy-
zika, chémia, anatómia a fyziológia; 2. fyzika, chémia, anatómia, fyziológia, matéria 
medika (farmaceutika), patológia a terapia43; 3. patológia, terapia, botanika a chi-
rurgia; 4. chirurgia a pôrodníctvo; 5. klinická prax. Latinčina a kreslenie sa vyu-
čovalo fakultatívne, teda ako voliteľný predmet.44 Na akadémiách sa vyučovalo po 
nemecky, latinsky a postupne sa stále častejšie stávala vyučovacím jazykom ruština, 
pričom učebnice najrenomovanejších európskych profesorov medicíny pre ruských 
študentov prekladali mnohí významní ruskí lekári. K výučbe sa využívali aj preklady 
prác viedenského profesora Jozefa Plencka, ktorý okrem iného prednášal chirurgiu 
a pôrodníctvo aj na Trnavskej univerzite, či Gerharda van Swietena, autora projektu 
Lekárskeho fakulty v Trnave.45 

41 Pre porovnanie, na Lekárskej fakulte v Trnave (1770 - 1777) boli zriadené na základe propozícií G. van 
Swietena, ktorého myšlienky medicínskeho vzdelávania boli dobre známe aj v Rusku, nasledovné katedry: 
1. fyziológia, patológia a farmakológia (základy medicíny); 2. vnútorné a kožné choroby a praktická terapia; 
3. anatómia; 4. chirurgia, pôrodníctvo a očné lekárstvo; 5. botanika a chémia. (TIBENSKÝ, J.: Dejiny vedy 
a techniky na Slovensku, s.145)

42 Ibidem, s. 74.
43 K najvýznamnejším prednášateľom terapie na ruských školách v Moskve patrili P. I. Pogoreckij, K. O. Jageľskij 

a M. K. Paecken.
44  Najväčší dôraz sa počas štúdia kládol na anatómiu a to nielen na základe učebníc a atlasov, ale aj na praktických 

cvičeniach v pitevniach (výučba patologickej anatómie). Pre porovnanie na Lekárskej fakulte Trnavskej 
univerzity trvalo štúdium päť rokov. V prvom ročníku sa prednášala anatómia, chémia a botanika, v druhom 
fyziológia, v treťom farmakológia a patológia a v posledných dvoch rokoch praktické predmety – interná 
medicína, chirurgia a pôrodníctvo. TIBENSKÝ, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, s.146; ПАЛКИН, Б. 
Н.: Русские госпитальные школы XVIII века и их воспитанники, s.39-40.

45 Boli preložené napríklad práce G. van Swietena: ФАН СВИТЕН, Г: Краткое описание болезней, которые 
весьма часто приключаются в армиях. СПБ 1778; О младенческих болезнях. СПБ 1789;  J. Plencka: 
ПЛЕНК, Й.: Врачебные наставления о любострастных болезнях. СПБ 1790. K tomu: ПАЛКИН, Б. Н.: 
Русские госпитальные школы XVIII века и их воспитанники, s. 83.
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Bolo by zaujímavé spraviť podrobnejší výskum Lekárskej fakulty Trnavskej uni-
verzity (1770 - 1777) vo vzťahu na ruské lekárske prostredie, ktoré najmä v druhej 
polovici 18. storočia poskytovalo výhodné a zaujímavé pracovné možnosti a pro-
fesionálne uplatnenie stovkám zahraničných lekárov najmä z prostredia nemecko-
-pruského a zo zemí rakúskej monarchie.46 Ku koncu storočia sa začali objavovať 
už aj pôvodné práce ruských profesorov (I. Schreiber, N. M. Maximovič-Ambodik, 
A. G. Bacheracht, D. S. Samojlovič a ďalších). Pre lekárov sa zväčša už od roku 
1753 vyčleňovali v nemocniciach nemocničné izby s niekoľkými pacientmi, ktoré 
slúžili pre praktickú výučbu. Za organizátora prvej lekárskej kliniky v Rusku sa však 
považuje práve Matej Paecken, ktorý so svojím ruským asistentom J. Muchinom 
takúto kliniku zriadil v rámci Moskovského lekársko-chirurgického učilišťa v roku 
1797. Rok predtým (1796) Matej Paecken dokončil dve práce na tému O zmene 
lekárskych učilíšť (Об изменении врачебных училищ) a O zriadení klinickej izby 
(Об оборудовании клинической палаты), ktoré však zostali v rukopise.47 Práve 
práca o zriadení klinky je novátorským a metodologicko-didaktickým návodom ako 
a prečo zriaďovať pri vysokých školách kliniky pre praktickú výučbu.

K žiakom Mateja Paeckena patril jeden z najvýznamnejších ruských lekárov Jefrem 
Osipovič Muchin (1766 - 1850).48 Už ako študent na fakulte medicíny na Moskovskej 
univerzite upozornil na seba svojím talentom a schopnosťami a v roku 1795 sa stal 
prosektorom a adjunktom (asistentom) profesora Mateja Paeckena v rámci kurzu pato-
lógie a terapie na Moskovskom lekársko-chirurgickom učilišti. O dva roky na to sa stal 
vedúcim prvej ruskej terapeutickej kliniky, ktorú zakladali spolu s Matejom Paecke-
nom a bola v podstate prvou fakultnou klinikou, na ktorej sa študenti medicíny zúčast-
ňovali praktickej výučby. V roku 1800 obhájil dizertačnú prácu, absolvoval doktorskú 
skúšku a získal titul doktor medicíny a chirurgie. Stal sa suplentom (zastupujúcim 
profesorom) Lekársko-chirurgickej akadémie v Moskve. Bol v podstate pravou rukou 
profesora Paeckena, ktorý stál pri formovaní jeho osobnosti a odovzdal mu celé svoje 
lekárske majstrovstvo. Jeho vplyv a vedecký rukopis bol v práci J. Muchina zreteľný.

Kristián a Matej Paeckenovci významnou mierou prispeli k rozvoju vedeckej, ale 
i prakticko-popularizačnej činnosti v oblasti ruskej a svetovej medicíny.

46 V rámci Trnavskej univerzity ukončilo štúdium okolo 40 lekárov, z ktorých sa nám podarilo nájsť prepojenie 
na Rusko žiaka J. Winterla - J. Reineggsa, ktorý istý čas pôsobil v ruských službách. J. Tibenský úviedol, že 
svoje bohaté poznatky z medicíny a z banictva využil najprv v službách Benátok a neskôr v Rusku a Gruzínsku. 
TIBENSKÝ, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, s.147. J. Reineggs v rokoch 1786-1793 pôsobil v Rusku 
na poste vedeckého sekretára Lekárskeho kolegia. O jeho práci sa vyjadril historik Palkin ako o nie príliš 
dôslednej, najmä z pohľadu archivácie dobových dokumentov a medicínských prác. ПАЛКИН, Б. Н.: Русские 
госпитальные школы XVIII века и их воспитанники s. 121.

47 Ibidem, s. 266.
48 J. O.Muchin pochádzal z ukrajinského Čugujeva (Charkovská oblasť). Po absolvovaní Charkovského kolégia 

ho poslali v roku 1787 študovať do Jelizavetgradskej lekársko-chirurgickej školy kde získal hodnosť lekára. 
V roku 1795 pokračoval v štúdiách na Moskovskej univerzite. Od roku 1808 bol vedúcim Katedry anatómie 
a fyziológie Lekársko-chirurgickej akadémie, v rokoch 1813-35 viedol obdobnú katedru na Moskovskej 
univerzite. Neskôr bol aj dekanom tunajšej Lekárskej fakulty. Zaslúžil sa o rozvoj anatómie, súdnej medicíny, 
hygieny či toxikológie. Prispel k boju s kiahňami a v roku 1801 zaviedol v Moskve pravidelné očkovanie. Autor 
desiatok prác. БАШУРОВ, З. К.: Двести лет российской травматологии, s. 88-89.
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Резюме

Деятельность врачей Христиана и Матвея Пеккена 
в рамках развития русской медицины второй 
половины 18. века

Miroslav Daniš
 
Медицинская наука своей практической ориентацией, главным образом, в 18 

столетии, когда было много войн, и появлялись неизвестные болезни, давала воз-
можность врачам реагировать на эту ситуацию и решать её. Если в силу разных 
причин они не могли реализовать себя на родине, то уезжали заграницу. На при-
мере семьи доктора Христиана Пеккена из Словакии мы показываем, что своим 
полем деятельности они избрали Россию, несмотря на то, что перед этим полу-
чили образование в немецких или голландских университетах. Так как для по-
литического развития России XVIII века было характерно проникновение немцев 
в страну с периода правления Анны Иоанновны с намерением получения выгод-
ных должностей в аппарате управления, главных государственных и научных уч-
реждениях, перед нами встаёт вопрос, не была ли деятельность доктора Х. Пекена 
частью этого нашествия немцев в Россию. Деятельность словацких лекарей из 
Словакии в России представляет собой особую часть истории словацко-русских 
научных контактов. В самой Словакии XVIII века медицина не была достаточно 
развита. Прежде всего отсутствовали специальные учебные заведения – школы 
и медицинский факультет. По этой причине словацкие студенты посещали запад-
ноевропейские университеты вплоть до появления в Трнаве медицинского фа-
культета в шестидесятые годы XVIII в. Среди наиболее популярных у студентов 
учебных заведений можно выделить главные немецкие университеты – в Халле, 
Йене, Гёттингене, а также голландские университеты.

Х. Пеккен начал карьеру в России с должности военного врача в Петербур-
ге, а затем в Москве. После учреждения Государственной медицинской коллегии 
Христиан Пекен получил там место секретаря. Для Пекена это было важным со-
бытием и означало проявление доверия, которое он заслужил бескорыстной ра-
ботой и обширной публикационной деятельностью. Коллегия, подобно тому, как 
медицинская комиссия в Венгрии, должна была контролировать степень квалифи-
кации работающих врачей и давать рекомендации и оценки по медицинским во-
просам. Каждый медик, который принял решение работать по специальности на 
территории Российского государства, должен был выдержать специальный экза-
мен в Коллегии. Работая в приемной комиссии Коллегии, Христиан Пекен таким 
образом проверил квалификацию десятков врачей, который решили практиковать 
в России, среди них, например, выпускника венского университета Иосифа Веча 
и доктора Станислава Элли из чешского Колина, назначенного в дальнейшем ди-
ректором экономической канцелярии Государственной медицинской коллегии 
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в Петербурге. В 1770 году, когда в России вспыхнула эпидемия чумы, Пекен по-
могал организовать меры по предотвращению распространения заразы. За боль-
шой вклад в развитие медицины в России Екатерина II в 1779 году назначила 
его лейб-медиком. Христиан Пекен был также одним из учредителей Вольного 
экономического общества, которое ориентировалось на издательскую деятель-
ность. Под его руководством был составлен и опубликован первый русский ле-
чебник Pharmacopea Rossica, который стал ценным и популярным помощником 
в русской медицинской практике. Христиан Пекен писал и популярно-просвети-
тельские книги для простого народа по медицине о способах лечения разных за-
болеваний. Христиан Пекен умер в 1779 году в Петербурге от поражения мозга.

Успешную научную карьеру Христиана Пекена продолжил его сын Матвей. 
Матвей Пекен родился в 1756 году в Петербурге. После окончания обучения 
в Гёттингене он возвратился в Россию, где за время своей работы на медицин-
ских факультетах Москвы и Петербурга составил и перевел несколько учебни-
ков по медицине. Вплоть до своей смерти в 1819 году он считался одним из наи-
более известных практикующих врачей и преподавателей медицины в России.

Христиан и Матвей Пекены внесли свой вклад в развитие медицины в Рос-
сии. В известной мере они способствовали развитию как научной, так и прак-
тической популяризационной деятельности в области российской и мировой 
медицины.
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Gerard van Swieten,
dvorný lekár Márie Terézie

KATARÍNA SCHWARZOVÁ

„Rovnako veľkým je lekár, ktorý pozná neliečiteľnú nemoc,
ako ten, ktorý liečiteľnú lieči”
Gerard van Swieten

V minulom roku sme si pripomenuli 300. výročie narodenia Márie Terézie z rodu 
Habsburgovcov (13. máj 1717 – 29. november 1780), veľkej reformátorky, uhorskej 
a českej kráľovnej a rakúskej arcivojvodkyne, vojvodkyne Parmy a Piacenzy a veľ-
kovojvodkyne Toskánska. Využívala myšlienky osvietenstva, vďaka ktorým vhod-
nými zákonmi zlepšila situáciu štátu, občanov a zabezpečila spoločenský pokrok. 
Kráľovná navštevovala Uhorsko ako jedinú krajinu, do ktorej chodila za oddychom. 
Rada pobývala na Bratislavskom hrade, kde sídlila jej obľúbená dcéra Mária Kris-
tína s manželom. Tiež navštevovala zámok v Holíči pri Skalici. Bratislava zažila 
počas jej panovania rozkvet, aký dovtedy v histórii nepoznala. Boli to rôzne staveb-
né a kultúrne objekty, ktoré sa tu objavili a rôzne verejnoprávne ustanovizne zalo-
žené v súvislosti s jej reformami. Slovenskému národu jej reformy veľmi pomohli. 
Významným a blízkym poradcom Márie Terézie bol jej dvorný lekár Gerard van 
Swieten.

Gerard van Swieten sa narodil 7. mája 1700 v holandskom Leidene, zomrel 18. 
júna 1772 v rakúskom Schönbrunne. Tento holandský lekár pôsobiaci v Rakúsku 
sa neskôr stal osobným lekárom cisárovnej Márie Terézie.1 Pochádzal z katolíckej 
vetvy starého holandského rodu. Od šestnásteho roku života študoval filozofiu na ka-
tolíckej univerzite vo Flámskom Leuvene, po dvoch rokoch však prešiel do Leidenu 
a začal študovať medicínu. Jeho učiteľmi boli profesor lekárstva anatóm Bernhardus 
Albinus (1653 – 1721) a lekár Herman Boerhaave (1668 – 1738).

Boerhaave v roku 1708 vydal knihu Institutiones medicae in usum annuae exerci-
tationis, ktorá mala veľký vplyv na spôsob výučby medicíny a organizácie zdravot-
níctva v celej Európe, hlavne na vznik univerzitných nemocníc. Van Swieten patril 
k vynikajúcim študentom, v roku 1725 získal doktorský titul a začal vyučovať. Po 
Boerhaavovej smrti pracoval na knihe Commentaria in Hermanni Boerhaavii apho-
rismos de cognoscendis et curandis morbis (1742 – 1772) a už prvým dielom (cel-
kovo ich bolo päť) si získal uznanie v odborných kruhoch. Knieža Václav Antonín 

1 K tomu pozri napr.: BRECHKA, F. T.: Gerard van Swieten, s. 2
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z Kounic a Rietbergu, od roku 1744 minister vlády Habsburského Nizozemska, ho 
následne odporučil panovníčke Márii Terézii.

Na pozvanie cisárovnej odišiel van Swieten v roku 1745 do Viedne, aby sa stal 
osobným lekárom cisárovnej a jej rodiny. Takmer neriešiteľný problém v tomto čase 
predstavovali pravé kiahne (variola), ktoré sa nezastavili ani pred dverami Hofbur-
gu, aby si vybrali obete aj v rodine cisárovnej.

Epidémie pravých kiahní zabíjali ľudí cez tri tisícročia. Umierali chudobní i bo-
hatí, známky ochorenia kiahňami nesie aj mumifikovaná tvár egyptského faraóna 
Ramsesa V., ktorý zomrel okolo roku 1140 pred naším letopočtom. Neskôr sa kiahne 
preniesli z Ázie do Európy a severnej Afriky. Variola usmrtila aj anglickú kráľov-
nú Máriu II., rakúskeho cisára Jozefa I., španielskeho kráľa Ľudovíta I., ruského 
cára Petra II., francúzskeho kráľa Ľudovíta XV., švédsku kráľovnú Ulriku Eleonóru 
a iných. Ešte v 50. rokoch 20. storočia sa každým rokom vyskytovalo 50 miliónov 
prípadov varioly.

Pravé kiahne (variola major) je závažné infekčné ochorenie s vysokou nákazli-
vosťou a s vysokou úmrtnosťou. Prirodzeným hostiteľom pôvodcu ochorenia (vírus 
z čeľade Poxviridae, rodu Orthopoxvirus) je človek. Ide teda o antroponózu, keď sa 
nákaza primárne šíri len medzi ľuďmi a to kvapôčkovou infekciou priamym kon-
taktom s chorými. Inkubačná doba ochorenia býva v rozsahu 8 až 14 dní. Počas 
tohto obdobia pacient nejaví príznaky choroby. Cíti sa dobre a nie je infekčný pre 
iných. Ochorenie začína netypickými ťažkosťami, ako napr. horúčkou, bolesťami 
v krížoch a bolesťami končatín, ako aj zápalom dýchacím ciest, ktoré pretrvávajú 
približne 2 až 4 dni. V tomto štádiu sa objavujú už aj dočasné kožné vyrážky. Po 
krátkom poklesnutí horúčky dochádza k typickým kožným zmenám (prechod od 
menších pevných kožných vyrážok s pevným okrajom až po vyrážky, ktoré sú na-
plnené tekutinou, neskôr vznikajú pľuzgieriky naplnené hnisom). Tieto vyrážky vo 
forme chrást neskôr vyschnú. Hojenie týchto chrást je spojené so silným svrbením. 
Preto ostávajú najmä na tvári jazvy, takzvané jazvy po kiahňach. Kožné zmeny sa 
najprv objavujú na hlave a potom sa rozšíria na celé telo. Pritom sú postihnuté najmä 
končatiny. Počas tejto doby pacienti trpia vysokou horúčkou s blúznením, dezorien-
táciou a halucináciami.

Pri hemoragickej forme varioly (variola haemorrhagica) je skrátená inkubačná 
doba. V priebehu niekoľkých dní dochádza k rozsiahlym ťažkým krvácaniam sliz-
níc, ako aj vnútorných orgánov. Pacienti zomierajú už v prvom týždni ochorenia, 
často už počas prvých 48 hodín.

Ochorenie je často sprevádzané rôznymi komplikáciami. Veľmi často môžu 
vzniknúť rôzne sekundárne bakteriálne nákazy, hlavne stafylokoková. Následkom 
môže byť hnisavý zápal oka, oslepnutie po prekonaní vírusovej keratitídy (zápale 
očnej rohovky) alebo sekundárnej infekcii, artritída (zápal kĺbov) a trvalá defor-
mácia kĺbov. Vyskytujú sa hlavne u detí. Častým sprievodným znakom je aj kašeľ, 
ktorý je predzvesťou respiračných komplikácií a to predovšetkým zápalu pľúc, alebo 
bakteriémie, ktorých dôsledkom je veľmi často aj smrť.



96

Historia Medicinae Slovaca II.Štúdie

Pravé kiahne dlho pustošili aj monarchiu. Mária Terézia sa s ich strašnou mocou 
zoznámila už pred svojim vydajom. Pôvodne mal byť manželom dedičky habsbur-
ského trónu Klemens Lotrinský, ktorý však pred svadbou zomrel na kiahne. A tak sa 
jej manželom stal ďalší člen dynastie Bourbonovcov, panovníčkou milovaný Fran-
tišek Štefan Lotrinský, s ktorým mala 16 detí. V roku 1761 však zomrel na kiahne 
miláčik rodiny, v tom čase 16 ročný, druhorodený Karol Jozef a v roku 1762 aj 
dcéra Mária Johana Gabriela vo veku 12 rokov. Smrť malej Johany najviac zasiahla 
jej mladšiu sestru, s ktorou vyrastali takmer ako dvojčatá, Máriu Jozefu. V r. 1763 
zomiera aj dvadsaťjedenročná Izabela Parmská, čo citeľne zasiahlo jej manžela Jo-
zefa II. V roku 1767 na kiahne opäť ochoreli členovia kráľovskej rodiny. Na jar 
ochorela Mária Jozefína, druhá, neobľúbená manželka Jozefa II., ale aj samotná Má-
ria Terézia. Mala vtedy 50 rokov. Mária Jozefína chorobe podľahla v máji. Mária Te-
rézia prijala 1. júna posledné pomazanie, no nakoniec sa uzdravila. V polovici júna 
ochorel na kiahne aj jej zať Albert Saský, manžel Márie Kristíny, no z choroby sa 
vyliečil. Na jeseň ochoreli ďalšie dve dcéry Márie Terézie, Mária Jozefa, snúbenica 
neapolsko-sicílskeho kráľa Ferdinanda, a Mária Alžbeta. Mária Jozefa chorobe vo 
veku 16 rokov podľahla, jej sestra Mária Alžbeta mala väčšie šťastie a napriek ťaž-
kému priebehu choroby sa vyliečila. Choroba jej však poznačila jazvami celú tvár.2

Priam priekopnícka bola reformná činnosť Márie Terézie v oblasti zdravotníctva, 
kde sa do polovice 18. storočia nedalo hovoriť o uvedomelej starostlivosti. Už roku 
1738 bola pri Uhorskej miestodržiteľskej rade zriadená zdravotná komisia zame-
raná na boj proti šíreniu moru a iných nákazlivých chorôb, ale aj na usmerňovanie 
činnosti zdravotníckych pracovníkov. Dvorný lekár Gerard van Swieten stál za re-
formami Márie Terézie, predovšetkým za zdravotníckou a školskou. V roku 1749 
navrhol plán úplnej reorganizácie fakulty medicíny. Mária Terézia súhlasila s týmto 
plánom a poskytla finančné prostriedky na založenie Viedenskej lekárskej školy. Van 
Swieten pridal na univerzite výučbu botaniky, chémie a chirurgie a osobne vyučoval 
dvojročné prednášky o fungovaní ľudského tela a patológii chorôb. Tiež reformo-
val lekárske inšpekcie, aby sa lekárnici stali zodpovednejšími. Nedostatok lekárov, 
chirurgov, pôrodných asistentiek a odborného personálu sa riešil zriaďovaním lekár-
skych fakúlt, ale aj aktívnou osvetovou činnosťou, založilo sa klinické vyučovanie 
lekárov na báze mestskej nemocnice, založila sa škola pre pôrodné asistentky. Bol 
aj priekopníkom očkovania proti kiahňam. Van Swieten považoval po počiatočnej 
skepse očkovanie za najdokonalejšiu prevenciu. Všimol si, že ak sa sekrét z kožných 
pľuzgierov chorého človeka nanesie na nosovú sliznicu zdravého jedinca, priebeh 
ochorenia bude ľahší a tým sa zvýši aj šanca na vyliečenie. Táto forma povinnej 
imunizácie bola v monarchii zavedená v roku 1767 v rámci zdravotnej reformy. 
Otázky zdravotníctva komplexne riešil kráľovský mandát Generale normativum de 
re sanitatis (Všeobecné nariadenie o úprave zdravotníckych pomerov) z roku 1770. 
Jeho súčasťou bola aj tzv. inštrukcia pre lekárnikov, ktorá platila do roku 1950.

2 WEISSENSTEINER F.: Dcéry Márie Terézie.
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Územie dnešného Slovenska bolo do roku 1918 súčasťou Habsburskej monarchie 
a tak história očkovania na našom území siaha až do Rakúsko-Uhorska. Nemožno 
preto opomenúť priekopnícku činnosť aj našich lekárov.

Pri zrode vakcíny a vakcinácie proti pravým kiahňam mal obrovský podiel Ján 
Adam Reimann (1690 - 1770), infektológ, imunológ a fyzikus mesta Prešova a Ša-
rišskej župy. V roku 1720 vykonal na vlastnej dcére očkovanie proti pravým kiah-
ňam, keď preniesol hnis z vyrážky jej chorého brata do kožného rezu na jej ramene. 
Očkovanie v nasledujúcich rokoch s úspechom opakoval na viacerých pacientoch. 
Svetové prvenstvo je však v medicínskej literatúre priznávané anglickému lekárovi 
a fyziológovi Edwardovi Jennerovi (1749 - 1823), ktorý tieto pokusy vykonal nezá-
visle od Jána Adama Raymana o 76 rokov neskôr, v roku 1796.

Jedným z prvých priekopníkov očkovania proti pravým kiahňam u nás bol Mi-
chal Schönbauer (1776 – 1860), rodinný lekár, ktorý na panstve grófa Balassu 
v Eberharde (dn. Malinovo) v máji 1801 očkoval šesť detí. Ďalším priekopníkom 
očkovania bol Pavol Kolbany (1758 – 1816) z Prešporku, ktorý svojím prírodove-
deckým a lekárskym bádaním prispel aj k rozvoju toxikológie, botaniky a náuky 
o infekčných chorobách. Prvú hromadnú a verejnú vakcináciu detí proti kiahňam 
uskutočnil v roku 1801 v Bratislave mestský lekár Teofil Zachariáš Huszty (1754 
- 1803). Po týchto vakcinačných úspechoch bol 9. júla 1837 prijatý aj prvý zákon 
o povinnom očkovaní proti pravým kiahňam, čím sa u nás začala éra očkovania. 
V Prešporku vydal Teofil Zachariáš Huszty v roku 1789 knihu s názvom Diskurs 
über die medizinische Polizei (Rozprava o zdravotnej polícii) a stal sa tak spoluza-
kladateľom zdravotnej polície, ktorá bola predchodcom dnešnej sociálnej hygieny 
a sociálneho lekárstva.3

V decembri 1774 vydala Mária Terézia Všeobecný školský poriadok. Jeho hlav-
ným autorom bol opát, biskup a pedagóg Ján Ignác Felbiger (1724 - 1788), ktorý 
v Bratislave na hrade zriadil meteorologickú stanicu. Reforma školstva v uhorskej 
časti monarchie sa začala v roku 1777. Vychádzala z dokumentu Ratio educationis, 
ktorý bol schválený 2. augusta 1777. Bol to organizačný poriadok pre školstvo, ktorý 
bol podobný Všeobecnému školskému poriadku.

V Leidene si van Swieten osvojil pravidlá exaktného výskumu a vystupoval aj 
proti poverám. Vo Viedni v tej dobe ovládali výučbu jezuiti, no ich učebné metódy 
boli zastarané. Van Swieten zdôraznil nutnosť potrebných vhodných vyučovacích 
priestorov a dobre platených vyučujúcich vymenovaných cisárovnou. Na príkaz ci-
sárovnej pripravil reformu výučby medicíny. Patent nariaďujúci reformu na lekárskej 
fakulte vyšiel 7. februára 1749 a van Swieten sa stal vedúcim fakulty. Od toho času 
sa snažil získať pre fakultu významných odborníkov. V roku 1754 prišiel na fakultu 
prednášať profesor Anton de Haen z Haagu (1704 - 1776), ktorý sa po Swietenovej 
smrti stal osobným lekárom cisárovnej. Zásluhou van Swietena pôsobil vo Viedni aj 
botanik, lekár, chemik, mineralóg a biológ, barón von Jacquin. Nikolaus J. Jacquin 

3 ŠULCOVÁ M. – ČIŽNÁR, I. – FABIANOVÁ, E.: Verejné zdravotníctvo, s. 27.
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sa stal prvým profesorom chémie a hutníctva na banskej akadémii v Banskej Štiavnici, 
najstaršej vysokej školy svojho druhu na svete (na Slovensku pôsobil šesť rokov).

Na Viedenskej univerzite postupne vznikla poslucháreň anatómie v tvare amfite-
átru, laboratórium chémie, fakultná klinika a botanická záhrada pre medikov Hortus 
Medicus (1754). Po reforme medicíny nasledovali ďalšie a v roku 1752 sa univerzita 
stala štátnou inštitúciou. Reformné návrhy prešli na fakultách teologickej a filozo-
fickej (ich vedúcimi naďalej ostali jezuiti), neskôr aj na právnickej. V roku 1755 
bola postavená nová budova univerzity. Van Swieten sa venoval anatómií aj patoló-
gií, okrem vedeniu štúdia lekárstva bol tiež knihovníkom cisárovnej (od roku 1745) 
a nakupoval knihy zo západnej Európy (Leiden, Paríž, Benátky). S jezuitmi sa stretol 
tiež kvôli cenzúre, presadzoval vedecké a racionálne hodnotenie literatúry. Mária 
Terézia v roku 1751 rozhodla, že posudzovanie filozofických a lekárskych kníh pre-
vezme van Swieten. Spolupracoval tiež s knihovníkom Adamom Františkom Kol-
lárom (1718 – 1783), nazývaným „slovenský Sokrates“ z hornouhorskej Terchovej, 
ktorý v knižnici pôsobil od roku 1749 (riaditeľom sa stal v roku 1774). Kollár ako 
prvý Slovák založil rozsiahlu knižnicu a s podporou viedenského dvora rozvinul 
vedecké štúdium slovanských dejín.

Van Swieten ovládal niekoľko jazykov a publikoval mnoho lekárskych prác: 
Constitutions epidemicae (1782), Description des maladies qui règnent dans les ar-
mées avec la méthode de les traiter (1759), Essai sur les épidémies (1782) a ďalšie. 
V máji 1749 bol zvolený za člena Royal Society, v r. 1751 zahraničným členom 
Švédskej kráľovskej akadémie vied.

Najznámejší je však paradoxne jeho výskum viery v upírov. Po poslednej bitke 
s Turkami (1718) pripadlo k Rakúsku aj severné Srbsko a časť Bosny, navyše sa 
v Rakúsku usádzali utečenci. S nimi sa v nemecky hovoriacich krajinách začali šíriť 
správy o upíroch. Z celej hystérie bola nešťastná aj samotná panovníčka, nakoľ-
ko do celého tohto víru mýtov a povier bola uvrhnutá aj príslušníčka šľachtického 
rodu, kňažná Eleonóra Amália von Schwarzenberg. Tejto šľachtičnej sa dlhé roky 
nedarilo porodiť manželovi syna. Dediča Jozefa Adama porodila v roku 1722 až po 
štyridsiatke, čo sa ľuďom v tej dobe zdalo prinajmenšom divné. Začali sa šíriť reči 
o jej spojení s diablom a Eleonóre sa začalo hovoriť „upíria princezná“. Eleonóra na-
nešťastie verila legende o Romulovi a Rémovi, ktorí boli odkojení vlčím mliekom, 
čo podľa povery zvyšovalo plodnosť a preto sa obklopovala svorkou vlkov, ktorých 
mlieko pila. Po pôrode syna však začala chradnúť a v roku 1741 umrela. Už deväť 
hodín po jej skone bolo jej telo rozpitvané, srdce vyňaté a zrejme spálené, aby sa vraj 
znemožnilo mŕtvej vstať z hrobu a premeniť sa na upírku. Obhliadajúci lekár našiel 
pod črevom výrastok veľkosti detskej hlavy a nakoľko sa v tej dobe o rakovine nič 
nevedelo, bol tento nález chápaný ako nákaza upírom. Prevláda názor, že ako námet 
pre vytvorenie postavy kniežaťa Draculu poslúžila britskému spisovateľovi Bram 
Stokerovi práve spomínaná „upíria princezná“.

Mária Terézia v roku 1755 vyslala van Swietena celý tento upírí problém preskú-
mať. Prehliadal hroby a stavy tiel vysvetľoval chemickými procesmi, hlavne nedo-
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statkom kyslíka, ktorý bránil ich rozkladu. Celý mýtus o upíroch posúdil ako výsle-
dok strachu, poverčivosti, predstavivosti a nevzdelanosti. Jeho správa Abhandlung 
des Daseyns der Gespenster ponúkla celkom prirodzený výklad. Na základe tejto 
správy potom cisárovná zakázala všetky činnosti, ktoré sa považovali za tradičnú 
ochranu proti upírom (hlava oddeľovaná od trupu, prebodnutie hrudníka drevenými 
kolmi, či pálenie mŕtvol). V roku 1758 získal van Swieten titul slobodný pán.

Keď cisárovná Mária Terézia vydala 7. novembra 1769 nariadenie o zriadení 
Lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite, stal sa jej prvým dekanom van Swieten 
(1700 – 1772). Neskôr býval van Swieten často chorý, od marca 1772 mal na nohe 
nádor a dostal sneť (gangrénu). Nepomohla mu ani operácia a jeho stav sa stále zhor-
šoval. Ešte 13. júna 1772 ho navštívila cisárovná, no 18.júna zomrel.

Jeho syn Gottfried van Swieten (1733 – 1803) bol rakúsky diplomat a milovník 
hudby, bol hudobným patrónom Haydna, Beethovena i Mozarta (aj títo velikáni hud-
by prekonali kiahne).

Na počesť Gerarda van Swietena pomenoval von Jacquin vzácnu tropickú drevi-
nu, rod mahagónovník Swietenia (Meliaceae).

 
Summary

Gerard van Swieten, the personal
physician of Maria Theresa

Katarína Schwarzová

It has been 300 years since Maria Theresa was born. Bratislava during the 
reign of Maria Theresa experienced one of its best times. Gerard van Swieten 
was one of the most important people she brought during her reign to Vienna. 
Gerard van Swieten (1700 – 1772) was a Dutch-Austrian physician and from 
1745 one of the most important and close advisors and the personal physician 
of Maria Theresa. Born in Leiden, he was a student of the physician Herman. 
Van Swieten compiled five volumes of Commentaries upon Boerhaave’s aph-
orisms (1742–72) concerning the knowledge and care of diseases. This work 
achieved considerable visibility. In Austria, van Swieten was appointed as the 
chief physician, which meant he not only cared for the royal family, but he 
also managed the entire medical staff as well. He was the proposer of the main 
sanitary reform in the Habsburg Monarchy, “Generale Normativum in re Sani-
tatis”, implemented by Maria Theresa in 1770. He founded a botanical garden, 
a chemical laboratory and introduced clinical instruction. Since 1745 he was 
also named the director of the Imperial Library. As president of the censorship 
committee, van Swieten had access to all the new books being published. He 
supported university reform, improved hospitals, invited important medical 
experts to Vienna and is regarded as the founder of the ‘Older School’ of Vien-
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nese Medicine. Van Swieten’s legacy is in his reform movement. In 1749, he 
proposed a plan to completely reorganize the faculty of medicine. Maria The-
resa agreed to this plan and provided funding to establish the Vienna School of 
Medicine. Van Swieten added lectures of botany, chemistry, and surgery to the 
university and personally taught a two year lecture series on the functioning 
of the human body and the pathology of diseases. He also reformed pharmacy 
inspections to make the apothecaries more accountable. The first variolation 
had been carried out by Dr. Johann Adam Reimann by 1720 in Slovakia. Ed-
ward Jenner is well known around the world for his innovative contribution to 
immunization and the ultimate eradication of smallpox (1796), but at the birth 
of the vaccine and vaccinations against smallpox stood Johann Adam Reiman 
76 years before Jenner. Another pioneer of vaccination in Slovakia was Teofil 
Zachariáš Huszty. He became co-founder of the medical police, which was the 
forerunner of today’s social hygiene and social medicine.

G. van Swieten also co-operated with the librarian Adam František Kollár, 
called “Slovak Socrates“ from Terchová, who as the first Slovakian founded 
a large library and developed with the support of the Viennese court a schol-
arly study of Slavic history. A representative of the Enlightenment, van Swi-
eten played an important role also in the fight against widespread supersti-
tion, in particular the vampire myth. His report “Abhandlung des Daseyns der 
Gespenster” offered an entirely natural interpretation of the vampire myth. In 
1755 empress Maria Theresa ided by the help of Gerard van Swieten began 
passing laws against the exhumation and destruction of corpses.

In honor of Gerard van Swieten, Nikolaus von Jacquin, a professor of 
chemistry and mineralogy in Schemnitz (now Banská Štiavnica in Slovakia) 
who co-operated with van Swieten, named a rare tropical woodland, the Swi-
etenia maquis (Meliaceae).

Pramene a literatúra

BRECHKA, F. T.: Gerard van Swieten and his world, 1700 – 1772. The Hague : 
Martinus Nijhoff, 1970.

ŠULCOVÁ M. - ČIŽNÁR I. - FABIANOVÁ E.: Verejné zdravotníctvo. Brati-
slava : Veda, 2012.

WEISSENSTEINER F. Dcéry Márie Terézie. Bratislava : Ikar, 2005



101

Historia Medicinae Slovaca II. Štúdie

Prílohy

Obr. 1. Gerard van Swieten,
portrét od neznámeho maliara

Obr. 2. klinický obraz pravých kiahní
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Ivan Hálek a jeho boj proti alkoholizmu

IVANA VOJTEKOVÁ

Zo života Ivana Hálka

Ivan Hálek sa narodil 11. novembra 1872 v Prahe v rodine významného českého 
spisovateľa a žurnalistu Vítězslava Hálka (1835 – 1874).1 Keď mal dva roky, otec 
mu zomrel. Matka sa so synom presťahovala k svojmu príbuznému do obce Skrch-
leby pri Nymburku a neskôr do Prahy, kde Hálek dokončil ľudovú školu a prešiel na 
klasické gymnázium.

Po maturite sa v roku 1890 zapísal na Lekársku fakultu Univerzity Karlovej 
a v roku 1896 bol promovaný na doktora medicíny.2

Po skončení povinnej jednoročnej vojenskej služby pracoval do roku 1901 
na rôznych klinikách v Prahe aj v zahraničí. Vďaka výbornému vzdelaniu, svoj-
mu menu i rodinným vzťahom, otvárala sa pred Hálkom možnosť získať výnosné 
miesto v Prahe, ale aj možnosť univerzitnej kariéry. On však odmietol ponúknuté 
miesta, chcel sa stať praktickým lekárom. Uchádzal sa o miesto závodného lekára 
vo Vítkoviciach, ktoré však nedostal. Nakoniec sa rozhodol pre Slovensko, pre jeden 
z najchudobnejších krajov – Kysuce.3

„Očakával ho poľnohospodársky kraj s roztrieštenou, neproduktívnou malový-
robnou naturálneho charakteru, s upadajúcim remeslom, takmer bez pracovných 
príležitostí. Okrem jednej píly, ktorá mala asi 50 zamestnancov a väčšieho mlyna, 
nebolo v Čadčianskom okrese nijakého priemyselného podniku. Roku 1900 mal 
32 365 ľudí, z ktorých 26 772 sa živilo poľnohospodárstvom, teda viac ako tri štvrtiny 
obyvateľstva. Role boli málo úrodné, kamenité, obrábané primitívnym spôsobom.“4

Ľudia na Kysuciach žili v tom období v biednych podmienkach. Trpeli nedo-
statočnou výživou, zlou hygienou, chronickými chorobami a príznakmi duševnej 
degenerácie. Neutešené životné podmienky boli príčinou alkoholizmu a fatálneho 
postoja k životu.

Biedu, hlad a nevedomosť ľudí spoznal Hálek celkom zblízka, keď si otvoril or-
dináciu v Čadci. Bojoval s chorobami, ktoré sa tu udomácnili vďaka výhodným pod-
mienkam. Bola to tuberkulóza, trachóm, brušný týfus, pohlavné choroby, chronická 
podvýživa. Začal nielen ošetrovať, ale aj poučovať a dávať pokyny, ako napr. užívať 

1 ŠTEKLÁČOVÁ, L. - ĎURNÁ, S.: MUDr. I. Hálek, s. 3.
2 BERTA, P.: Ivan Hálek – ajhľa človek, s. 8.
3 TKADLEČKOVÁ, J.: Ivan Hálek – tolstojovec, s. 211.
4 TKADLEČKOVÁ, J: MUDr. Ivan Hálek, s. 19–20.



103

Historia Medicinae Slovaca II. Štúdie

lieky. Mnoho ľudí nevedelo čítať a písať, preto neraz učil pacientov naspamäť, ako 
sa majú lieky užívať. Musel bojovať nielen proti chorobám, ale aj proti duševnej za-
ostalosti, poverám a predsudkom. Pracoval do úmoru a so vzácnou svedomitosťou. 
Za ošetrenie bral minimálny poplatok. Často liečil zadarmo a niekedy aj sám zaplatil 
lieky, napriek tomu, že Hálkovci sami žili vo veľmi skromných pomeroch. Vždy 
bol ochotný pomôcť, s ľuďmi zaobchádzal trpezlivo a postupne sa stal obľúbeným 
lekárom.5 

S otriasajúcou skutočnosťou, životom ľudí na Kysuciach, zoznamoval verejnosť 
prostredníctvom článkov, ktoré uverejňoval v rokoch 1903 a 1904 v Besedách času 
pod názvom Zo zápiskov slovenského lekára. Išlo o beletristicky spracované drobné 
príhody z lekárskej praxe.

V roku 1903 uverejnil v časopise Hlas rozsiahlejší článok, v ktorom upozornil na 
sociálne problémy kysuckého ľudu. Článok nazvaný Črta ze severního Trenčianska 
obsahoval obraz života na Kysuciach, dôrazné upozorňovanie na zlý zdravotný stav, 
vysokú úmrtnosť a alkoholizmus.6 

Obetavou a usilovnou spolupracovníčkou sa Ivanovi Hálkovi stala jeho manželka 
Lujza, rod. Klicperová, s ktorou sa oženil v roku 1903. Navštevovala mnohé rodiny, 
vyučovala negramotné deti. Hálkovcom sa neskôr narodili dve dcéry, Elena a Tatiana.7

V roku 1905 sa Ivan Hálek s rodinou presťahoval do Žiliny, kde prevzal lekársku 
prax po Dušanovi Makovickom, ktorý odišiel ako osobný lekár Leva N. Tolstého do 
Jasnej Poľany. Tu pokračoval v lekárskej činnosti a čoskoro ho začali vyhľadávať 
chorí aj zo vzdialených dedín.

Úzke kontakty s predstaviteľmi najpokrokovejšej, protimaďarsky zameranej slo-
venskej inteligencie a jeho osvetová činnosť neušla pozornosti maďarskej polície 
a v roku 1913 bol súdne vypovedaný z Uhorska.8 Rozhodnutie bolo odvolané pod 
tlakom žilinskej verejnosti, predovšetkým jeho pacientov a rodičov detí, o zdravie 
ktorých sa staral.

Prvá svetová vojna dočasne prerušila prácu Ivana Hálka. Pôsobil ako lekár vo 
vojenských nemocniciach a ošetrovniach na území Rakúsko-Uhorska, v Poľsku 
a v Bosne.

V roku 1918 sa stal vládnym referentom pre verejné zdravotníctvo v tzv. splno-
mocnenej vláde pre správu Slovenska, na čele ktorej stál Vavro Šrobár.

Po vojne bol nedostatok lekárov, nemocníc, liekov a školených zdravotníckych 
pracovníkov. Ivan Hálek cestoval po Slovensku, kontroloval správy nemocníc, zo-
stavoval hlásenia o situácii v zdravotníctve, robil inšpekcie.9 Od založenia Českoslo-
venského červeného kríža v roku 1919 bol členom jeho ústredného vedenia a pred-
sedom tejto spoločnosti na Slovensku. V roku 1920 sa stal aj poslancom Národného 
zhromaždenia za Slovenskú stranu národnú a roľnícku.

5 JILEMNICKÝ, P.: Vždy s ľudom, s. 332.
6 HÁLEK, I.: Črta ze severního Trenčianska, s. 241–255.
7 HÁLEK, I.: Zápisky lekára, s. 66.
8 Na základe Protokolu č. 42/47/1913 Maďarského kráľovského komisárstva v Trenčíne o vypovedaní I. Hálka 

z Uhorska. Fond I. Hálka, LAMS, sf. 33 I 3; Robotnícke noviny, č. 36, s. 7.
9 Dr. Ivan Hálek v Košiciach. Bratislavský denník, č. 11, s. 2.
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Všetky funkcie vo verejnom živote vykonával aktívne, no táto práca mu nepriná-
šala plné uspokojenie, nakoľko ho vzďaľovala od bezprostredného styku s pacientmi 
a tak sa v roku 1923 vzdal všetkých funkcií, aby sa mohol vrátiť k vykonávaniu 
praktickej medicíny.10 

Rok pracoval na detskej klinike v Bratislave u profesora Jiřího Brdlíka, ktorý 
tam v tom období pôsobil so svojím asistentom Josefom Švejcarom. Odtiaľ prešiel 
do Bytčice pri Žiline, kde sa stal primárom novozriadeného detského oddelenia. Za-
riadenie nemocnice bolo nedostatočné, avšak pod Hálkovým vedením sa postupne 
stávalo vzornou nemocnicou.11 

V Bytčici neochabovala ani jeho zdravotno-výchovná činnosť. Publikoval v od-
borných časopisoch, prednášal na verejných zhromaždeniach spolkov, vypracovával 
návrhy na zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

V roku 1939 bol po rozbití republiky vyhostený zo Slovenska. Na vypovedanie 
a odchod Ivana Hálka takto spomína jeho blízky spolupracovník: „Spomínam aj dni, 
keď roku 1939 ešte nikto z tých obyčajných ľudí nemal moc a silu, aby zastavil vlak, 
ktorý na hanbu vyvážal zo Slovenska dr. Hálka. Odchádzal taký chudobný a zronený 
ako ten ľud, ku ktorému prišiel s toľkou láskou a vrúcnosťou srdca pomáhať“. 12

38 rokov pôsobil Ivan Hálek na Slovensku a tento nútený odchod niesol veľmi 
ťažko. Zvyšok svojho života strávil krátko v Rakovníku, potom v Modřanoch pri 
Prahe. Cez vojnu sa mu zhoršil zdravotný stav a zomrel 17. februára 1945 v Modřa-
noch.

Peter Jilemnický, Hálkov blízky priateľ, sa s ním rozlúčil slovami: „Dr. Ivan Há-
lek, najušľachtilejší priateľ, akého slovenský národ mal, nedočkal sa rána. Odišiel 
na úsvite, avšak deň, ktorý z neho vzišiel, nesie znak tak čistý, ako bola jeho práca 
a tak hlboký, ako bola jeho láska“.13

MUDr. Ivan Hálek je pochovaný na cintoríne v Modřanoch pri Prahe. Na náhrob-
nom kameni sú zvečnené tieto slová: „Navždy žije v pamäti slovenského ľudu ako 
ušľachtilý priateľ, ktorý citlivými rukami liečil, hlbokým srdcom miloval a vzdela-
ným duchom ukazoval cestu k jasnému zajtrajšku.“14

Boj proti alkoholizmu

MUDr. Ivana Hálka zaraďujeme medzi významné osobnosti v oblasti vtedajšej 
osvety a ľudovýchovy. Venoval sa predovšetkým týmto štyrom okruhom problé-
mov – zlepšeniu hygienickej kultúry, boju so sociálnymi chorobami, starostlivosti 
o deti a najväčší podiel jeho zdravotno-výchovných aktivít tvoril boj proti alkoholiz-
mu, ktorý bol aj najčastejšou témou jeho prednášok a článkov.

Alkohol bol v tých časoch veľkým problémom slovenských dedín, najmä v hor-
natých krajoch a zhoršoval už aj tak zlý zdravotný stav obyvateľstva. Alkoholizmus 

10 Republikánsky klub poslancov oceňuje zásluhy dr. Ivana Hálka. Slovenský denník, č. 48a, s. 3.
11 Dobrý človek v nemocnici. Slovenský denník, č. 266, s. 2.
12 ŠTEPITA, J. – KLAUČO, M. - JURÍČKOVÁ, M.: Bytčický pán primár, s. 7.
13 JILEMNICKÝ, P.: Pamiatke dr. Ivana Hálka, s. 3.
14 JILEMNICKÝ, P.: Vždy s ľudom, s. 336.
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bol javom masovým, pili muži, ženy a dokonca aj niektoré deti. Vytváral celý rad 
zdravotníckych a sociálnych problémov.

Ivan Hálek, domnievajúc sa, že alkoholizmus je príčinou biedy dedinského ľudu, 
začal proti nemu bojovať. „Tento boj som si predstavoval v súhlase s väčšinou vte-
dajších ľudových pracovníkov ako kázanie, ako hovorenie do svedomia a pravda 
i presviedčanie o škodlivosti niektorých nápojov na telo i dušu. Slovami i písmom, 
v prednáškach, v novinách i v kalendároch. Myslel som, že stačí ľuďom, menovite 
mládeži, toto poučenie a osvietenie a prehovorenie do svedomia…“15

A tak Hálek osobne presviedčal svojich pacientov o škodlivosti alkoholu, pred-
nášal o jeho účinkoch, propagoval protialkoholický spolok. Táto práca však nebola 
jednoduchá. napríklad pri osobnom presviedčaní pacienta o škodlivosti alkoholu sa 
často stretával s takýmito reakciami: „“Škoda“, hovorím mu, „taký súci chlap, ako 
ste vy, by nemal piť, aspoň nie páleničný trúnok“. Ukázal som mu obraz anatomic-
kých preparátov, ktorý mi visí na stene a znázorňuje zdravé ústroje a vedľa nich tie 
isté orgány, zničené alkoholom. Zvlášť som ho upozorňoval na hrboľatú pečienku. 
Hančin sa zasmial. „A vidíte, pán lekár, mne sa priam vidí lepšia táto pečienka ako 
táto hladká. Táto ako keby išla klíčiť, ako zemiaky keď klíčia.““16

Ivan Hálek často oboznamoval verejnosť vo svojich článkoch a prednáškach 
s negatívnymi účinkami alkoholu na ľudský organizmus: „Alkohol je pre bunky, 
tkanivo a ústroje nášho tela jedom. Roznesený prúdom krvi po tele odníma bun-
kám vodu a poškodzuje ich. Jeho príjemný účinok, ktorým si nás získava, pozostáva 
v klamných pocitoch, ktoré toto otravovanie vyvoláva. Teda účinky alkoholu sú len 
a len škodlivé. Alkohol škodí a klame.“17

V článku K výročiu združenia slovenských abstinentov, ktorý vyšiel v časopise 
Prúdy v roku 1913 sa Hálek venoval problému degenerácie ľudí ako následku al-
koholizmu. Poukazoval tu na dôležitý moment, že človek už pred narodením môže 
byť poznačený alkoholom, alkoholizmom svojich rodičov, čo často spôsobuje jeho 
telesnú aj duševnú degeneráciu.

„Človek alkoholom otravuje svoju zárodkovú hmotu a touto pokazenou a otráve-
nou zárodočnou plazmou plodí slabé, choré a zdegenerované potomstvo. Ohromné 
percento idiotov, epileptikov, hluchonemých, vo svojom vývoji zaostalých a rôznym 
spôsobom defektných indivíduí pochodí z rodičov a dedov notorických pijákov, teda 
chronicky alkoholizovaných.“18 Takto vysvetľoval Hálek, že alkohol je prvotriednym 
degeneračným činiteľom.

Svoje tvrdenia podložil aj úradnou štatistikou Emila Stodolu: „Kým vo Švédsku, 
Veľkej Británii a v Nórsku, ktoré v tomto ohľade stoja najhoršie, pripadá na 10 000 
obyvateľov 34 – 39 slabomyseľných a choromyseľných, pripadá v stolici Oravskej 
na 10 000 duší 44, v Prešporskej 39, v Trenčianskej 31,3, vo Zvolenskej 28,4 idiotov. 
Teda len samotných idiotov, choromyseľných nerátajúc.“19

15 HÁLEK, I.: Zápisky lekára, s. 26.
16 Ibidem, s. 125.
17 HÁLEK, I.: Miernosť a či abstinencia? č. 9, s. 129–130.
18 HÁLEK, I.: K výročiu združenia slovenských abstinentov. č. 10, s. 403.
19 HÁLEK, I.: Zápisky lekára. s. 31.
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Na základe všetkých týchto negatívnych vplyvov alkoholu na organizmus, pou-
kazoval Ivan Hálek na dôležitosť vykorenenia alkoholizmu u slovenského národa, 
čo má mať rovnocennú váhu v živote Slovákov spolu s politickými a kultúrnymi 
snahami.

Vo svojich článkoch a prednáškach navrhoval aj spôsoby boja s alkoholizmom. 
Tvrdil, že alkoholikov možno liečiť v ústavoch, ktoré sú však len pre veľmi malý po-
čet ľudí, preto sa musí každý liečiť sám. Tak pomaly odvykať alkoholu, ako k nemu 
privykal. Stačí, keď pije z času na čas a vždy menej a miesto toho vždy viac a viac 
je. Tak si jeho organizmus pomaly, ale iste odvykne od liehovín.

Hálek propagoval protialkoholické výstavy, ktoré mali putovať od mesta k mestu 
a byť výstrahou nielen alkoholikom, ale aj abstinentom. V snahe odalkoholizovania 
Slovenska dokonca presadzoval úplnú abstinenciu všetkých občanov. Ako napríklad 
v článku Miernosť a či abstinencia, vydaného v Nových Časoch v roku 1913: „Šta-
tistika nás učí, že alkohol spôsobuje viacej telesných škôd ako TBC a syfilis dohro-
mady, o mravných a hospodárskych škodách nehovoriac. Či nie je to dostatočným 
dôvodom snažiť sa o to, aby alkohol bol odstránený úplne? Úplná zdržanlivosť je 
spoločenskou povinnosťou človeka.“20

Hlas abstinentov sa mal, podľa Hálka, presadzovať na každom verejnom zhro-
maždení, pri voľbe učiteľa, kňaza, zástupcov do zákonodarných zborov. Na základe 
tohto presvedčenia založil Združenie slovenských abstinentov.

Sústavný boj proti alkoholizmu vytvoril z Ivana Hálka odborníka v otázkach toh-
to sociálneho javu. V článkoch O odalkoholizovaní Slovenska (Slovenský denník, 
7. 3. 1925) a Na adresu liehovej predajne (Slovenský denník, 18. 12. 1919) ostro kri-
tizoval podporovanie alkoholizmu na Slovensku dovážaním liehu z Čiech, vydáva-
ním nových licencií na zriaďovanie krčiem, ktoré dostávali najmä legionári: „Záslu-
hou našich legionárov je, že nasadili svoje životy za naše politické oslobodenie. my 
im za to dávame krčmu, t.j. živnosť, pri ktorej môžu so zárobkom týmto oslobodeným 
rodákom pomáhať do iného nevoľníctva – alkoholizmu.“21

V druhom článku ostro kritizoval porušovanie zákona o zákaze výčapu liehovín 
na Slovensku z kšeftárskych záujmov. Prihováral sa dokonca za rozšírenie zákona 
na celé územie republiky: „Viem veľmi dobre, že zákazom výčapu liehu v jednej časti 
štátu nie je otázka riešená. Preto všetci ľudia dobrej vôle nech sa spoja nie na to, aby 
docielili zrušenie zákazu na Slovensku, lež aby vypomohli vynesenie tohto zákazu pre 
celú Československú republiku.“22

Hálek sa snažil presadiť myšlienku, že boj proti alkoholizmu musí byť spojený so 
zákonnými opatreniami štátu v oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti. Ako posla-
nec Národného zhromaždenia podporoval tzv. Holitscherove zákony a popularizoval 
ich. Jeden z nich zakazoval podávať alkohol osobám mladším ako osemnásť rokov. 
Druhý žiadal, aby sa časť štátnych prostriedkov, získaných zdanením alkoholických 
nápojov, použila na potláčanie alkoholizmu. Pri príležitosti prerokúvania týchto ná-
vrhov predniesol Ivan Hálek prejav na tému Odalkoholizovať republiku, ktorý rea-

20 Hálek, I.: Miernosť a či abstinencia? č. 9, s. 132.
21 Hálek, I.: O alkoholizovaní Slovenska. č. 54, s. 4.
22 Hálek, I.: Na adresu liehovej predajne. č. 276, s. 1
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goval na dané zákony a pojednával tiež o zhubných následkoch alkoholu. Prejav bol 
uverejnený aj v Časopise pro zdravotníctvo 15. marca 1922.

Vo svojom vystúpení takto podporil Holitscherove návrhy: „Osnova zákona po-
čala s reštrikciami veľmi správne u detí. kto chce prispieť k tomu, aby našim de-
ťom bol zachovaný poklad najcennejší – zdravá sústava nervová – bude hlasovať za 
predlohu. od zákona možno čakať naozaj veľkolepú vec – skutočné zníženie odbytu 
liehovín. Ale ani to ešte nestačí. jediná správna liečba liehového moru v budúcnosti 
je liečba radikálna – prohibícia.“23

Hálek považoval práve alkoholizmus za hlavnú príčinu biedy a preto začal proti 
nemu bojovať. Avšak počas tohto dlhoročného boja nakoniec dospel k záveru, že 
nie alkoholizmus je príčinou biedy, ale práve naopak, je jej následkom: „V takom 
prípade jediná pomoc od alkoholizmu ako od masového javu je odstránenie mravnej 
biedy a bezútešnosti života.“24

Summary

Ivan Hálek and his fight against alcoholism

Ivana Vojteková

Ivan Hálek, a prominent Czech doctor, health educator, writer and translator 
worked most of his active life in Slovakia - in Čadca, Žilina, Bytčica and Bratislava. 
He worked as a general practitioner, during the First World War as a military doctor, 
later he specialized in pediatrics and was also the head of a children’s ward. Hálek 
was also publicly active. In 1918, he became the government’s public health officer 
in the so-called empowered government of Slovakia, he was the chairman of the 
Czechoslovak Red Cross and a member of the political party Národné zhromažde-
nie. His health education activity was also significant, aimed at improving hygienic 
culture, fighting social illnesses, child care and the most frequent topic of his lec-
tures and articles was the fight against alcoholism. Hálek considered alcoholism as 
the main cause of the misery of the Slovak people and therefore fought against it by 
all available means.
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Ruskí lekári na území Čiech a Slovenska
v rokoch 1920 - 19451

ĽUBICA HARBUĽOVÁ

Prílev politických emigrantov z Ruska do Československa začal po porážke bie-
lych vojsk na Kryme v jeseni 1920. Prvé organizované skupinky emigrantov začali 
prichádzať na územie Československa koncom leta 1921, potom čo československá 
vláda 28. júna 1921 schválila projekt pomoci ruským utečencom pod názvom Rus-
ká pomocná akcia. Akciu, ktorá patrila k najrozsiahlejšie koncipovaným humanitár-
nych akcií na pomoc ruským utečencom v celej Európe, gestorovalo Ministerstvo 
zahraničných vecí ČSR, ale na jej realizácii sa podieľal celý rad československých 
a ruských organizácií (Československý Červený kríž, Československá Zemědelská 
Jednota, Zemgor (Objedinenije Rossijskich Zemskich i gorodskich dejatelej v Če-
choslovackoj Republike), Komitét pre umožnenie štúdia ruských a ukrajinských 
študentov v ČSR (Komitet po obespečeniju obrazovanija russkich i ukrajinskich stu-
dentov v Čechoslovackoj respublike)). V prvých rokoch uskutočňovania Ruskej po-
mocnej akcie bol dôraz položený predovšetkým na sociálnu stránku pomoci, neskôr 
sa prioritnými stali vzdelávacie, študijné a vedecké aspekty.

Vďaka široko koncipovanej humanitárnej pomoci sa Československo v medzi-
vojnovom období stalo cieľovou stanicou tisícok ruských emigrantov.2 Táto navo-
nok amorfná masa emigrantov bola vnútorne značne diferencovaná. Ruská emigrá-
cia v Československu sa skladala predovšetkým z civilných utečencov, ktorí sa 
dostali do emigrácie pod vplyvom vojenských akcií občianskej vojny, dobrovoľných 
politických emigrantov, účastníkov občianskej vojny, ľudí vypovedaných zo soviet-
skeho Ruska násilne, bývalých vojnových zajatcov. Národnostne tu boli zastúpení: 
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Gruzínci, Arméni a ďalší. Sociálnu skladbu tvorili vojaci, 
roľníci (kozáci), študenti, vedecká, umelecká a úradnícka inteligencia. Zo zacho-
vaných štatistík vyplýva, že prevažná väčšina emigrantov (90 - 93 %) patrila k ma-
nuálne pracujúcim. Z toho v poľnohospodárstve pracovalo asi 40 % emigrantov, 
v priemysle a v remeslách 20 %. Ostatných 30 % predstavovala skupina, ktorá bola 

1 Príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0672/16 Život emigrantov z Ruska na území 
Protektorátu Čiech a Morava a v Slovenskej republike (1939 - 1945).

2 Počet ruských emigrantov v Československu kulminoval v polovici 20. rokov 20. storočia. V ďalších rokoch sa 
ich počet začal znižovať. Dokumentujú to aj nasledujúce údaje: v rokoch 1920 - 1921 žilo v Československu 
6 - 15 tisíc emigrantov z Ruska, v roku 1923 21 tisíc, v roku 1925 25 tisíc, no od roku 1936 sa ich počet začal 
znižovať a pohyboval od 8 - do 9 tisíc. SLÁDEK, Z.: Ruská emigrace v ČSR, s. 4.;VEBER, V. et al.: Ruská 
a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945, s. 58.
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pôvodom inteligencia, ale v emigrácii z rôznych príčin vykonávala manuálne práce. 
Z celkového počtu emigrantov len 7 – 10 % vykonávalo duševnú prácu (umelci, 
vedci, učitelia, študenti, lekári či inžinieri).3 Napriek tomu to bola najaktívnejšia 
časť emigrantskej society, ktorá sa svojou prácou nadlho zapísala do povedomia 
domáceho obyvateľstva.

Medzi ruskou inteligenciou, ktorá našla útočisko v medzivojnovom Českoslo-
vensku patrili lekári k početne najviac zastúpeným. Ich počet sa odhadoval približne 
na tristo.4 Ruskí lekári mali svoje zastúpenie v spolkoch a organizáciách, ktoré emig-
rantská komunita založila: v Spolku ruských profesorov – lekárska sekcia (predseda 
prof. MUDr. V. A. Jurevič, MUDr. D. P. Kišenskij), v Skupine ruských učencov 
v ČSR (predseda prof. MUDr. A. S. Lomšakov), pôsobili na Ruskej ľudovej uni-
verzite v Prahe (prof. M. M. Novikov). Lekári boli sociálnou skupinou, ktorá bola 
aktívna a svojou prácou prospešná aj pre majoritné obyvateľstvo. Zo zachovaných 
archívnych materiálov vyplýva, že v rokoch 1922 - 1927 žilo v Československu 190 
lekárov, z ktorých 53 malo diplomy z Ruska, 137 boli absolventi univerzít v Prahe, 
Brne a Bratislave.5 Počas štúdia dostávali štipendium a po skončení štúdia ostali 
v Československu. Prácu nachádzali ako lekári pri emigrantských inštitúciách alebo 
v nemocniciach či v ambulanciách na vidieku. Časť ruských lekárov sa dostala aj na 
Slovensko, kde pracovali ako praktickí lekári na Orave, Kysuciach, na východnom 
i strednom Slovensku v oblastiach, kde chýbali lekári. Na odľahlých miestach Čes-
koslovenska vykonávali ruskí a ukrajinskí lekári aj kultúrnu a osvetovú prácu.

Komunita ruských lekárov – emigrantov v medzivojnovom Československu sa 
začala vytvárať od začiatku 20. rokov 20. storočia. Tvorili ju lekári, ktorí získali 
vzdelanie na univerzitách v cárskom Rusku, študenti - medici, ktorí chceli v emigrá-
cii ukončiť štúdium začaté v Rusku a študenti, ktorí so štúdiom medicíny chceli ešte 
len začať. V roku 1921 prišlo do Československa v rámci Ruskej pomocnej akcie 
prvých 1 500 študentov – emigrantov z Ruska, medzi ktorými bolo približne tristo 
študentov, ktorí chceli študovať medicínu na tunajších lekárskych fakultách. Záujem 
ruských študentov o štúdium v Československu značne prevýšil plánované počty, 
ale aj kapacitné možnosti Prahy a tak sa časť ruských študentov dostala aj na vysoké 
školy v Brne a v Bratislave.

Ruskí vysokoškolskí študenti prejavili záujem študovať aj na Lekárskej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave. Rektorát Univerzity Komenského v marci 
1922 nahlásil Ministerstvu zahraničných vecí v Prahe, že k 25. marcu 1922 sa na Le-
kársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave zapísalo 31 ruských študentov.6 
V akademickom roku 1923 - 1924 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave študovali títo ruskí študenti: M. A. Čajka, V. A. Doneckij, V. I. Nadež-
din, V. I. Ornackij, A. V. Pestremenko, V. K. Popov, I. I. Roubal, L. J. Tkačenko, 

3 VEBER, V. et al.: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-194, s. 58–59.
4 SVOBODOVÁ J.: Ruští lekáři – emigranti v ČSR (1918 – 1938), s. 117–119.
5 TROŠIN, G. Ja.: Russkije vrači v byvšej Čechoslovakiji, s. 36.
6 Archív Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Fond: Rektorát – UK. č. k. 143.
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A. V. Trajanov, A. M. Tiskovskij, G. G. Cigojan, A. G. Gucalov, V. V. Ivanov, D. 
M. Kuzičkin, V. J. Kovalov, S. I. Koporovin, P. I. Kravčenko, N. G. Kuleša, A. S. 
Maslov, L. N. Malčev, D. I. Maximov, P. I. Nikitin, K. I. Popov, G. J. Peňkovskij, P. 
D. Rastvorov, A. J. Smolskij, G. A. Sejin, N. M. Ščepkin, T. J. Teluškin, P. T. Tereš-
čenko, N. I. Vinogradov.7 Počas zimného semestra akademického roka 1923/1924 
nastúpili na štúdium na fakulte ešte ďalší traja študenti: M. Sozanskij, N. Šeparovič, 
I. Roubal. Spolu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študova-
lo v akademickom roku 1923 - 1924 34 ruských študentov.

Starostlivosťou o ruských študentov študujúcich na Univerzite Komenského 
v Bratislave bola poverená pobočka Komitétu pre umožnenie štúdia ruských a ukra-
jinských študentov v ČSR, ktorá v Bratislave pôsobila v rokoch 1921 – 1928. Poboč-
ka poskytovala študentom materiálnu a sociálnu pomoc, zdravotnícku starostlivosť, 
platila za nich zápisné náklady, nájomné za ubytovanie v internáte, školské poplatky, 
vyplácala im finančnú podporu formou štipendií, zabezpečovala prenájom internátu 
a jeho správu.8 

Ruskí študenti žili v československých vysokoškolských centrách pomerne aktív-
nym študentským životom. Postupne si vytvorili vlastné organizácie a spolky s cie-
ľom zjednotiť ruských študentov, vzájomne si pomáhať a rozvíjať spolkový študent-
ský život. Ruskí študenti na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
v polovici 20. rokov 20. storočia založili spolok pod názvom Spolok ruských medi-
kov v Bratislave. Záznamy o jeho činnosti sa zachovali z februára 1927, keď spolok 
usporiadal veľký koncert a ples, nad ktorým prevzal záštitu rektor Univerzity Ko-
menského v Bratislave. V programe s ruskými piesňami a tancami vystúpili speváci, 
tanečníci a herci bratislavských divadiel.9 Finančný zisk z plesu bol venovaný na 
podporu nemajetných ruských študentov. K aktívnym funkcionárom ruskej medickej 
študentskej obce a spolku patrili tajomník K. Češčevoj a starosta Maximov. Spolok 
ruských medikov v Bratislave udržiaval kontakty aj so študentskými organizáciami 
v Prahe, predovšetkým s Ústredným výborom zjednotenia ruských emigrantských 
študentských organizácií. Predpokladáme, že spolok ukončil svoju činnosť v súvis-
losti s dokončením štúdia ruských študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave niekedy v polovici 30. rokov 20. storočia.

Posledné údaje o ruských vysokoškolákoch – medikoch v Bratislave sú z roku 
1931. Uvádzajú, že na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa na 
rigorózne skúšky pripravovali ruskí študenti: V. Kugajevskij, A. Maxinčuk, P. Nikitin, 
A. Maslov, V. Popov.10 Niektorí absolventi Lekárskej fakulty sa po skončení štúdia 
usadili na Slovensku a pôsobili ako praktickí lekári v rôznych slovenských regiónoch. 
Za všetkých možno spomenúť: MUDr. I. S. Bojko (Trenčín) MUDr. Kušč (Púchov) 
a MUDr. V. K. Popov (Nitra), MUDr. N. G. Jefanov (Dolný Kubín, Liptovká Teplička 

7 Národní archív ČR Praha. Fond: Komitét pro umožnení studia ruských a ukrajinských studentu v ČSR 1921-
1936 (ďalej len KRUS)., č. k. 5. 

8 Archív Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Fond: Rektorát – UK. č. k.126.
9 Pressburger Zeitung 20. 2. , 21. 2. , 23. 2. 1927. Slovenský denník 19. 3. 1927.
10 Archív Univerzity Komenského v Bratislave. Fond: Rektorát – UK. č. k 115.
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a ďalšie slovenské mestá) a iní.11 Ďalší po skončení štúdia z Československa odišli, 
alebo sa z Bratislavy presťahovali do Čiech, na Moravu alebo Podkarpatskú Rus, kde 
vykonávali prax v mestských nemocniciach alebo ako praktickí lekári.

S cieľom vzájomnej pomoci i obhajovania profesionálnych záujmov začali leká-
ri – emigranti po sformovaní komunity zakladať vlastné spolky a združenia. Stanovy 
Spolku ruských lekárov v Československu boli schválené výnosom Zemskej správy 
v Prahe dňa 14. marca 1923.12 Spolok založili ruskí lekári žijúci v Prahe a v okolí, 
ktorí absolvovali štúdium v Rusku. Ustanovujúce zhromaždenie spolku sa konalo 
28. marca 1923 a bol na ňom zvolený výbor spolku. Predsedom spolku sa stal S. 
A. Ostrogorskij, ktorý stál na čele spolku do roku 1927, keď ho nahradil G. Ja. Tro-
šin a novým podpredsedom spolku po V. I. Mašnerovi sa stal F. F. Nikišin. Spolok 
proklamoval svoju apolitickosť. Jeho cieľom bolo zjednotiť ruských lekárov na ve-
deckom a profesionálnom základe, nadviazať kontakty s ostatnými emigrantskými 
ruskými spolkami v Československu, pomáhať pri umiestňovaní lekárov do praxe, 
napomáhať odbornému vzdelávaniu lekárov organizovaním vedeckých prednášok, 
zabezpečovať hmotnú podporu členom spolku a ich rodín. Výbor spolku sa usiloval 
nadviazať spojenie aj s inými lekárskymi organizáciami predovšetkým s Ústrednou 
jednotou československých lekárov.

Spolok ruských lekárov mohol rozvíjať svoju činnosť aj vďaka subvenciám, kto-
ré dostával v rámci Ruskej pomocnej akcie prostredníctvom ministerstva zahranič-
ných vecí. Výška dotácií sa v rokoch 1923 - 1925 pohybovala od 4 025 - do 7 750 
Kčs. Koncom 20. rokov 20. storočia došlo ku korekciám dotácií a spolok dostával na 
svoju činnosť každý mesiac 2 000 Kč. V rokoch 1923 – 1928 vďaka týmto subvenci-
ám spolok mohol poskytovať materiálnu pomoc 28 lekárom, ktorí uplatňovali svoje 
odborné vedomosti na rôznych klinikách v Prahe.13

Spolok sa už v prvom roku svojej existencie podujal na úlohu boja proti tuberku-
lóze, pretože medzi emigrantmi z Ruska, ktorí prišli do Československa bolo veľa 
chorých na tuberkulózu. Táto choroba bola rozšírená predovšetkým medzi emig-
rantmi – študentmi, ktorí predstavovali až 15 % chorých na tuberkulózu. Pri Spolku 
ruských lekárov bol začiatkom roka 1923 vytvorený Komitét bojujúci proti tuber-
kulóze, ktorý sa skladal zo zástupcov rôznych ruských spolkov. Jeho predsedom bol 
MUDr. D. P. Kišenskij. Medzi preventívne opatrenia, k realizácii ktorých spolok 
pristúpil, patrilo organizovanie letných ozdravovní. V rokoch 1923 - 1930 boli tieto 
ozdravovne postupne organizované v Liptovskom Svätom Jáne na Slovensku (1923, 
1924) v Kišperku a v Brnově na Morave (1926, 1927), v Golemkově na Morave 

11 Z ďalších možno spomenúť: B. A. Grekov (Bratislava, Vysoké Tatry), A. Gucalov (Kysuce), L. Humecký 
(Vysoká nad Kysucou), V. M. Chucesov (Trenčín), I. Kalfa (Nitra, Trnava), V. Korž (Ružomberok, Žilina), D. 
Kuzičkin (Považská Bystrica), F. I. Pedan (Rimavská Sobota, Medzilabore, Žilina), G. I. Peňkovskij (Trnava, 
Záhorie), N. Ščipkin (Stará Ľubovňa, Bratislava) a ďalší. Bližšie o jednotlivých lekároch pozri: ROVENSKÝ, J. 
- VÍTEK, P. - HARBUĽOVÁ, Ľ. - VAJÓ, J. - ČECH P. - BERNADIČ, M.: Ruskí, ukrajinskí a bieloruskí lekári 
v Česku a na Slovensku II.

12 Archív hlavního.města Prahy. Fond: Spolkový katastr. Spis: Spolek ruských lekářu. kar. 349, spis IX/0509.
13 NA ČR Praha. Fond: Ministerstvo zahraničních vécí – Ruská pomocní akce (ďalej len MZV – RPA)- Spolok 

ruských lekárov.
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(1928) a Čachrove na Šumave (1929, 1930). V týchto ozdravovniach sa zotavovalo 
viac ako 4 710 osôb. Na organizovanie letných ozdravovní Komitét vynaložil čiast-
ku 700 tisíc Kčs, ktorú získali prostredníctvom oficiálnych dotácií pre spolok, ale 
aj organizovaním finančných zbierok v prospech tuberkulózou postihnutých členov 
emigrantskej komunity. 14 

Zhoršujúca sa ekonomická situácia v republike na začiatku 30. rokov 20. storočia 
ovplyvnila aj život ruských emigrantov. Vážne finančné problémy determinovali ak-
tivity takmer všetkých emigrantských spolkov a zväzov. Narušila sa ich spolupráca 
s domácim českým a slovenským prostredím. Napriek tomu, že kríza postihla všetky 
oblasti života československej spoločnosti a mala ťažké dôsledky, dotácie pre emig-
rantov z Ruska neboli zastavené úplne. Postavenie emigrantov ovplyvnila nielen 
ekonomická kríza. Do ich života zasiahli tiež nové politické reality, ktoré priniesla 
zmena oficiálnej československej politiky voči Sovietskemu zväzu, ktorá vyústila do 
oficiálneho uznania de iure Sovietskeho zväzu a do podpísania československo-so-
vietskej spojeneckej zmluvy v roku 1935. Ruskí emigranti reagovali na tieto zmeny 
rôznym spôsobom: časť z nich odišla, ďalší sa snažili získať československé štátne 
občianstvo a postupne sa asimilovať a boli aj takí, ktorí naďalej zaujímali indiferent-
né postoje.

Uvedený spoločensko-politický vývoj v Československu determinoval aj život 
a postavenie ruských lekárov. K zhoršeniu ich postavenia značne prispelo aj roz-
hodnutie Ústrednej jednoty československých lekárov, ktorá v roku 1933 podpísala 
s Nemocenskou poisťovňou zmluvu, z ktorej vyplývalo, že zmluvnými lekármi po-
isťovne nemôžu byť tí, ktorí neboli do 1. januára 1921 štátnymi príslušníkmi ČSR.

Vzniknutú situáciu sa snažil Spolok ruských lekárov riešiť tak, že najskôr chceli 
vytvoriť sekciu ruských lekárov pri Ústrednej jednote československých lekárov. 
Ústredná organizácia s tým však nesúhlasila a preto vznikla iniciatívna skupina, 
ktorej cieľom bolo zjednotiť ruských lekárov na ochranu ich profesionálnych záuj-
mov. Iniciátor celej akcie, MUDr. F. G. Čekunov, vyzval najskôr osobnými listami 
a 19. mája 1933 aj prostredníctvom ruských emigrantských novín Dnevnik všetkých 
ruských lekárov žijúcich v Československu k zjednoteniu. Začiatkom júna 1933 sa 
v byte MUDr. F. G. Čekunova v Lovosiciach konala prvá schôdza ruských lekárov, 
na ktorej bola vytvorená iniciatíva skupina v zložení I. T. Kamyšanskij, V. N. Petrov 
a F. F. Nikišin.15 Ich hlavnou úlohou bolo nadviazať kontakt s Ústrednou jednotou 
československých lekárov a Nemocenskou poisťovňou v Prahe s cieľom informovať 
ich o výnimočne ťažkej materiálnej situácii ruských lekárov, ktorá sa ešte zhorší 
v súvislosti s podpísanou dohodou, ktorá znemožňovala cudzincom lekárom byť 
zmluvnými lekármi poisťovne.

Táto iniciatíva ruských lekárov motivovaná snahou o ochranu ich profesionál-
nych záujmov prerástla aj do úsilia pretransformovať dovtedy existujúci Spolok rus-
kých lekárov do novej podoby, ktorá by odrážala zmenenú spoločensko-politickú 

14 NA ČR Praha. Fond: MZV – RPA – Spolek ruských lekářu.
15 Russkij vrač v Čechoslovakiji, 1, 1934, 1, s. 26.
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situáciu, ale aj zmeny vo vnútri spolku. Tie súviseli predovšetkým s tým, že študenti 
- medici ukončili štúdium a stáli sa lekármi a tiež s tým, že mnohí lekári už v tomto 
období získali aj československé štátne občianstvo.

Iniciatívna skupina zvolala valné zhromaždenie ruských lekárov na 12. októbra 
1933, na ktorom bolo schválené vytvorenie samostatnej organizácie s názvom Spo-
lok ruských lekárov občanov ČSR. Zemský úrad v Prahe schválil stanovy spolku 10. 
januára 1934 s tým, že spolok má nepoliticky charakter. 16 V stanovách spolku bolo 
proklamované, že cieľom spolku je hájiť morálne a hmotné záujmy členov, nadvä-
zovať spojenie s inými lekárskymi organizáciami predovšetkým Ústrednou jednotou 
československých lekárov, všemožne podporovať členov spolku a ich rodiny.

Ustanovujúce zhromaždenie spolku sa konalo v Prahe 25. februára 1934. Spolok 
ruských lekárov občanov ČSR vznikol ako profesionálna organizácia, ktorej cieľom 
bola kultúrna a materiálna pomoc jej členom a spolupráca s Ústrednou jednotou čes-
koslovenských lekárov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa záujmov a potrieb 
ruských lekárov, občanov ČSR.17 Prvým predsedom spolku bol MUDr. F. F. Nikišin 
(1934 – 1935), podpredsedom MUDr. I. T. Kamyšanskij, pokladníkom MUDr. F. G. 
Čekunov. V ďalších rokoch sa na poste predsedu vystriedali: MUDr. V. V. Petrov 
(1936-1937), MUDr. B. S. Degtev (1938-1939), MUDr. I. T. Kamyšanskij (1940).

Spolok ruských lekárov občanov ČSR od svojho vzniku vyvíjal systematickú 
činnosť výrazom, ktorej boli aj pravidelné valné zhromaždenia konané raz do roka 
spravidla v kaviarni hotela Zlatá hus v Prahe. Pravidelnými bodmi programu na 
zhromaždeniach boli informácie o činnosti spolku, o ekonomickej situácii spolku, 
ale aj o aktivitách Fondu pomoci ruským študentom v ČSR. Fond pomoci ruským 
študentom bol pri spolku založený v roku 1935 s prioritným cieľom hmotne podpo-
rovať ruských študentov medicíny. Spolok organizoval pre svojich členov aj odbor-
né prednášky. Napríklad 7. mája 1938 pripravili členovia spolku prednášku MUDr. 
Krašenninikova na tému O ruskom vojnovom lekárovi.

Vďaka pravidelnej a rozmanitej činnosti spolku sa zvyšovala aj jeho členská zá-
kladňa. V roku 1937 mal spolok 173 členov a podporil finančne 11 študentov medi-
cíny. V nasledujúcom roku 1938 sa počet členov spolku zvýšil na 179 členov, čím 
združoval viac ako 80 % všetkých ruských lekárov v Československu. Z uvedeného 
počtu 45 % predstavovali praktických lekárov, 20 % lekári špecialisti 20 % obvodný 
lekári (v štátnej službe), 12 % lekári v nemocniciach, 3% vojenskí lekári. Väčšina 
z nich žila na území Československa viac ako desať rokov a pochádzali z rôznych 
oblasti Ruska (18% z nich tvorili donskí a kubánski kozáci).18 Členovia spolku pô-
sobili nielen v Čechách a na Morave, ale ja na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi.

Spolok ruských lekárov občanov ČSR spájal svojich členov aj prostredníctvom 
odborného periodika Ruskij vrač v Čechoslovakiji (Ruský lekář v ČSR), ktorý začal 

16 Archív hlavního.města Prahy. Fond: Spolkový katastr. Spis: Spolek ruských lekářu  čsl. štátni   príslušnosti 
v ČSR. kar. 350, spis IX/0866.

17 Russkij vrač v Čechoslovakiji, 1, 1934, 1, s. 27.
18 Russkij vrač v Čechoslovakiji, 4, (apríl) 1937, 4, 4, s. 100.
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vychádzať v roku 1934. Výbor spolku si stanovil za úlohu vydávať odborné peri-
odikum, z ktorého postupne urobil spolkový tlačový orgán. Periodikum vychádzalo 
každý mesiac a jeho redakčná radu tvorili: MUDr. Gil, MUDr. Dosužkov, MUDr. 
Nikišin, MUDr. Čekunov a ďalší. Neskoršie sa členmi redakčnej rady stali aj ruskí 
lekári žijúci z New Yorku, v Šanghaji, v Paríži, v Belehrade, v Rige, v Taline.

Už vydanie prvých čísel časopisu malo veľký ohlas nielen medzi ruskými lekármi 
členmi spolku, ale aj medzi ruskými lekármi v zahraničí a medzi československou 
lekárskou odbornou verejnosťou. Postupne si periodikum získalo značnú populari-
tu a odoberalo ho viac ako 250 ruských, ale aj českých lekárov v Československu. 
Od druhého ročníka, od roku 1935, bol časopis distribuovaný aj ruským lekárom 
žijúcim vo Francúzsku, v Amerike, v Afrike a ďalších krajinách. Celkovo do zahra-
ničia posielala redakcia viac ako 500 exemplárov.19 Obsahom periodika boli nielen 
informácie o úlohách a cieľoch spolku. Odberatelia časopisu Ruský lékař v ČSR si 
zvykli, že prináša odborné články z oblasti medicíny, informuje o nových liečebných 
postupoch, odborné informácie, ale aj články o živote a práci lekárov - praktikov. 
Postupne pribudli v periodiku aj články o ruskej kultúre a pravidelné informácie 
o práci výboru spolku, o jeho valných zhromaždeniach i o jeho ďalších aktivitách, 
napríklad o organizovaní odborných prednášok. Na stránkach časopisu nechýbali ani 
informácie o činnosti ruských lekárov - emigrantov v iných častiach Európy a sveta.

V roku 1937 sa objavili problémy s financovaním časopisu. Spolok sa snažil vznik-
nutú situáciu riešiť organizačnými zmenami. Na spoločnom zasadnutí výboru spolku 
a redakčnej rady časopisu v marci 1937 bolo prijaté rozhodnutie, že časopis bude aj 
naďalej orgánom spolku, ktorý bude odrážať odbornú činnosť lekárov a život spolku. 
Najvyšším riadiacim orgánom časopisu mala byť tzv. spoločná rada, ktorú mal tvoriť 
výbor spolku a redakčná rada časopisu na čele s predsedom spolku. Novým zodpoved-
ným redaktorom periodika Ruský lekář v ČSR sa stal MUDr. F. F. Nikišin.20 Periodi-
kum sa podarilo Spolku ruských lekárov udržať aj počas nasledujúcich rokov.

Koniec 30. rokov 20. storočia priniesol zostrenie medzinárodnopolitickej situácie 
v Európe, ktorá sa zásadným spôsobom dotkla aj Československa. Po Mníchovskej 
dohode v roku 1938 a v dôsledku politického vývoja v nasledujúcich mesiacoch do-
šlo v marci 1939 k rozbitiu Československej republiky. Na území bývalej republiky 
vznikla vojnová Slovenská republika a Protektorát Čechy a Morava.

Všetky tieto udalosti sa premietli aj do života komunity ruských lekárov. Spolok 
ruských lekárov musel reagovať na vzniknutú situáciu a riešiť nielen organizačné 
veci súvisiace so stratou členskej základne na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ale aj 
existenčné záležitosti svojich členov, ktoré pred nimi vyvstali v dôsledku v nových 
podmienok na území Čiech a Moravy. Napriek všetkému sa však spolok snažil udr-
žať svoju činnosť. Spolok ruských lekárov občanov ČSR zmenil od 29. marca 1939 
svoj názov na Spolok ruských lekárov štátnych príslušníkov Protektorátu Čechy 
a Morava. Policajnému riaditeľstvu v Prahe vedenie spolku oznámilo 2. mája 1939, 

19 Russkij vrač v Čechoslovakiji, 2, (január) 1935, 1, s. 2.
20 Russkij vrač v Čechoslovakiji, 4, (február - marec) 1937, 2-3, s. 73.
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že chce pokračovať v činnosti pod novým názvom a dalo schváliť aj zmenu stanov 
spolku.21 V inovovaných stanovách spolku sa uvádzalo, že účelom spolku je hájiť 
morálne a hmotné záujmy členov i nadväzovať spojenie s inými lekárskymi organi-
záciami, predovšetkým s Ústrednou jednotou českých lekárov. Sídlom spolku bola 
Praha, rokovacím jazykom ruština a čeština. Členom spolku mohli byť lekári ruskej 
národnosti, štátnej príslušnosti Protektorátu Čechy a Morava. Na valnom zhromaž-
dení spolku, ktoré sa konalo 28. januára 1940 tradične v kaviarni hotela Zlatá hus bol 
zvolený nový výbor spolku na čele s predsedom MUDr. Ivanom Kamyšanskym.22 
Spolok udržal aj vydávanie spolkového periodika, ktoré od marca 1939 vychádzalo 
pod názvom Russkij vrač v Čechiji i Moraviji (Ruský lekář v Čechách a na Morave). 
Jeho zodpovedným redaktorom bol predseda spolku MUDr. I. Kamyšanskij.

Posledným rokom činnosti spolku bol podľa všetkých indícií rok 1941. V tomto 
roku vyšli posledné čísla spolkového periodika a predseda spolku požiadal Ústrednú 
jednotu českých lekárov o prijatie za jej členov aj členov Spolku ruských lekárov 
štátnej príslušnosti Protektorátu Čechy a Morava. Ukončenie činnosti spolku v roku 
1941 potvrdzuje aj informácia zo Zemského národného výboru v Prahe, ktorý 2. 
decembra 1946 oznámil, že Spolok ruských lekárov štátnej príslušnosti Protektorá-
tu Čechy a Morava zanikol v roku 1941 pre nezáujem členstva.23 Túto konštatáciu 
potvrdil aj bývalý člen spolku MUDr. Fedor Čekunov vo svojom vyhlásení z dňa 
10. novembra 1948, v ktorom uviedol, že v roku 1941 prestal byť členom spolku 
ruských lekárov, pretože spolok zanikol a svoju činnosť neobnovil.24 

Väčšina ruských lekárov, ktorí pôsobili v medzivojnovom období na Slovensku 
bola členmi spomínaného Spolku ruských lekárov v ČSR. Prostredníctvom spolko-
vej činnosti udržiavali kontakty s kolegami v ostatných oblastiach Československa, 
odoberali spolkové periodiká a zaujímali sa aj o prácu a postavenie ostatných rus-
kých a ukrajinských lekárov v ČSR. Zložitá politická situácia koncom roka 1938 
a začiatkom roka 1939 zasiahla výrazne aj života ruských lekárov na Slovensku.

Po Mníchovskej konferencii v roku 1938 sa ruskí lekári žijúci na Slovensku roz-
hodli oddeliť od pražského centra a vytvoriť si vlastnú profesionálnu organizáciu. 
Dňa 20. októbra 1938 sa v Ružomberku konal zjazd ruských lekárov praktizujúcich 
na Slovensku. Prítomných bolo dvadsať ľudí. Zhromaždenie sa jednoznačne vyslo-
vilo za založenie nového spolku pod názvom Zväz ruských lekárov občanov ČSR 
žijúcich a praktizujúcich na Slovensku. Na zhromaždení boli vytvorené aj výkonné 
orgány zväzu. Členmi vedenia spolku sa stali: MUDr. Želdakov (predseda), MUDr. 
Stankevič, MUDr. Trojanov, MUDr. Čausov, (tajomník) MUDr. Kugajevskij.25 Zväz 
ruských lekárov po svojom vzniku poslal telegram predsedovi slovenskej vlády, mi-

21 Archív hlavního.města Prahy. Fond: Spolkový katastr. Spis: Spolek ruských lekářu čsl. státni príslušnosti 
v ČSR. kar. 350, spis IX/0866.

22 Ibidem, kar. 350, spis IX/0866.
23 Ibidem, kar. 350, spis IX/0866.
24 Archív hlavního.města Prahy. Fond: Spolkový katastr. Spis: Spolek ruských lekářu čsl. státni príslušnosti 

v ČSR. kar. 350, spis IX/0866.
25 Russkij vrač v Čechoslovakiji, 5, (december) 1938, 12, s. 254.
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nistrovi zdravotníctva a predsedovi Spoločnosti slovenských lekárov, v ktorom sa 
zdôrazňovala ich lojálnosť k Slovenskej republike. Vedenie spolku aj jeho členovia 
sa napriek všetkému snažili aj o udržanie kontaktu aj s ruskými lekármi v Protekto-
ráte Čechy a Morava. Na spolkovom zhromaždení v Trenčianskych Tepliciach v lete 
1940 sa dohodli nadviazať oficiálny kontakt s ruskými lekármi v Protektoráte Čechy 
a Morava. Požiadali vedenie Spolku ruských lekárov štátnych príslušníkov Protekto-
rátu Čechy a Morava o zasielanie odborného periodika Ruský lekář v Čechách a na 
Morave a súčasne redakčnej rade časopisu navrhli, aby mohli prispievať do period-
ika v rámci stálej rubriky pod názvom Život ruských lekárov na Slovensku, v kto-
rej by informovali o živote ruských lekárov a súčasne tak napomáhali udržiavaniu 
odborných i osobných kontaktov medzi ruskými lekármi. Redakčná rada časopisu 
i vedenie pražského spolok s ich návrhom súhlasili, no spolupráca netrvala dlho. Od 
roku 1941 sa tento kontakt prerušil, v dôsledku zániku periodika i Spolku ruských 
lekárov štátnych príslušníkov Protektorátu Čechy a Morava. Zväz ruských lekárov 
na Slovensku existoval do roku 1945.

Koniec druhej svetovej vojny ukončil medzivojnovú etapu pôsobenia ruskej 
emigrácie v Československu. K hodnotám, ktoré na území medzivojnového Česko-
slovenska vytvorila emigrantská komunita z Ruska, nepochybne patria aj výsledky 
práce ruských lekárov. V odborných aktivitách získala v uvedenom období pozor-
nosť skupina ruských lekárov, ktorá sa venovala psychiatrickej a neurologickým 
problémom. Ruskí lekári v ČSR vynikli aj v chirurgii, vnútornom lekárstve, zubnom 
lekárstve. Vojnové roky priniesli ďalšiu vnútornú diferenciáciu emigrantskej komu-
nity, novú vlnu dobrovoľnej i nútenej migrácie, čo v konečnom dôsledku viedlo 
k definitívnemu koncu toho emigrantského spoločenstvá, ktoré tu bolo vytvorené 
v medzivojnovom období.

Резюме

Русские врачи на территории чехии 
и Словакии в 1920 – 1945 гг.

Ľubica Harbuľová

К русской интелигенции, которая осела на территории межвоенной чехосло-
вакии принадлежали и русские врачи. Общество русских врачей – емигрантов 
сформировалось постепенно и насчитывало около 300 человек. Єто  были врачи, 
которие получили образование  еще в российских университетах   или студенты 
– медики, которие получали образование уже в  чехословацких вузах. Русские 
студенты – медики учились на медицинских факультетах в Праге, в Брно или в 
Братиславе.  В 1924 г. русские врачи проживающие на территории чехослова-
кии  с  целью обљединения и взаимопомощи создали общество  под названием 
Союз русских  врачей в чехословакии. Союз создали русские врачи, которые 
жили и работали в Праге, а членами стали русские врачи из весх регионов че-
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хословакии. В 1934 г. Союз стал издавать журнал  Русский врач в чехословакии, 
который пользовался большой популярностью, не только среди русских врачей, 
а также среди ческих и словацких специалистов. Под влянием событий 1938 – 
1939 гг. Союз русский врачей в чехословакии распался на два самостаятельные 
организации. В 1938 г. русские врачи в Словакии создали Союз русских вра-
чей проживающих на территории Словакии, а русские врачи в  чехии в марте 
1939 г. образовали Союз русских врачей в Протекторате чехия и Моравия. Оба 
обљединения закончили свою деятельность до конца второй мировой войны.
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Eugenika, rasová hygiena
a Inštitút cisára Wilhelma pre antropológiu,
ľudskú dedičnosť a eugeniku1

JARMILA BREZINOVÁ

Inštitút cisára Wilhelma pre antropológiu, ľudskú dedičnosť a eugeniku (Kaiser-
-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik) predstavo-
val základnú inštitucionálnu bázu pre rozvoj nemeckej genetiky, ale aj eugeniky 
a rasovej hygieny. Vznikol v medzivojnovom období a jeho existencia v čase vzniku 
plne zapadala do akademického vývoja v Európe a USA.

Predpoklady pre vznik a rozvoj eugenického hnutia

Eugenické snahy, čiže zjednodušene, snahy o vylepšenie ľudského rodu2, majú 
hlbšie korene než je 19. storočie, v ktorom však prišlo k nárastu ich popularity a teo-
retickému rozpracovaniu možných krokov a opatrení. V minulosti sa podobné snahy 
zameriavali najmä na reštriktívne opatrenia voči zdravotne postihnutým osobám – 
návrhy opatrení nachádzame od 17. storočia. Prebiehali v lekárskom a vedeckom 
prostredí a boli zamerané na nepočujúcich. Už v dobe svojho vzniku neboli úvahy 
o ich internovaní prijímané pozitívne a ako protiargument sa objavovala obava, že sa 
reštriktívnymi krokmi voči jednej skupine zdravotne postihnutých otvoria diskusie 
o ďalších ochoreniach alebo postihnutiach a bude ťažké stanoviť hranicu.3 

Existuje množstvo dôvodov, prečo sa eugenika stala po váhavom nástupe po-
pulárnou práve v 19. storočí. Predošlé storočie, vek osvietenstva, prinieslo poznat-
ky o systéme prírody a vo všeobecnosti rozšírilo prírodovedné poznanie. Ako ďalší 
faktor sa pridala nastupujúca sekularizácia. Filozof Jürgen Habermas v súvislosti so 
sekularizáciou poznamenal, že vytvára potenciál pre vznik nových spoločenských 
významov.4 Táto myšlienka je aplikovateľná aj na obdobie novoveku, v ktorom sa 
oslabilo postavenie cirkvi a viery v živote človeka. S ústupom týchto prvkov sa 
posilnilo postavenie národa a rasy, ktoré začali zohrávať významnejšiu rolu a nado-
budli v živote spoločnosti nový význam. Zároveň sa v súvislosti so sekularizáciou 

1 Štúdia vznikla v rámci interného grantu VŠD VEIGA č.2/2017.
2 Etymológia slova je založená na gréckom eugenes – z dobrého rodu (eu – dobrý, genos – rod).
3 STOLBERG, M.: Aktive Sterbehilfe und Eugenik vor 1850, s. 20.
4 Citované podľa GOLDBERG, D. T.: The Threat of Race. Reflections on Racial Neoliberalism, s. 310.
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v kombinácii s rozvojom prírodných vied zosilnil entuziazmus ohľadom „vyšľach-
tenia“ nového človeka – odraz tohto vývoja môžeme sledovať aj u autorov, ktorí sa 
oficiálne nehlásili k eugenickému hnutiu, ale zaoberali sa problematikou národa, 
rasy, atď.

Príkladom je Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1927), anglický autor a natu-
ralizovaný Nemec, ktorý v roku 1899 publikoval v nemčine rozsiahle dielo Základy 
devätnásteho storočia (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts). Chamber-
lain bol rasový antisemita a vo svojej knihe sa snažil predostrieť tézu a historickom 
antagonizme medzi „židovskou a árijskou rasou“. Vráťme sa však k problematike, 
ktorá Chamberlaina spájala s eugenickým duchom doby. Jedným zo základov jeho 
prístupu je predpoklad, že rasu je možné stvoriť: „Rasa nie je pra-javom, ale býva 
splodená: fyziologicky charakteristickým miešaním krvi, po ktorom nasleduje šľach-
tenie vo vnútri plemena…“5. Rozpracoval fázy ako „výber materiálu“, šľachtenie 
v rámci spoločenstva (Inzucht) a vyhýbanie sa miešaniu s „odlišnou, cudzou krvou“, 
umelý „šľachtiteľský výber“ (Zuchtwahl) a „miešanie krvi“ s podobnou rasou.6

Popularitu eugeniky koncom 19. storočia podporili aj temné nálady spojené s fin 
de siecle. Dôležitosť v spoločenskom diskurze nadobudli tzv. teórie o degenerácii. 
V myslení západného sveta sa v 19. storočí objavila táto silná ideová tendencia, 
ktorá ovplyvnila dobové umenie, vedu a filozofiu, napriek tomu predstavuje menej 
prebádaný fenomén. Urbanizácia a javy spojené s európskou modernitou mali podľa 
dobových predstáv prispievať k degenerácii, čiže úpadku v rôznych oblastiach živo-
ta – v oblasti ekonomickej, kultúrno-spoločenskej, morálnej a na úrovni jednotlivca 
vplývať aj na jeho fyzickú či duševnú integritu.7 Tieto predstavy o postupujúcej de-
generácii ľudstva prispeli k reakcii, ktorou bol rozvoj eugenického hnutia.

Eugenické hnutie v Európe a USA

Prvým autorom, ktorý použil pojem eugenika a predstavil verejnosti eugenické 
tézy bol Francis Galton (1822 – 1911), britský psychológ, antropológ a matematik. 
Okrem iného presadzoval a podporoval zásahy štátu do reprodukcie obyvateľstva, 
pretože nepovažoval bežného človeka svojej doby za schopného sa v tomto sme-
re správne rozhodnúť.8 Galton bol zároveň zakladateľ Spoločnosti pre eugenickú 
osvetu, ktorá stanovovala za svoj cieľ sterilizáciu chorých, hendikepovaných a chu-
dobných.9 Eugenické hnutie bolo v prvej polovici 20. storočia populárne aj v škandi-
návskych krajinách, pričom jeho popularita pretrvávala aj krátko po druhej svetovej 
vojne a upadla až po roku 1950.10 

5 CHAMBERLAIN, H. S.: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts I, s. 406
6 CHAMBERLAIN, H. S.: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts I, s. 326 a nasledujúce.
7 BREZINOVÁ, J.: Teórie degenerácie v európskom intelektuálnom diskurze. Úvod do problematiky teórií 

degenerácie, s. 112-128.
8 GALTON, F.: Inquiries into Human Faculty and its Development, s. 56.
9 HRABOVSKÝ, M.: Rasizmus, s. 73.
10 ROLL-HANSEN, E.: Some Thoughts on Genetics and Politics. The Historical Misrepresentation of 
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Hoci téma rozvoja eugeniky v strednej a východnej Európe zostávala dlho histo-
riograficky poddimenzovanou, v posledných rokoch sa jej dostalo pozornosti a spra-
covania. V Československu sa prví prívrženci eugeniky začali združovať v období 
pred Prvou svetovou vojnou, skutočný inštitucionálny rozvoj eugenického hnutia 
však prišiel v období medzivojnovej republiky. V tomto čase pôsobil Českosloven-
ský ústav pre národnú eugeniku, založený v roku 1922. Ten však nebol prvou eu-
genickou platformou, už pred vznikom Československa v Prahe v roku 1915 začala 
svoju činnosť Česká eugenická spoločnosť.

Eugenické hnutie pôsobilo aj v iných stredoeurópskych alebo východoeuróp-
skych krajinách a dosahovalo značnú popularitu. Dôvodov bolo viacero – okrem 
všeobecných, ktoré vplývali na konštituovanie eugenických hnutí aj inde v Európe 
a v USA, tento región bol po roku 1918 špecifický vznikom nových štátov. Bu-
dovanie štátu viedlo miestnych propagátorov eugeniky k myšlienkam o inštitucio-
nalizácii svojich snáh pod patronátom rodiaceho sa štátu. Mnohí z nich boli sami 
zainteresovaní v politike alebo v programoch sociálnej hygieny a verejného zdra-
votníctva – v Maďarsku napr. premiér Pál Teleki (1879 - 1941), v Rakúsku prezi-
dent Michael Hainisch (1858 – 1940), v Poľsku a Rumunsku ministri zdravotníctva 
Tomasz Janiszewski (1867 – 1939) a Georghe Banu (1889 – 1957).11 Napokon, aj 
Československý ústav pre národnú eugeniku bol finančne podporovaný okrem iného 
aj Ministerstvom verejného zdravotníctva.12 

V Rusku sa eugenika začala rozvíjať o niečo neskôr ako v iných európskych 
krajinách. Toto oneskorenie súviselo s odlišnými socioekonomickými podmienkami 
v cárskom Rusku. Vo väčšine krajín boli impulzom pre rozvoj eugenického hnu-
tia urbanizácia, preľudnenie miest alebo celkovo klesajúca pôrodnosť. V cárskom 
Rusku tieto podmienky nedosiahli taký význam ako v iných štátoch. Eugenika tak 
získala popularitu až neskôr v súvislosti s rozvojom genetického výskumu v Soviet-
skom zväze.13 

V zámorí sa eugenika rozvíjala rovnako intenzívne a udržiavala aktívny kontakt 
s nemeckou eugenikou, resp. rasovou hygienou. Prepojenia, ktoré existovali medzi 
Spojenými štátmi a nemeckým prostredím ešte pred Prvou svetovou vojnou a v ob-
dobí weimarskej republiky analyzoval ešte v prvej polovici deväťdesiatych rokov 
historik Stefan Kühl.14 Jeho výskum poukázal najmä na živý záujem nemeckých eu-
genikov o sterilizačné zákroky vykonávané v USA v prvých dvoch desaťročiach 20. 
storočia. Jeden zo zakladateľov nemeckej rasovej hygieny, Alfred Ploetz sa na Me-
dzinárodnom eugenickom kongrese v Londýne (1912) vyjadril o USA ako o lídrovi 
v eugenických opatreniach.15 

Scandinavian Eugenics and Sterilization, s. 170.
11 TURDA, M.: Introduction, s. XV.
12 ŠIMŮNEK, M.: Pro et contra. Debaty o zavedení tzv. eugenické sterilizace v Československu, 1933 – 1938, s. 

226 (pozn.).
13 KREMENTSOV, N.: Eugenics in Russia and the Soviet Union, s. 414.
14 KÜHL, S.: The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism, s. 13–26.
15 KÜHL, S.: The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism, s. 13–26.
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Problematika eugenických opatrení, konkrétne sobášnych obmedzení v iných 
krajinách bola v Nemecku sledovaná aj na inštitucionálnej úrovni – Centrum pre 
prosperitu národa zhromažďovalo informácie o sterilizačnej legislatíve európskych 
krajín (uskutočnenej alebo navrhovanej) vrátene Rumunska, Nórska, Dánska, Švéd-
ska a USA. Tento archív neskôr prešiel pod Ríšsky úrad zdravia a obsahuje zbierky 
z rokov 1914 – 1927.16

Eugenika a rasová hygiena v Nemecku

Ústav cisára Wilhelma pre antropológiu, ľudskú dedičnosť a eugeniku bol zalo-
žený v roku 1927, eugenické hnutie v Nemecku je však oveľa staršie. Niekoľkokrát 
sa už v príspevku objavil okrem pojmu Eugenika aj pojem Rasová hygiena. Vy-
medzenie týchto termínov je obzvlášť dôležité najmä v nemeckom prostredí. Kým 
eugeniku možno vymedziť ako široké hnutie snažiace sa dosiahnuť kvalitatívne 
zmeny v populácii, rasová hygiena sa spájala s historickým rasovo-hygienickým 
programom, ktorý sa primárne zaujímal o kvalitatívne zmeny rasy – ide teda o užšie 
chápaný pojem, eugeniku totiž mohla svoje snahy zameriavať na spoločnosť, ľud-
stvo a pod. Rasová hygiena sa v nemeckom prostredí odčlenila z odboru sociálnej 
hygieny a v praxi mala politické konotácie. Ako bolo vidieť na príkladoch stredoeu-
rópskych eugenických hnutí a ako uvidíme aj v Nemecku, pojmy eugenika a rasová 
hygiena často v praxi splývali, obzvlášť v týchto regiónoch.

Pojem rasová hygiena použil po prvýkrát ako synonymum pre eugeniku jeden 
z jej prvých nemeckých propagátorov Alfred Ploetz (1860 – 1940).17 Toto pome-
novanie sa časom presadilo, hoci niektorí jeho súčasníci naďalej preferovali pojem 
eugenika. Názov rasová hygiena sa pre svoje zjavné politické a rasistické konotácie 
stal oficiálne preferovaný v najmä v tridsiatych rokoch po nástupe NSDAP k moci.18

Na vznik eugeniky resp. rasovej hygieny v Nemecku vplývali všetky faktory, kto-
ré sme sa pokúsili zhrnúť vyššie a existovali aj v iných krajinách. K týmto faktorom 
sa však zrejme pridávalo aj špecifické regionálne vymedzené pozadie. V Nemecku 
a Švajčiarsku sa všeobecne pesimistické naladenie a odpor voči modernite premietli 
od polovice 19. storočia do vlny reformných hnutí, tzv. Lebensreform, snažiacich sa 
o reformu „života“ – v zmysle bytia a životného štýlu. Hnutia, ktoré vznikli v du-
chu Lebensreform sa podieľali na formovaní budúcich politických programov a aj 
nemeckí propagátori eugeniky a rasovej hygieny sa na počiatku 20. storočia hlásili 
k Lebensreform.19

Prvým propagátorom rasovej hygieny sa v Nemecku stal už spomínaný Alfred 
Ploetz, ktorý sa v duchu dobových rasových teórií pokúšal upriamiť na rasu pozor-

16 Bundesarchív Berlin Lichterfelde (ďalej BAB), fond (ďalej f.) R 86/5625 Ehegesetze 1914–1927.
17 HANSEN, R. – KING, D.: Sterilized by the State. Eugenics, Race and the Population Scare in Twentieth-

Century North America, s. 40.
18 Fischer Hermannovi Gochtovi. 27. 4. 1933. Universitätsarchiv der Humboldt-Universität, Berlín, f. Verschuer – 

Akten der Medizinischen Fakultät. Personalakte Verschuer, s. 8.
19 ŠIMŮNEK, M.: Zdraví, dědičnost, rasa. Vznik a formování nemecké rasové hygieny 1890 – 1915, s. 381–411.
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nosť štátu a spoločnosti.20 V cisárskom Nemecku bola na prelome storočí politická 
situácia naklonená takýmto aktivitám. Cisár Wilhelm II. (1859 – 1941) sa sám zaují-
mal o otázky spojené s problematikou rás a bol obdivovateľom antisemitského auto-
ra Houstona Stewarta Chamberlaina (1855 – 1927).21 Ploetzovi sa za týchto podmie-
nok podarilo v roku 1904 založiť Archív rasovej a spoločenskej biológie (Archiv für 
Rassen- und Gesselschafts-Biologie) a o rok neskôr Nemeckú spoločnosť pre rasovú 
hygienu (Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene). V dvadsiatych rokoch bola ešte 
pred vznikom Inštitútu cisára Wilhelma pre antropológiu, ľudskú dedičnosť a euge-
niku založená v Mníchove prvá katedra rasovej hygieny.

Propagátorov rasovej hygieny spájal so staršou sociálnou hygienou najmä dôraz na 
problematiku pôrodnosti. Tá sa stala napriek urbanizácii a s ňou súvisiacou preľudne-
nosťou miest pálčivou otázkou vo všetkých západoeurópskych štátoch. Do pozornosti 
predstaviteľov štátu a akademikov sa dostala problematika pôrodnosti ešte v poslednej 
tretine 19. storočia, najneskôr na prelome storočí. Pôrodnosť v západnej Európe v tom-
to období zaznamenala značný pokles, ktorý sa ešte zväčšil v rokoch po Prvej svetovej 
vojne.22 Téma pôrodnosti stavala sociálnych aj rasových hygienikov do konfrontácie 
so spoločenskými a kultúrnymi zmenami, ktoré nastúpili v medzivojnovom období. 
Jedným z nových spoločenských fenoménov, s ktorými sa museli sociálni a rasoví 
hygienici vysporiadať bol vzostup ženských emancipačných hnutí. Vzťah nemeckých 
sociálnych a rasových hygienikov k ženským hnutiam bol rozpačitý. Ženské hnutia 
sa v rámci svojej osvetovej práce často snažili šíriť povedomie o antikoncepčných 
prostriedkoch, čo sociálni a rasoví hygienici v časoch zníženej pôrodnosti vnímali 
so značnou nevôľou. Na druhej strane, niektoré predstaviteľky ženských emancipač-
ných hnutí sa súbežne zaujímali o eugenické myšlienky a riadenú pôrodnosť spájali 
aj s možnosťou výberu „kvalitných jedincov“. Rozpoltenosť nemeckých sociálnych 
a rasových hygienikov sa ukázala aj v prípade kongresu, ktorý v roku 1930 organizo-
vala americká aktivistka Margaret Sangerová (1879 – 1966). Sangerová patrila medzi 
tie významné osobnosti emancipačného hnutia, ktoré stáli na rozmedzí medzi osvetou 
v oblasti antikoncepcie a myšlienkami o kvalitatívne odstupňovanej pôrodnosti, ktorá 
mala spoločnosť pozdvihnúť. Už dlhé mesiace pred kongresom prebiehala v nemec-
kom prostredí diskusia o účasti alebo ignorácii tohto podujatia. Viacerí nemeckí soci-
álni a rasoví hygienici napokon po diskusiách na kongres vycestovali.23

20 O modernej náplni pojmu rasa môžeme hovoriť až od 19. storočia, kedy sa dostáva do pozornosti pod vplyvom 
rôznych spoločenských zmien v Európe. Obdobie novoveku a najmä 18. storočie prinieslo v dôsledku nárastu 
dôležitosti prírodných vied ďalekosiahle dôsledky pre európsku spoločnosť a jej kultúru. Myšlienka rasy sa 
v európskom prostredí ujala veľmi dobre a dostala prvé biologické definície. Rasa začala byť interpretovaná 
ako súbor vlastností, ktoré sú vrodené a nezmeniteľné (JAHODA, G.: Images of Savages. Ancients Roots of 
Modern Prejudice in Western Culture, s. 13–51.) V polovici 19. storočia sa objavila interpretácia rasy ako 
kľúča k dejinám – takýto prístup už naznačoval vymedzenie pojmu rasa v súvislosti s kultúrou a neskôr sa stal 
typickým pre rasistické konštrukcie. Prvú takúto interpretáciu rasy predstavil francúzsky diplomat a spisovateľ 
Arthur Gobineau (1816 – 1882).

21 ŠVIHRANOVÁ, J.: Od ideológie k politike rasizmu. Nemecká juhozápadná Afrika, s. 37.
22 DAVID, H. P. – FLEISCHHACKER, J. – HOHN, Ch.: Abortion and Eugenics in Nazi Germany, s. 87–88.
23 Karl von Behr – Pinnow Hansovi Harmsenovi. 10. 5. 1929. Bundesarchiv Koblenz, fond N1336/146; 

iné v rovnakom fonde: Karl von Behr – Pinnow Hansovi Harmsenovi. 23. 6. 1929; Hans Harmsen Anne – 
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Pôsobenie Inštitútu cisára Wilhelma
pre antropológiu, ľudskú dedičnosť a eugeniku

Vyššie zmieňovaná diskusia sa už odohrávala na pôde Inštitútu cisára Wilhelma 
pre antropológiu, ľudskú dedičnosť a eugeniku (ďalej ICWA), ktorý bol v tomto čase 
pomerne novým (od roku 1927), ale už dobre etablovaným ústavom. Bol jednou zo 
súčastí Spoločnosti cisára Wilhelma na podporu vied (Die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaften), ktorá bola založená v roku 1911 a svoj 
názov odkazujúci na Nemecké cisárstvo si preniesla aj do weimarského obdobia.

Samotný názov inštitútu napovedá, že eugenika a rasová hygiena nachádzali 
prepojenia s dobovou genetikou a antropológiou. ICWA bol formálne rozdelený do 
troch oddelení, no aktivity oddelení sa často prelínali. Išlo najmä o prepojenia perso-
nálneho charakteru. Koncepcia ústavu bola dlhodobo formovaná najmä jeho zakla-
dateľom a dlhoročným riaditeľom Eugenom Fischerom (1874 – 1967). Fischerova 
kariéra nadobudla nový rozmer v tridsiatych rokoch, kedy sa zrejme aj v dôsledku 
zmeny spoločenskej klímy (nástup NSDAP) stal zároveň aj rektorom Univerzity 
v Berlíne. Treba však povedať, že rozvoju eugeniky a výskumu fischerovských tém 
prial aj demokratický režim weimarskej republiky, nehovoriac o cisárstve. Eugenika 
ešte v tomto období nebola skompromitovaná prepojením s nacizmom a etické otáz-
ky spojené s eugenickými opatreniami boli riešené len okrajovo.

Eugen Fischer sa pred kariérou v ICWA stal v akademických kruhoch známym 
svojou cestou do Nemeckej juhozápadnej Afriky (dnešná Namíbia), kde v meste Re-
hoboth navštívil komunitu miešancov – potomkov búrskych a nemeckých kolonis-
tov a žien z etnika Nama. Výsledkom jeho cesty bola kniha Rehobotskí Bastardi24 
a problém bastardizácie u ľudí (Die Rehobother Bastards und das Bastardierung-
sproblem beim Menschen). Zámerom knihy bolo ilustrovať dovtedy málo známe 
Mendelove zákony na populácii v Rehobothe. Kniha však obsahovala aj problema-
tickú kapitolu o kultúre a psychických danostiach obyvateľov. Táto časť kniha nebo-
la založená na vedeckej metodológii, bola skôr Fischerovým osobným hodnotením. 
To, že sa ocitla v knihe, ktorá mala oficiálne pracovať na prírodovednom základe jej 
však dodalo pseudovedecký charakter a poškodilo obraz miešancov.

Agenda ICWA sa skladala z viacerých výskumných oblastí, ktoré sa dotýkali an-
tropobiológie – konceptu, pod ktorým Fischer chápal najmä štúdium rás25, genetiky 

Marie Durandovej. 18. 11. 1929; Hans Harmsen Eugenovi Fischerovi. 9. 12. 1929; Hans Harmsen Eugenovi 
Fischerovi. 23. 1. 1930.

24 Neexistuje preklad tejto knihy do slovenčiny, preto názov, ktorý uvádzam je mojím pracovným prekladom. 
Zámerne ostala zachovaná Fischerova terminológia, teda pojmy „bastard“ a „bastardizácia“. Obyvatelia sa 
sami nazývali Baasters, čo je pojem z afrikánčiny, ktorý však v tomto období na rozdiel od nemčiny nemal 
derogatívny význam. Fischer si zvolil kontroverzný preklad, hoci vedel o jeho derogatívnosti v nemeckom 
jazyku. Nazdávam sa, že aj voľba názvu knihu u Fischera veľmi dobre vypovedá o miere previazanosti 
niektorých úspešných predstaviteľov dobovej genetiky, antropológie a eugeniky s ideológiou a politikou 
rasizmu.

25 Fischer v tomto období upustil od konceptu pevne ohraničeného malého počtu rás, ktorý presadzoval v čase jeho 
meraní v Rehobothe a začal rozpracovávať teóriu o menších, lokálnych rasových populáciách. SCHMUHL, 
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a eugeniky. Hlavné témy, ktoré ICWA rozpracovával bol výskum dvojičiek, krvných 
skupín, genetických patológií a poškodení a tuberkulózy. Ďalšie významné témy boli 
prepojené s genetickou psychológiou, eugenikou, paleoantropológiou, geografickou 
antropológiou a tzv. rasovou vedou. Práve zameranie na problémy genetiky a vý-
skum dvojičiek bolo významnou súčasťou aktivít ICWA a patrilo aj k oblastiam, na 
ktoré kládol najväčší dôraz riaditeľ inštitútu Eugen Fischer a neskorší riaditeľ Otmar 
von Verschuer (1896 – 1969).

Kvantitatívne analýzy výskumu vykonávaného na ICWA sa do istej miery odlišu-
jú podľa prísnosti kritérií, no zdá sa, že pomerne veľkú časť publikácií ICWA tvorili 
nanovo publikované staršie diela alebo populárno-náučné články a politické pamfle-
ty.26 Najmä publikácie vo forme politických pamfletov ukazujú na blízkosť inštitútu 
k dobovej politickej scéne a zaangažovanosť v politike, ktorá pretrvala aj po nástupe 
nacistického režimu v roku 1933. Toto prepojenie na politickú scénu a pokusy o in-
štrumentalizáciu niektorých tém výskumu však, ako bolo poukázané, majú korene 
už v období cisárstva alebo ranej weimarskej republiky.

Veľkú časť výskumu ICWA predstavovali výskumy na dvojičkách. Hoci na vý-
skum dvojičiek na ICWA neskôr nadviazal aj Joseph Mengele (1911 – 1979) a spá-
jajú sa s ním prvotne negatívne konotácie, práve táto výskumná oblasť nebola na 
ICWA pred rokom 1933 kontroverznou. Výskum dvojičiek bol vnímaný výlučne ako 
šanca rozvinúť zaujímavý genetický výskum a nebol zameraný eugenicky. Záujem 
o výskum dvojičiek mal v Nemecku korene vo výskumoch dermatológa Hermanna 
Wernera Siemensa (1891 – 1961). Ten v roku 1924 prispel k rozlíšeniu jednovaječ-
ných a dvojvaječných dvojčiat, ktoré dovtedy nebolo celkom spoľahlivé – stanovil 
diagnostiku tzv. polysymptomatickej podobnosti. Jeho metóda dala impulz nemec-
kému výskumu dvojičiek, do ktorého sa zapojili najmä genetici.

Výskum dvojičiek presahoval do mnohých iných výskumných oblastí – jeden 
z výrazných predstaviteľov nemeckej a už aj nacistickej eugeniky Otmar von Ver-
schuer sa okrem iného zaoberal aj výskytom tuberkulózy u jednovaječných dvojčiat. 
Na výskum, ktorý Verschuer uskutočnil spolu so svojím spolupracovníkom Karlom 
Diehlom (1896 – 1969), sa podarilo riaditeľovi ICWA Fischerovi získať značnú pod-
poru od štátu.27 Výskum tuberkulózy bol z pochopiteľných dôvodov pre štát dôle-
žitý, predstavoval však aj jeden z prvých krokov, ktorý výskum dvojičiek posunul 
k eugenickým programom. Boj proti tuberkulóze patril medzi aktivity mnohých eu-
genických hnutí.28 Tieto však typicky poukazovali na dedičnosť tuberkulózy. Otáz-
ka dedičnosti verzus nákazlivosti tuberkulózy zamestnávala vedcov už dlho pred 

H.-W.: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics, 1927 – 1945. Crossing 
Boundaries, s. 59.

26 SCHMUHL, H.-W.: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics, 1927 – 
1945, s. 58.

27 Ibidem, s. 77.
28 Už spomínaný prehľad o legislatíve týkajúcej sa manželstva, ktorý vytváralo Ministerstvo zdravia obsahoval 

napr. záznam o rumunskom zákone z roku 1906, ktorý okrem iného zakazoval sobáše ľuďom trpiacim 
nevyliečiteľnou pľúcnou chorobou. Heiratsbeschränkung für Kranke in Rumänien, in Soziale Praxis, 1906, 27, 
s. 717, in BAB, R 86/5625 Ehegesetze 1914 – 1927.
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tým, než Koch objavil pôvodcu ochorenia, ani tento objav však neznamenal koniec 
zástancov genetickej teórie. Naďalej mnohí vedci predpokladali, že tuberkulóza sa 
môže rozvinúť na základe genetickej predispozície.29 Na tejto téze stavali aj Ver-
schuer a Diehl, ktorí vo svojom výskume prišli k záverom, že štatisticky častejšie 
ochoreli naraz identické dvojčatá a podobne aj priebeh choroby bol u nich štatisticky 
častejšie podobný. Tieto závery vzbudili veľkú pozornosť a vyvolali značnú opozí-
ciu, čiastočne z metodologických dôvodov a čiastočne preto, lebo naznačovali smer 
k zavedeniu eugenických opatrení voči chorým na tuberkulózu. Verschuer a Diehl 
tento svoj výskum rozvíjali aj naďalej a zdôrazňovali eugenické opatrenia vrátane 
dobrovoľných sterilizácií chorých.30

Výskum dvojičiek presahoval od svojho začiatku aj k problematike genetické-
ho základu psychických čŕt. Zapojil sa doňho Otmar von Verschuer, ktorý výskum 
postavil na inteligenčných testoch a Rorschachovom teste, Ida Frischeisen-Köhler 
(1892 – 1950), ktorá vykonávala experimenty týkajúce sa rýchlosti reakcií a psy-
chiater Heinrich Kranz (1901 – 1979) skúmal dvojičky z hľadiska kriminálnych 
sklonov.

Vyššie zmieňované témy teda mohli byť (ale nie vždy boli) čiastočne prepojené 
s eugenikou. ICWA však mal už vo svojom názve aj jasne eugenicky vymedzenú te-
matiku. Tejto problematike sa však na čistom základe venoval len Hermann Mucker-
mann (1877 – 1962), ktorý pripravil metodologicky slabú štúdiu o počte potomkov 
v rôznych sociálnych vrstvách.31 Pomerne malý dôraz na výlučne eugenické štúdie 
v rámci ICWA poukazuje na to ako mala eugenika a rasová hygiena tendenciu pre-
rastať do iných oblastí. Muckermannovo pôsobenie na inštitúte bolo po roku 1933 
vystriedané Fritzom Lenzom.

Pôsobenie ICWA zaujalo aj eugenikov v Československu, ktorí sa zaujímali naj-
mä o formálne fungovanie inštitútu – pravdepodobne v kontexte štátnej podpory. 
V novembri 1933 sa Vladimír Růžička, riaditeľ Československého národného ústa-
vu pre eugeniku v Prahe zaujímal o záležitosti spojené s počtom zamestnancov a fi-
nancovaním ústavu.32 Riaditeľ ICWA Eugen Fischer sa v súvislosti s listom obrátil 
na vedenie Spoločnosti cisára Wilhelma a oznámil, že nemá v úmysle odpovedať, 
nakoľko považuje otázky za „neskromné a netaktné“.33 V tomto období bol inštitút 
okrem štátnej podpory financovaný aj Rockefellerovou nadáciou, vďaka ktorej pre-
žil dôsledky hospodárskej krízy.34

29 PINELL, P.: Degeneration Theory and Heredity Patterns between 1850 and 1900, s. 258.
30 SCHMUHL, H.-W.: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics, 1927 – 

1945, s. 78.
31 Ibidem, s. 81–82.
32 Čs. ústav pre národnú eugeniku Inštitútu cis. Wilhelma, 23. 11. 1933, in Archiv der Max-Planck-Gesellschaft 

(ďalej AMPG), f. I 1A, č. 2399/1-6, s. 26.
33 Fischer riaditeľstvu Spoločnosti cis. Wilhelma, in AMPG, f. I 1A, č. 2399/1-6, s. 25.
34 KÜHL, S.: The Nazi Connection. Eugenics, American Racism, and German National Socialism, s. 21.
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ICWA počas druhej svetovej vojny

Obdobie nacistickej vlády bolo pre ICWA z dôvodov takto postavených vý-
skumných tém pochopiteľne veľmi priaznivým. Jeho zamestnanci viedli kurzy SS 
v genetike a zapájali sa do verejnej činnosti prednáškami.35

Počas druhej svetovej vojny sa ICWA silne zdiskreditoval svojou spoluprácou 
s Josephom Mengelem. Do spolupráce boli zapletení Otmar von Verschuer a Karin 
Magnussenová (1908 – 1997). Verschuer pôsobil od roku 1935 na Inštitúte pre de-
dičnosť a rasovú hygienu (Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene) Univerzity 
vo Frankfurte nad Mohanom. Tu Verschuer nadviazal spoluprácu s Josephom Men-
gelem a v roku 1938 Mengele pod jeho vedením obhájil dizertačnú prácu o dedič-
nosti rázštepu pery. Verschuer ho zrejme vnímal ako nádejného akademika a posky-
tol mu možnosť spolupráce – Mengele sa teda stal jeho asistentom na univerzite.36 
Neskôr počas Mengeleho pôsobenia v koncentračnom tábore v Osvienčime Otmar 
von Verschuer využíval dodávky biologického materiálu obetí.37 

Druhou zamestnankyňou ICWA, ktorá sa stala známou svojou kooperáciou 
s Josephom Mengelem bola biologička Karin Magnussenová. Pracovala na ICWA 
v rokoch 1941 – 1945 a zaoberala sa výskumom heterochrómie iridis, čiže rôz-
nofarebnosti dúhovky. V rámci zastrešujúceho výskumu ICWA na dvojičkách sa 
aj Magnussenová zameriavala primárne na dvojičky. Vo svojej výpovedi z roku 
1949 opísala okolnosti stretnutia s Josephom Mengelem, ktorý počas dovolenky 
navštívil ICWA a dohodli sa na dodávkach biologického materiálu väzňov s hete-
rochrómiou. Magnussenová preukázateľne dostala od Mengeleho z Osvienčimu 
oči od dvoch párov identických dvojičiek. Oba páry identických dvojičiek pochá-
dzali z jednej rodiny sintských Rómov a Magnussenová ich podľa svojej výpo-
vede z roku 1949 skúmala už pred ich deportáciou do Osvienčimu. Vo výpovedi 
sa obhajovala tým, že predpokladala, že „vzorky“ boli z ich tiel dodané po tom, 
čo zomreli prirodzenou smrťou.38 Magnussenová zostala po zvyšok života obhaj-
kyňou nacizmu a jej interpretácia je problematická. Existuje svedectvo o tom, že 
oči obetí boli Magnussenovej dodané po usmrtení obetí chloroformovou injekciou 
do srdca.39 Ak by aj Magnussenová nevedela priamo o zavraždení obetí, je veľmi 
nepravdepodobné, že by nevedela o genocíde Židov a Rómov - ako bývalá za-
mestnankyňa Úradu rasovej polície NSDAP (Rassenpolitisches Amt der NSDAP) 
a zamestnankyňa ICWA, kde boli zamestnanci zahrnutí v rozhodovacom procese 
o detailoch Generalplan Ost a otvorene deklarovali postoj ku konečnému rieše-
niu tzv. židovskej otázky.40

35 O kurzoch SS napr. aj list Fischer Verschuerovi, 6. 2. 1937, in AMPG, f. III. 86A, č. 291-3, s. 4.
36 TRUNK, A.: Two Hundred Blood Samples from Auschwitz: A Nobel Laureate and the Link to Auschwitz, s. 124-125.
37 Ibidem.
38 Výpoveď Karin Magnussenovej pre Denacifikačnú komisiu v Brémach. 25. 5. 1949, in AMPG, f. I 3, č. 26, s. 1-2.
39 SCHMUHL, H.-W.: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics, 1927 – 

1945, s. 381.
40 Ibidem, s. 382.
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V roku 1942 odišiel dlhoročný riaditeľ Eugen Fischer do dôchodku a novým ria-
diteľom inštitútu sa stal Otmar von Verschuer. V roku 1944 bol ICWA pri príležitosti 
Fischerových sedemdesiatych narodenín premenovaný na Inštitút Eugena Fischera. 
Trvanie inštitútu však už nebolo dlhé – koniec vojny poznamenal chaos a sťahovanie 
inštitútu, v roku 1945 napokon jeho činnosť zanikla. Po období rozhodovania sa ako 
pristupovať k akademikom a zamestnancom ústavov, ktorí spolupracovali s nacis-
tickým režimom prišlo rozhodnutie o tom, že podstúpia tzv. denacifikáciu a väčšina 
z nich sa vrátila do pracovného procesu. Spoločnosť cisára Wilhelma pretrvala, ke-
ďže väčšia časť výskumných ústavov, ktoré zastrešovala nebola skompromitovaná. 
Vzhľadom na to, že odkaz na Nemecké cisárstvo niesol politický náboj došlo k jej 
premenovaniu na Spoločnosť Maxa Plancka.

Summary

Eugenics, Racial Hygiene and the Kaiser Wilhelm Institute
for Anthropology, Human Heredity and Eugenics

Jarmila Brezinová

Although the roots of eugenics are deeper, it began to develop in the 19th century 
and reached the public prominence at the turn of the century. Interwar re-organiza-
tion of Europe and formation of new states provided eugenics with new impetus and 
its proponents started their efforts to intertwine newly formed or newly reorganized 
European states with the eugenic programs. The institutional basis of eugenics was 
often formed in the pre-war era but now got new state support. These circumstances 
helped also to the establishment of the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, 
Human Heredity and Eugenics. The research objectives of institute were formed by 
its director Eugen Fischer and, from 1942, the influence of Otmar von Verschuer as 
a new director shaped the activities of the institute. Institute became compromised 
especially during the Second World War when it developed cooperation with Joseph 
Mengele who supplied the institute with the human remains samples from the murde-
red victims from Auschwitz.
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K problematike dejín likvidácie
trachómu na Slovensku

ZOLTÁN OLÁH

Na území Slovenska sa trachóm rozšíril v časoch tureckých a Napoleonských 
vojen ale aj návratom sezónnych poľnohospodárskych robotníkov z južných žúp 
Uhorska. Na území Slovenska už v roku 1856 založil Karol Kanka v Bratislave 
Štátny oftalmologický ústav, kde liečil pacientov s trachómom. Významným pre 
boj proti trachómu bolo otvorenie očného oddelenia v novopostavenej Krajinskej 
(Štátnej) nemocnice v Bratislave v roku 1864. K zvýšeniu výskytu došlo opäť za-
čiatkom 20. storočia kvôli návratu vojakov a zajatcov z krajín, kde bol trachóm 
endemický. V rokoch 1919 – 1939 v súvislosti s prácou Očnej kliniky Lekárskej 
fakulty UK v Bratislave (založenej na Slovensku pod vedením prof. Kadlického 
a neskôr prof. Galu sa v boji proti trachómu dosiahli už čiastočné úspechy (aj vďaka 
zlepšenej legislatíve). Do polovice tridsiatych rokov 20.storočia bolo na Slovensku 
vybudovaných 105 trachómových staníc, kde bola presná evidencia chorých a lie-
čenia spojená aj so stálou kontrolou postihnutých lekármi - špecialistami a špeciali-
zovanými zdravotnými sestrami. Vďaka tomu výskyt trachómu na území Slovenska 
po rokoch 1952 – 1954 postupne klesal a po roku 1970 prakticky vymizol. Napriek 
tomu si trachóm vyžaduje pozornosť vzhľadom na možný „import“ občanmi alebo 
cudzincami prichádzajúcimi z endemických oblastí.

Trachóm ako nebezpečná infekčná choroba oka, bola známa a rozpoznaná už 
v období starého Egypta, čiže skoro 2 tisíc rokov pred Kristom.1 V Európe bola na-
zývaná aj egyptskou chorobou.

Podľa zachovaných historických prameňov k značnému rozšíreniu trachómu na 
území Slovenska došlo počas tureckých vojenských výbojov. Veľký výskyt sa vyka-
zoval opäť koncom 18. storočia, keď sa z južných žúp Uhorska dostal smerom na se-
ver prostredníctvom sezónnych poľnohospodárskych robotníkov, ktorí sa vracali do-
mov. Trachómom boli postihnuté najmä chudobné vrstvy obyvateľstva zo severozá-
padného Slovenska (odkiaľ pochádzala väčšina sezónnych robotníkov). Ďalším ob-
dobím výrazného rozšírenia trachómu na území Slovenska boli časy Napoleonských 
vojen2 a potom aj začiatok 20. storočia, kedy sa vracali vojaci a zajatci prvej svetovej 

1 K tomu pozri: GERINEC, A.: História oftalmológie.
2 DOLEŽALOVÁ, V.: Neblahá role armád v šírení nákazlivých onemocnení, s. 83-84.
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vojny z krajín, kde bol trachóm endemický. Autori Straka a Červenka uvádzajú, že 
k prudkému nárastu hlásenej chorobnosti na trachóm došlo v rokoch 1923 – 1930 
a potom v období Slovenského štátu (1939 – 1945).3

Po Druhej svetovej vojne chorobnosť na trachóm na Slovensku ovplyvnila, podľa 
názoru uvedených autorov, repatriácia slovenských občanov z Maďarska do oblastí 
juhozápadného Slovenska. Medicínske štatistiky uvádzajú ako významné z hľadiska 
ochorení na trachóm na našom území ešte roky 1952 – 1954. Po roku 1970 výskyt 
trachómu už výrazne poklesol až prakticky vymizol.4

Vážne následky trachómu (ale aj iných očných, najmä infekčných chorôb), si 
vynútili pozornosť už v období Rakúsko-Uhorska. Je známe, že už v tomto čase bola 
povinná registrácia ochorení na trachóm a opierala sa o zákonný článok číslo 14 
z roku 1876. Tento postup svedčí aj o vysokej úrovni legislatívy v boji s trachómom 
už v Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Významným predpokladom pre boj proti infekčným chorobám oka bola vysoká 
úroveň oftalmológie na území Slovenska, najmä v Bratislave v druhej polovici 19. 
storočia. V roku 1856 MUDr. Karol Kanka, prvý slovenský moderný oftalmológ, za-
ložil Štátny oftalmologický ústav (situovaný na dnešnej Laurinskej ulici), kde liečil 
predovšetkým pacientov s trachómom. V roku 1864 sa otvorila Krajinská nemocnica 
so samostatným lôžkovým očným oddelením pod vedením MUDr. Karola Kanku.5 
Samostatné oddelenie tohto typu bolo v tomto období jedným z európskych unikátov. 
Okrem preventívno-liečebnej starostlivosti sa venovala významná pozornosť aj prá-
ci s nevidomými. Vysoká odborná úroveň očného oddelenia Krajinskej nemocnice 
v Bratislave sa stala východiskom pre založenie Očnej kliniky Alžbetínskej univer-
zity v roku 1918 a neskôr Očnej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave o rok neskôr.

V boji s trachómom (ale aj s ostatnými infekčnými chorobami oka), má Očná 
klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave v podmienkach Slovenska významné 
miesto.6 Vznikla ako jedno z prvých pracovísk na jeseň 1919. Spočiatku mala 87 
lôžok na hospitalizovanie pacientov so všetkými druhmi ochorení oka, vrátane tra-
chómu. Pracovisko pod vedením svojho prvého prednostu prof. MUDr. Romana 
Kadlického vyvinulo veľké úsilie na riešenie tohto nepriaznivého stavu.7

Očná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave za vedenia prof. Kadlického 
a prof. Galu má zásluhy na tom, že v rokoch 1919 – 1939 sa na Slovensku dosiahli už 
čiastočné úspechy v boji proti závažnej infekčnej chorobe - trachómu. Legislatívne 
opatrenia v boji proti trachómu boli ale zastarané, novelizovali sa len čiastočne a ne-
dôsledne. Do polovice tridsiatych rokov 20. storočia bolo na Slovensku 105 trachó-
mových staníc, kde sa nachádzala i presná evidencia o všetkých pacientoch. Očná 
klinika neriadila trachómové stanice, ale vychovávala lekárov so všeobecnou pra-

3 STRAKA, Š. – ČERVENKA, J.: Výskyt trachómu na Slovensku za posledných 40 rokov, s. 271-277.
4 Ibidem, s. 271-277.
5 OLÁH, Z. – TICHÝ, M.: Vývoj očného lekárstva a činnosť Očnej kliniky LFUK v Bratislave.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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xou, ktorí mali nad trachómovými stanicami odborný dozor a aj niekoľko desiatok 
lekárov - odborníkov, ktorí sa na očné lekárstvo špecializovali. Tak mohli vysoko 
odborne zasahovať do boja proti trachómu. Na základe výskumu tohto problému 
a po porade s pracovníkmi Očnej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave vypra-
covala Expozitúra Ministerstva zdravotníctva v Bratislave plán na protitrachómovú 
akciu, založenú na presnej evidencii chorých s trachómom v obvodoch, na umožnení 
ich liečenia a na stálej kontrole postihnutých pomocou návštev a poučení zdravot-
ných sestier.

Vďaka týmto ale i ďalším akciám sa postupne podarilo získať prehľad o cho-
rých na trachóm. Vďaka úspechom očného lekárstva doma i za využitia zahranič-
ných skúseností sa začalo úspešné liečenie chorých. Trachóm však ustupoval len 
pomaly. Napriek viacerým opatreniam sa ešte koncom tridsiatych rokov 20. storočia 
na Slovensku vyskytovalo (i keď choroba ustupovala) okolo 7 tisíc chorých a stá-
le sa objavoval (hoci nižší počet nových infekcií). Vďaka iniciatíve a snahe prof. 
Kadlického sa podarilo presvedčiť príslušné úrady o nutnosti nového oddelenia pre 
trachóm. Tak sa Očná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave rozšírila v roku 
1924 o nové 55 lôžkové trachómové oddelenie, prístavbou prvého poschodia infekč-
ného pavilónu v záhrade komplexu na dnešnej Mickiewiczovej ulici. Očná klinika 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave so svojím novozaloženým trachómovým oddele-
ním mala nemalé zásluhy v boji proti trachómu na Slovensku.

Možnosť izolovať pacientov s infekčnými chorobami oka bolo v tomto období 
veľkým pokrokom. Po nástupe prof. MUDr. Antonína Galu, DrSc. do funkcie pred-
nostu Očnej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1931 došlo k ďalšie-
mu rozvoju Infekčného očného oddelenia kliniky. Umožnilo to zvýšiť jeho odbornú 
úroveň, ale aj materiálno-technické vybavenie. Preto sa tu mohli uskutočniť pravi-
delne aj stáže medikov, a realizovali sa aj študijné, či pracovné pobyty oftalmológov. 
Vďaka tomu budúci lekári (a v nadväznosti aj oftalmológovia) boli pripravení aj na 
prevenciu a liečenie trachómu a ostatných infekčných chorôb oka. Prof. Gala sa vo 
svojej rozsiahlej vedeckej práci venoval aj problematike boja proti trachómu.

Na Očnej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave vyrástol aj ďalší význam-
ný oftalmológ prof. MUDr. Jozef Dérer, ktorý v rokoch 1934 – 1945 pôsobil 
v Košiciach. Po návrate do Bratislavy sa v roku 1946 stal prednostom už samo-
statného Infekčného očného oddelenia. Odborne erudovaní lekári, ktorí pôsobili na 
pracovisku a materiálno-technické kompletné vybavenie (vrátane operačnej sály) 
umožnilo osamostatnenie tohto pracoviska s poskytovaním kompletných oftalmo-
logických služieb pre pacientov s infekčným očným ochorení, najmä s trachómom. 
V priebehu 15 rokov po ukončení Druhej svetovej vojny však došlo k postupné-
mu, ale výraznému úbytku výskytu čerstvých ochorení na trachóm na Slovensku. 
Odzrkadlil sa tu vplyv novej koncepcie starostlivosti WHO o chorých na trachóm 
a ostatné infekčné očné choroby. V tejto súvislosti bolo v roku 1960 toto pracovisko 
v areáli Mickiewiczovej ulici zrušené. Táto skutočnosť znamenala značnú stratu pre 
oftalmológiu a pre prevenciu proti infekčným chorobám oka a trachómu. Avšak ako 
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náhrada bol postavený nový švédsky dom v areáli bývalých tzv. „cholera barakov“ 
na Miletičovej ulici, v areáli, ktorý slúžil na hospitalizovanie pacientov s infekčnými 
chorobami v Bratislave všeobecne. Vedením tohto novootvoreného oddelenia pre 
trachóm a infekčné choroby oka bola poverená primárka MUDr. Niké Klimešová. 
Napriek vysokej odbornej úrovni kolektívu pracoviska po stránke materiálno-tech-
nického vybavenia bola to strata, pretože oproti 55 lôžkam, ktoré boli v areáli na 
Mickiewiczovej ulici, malo k dispozícii už len 25. Infekčné očné oddelenie malo 
lôžkovú aj ambulantnú časť, keďže však presťahovaním prišlo o operačnú sálu, 
mohla sa venovať iba konzervatívnej liečbe. Po vybudovaní areálu Kliniky infekč-
ných chorôb v komplexu nemocnice na Kramároch po roku 1970 pre úplný ústup až 
vymiznutie ochorenia samostatné oddelenie pre infekčné očné ochorenia a trachóm 
už nebolo otvorené. Pre prípadné potreby hospitalizácie boli len rezervované samo-
statné izby na mužskej i ženskej strane lôžkovej časti Infekčnej kliniky.

Pre potlačenie trachómu bola veľmi významná terénna depistážna práca, ktorú 
vykonávali krajské hygienické stanice. Každá krajská hygienická stanica mala sa-
mostatného krajského „trachómového“ lekára a odbornú trachómovú sestru. V pra-
covnej náplni boli aj pravidelné návštevy škôl a diagnostika i evidencia chorých na 
trachóm ale aj vyšetrenie cudzincov resp. našich občanov po návrate z rizikových 
oblastí. Tieto posty boli zrušené až po roku 1970, keď sa už nové prípady trachómu 
na Slovensku prakticky nevyskytli.

V rozmedzí rokov 1919 – 39 existovali okrem klinického pracoviska na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave očné pracoviská (oddelenia, či ich zárodky) len v niekto-
rých nemocniciach na Slovensku. Pozitívom v boji proti trachómu, resp. aj infekč-
ným chorobám oka bolo vytvorenie infekčných očných lôžok vo viacerých očných 
oddeleniach nemocníc, na čele ktorých väčšinou stáli primári - odchovanci Očnej 
kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Boli to predovšetkým Košice a Žilina. 
V Košiciach pracoval významný odborník, odchovanec Očnej kliniky Lekárskej fa-
kulty UK v Bratislave prof. MUDr. Jozef Pajtáš. Ako prvý prednosta Kliniky očných 
chorôb Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má veľkú zásluhu na likvidácii 
trachómu vo východoslovenskom regióne.

Druhé, tiež veľké pracovisko, malo očné lekárstvo v nemocnici v Žiline, ktorá 
mala Očné oddelenie od roku 1914. Jej primárom bol v rokoch 1914 – 1939 MUDr. 
V. Španyol. Oddelenie disponovalo 100 lôžkami, počet ktorých sa neskôr zvýšil až 
na 140. Táto potreba vyplynula najmä z rozšírenia trachómu v okruhu pôsobenia 
nemocnice a výsledkom bol výrazný ústup trachómu v tejto oblasti. Obdobne veľmi 
úspešne pracovalo trachómové oddelenie v Komárne (pod vedením primára MUDr. 
Joachíma) a niektoré menšie v ďalších mestách.

Trachóm, vďaka dlhoročnej sústavnej pozornosti, jeho registrácii, liečeniu a ve-
deckému výskumu ako aj vďaka rozsiahlym akciám na podnet Svetovej zdravot-
níckej organizácie v šesťdesiatych rokoch 20. storočia na našom území s vysokou 
priemernou socio-ekonomickou a hygienickou úrovňou obyvateľstva stratil svo-
ju zdravotnícku závažnosť a prakticky vymizol. Následkom toho väčšina lekárov 
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a zdravotníkov pripisuje trachómu už iba nepatrný epidemiologický význam. V sú-
časnosti sa sporadicky vyskytuje u našich občanov, ktorí pracujú v zahraničí alebo 
u cudzincov, ktorí prichádzajú z trachómových oblastí.

Treba však zdôrazniť, že táto problematika si aj v súčasnosti zasluhuje znova pri-
meranú pozornosť. Aj preto, že migrácia ľudí neustále stúpa a tým vzniká existencia 
potenciálnych prameňov nákazy a zvyšuje sa možnosť výskytu trachómu v našej 
populácii. Registrácia ojedinelých prípadov trachómu sa v súčasnosti realizuje na 
oddeleniach pre cudzokrajné choroby, kde sú možnosti realizovať celú šírku po-
trebných klinických a laboratórnych vyšetrení, aplikovať potrebnú liečbu a chorých 
dišpenzarizovať.

Summary

Liquidation of Trachoma in Slovakia – Historical View

Zoltán Oláh

Extensive spread of trachoma in Slovakia occurred in Middle Ages as a re-sult 
of Turkish and Napoleonic wars, but also connected with migration of the sea-sonal 
agricultural workers from the south regions of Hungary. In Bratislava (then Pozsony) 
already in the year 1856 K. Kanka, MD. founded a State Institute of Oph-thalmology 
and treated mainly patients with trachoma. The next important step in the fight aga-
inst trachoma was opening of the Dpt. of Ophthalmology in the new building of the 
Regional (State) Hospital. Incidence of this disease increased again at the beginning 
of the 20th century caused by returning soldiers and captives from endemic countries. 
In the years 1919 – 1939 after opening of the Clinic of Ophthal-mology in Slovakia 
(in the year 1919) headed by Prof. Kadlický followed by Prof. Gala some success in 
the fight against trachoma was achieved (also as a result of improved legislation). 
Until mid-thirties 105 trachoma stations were opened and specialized doctors and 
nurses performed exact evidence, treatment and control of these patients. Thanks to 
this effort occurrence of trachoma after the years 1952 – 1954 gradually declined and 
from 1970 is very rare. However, trachoma still requi-res attention due to the possible 
„import“ through our citizens or foreigners coming from endemic regions.
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Zdravie a choroba

JÁN ŠTVRTINA

Každý, kto sa z akéhokoľvek pohľadu či smeru venuje štúdiu medicíny, si prav-
depodobne položí otázku: čo je cieľom medicíny? Najčastejšie odpovede sa význa-
movo dajú zhrnúť do nasledovných konštatovaní: medicína má za cieľ zachovávať 
zdravie, odstraňovať či liečiť choroby. Ale nie je to jeden z najväčších omylov? Na 
takto položenú otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Respektíve odpoveď priamo 
závisí od toho, čo si kto pod pojmami zdravie a choroba predstavuje.

Kvôli dôležitosti pojmu zdravie pre jednotlivca, ako aj spoločnosť, si priblížme 
niekoľko predstáv tohto pojmu. Zistíme, že žiadna z nich nemôže vystihovať vše-
obecnú ani konkrétnu podstatu zdravia. Dosť pravdepodobne nám ale môže zefek-
tívniť istú časť našej existencie.

V literatúre nášho regiónu je najpoužívanejšia, celkom praktická, hoci logicky 
zvláštna predstava, označovaná ako „definícia zdravia podľa WHO“. Tá hovorí: 
Zdravie je stav kompletného fyzického, mentálneho a sociálneho blaha1 a nie iba 
absencia choroby, alebo slabosti.2 Rozoberieme najskôr prvú časť definície. Fyzic-
ké alebo sociálne blaho ako také sú pojmy, ktoré nemajú reálny korelát v bežnom 
ľudskom prežívaní. Na to aby človek pociťoval blaho ho musí pociťovať a teda je 
možné hovoriť iba o mentálnom blahu ako takom. Fyzické a sociálne sú potom iba 
podskupiny celkovej množiny mentálneho blaha. Pričom, ak už by sme chceli ta-
kýmto spôsobom vytvárať podskupiny, je ich viacero napríklad blaho z krásna, blaho 
z novej myšlienky, blaho z nového priateľstva, atď. Prečo tento výrok vyberá iba 
dve a zároveň ich akoby dáva na úroveň celej množiny, je síce pochopiteľné3, ale pre 
snahu o aspoň čiastočné pochopenie pojmu zdravia mierne mätúce. Prvú polovicu 
tohto výroku bez akejkoľvek straty obsahu môžeme zjednodušiť na: Zdravie je stav 
kompletného mentálneho blaha. A keďže iné ako mentálne blaho neexistuje4, tak 
môžeme povedať: Zdravie je stav kompletného blaha.

Čo sa týka druhej časti výroku - a nie iba absencia choroby, alebo slabosti. Nie je 
tu ďalej priblížené čo sa pod pojmom choroba alebo slabosť myslí. Ak sú to stavy, 
pri ktorých človek nemôže pociťovať kompletné blaho, alebo blaho. Potom by mal 

1 Well-being – blaho, blahobyt
2 Constitution of the world health organization, 2006.
3 Jedným z dôvodov je, že je pomerne dôležité pre dnešnú dobu na nich upozorniť. Bližšie o tom v kapitole 

determinanty zdravia.
4 Ak by aj existovalo, existuje niečo ako blaho, ktoré nie je na mentálnej úrovni, tak sa o ňom preto nedá uvažovať 

ani pomenovať a teda to nie je „blaho“.
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podľa tohto výroku existovať aj stav čiastočného blaha, ktorý nie je ani zdravím 
ani chorobou, ani slabosťou. To nás privádza k otázke či aj počas choroby, slabosti 
môže človek pociťovať čiastočné blaho? Ak áno, tak či aj úplné? Pojem blaho je 
pre tento výrok kľúčový. Čo je blaho, to ale neuvádza. Znovu vidíme pokus o de-
finovanie nedefinovateľného pojmu iným nedefinovateľným pojmom. Zároveň ale 
nachádzame aj prakticky použiteľnú informáciu v otázke – je podľa tohto výroku 
zdravie synonymom blaha? Sú obidve len rôzne predstavy o tej istej skutočnosti? 
Odpoveď môže mať výrazný dopad na predstavu o „zdraví“. Podobne ako pri pojme 
zdravie, aj pri pojme blaho sa nám objaví nejaká väčšinou príjemná predstava, či 
pocit. Zdá sa to veľmi jednoduché. Ale čo v prípade, ak na dosiahnutie blaha jedné-
ho, je z nejakých dôvodov potrebné zrušiť blaho iného. Môže ísť o jednotlivcov, či 
skupiny ľudí. Takéto znižovanie blaha a teda podľa výroku WHO zrušenie zdravia 
je celkom bežné. Vidíme ho napríklad vo vzťahu nadriadený/podriadený, či už sa 
jedná o vzťah štát/skupina, rodič/dieťa, učiteľ/žiak, riaditeľ/zamestnanec, lekár/
pacient. Uvediem jednoduchý príklad. Pacient vďaka svojej životospráve začína 
mať nadváhu, ale keďže sa nemusí obmedzovať, opísal by svoje pocity ako blaho. 
Lekár vie, že ak bude takto pokračovať, s vysokou pravdepodobnosťou sa dostane 
do stavu obezity. S tým súvisí možnosť viacerých ochorení. Preto odporučí pacien-
tovi, aby zmenil životosprávu. To lekárovi môže privodiť pocit zadosťučinenia 
a blaha. Naopak pacientovi pocit obmedzenia až strachu a zníženie blaha a teda 
zníženie či „zrušenie“ zdravia. Podľa výroku WHO sa môže zdať, že lekár dosia-
hol presný opak toho, o čo by sa mal snažiť. Toto všetko sú len praktické príklady 
a následky jednej z reakcií na pocit blaha - uľpievania a stagnácie. Ak sa človek 
cíti dobre, väčšinou nechce, aby sa tento stav zmenil. Ale život predstavuje vývoj 
a teda zmeny. Teda zdá sa, že v blahu sa nachádza zárodok „nie blaha“ a pociťova-
nie blaha zákonite vedie k jeho strate. Zdravie samo osebe zákonite spôsobí stratu 
zdravia, bez akejkoľvek predchádzajúcej choroby. Inými slovami, choroba je až 
prirodzeným následkom takéhoto pociťovania a charakterizovania zdravia. Pri nie 
len súčasnej všeobecnej predstave zdravia vidíme, že následkom je jeho strata až 
choroba. Je možné špecifikovať zdravie, blaho, tak aby následok bol iný? Áno, ale 
musíme ísť o úroveň hlbšie. Uvedomiť si, že sú len ukazovateľmi jednej zo zák-
ladných podmienok života – vývoja. Prichádzame k uvedomeniu, že akonáhle si 
človek dá na prvé miesto svojho „rebríčka hodnôt“ zdravie, alebo blaho, zákonite 
sa k ich naplneniu nedôjde. Ak by sme chceli popísať zdravie pomocou blaha, je 
potrebné sa vyhnúť efektu uľpievania. V tom prípade predstavíme blaho ako pocit 
z vývoja. Zdravie je stav blaha prameniaceho z vývoja človeka.

Takouto predstavou sme sa výrazne vzdialili bežnému európskemu poňatiu. Ako 
sa teda snažia definovať zdravie iné kultúry?

V Číne je klasická medicína priamo odvodená z taoistickej filozofie5. Pojem zdra-
vie sa tu bližšie nedefinuje, pretože nie je považovaný za cieľ lekárskeho umenia. 

5 Pozri napr. v ANDO, V.: Klasická čínska medicína I.
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Tým je dostať jednotlivca do harmónie s prirodzeným tokom, vývojom života. Až 
s princípom Tao. Ten, ako sa dozvedáme hneď v prvých vetách Tao Te Ting je mys-
ľou neuchopiteľný6. Inými slovami medicína je len jednou zo súčastí cesty človeka 
k rozumom nepochopiteľnému a teda nenapísateľnému.

V Indii medicína pramení z viacerých filozofických systémov. Filozofia sa odrá-
ža už v názve medicíny – Ajurvéda. Ájuh znamená život a véda znamená vedenie, 
poznanie7. Toto „poznanie života“ v svojej podstate sleduje rovnaký cieľ ako čínska 
medicína. Aj keď niekedy volí iné prostriedky.

Presuňme sa teraz od výroku WHO k iným predstavám o zdraví v súčasnej Euró-
pe. V učebniciach fyziológie môžeme nájsť tzv. biologickú predstavu o zdraví. Zdra-
vie je schopnosť organizmu udržovať homeostázu. Pričom homeostázu označujeme 
ako súbor fyziologických mechanizmov, ktoré slúžia k obnoveniu normálneho stavu 
po jeho narušení8. Ako v každej predstave o zdraví aj tu vidíme veľké množstvo 
nedostatkov. Čo je to normálny stav? Znovu narážame na nedefinovateľný pojem. 
Dokonca pri bežnej interpretácii nesprávny. Normálny stav, normálne hodnoty sú 
okrem iného bežne predstavované ako nemeniace sa. Naša evolúcia nám dokazuje, 
že každý nemeniaci, alebo nedostatočne sa meniaci organizmus je odsúdený na vy-
hynutie. Výrok je potrebné doplniť - zdravie je schopnosť organizmu udržovať adap-
tabilnú homeostázu. Stále sa nachádzame na úrovni čisto biologickej. Tá je z pohľa-
du zdravia už dávno prekonaná, podobne ako čistá materialistická filozofia9. Preto 
ešte raz výrok pozmeňme – zdravie je schopnosť jednotlivca udržovať adaptabilnú 
homeostázu. Pričom táto schopnosť je nielen na biologickej, ale aj mentálnej, sociál-
nej a ďalších úrovniach. Týmto sa môžeme dostať k veľmi podobnej predstave, akú 
sme získali úpravou výroku WHO o definícii zdravia.

Väčšina ostatných predstáv o zdraví v literatúre sa podobá týmto dvom opisovaným. 
Ich rozbor by mal podobný priebeh a záver ako pri predchádzajúcich. Preto sa im ďalej 
nebudem venovať, uvediem len jeden z mnohých príkladov – zdravie je zotrvávaním 
vo fyzickej, psychickej a sociálnej zdatnosti10. Výnimočne je možné nájsť aj mierne iné 
výroky napríklad – Zdravie je podistým najväčšie dobro, ktorým človeka obdarila matka 
príroda11. Ich interpretácia z pohľadu na zdravie bude podobná ako predchádzajúca. Ale 
ich pridanou hodnotou môžu byť aj filozoficko – svetonázorové otázky.

V poslednom rade je vhodné spomenúť, že pre súčasný kapitalistický systém, nie 
sú pojmy zdravie a choroba dôležité. Jediné ich využitie je ako reklamná pomôc-
ka. Pre tento systém je dôležitý iba pojem zdravý, alebo chorý jedinec. Pričom ich 
približná predstava môže byť asi takáto - Zdravý jedinec je taký jedinec, ktorý či 
už priamo, alebo nepriamo nevyžaduje vynakladanie finančných či iných prostried-

6 Pozri napr. v KRÁL, O.: Kniha mlčení.
7 Pozri napr. v VASANT, L.: Učebnice Ájurvédy.
8 Pozri napr. v KITTNAR, O. et al.: Lékařská fyziologie.
9 Je problematické tvrdiť že všetko, či niečo je, alebo nie je hmota, keď veda dokazuje, že vôbec nevieme čo je to 

hmota.
10 KORDAČ, V. et al.: Vnitrní Lékarství Úvod do studia a vyšetrovací metody.
11 MICHAJLOV, V. M.: Zdravie človeka a pokrok medicíny.
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kov od organizácií či jednotlivcov, ktorí sú štátom oprávnení poskytovať zdravotnú 
starostlivosť. Pričom pod zdravotnou starostlivosťou sa tu rozumie súhrn postupov 
vybraných dohodou väčšinou na základe finančno-právno-technických medzí z cel-
kovej množiny známych aj neznámych postupov ako takých. Pričom pod pojmom 
postup sa tu chápe vykonanie akejkoľvek aktivity vedúcej k akémukoľvek a teda 
nie len stanovenému cieľu. Chorý jedinec je potom analogicky taký jedinec, ktorý 
či už priamo, alebo nepriamo vyžaduje vynakladanie finančných či iných prostried-
kov od organizácií či jednotlivcov, ktorý sú štátom oprávnení poskytovať zdravotnú 
starostlivosť. Alebo – zdravý jedinec ja taký, ktorý vytvára kapitál a chorý jedinec je 
taký, ktorý využíva kapitál, teda vytvára dopyt po produkte. Je všeobecne známym 
faktom, že tzv. rast dopytu podporuje rast ekonomiky. Z pohľadu kapitálu je preto 
takýto pohľad tzv. win – win stratégiou. Je každého slobodnou voľbou akým spôso-
bom sa chce pozerať na svet, či z pohľadu človeka, alebo kapitálu, alebo inak.

Uchopiť podstatu pojmu „zdravie“ nie je na úrovni myslenia možné. To nie je nič 
výnimočné, skúsme si to priblížiť na inom pojme, napríklad – stolička. Ak sa povie 
stolička, väčšina ľudí si vie nejakú, príp. nejaké stoličky predstaviť, podobne ako 
„zdravie“. Ale predstava stoličky môže byť u rôznych ľudí veľmi rozdielna. Môže 
mať štyri nohy, ale aj viac, menej až žiadnu, môže to byť kus pňa, kameň, alebo 
napríklad pre jogínov zaostrené hroty klincov. Už to naznačuje, že zadefinovať vše-
obecne, čo to stolička je, nebude jednoduché. Mohli by sme to skúsiť - Stolička je 
niečo na čom sa dá sedieť. Potom je potrebné zadefinovať čo to znamená „sedieť“. 
Ak použijeme dostatočne voľnú definíciu, tak na všetkom sa dá sedieť. Tak by sa 
dalo povedať, že všetko je „stolička“. A teda by sa nám stratila definícia všeobecnej 
stoličky, pretože by sa stratila potreba, ale hlavne význam pojmu stoličky ako ta-
kej. Alebo by sme použili „striktnejšiu“ definíciu sedenia, ktorá by ale musela byť 
kompatibilná s viac ako jednou konkrétnou stoličkou. Potom by existovalo pravde-
podobne nekonečne veľa vecí, na ktorých sa dá sedieť, ale aj nekonečne veľa vecí, 
na ktorých sa nedá sedieť. To by sa na prvý pohľad mohlo zdať ako dobrá definícia. 
Upozorňujem na to, lebo existuje veľa takýchto na prvý pohľad dobrých definícií. 
Otázkou, ktorá ale aj túto definíciu robí nevhodnou je – na základe čoho sme zvolili 
„striktnosť“ definície sedenia? Na základe nášho rozumu, ktorý je čiastočne sub-
jektívny, ale hlavne je len pozorovateľom. Pozorované sedenie sa samo rozumovo 
popísať nevie. Treťou možnosťou by bolo zadefinovať „sedenie“, alebo „stoličku“ 
pomocou ďalšieho pojmu, pojmov. To by bolo opakovanie snahy zadefinovať stolič-
ku pojmom „sedenie“ s podobným výstupom, teda bez hľadanej definície.

To, že nie je možné, znovu opakujem, na úrovni myslenia, zadefinovať všeobecnú 
stoličku, neznamená, že niečo také ako „všeobecná stolička“ neexistuje. Určite to ale 
znamená, že nedokážeme zadefinovať ani konkrétnu stoličku. Vieme ju len a záro-
veň až tak dobre popísať, aby si človek vedel zefektívniť isté časti svojej existencie, 
napríklad tým že si „blažene“ „sadne“. Analogicky veľmi podobné, je to s pojmom 
„zdravie“. Dôvod prečo sa nám to javí rozdielne je, že väčšina ľudí prisudzuje väčšiu 
dôležitosť „zdraviu“ ako „stoličke“.
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Choroba a jej súvis zo zdravím

Zdá sa, že význam pojmu choroba je každému jasný. Spomeňme ale napríklad, 
že niektoré farmaceutické firmy vymýšľajú nové „neexistujúce“ choroby. Pretože 
na zdravých ľuďoch, ktorí si myslia, že sú chorí, sa dá veľmi dobre zarobiť12. Tu 
vzniká veľa zaujímavých otázok. K našej téme načrtnime dve. Ak je každému jasné, 
čo to je choroba, ako je potom možné, že veľké množstvo ľudí sa dá presvedčiť, že 
sú chorí, hoci nie sú? A ešte možno zaujímavejšia – ak si človek myslí, že je chorý, 
neznamená to že je naozaj chorý?

Jednou z klasických predstáv o chorobe je napríklad: Choroba je stav, kedy je 
zmenená, alebo porušená funkcia jedného alebo aj viac orgánov13. Ako vidíme, nie 
vždy je takáto predstava dostatočná.

Na to aby sme získali presnejšiu predstavu o konkrétnej chorobe, snažíme sa zistiť 
mechanizmus jej vzniku a ďalšieho rozvoja. Na lepšie pochopenie mechanizmu, potre-
bujeme vedieť príčinu. Príčina konkrétnej choroby je teda zásadná pre porozumenie. 
Podobne pri snahe o pochopenie choroby, chorôb ako takých, by nám mohlo pomôcť, 
ak by sme našli ich príčinu, dôvod, zmysel14. Dôvod, prečo vôbec choroby ako také 
existujú. Na to máme viacero názorov. Ako prvý si uveďme, že príčina neexistuje. 
Choroba vzniká náhodne. Ľudský rozum, si ale nevie predstaviť skutočnú náhodu a už 
vôbec nie náhodný vznik. Túto predstavu môžeme teda zaradiť na úroveň rano-ná-
boženských predstáv. Jej nevýhodou je, že silná viera hraničiaca až s presvedčením 
v ňu, zákonite vedie k chorobe a, alebo rýchlej smrti. Z evolučného hľadiska je veľ-
mi nevýhodná. Všetky ostatné, evolučne omnoho výhodnejšie predstavy už zahrňujú 
v sebe ideu zmyslu, alebo príčiny chorôb. Tie sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií. 
Prvou z nich je, že choroby majú príčinu a zmysel, ale človek nevie aký. Príkladom 
je predstava, že choroby vytvára akási nadprirodzená bytosť, ale človek nevie prečo. 
Do druhej kategórie patria predstavy, že choroby majú zmysel a človek ho aspoň čias-
točne môže spoznať. Sem patrí tiež napríklad predstava nadprirodzenej bytosti, ale 
tá choroby vytvára ako trestom za niečo. Rovnako sem patria predstavy, že choroby 
upozorňujú na narušenie prirodzenej rovnováhy živej bytosti. Do tejto kategórie spadá 
aj predstava, že ak je zdravie akýmsi pozitívnym ukazovateľom vývoja človeka, tak 
choroba je negatívnym. Inými slovami, ak vývoj jednotlivca nie je optimálny, môže 
sa to prejaviť chorobou. A teda zmyslom choroby je tu upozorniť na nie optimálnu 
odchýlku od vývoja živej bytosti. To, že na pri vzniku choroby spolupôsobí veľké 
množstvo faktorov, je prirodzené, lebo multifaktoriálny je aj vývoj jedinca rovnako 
z pohľadu príčin, mechanizmu, následkov aj samotného subjektu.

V praxi sa môžeme stretnúť z rôznymi modifikáciami aj kombináciami týchto 
názorov. A určite zaujímavým je fakt, že pomerne veľké množstvo zdravotníckych 

12 Pozri napr. v MOYNIHAN, R. – HEATH, J. – HENRY, D.: Selling sickness: the pharmaceutical industry and 
disease mongering.

13 CHROBÁK, L. et al.: Propedeutika vnitřního lékařství.
14 Zmysel je možné chápať ako príčinu aj ako príčinu príčiny.
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pracovníkov sa snaží vyhnúť zodpovedaniu, alebo vôbec položeniu si tejto otáz-
ky zmyslu chorôb. Napriek tomu, že práve uvažovanie o názore na pôvod chorôb 
ovplyvňuje to, či a ako by bolo vhodné ich liečiť. Nehľadanie otázok a odpovedí, 
potom dáva možnosť vzniku aj takých, na prvý pohľad nepochopiteľných fenomé-
nov, ako vytváraniu „neexistujúcich“ chorôb, reakcií populácie a pod. Nemalo by 
byť dôležitejšie či a kedy si lekár uvedomí, že pacient je chorý, ako to, či a kedy si 
pacient uvedomí, že je chorý.

Vysokoškolské učebnice a ďalšia odborná literatúra zameraná na európsku me-
dicínu sa vo veľmi malej miere, dokonca až žiadnej, venujú snahe pochopiť zdravie 
a chorobu ako také. Zdá sa, že pre praktickú liečbu to nie je až tak potrebné. Ale 
ako má lekár liečiť, ak sa nesnaží priblížiť k podstate? Výsledkom napríklad je, že 
podľa odhadov až okolo 90 percent populácie nie sú podľa „definície zdravia WHO“ 
zdraví.

Tento text sa snaží vymedziť niektoré plochy možností uvažovania o zdraví 
a chorobe. Pre snahu o skutočné pochopenie je to nedostatočné. Je potrebné ísť viac 
do hĺbky, čo nie je takýmto spôsobom možné. Vyžaduje to osobnú snahu o kvalitné 
pozorovanie dejov, neustále prebiehajúcich v tom, čo zvykneme nazývať - život. 
A následné približovanie sa k ich pochopeniu a poznaniu a tým aj pochopeniu a po-
znaniu samého seba.

Summary

Health and Disease

Ján Štvrtina

What is the aim of medicine? Is it health? The answer is difficult. The answer de-
pends on the definition of the health. In this article some common, but also uncommon 
views on health and disease from Europe, but also from China and India are desri-
bed. In conclusion, in our opinion we are not able with our mind to define the nature 
or essence of health similarly as the nature of life. But it is very important to seek for 
the way to find it.
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Recenzie, správy a podujatia

TYSZKA, P.: Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cie-
lesności człowieka (od końca V do początku IX wieku). Corpus 
hominis jako kategoria kulturowa. Lublin : Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, 227 s.

Recenzovaná monografia predstavuje prípad témy, v ktorej sa pretínajú viaceré 
historické disciplíny. Práca je prevažne historicko-právna, čiastočne historiografická 
a prináša tiež informácie k dejinám medicíny. Totiž ako tvrdí autor, v centre záujmu 
a výskumu je ľudské telo. Najlepším prekladom titulu do slovenčiny bude Barbarské 
zákonníky o činoch proti telu a telesnosti človeka (od konca 5. do začiatku 9. storo-
čia). Corpus hominis ako kategória kultúry. V súvislosti s prekladmi môžeme dopl-
niť, že monografiu vydal autor aj v anglickom znení, vo vydavateľstve Peter Lang 
vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2013 (niekedy sa uvádza aj 2014) s názvom 
The Human Body in Barbarian Laws, c. 500 – c. 800: Corpus Hominis as a Cul-
tural Category. Anglický ekvivalent je o 20 strán dlhší, na internetových odkazoch 
predajcov je dostupný jej obsah a vyzerá tak, že sa jej text oproti pôvodnému veľmi 
nezmenil. Recenzentom knižky lublinského docenta (práve recenzovaná monografia 
bola habilitačnou prácou) Przemysława Tyszku bol významný poznanský profesor 
Jerzy Strzelczyk a ako autor monografie uvádza v poďakovaní, obsah konzultoval 
aj s kolegom z Lublina, nemenej známym znalcom barbarskej Európy, Jackom Ba-
naszkiewiczom.

V rozsiahlejšom úvode kladie autor postupne otázky spojené s možnosťami 
výskumu, metodológiou, interpetáciou prameňov a syntézou záverov. Predpovedá 
v tejto časti aj niektoré z dielčích záverov celého textu (chápanie tela – telo oddelené 
sémanticky od končatín – kontext vnímania tela – odraz kontextu v textoch). Nále-
žitý priestor venuje vstupu do materiálu, z ktorého bude vychádzať, čiže textom bar-
barských zákonníkov, vzťahu historického textu tohto charakteru a kultúrno-sym-
bolického obsahu pojmu „telo”. Súčasťou úvodu sú tak štyri podčasti (problematika 
práce, prehľad doterajšieho výskumu, metóda výskumu barbarských leges, prehľad 
cieľov práce). Okrem prehľadu literatúry sa však celým úvodom prelína akoby rov-
naký motív – zvýrazňovanie jednotlivých ťažkostí a komplikácií výskumu. Pozi-
tívnou črtou práce sú priebežné sumarizácie umiestnené po určitých častiach textu. 
V tejto úvodnej časti je to nápomocné, pretože je niekedy náročné odseparovať myš-
lienkovú líniu hlavných výziev témy od ďalších bočných, sprievodných podotázok. 
Prvou najjasnejšie formulovanou otázkou v úvodnej časti úvodu je fenomén vzťahu 
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tela a častí tela ako dvoch významovo odlíšených pojmov. Otázkou číslo dva je pre 
autora kontext v akom sa v zákonníkoch objavuje samo telo. Domnievame sa, že 
zmena poradia by v evolúcii myšlienok v texte pôsobilo lepšie. V každom prípade, 
v súvislosti s riešením „reality právneho pojmu” deklaruje historicko-lingvistický 
prístup, vracia sa k veľkému nemeckému filológovi Brunovi Snellovi a termínom 
u Homéra. Prvá spomenutá otázka v sebe zahŕňa opticky vypuklý rozdiel medzi 
dnešnou a stredovekou optikou. Preto bude ako taká často kladená naprieč monogra-
fiou na viacerých miestach. Rozdielnosťou dvoch optík je, že dnes vnímame časti 
tela ako neoddeliteľné súčasti tela a tiež človeka ako osobnosti, pričom v leges, ako 
autor predpokladá, sú časti tela skôr akýmisi objektami, ktoré telu prináležia. Sú 
akoby „povedľa”, a vonkoncom nie sú nevyhnutnými súčasťami „človeka”. Zároveň 
pri vstupe do dejín termínu „telo” prezrádza, že vo forme corpus, má vo všetkých 
skúmaných zákonníkoch význam mŕtveho tela, telesných pozostatkov.

Bázou informácií sú logicky barbarské zákonníky. Možno je priestor poskytnutý 
bazálnym otázkam kritiky a interpretácie historických prameňov až zbytočne veľko-
rysý (podobne ako rozvádzanie klasických otázok napr. ako veľmi sa vieme vcítiť 
do mysle stredovekého človeka), avšak musíme brať do úvahy, že text nemusí byť 
určený iba pre profesionálnych historikov (alebo študentov). Pre nás je dôležitým 
faktom to, že leges, ktoré upravujú odškodnenie za fyzické útoky na človeka (resp. 
na konkrétne časti jeho tela) sú jednými z mála dokumentov s opisom tela človeka 
(jeho častí a ich „významu” pre človeka a tiež spoločnosť) z tohto obdobia. Právne 
zbierky „západných” barbarov (vymenované na s. 11) sú podľa autora vhodným 
objektom výskumu aj z toho dôvodu, že odrážajú „prechod germánskych kmeňov od 
tradičnej kultúry šírenej ústne ku kultúre písaného slova, typickej rímsko-kresťan-
skými črtami”. Chronologicky ich vymedzuje vlastne faktom ich vzniku (od prelomu 
5. a 6. storočia do začiatku 9. storočia), geograficky priestorom sídel barbarských 
kmeňov, Vizigótov, Longobardov, Frankov, Burgundov a podobne. Za zmienku stojí, 
že autor v úvode ani na ďalších miestach nespomína polemiku alebo históriu termínu 
„Germán” (kmene nazýva bez výnimky germánskymi) pričom identifikácia rôznych 
skupín s „germánstvom”, alebo „germánska” či iná identita týchto skupín je predme-
tom rozsiahleho diskurzu etnogenéz, ktorý v sebe zahŕňa napríklad aj otázky súvisu 
etnicity a práva. Autor však spomína historikov, ktorí sa čiastočne na tomto diskurze 
aj podieľali (napríklad Wolf Liebeschuetz, Brigitte Pohl-Resl v zborníkoch Waltera 
Pohla). V prehľade doterajšieho výskumu sa autor nemýli, keď tvrdí, že konkrétne 
téme monografie sa venovalo okrem neveľkého množstva menších článkov (Neil 
McLeod, Patrick Wormald, rok neskôr po recenzovanej monografii vyšla skoro na 
vlas podobná práca zosnulej Elisabeth Oliver The Body Legal in Barbarian Law) 
a monografie Anette Niederhellmann veľmi málo historikov. Samozrejme, barbarské 
leges v iných rôznych konotáciách a interpretáciách boli predmetom živého a hl-
bokého záujmu minimálne od 19. storočia. V spomenutej extenzívnej monografii 
Niederhellmann (Arzt und Heilkunde in den frühmittelalterlichen Leges) vypraco-
vala katalóg poškodení z medicínskeho pohľadu, porovnávala úpravu odškodnení 



147

Historia Medicinae Slovaca II. Recenzie, správy a podujatia

v jednotlivých zákonníkoch, vzťah ku konkrétnym skutočnostiam spojených s telom 
a telesnosťou (tehotenstvo, trvalé následky), a podobne. Predstavuje najdôležitejšiu 
pozíciu sekundárnej literatúry v predloženej práci.

V recenzovanej monografii, žiaľ, nájdeme miesta, ktoré pôsobia rušivo. Jedným 
z nich je natiahnutý prehľad literatúry, ktorý pôsobí vo svojom dôsledku dvojitým 
negatívnym účinkom. Prvým je, že sa výpočet literatúry mení na menšie medajlóny 
a anotácie, pričom na záver autor konštatuje, že ani tie spomenuté pozície nie sú pre 
tému veľmi nápomocné (!). Ako sa dostávame k časti o prameňoch, uvedomíme 
si, že sa v texte znovu stretávame so zvýraznením textuálno-kritických a interpre-
tačných komplikácii spojených s témou. Mierne nekoncepčne pôsobí podkapitola 
k prameňom k téme (po prehľade špecializovaného historicko-právneho výskumu), 
návrat k historickej Rechtsschule (ktorá si azda zaslúži viac miesta), aj povinné spo-
menutie niektorých pozícií (Andrew Wallace-Hedrill, Rosamond McKitterick, Ian 
Wood, a iní), ktoré sa venujú barbarským kodifikáciám vo všeobecnejšie rovine. 
V podkapitole o obraze tela v historickom výskume (a historických textoch) znovu 
poukazuje na povinné pozície (Jean-Claude Schmitt, Jacques LeGoff, Marc Bloch), 
ktoré v rôznych aspektoch skloňovali fenomén tela a telesnosti v stredoveku, pričom 
aj vzhľadom na rozsah tejto podkapitoly by tieto postrehy vôbec neprekážali v po-
známkovom aparáte. Nasledujúcou z úvodných častí je Metodológia výskumu bar-
barského práva, kde znovu vstupuje do už avizovanej klasickej otázky povahy pra-
meňov a ich výpovednej hodnoty. Povinne poznamenáva, že normatívne historické 
texty sú špeciálne ešte svojím komplikovaným vzťahom s realitou. Po prvé, pretože 
je samozrejmé, že predstavujú akýsi žiadaný, ideálny stav – normu, po druhé, pre-
tože nie je vždy jasné, či boli nakoniec (analyzované zákonníky) aj záväzné v praxi, 
konkrétne, či boli brané do úvahy pri súdoch (s. 20).

V Prehľade cieľov práce čiastočne opakuje úvodné myšlienky, predstavuje pra-
mennú bázu, a znovu spomína historicko-filologickú metódu, čiže klasickú histo-
ricko-právnu metódu výskumu jednotlivých právnych termínov (porovnaj v našom 
prostredí monografiu Tomáša Gábriša a Roberta Jágera Najstaršie právo na Sloven-
sku? z roku 2016). Autor v tejto časti úvodu (na s. 22) prechádza k vlastnej štruktúre 
práce. V kapitole II. a III. sa chce zamerať na telo ako kultúrno-sémanticko-antro-
pologickú kategóriu, chce porovnávať právne texty s iným naračným materiálom 
a podobne. Otázka, ktorá nás bude po celý čas sprevádzať, je spomínaný obraz tela 
a spôsob akým je opisované, zároveň tiež čo už avizoval, vzťah tela a jeho častí 
(končatín, hlavy, orgánov), v kapitole III. Až tu sa dostaneme k téme, ktorá je titu-
lom monografie. V tej časti chce opísať mechanizmy a pohyby, na základne ktorých 
sa prikladá jednotlivým častiam tela určitá vážnosť či hodnota sensu stricto pretože 
ublíženie (poškodenie) konkrétnej časti tela a jej funkcie bolo kompenzované kon-
krétnou sumou. Čiže systém odškodného reflektoval hierarchiu častí tela.

V IV. kapitole si praje autor čitateľa uviesť do iného aspektu právnej historiogra-
fie, resp. chce predstaviť sociálny kontext ako zločinov proti telu a telesnosti, tak 
aj vyvodzovaných trestov. V systéme kompenzácií a postihov vidí rovnako odraz 
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spoločenskej hierarchie (skupiny spoločnosti, pohlavie). Po úvode prechádza k prvej 
riadnej kapitole. Je na škodu publikácie, že autor nejde do kritiky prameňa v úplnom 
zmysle, ale skôr do predstavenia najdôležitejších prác, ktoré sa barbarským kodi-
fikáciám venovali. Potom ako znovu zvýrazní zložitosť ním vybranej témy, váhu 
viacerých faktorov, ktoré na podobu a formu barbarských zbierok vplývajú (vlastná 
tradícia barbarov, vzory rímskeho práva, vplyv kresťanskej kultúry slova a písma), 
oblúkom sa vracia znovu do literatúry, ktorá bola spomenutá už v úvode. Na sko-
ro desiatich stranách (s. 25-32) rekapituluje pohľady Wolfganga Sellerta, Patricka 
Wormalda, Hermanna Nehlsena a ďalších na vývoj a formu právnych noriem, na 
vzájomné konotácie a paralely obsahov, reflexiu reality, spätne aplikáciu v praxi, 
a podobne. Ide o dôležitú diskusiu a rovnako zaujímavé čítanie, ale text v týchto 
miestach odbočuje od očakávanej línie. Postrehy právnej historiografie by pôsobili 
azda lepšie v poznámkovom aparáte – predovšetkým pretože iba sprevádzajú tému 
monografie, priamo do nej nevstupujú.

Obsahom nasledujúcej podkapitoly je práve jeden z okruhov, ktorý bol predme-
tom historicko-právneho diskurzu vyššie uvedených autorov, čiže vzťah „tradičné-
ho“ a neskoršieho „netradičného“ práva. Autor sa, z nášho pohľadu, znovu dopúšťa 
jemne rušivej, koncepčnej chyby. Načrtáva sprievodný problém témy, pričom pri 
nahliadnutí do neho sa neraz ukazuje, že ide o „večnú“ otázku právnej historiografie, 
ktorú nie je možné analyzovať ani predstaviť vo väčšej či menšej úplnosti vo forme 
odseku, či podkapitoly. Autor si tak vystačí iba s odkázaním na literatúru, pričom na 
ďalšom mieste aj priamo komentuje konkrétne závery niektorých historikov. Sme 
toho názoru, že v tomto prípade je lepšie iba naznačiť určitý s témou prepojený 
diskurz (v poznámkach ho dokumentovať konkrétnou literatúrou), pretože inak tieto 
miesta pôsobia ako nedotiahnuté do konca, autor vlastne celú problematiku (proces 
vzniku zákonníkov, veľká téma konkurencie právnej obyčaje a noriem iného typu, 
ich hierarchia, vzájomné prepojenia medzi zákonníkmi) ani nemá možnosť načrtnúť, 
nepredstaví väčšinu „názorových“ pozícií či podstatnejšiu časť existujúcich prác. 
K tomu sa pripája opätovné spomínanie v úvode stanovených otázok, ku ktorým 
teraz autor smeruje cez rekapituláciu názorov (Nehlsen, Wormald, Schott) na pro-
ces vzniku vybraných leges (Lex Salica, Lex Lex Baiuvariorum, Lex Alamannorum, 
Edictum Rothari). Do s. 47 sa zameriava na problematiku možných vysledovateľ-
ných nánosov na pôvodnej barbarskej právnej tradícií, resp. jej reflexie v právnych 
zbierkach. Možno preto povedať, že prvá kapitola (do s. 49) bola zamýšľaná ako 
historiografická štúdia (kapitola). Z dôvodu, že literatúra priamo k téme monografie 
je skutočné skúpa, autor tieto miesta doplňuje menšími exkurzami do problémov 
týkajúcich sa barbarských právnych zbierkov ako-takých, predovšetkým zvýrazňu-
je bazálne metodologické a interpretačné „nástrahy“. Je to na úkor recenzovanej 
monografie, ale zároveň na úkor „obrazu“ sprievodných tém, ktoré, ako sám autor 
priznáva, tu nemôžu byť predstavené v úplnosti. Záverom prvej kapitoly deklaru-
je, že odteraz sa bude ťažisko textu presúvať smerom ku konkrétnym zločinom (či 
priestupkom). Tie predstavujú samostatné bloky – skupiny noriem v rámci právnych 
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zbierok (spolu s, povedali by sme, úpravami rodinného, či správneho práva). Postup-
ne za sebou menuje zbierky (Lex Ribuaria, Lex Saxonum, Edictum Rothari a iné) 
a s nimi opäť historikov, ktorí sa im venovali, alebo ich ako pramene edovali.

V II. kapitole sa približuje text viac „k telu“, čo potvrdzuje aj názov Chápanie 
tela človeka v leges a naračných prameňoch. V jej podkapitolách prichádza ku kon-
krétnym termínom – latinskému corpus, germánskemu hreo/hreu/hraiwa, ktoré oba 
znamenajú v lexikologickom význame „telo“, avšak v sémantickom, ide v prípade 
corpus o „mŕtve telo“ (aj telo nenarodeného dieťaťa, ak nie je možné určit pohlavie). 
Na príkladoch situácií zo zákonníkov (Lex Salica, Lex Baiuvariorum) dokumentuje 
svoje závery. V anglosaskom Práve Aethelberta termín telo absentuje úplne, mŕtve 
telo je opísané pojmom hrifwund, ktorého zložka hrif pomenováva „trup” (u Ba-
vorov hrevavunt a Alamanov hrevovunt, ktoré obe prechádzajú do hrevo a revo – 
„trup”). Do popredia v tej časti vystupuje informácia, že termín „telo“ – corpus sa 
objavuje alebo v situácii ešte nenarodeného človeka, alebo už zosnulého.

Pri jazykovej analýze jednotlivých termínov, pri ktorých predpokladáme, že majú 
právny obsah postupuje autor monografie správnym spôsobom, až do určitého mo-
mentu. Lublinský docent menuje (uveďme aj za iné) termín seolandouefa (napríklad 
z Pactus legis Salicae), okolo ktorého sa točí diskusia právnych historikov, rovnako 
narábajúcich s filologickými metódami (Gysseling, Kern, Van Helten, Eckhardt). Ide 
pochopiteľne o preklad a interpretáciu, ktorá kolíše pri prvej zložke termínu - sêola, 
siole, ziele, od významu „duša“ (blízko dnešnému anglickému soul, alebo nemecké-
mu die Seele) až k významu „život“. Samozrejme ide o zaujímavý exkurz do mysle-
nia autorov právnej normy, Frankov, Longobardov, ktorý chápali bodajže analogicky 
tieto naše dnešné dva termíny (duša – život). Autor monografie sa tu však dopúšťa 
zbytočnej chyby, a to dôvery a závislosti na sekundárnej literatúre. Pre filologický 
rozbor termínov (akýchkoľvek), v tomto prípade historicko-právnych, je zvyčajom 
nazrieť aspoň okrajovo do historických slovníkov, lingvistickej komparatistiky, či 
historickej gramatiky. Pokračuje podobným spôsobom osvetľovania jednotlivých 
pojmov (pre časti tela, membrum) v právach Alamanov, Bavorov, Frankov, špeciálne 
sa venuje termínu „telo“ (caro, corpus) v práve Vizigótov a Longobardov (kde bolo 
telo so svojimi údmi chápané viac „organicky“) a jemne aj ich sémantickým súvis-
lostiam. Fakt že longobardské a vizigótske právne zbierky pracujú s komplexným 
pojmom tela (spolu s údmi a orgánmi) autor nespája s vplyvmi rímskych právnych 
zbierok, pretože tam takto uchopené telo ako objekt práva, ktorý treba chrániť pred 
cudzím poškodením chýbalo. V Justinanových Digesta sa napríklad „telo“ objavuje 
iba v spojení so znesvätením hrobov a telesných pozostatkov. Prameň tohto iného 
chápania tela, povedali by sme medicínsky chápaného tela, ako súboru so sebou 
životne súvisiacich súčastí autor vidí v intelektuálnom podloží kresťanskej náuky 
(v metafore sv. Pavla v Liste Korintským o tele cirkvi).

V ďalšej podkapitole sa znovu vracia k formálnym otázkam kompozície jednot-
livých skupín zákazov týkajúcich sa telesných útokov alebo poškodení. Podkapitola 
je cenným prehľadom zoskupení noriem (ich označenie, počet, zameranie na jednot-
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livé časti – hlavu, nos, zuby, ruky, orgány, a podobne) v Zákonoch Aethelbertha, Lex 
Alamannorum, Lex Frisionum, Lex Saxonum, a iných (s. 69-75). Przemyslaw Tyszka 
však nezostáva teraz pri diplomatickej kritike, analýze pôvodu textu. Otázku spôso-
bu kompozície normatívneho súboru jednotlívých zákonných článkov (v prenesnom 
zmysle) spája trochu zvláštnym spôsobom so samozrejmým faktom, že autor práva, 
legislatívny činiteľ vedel, že telo človeka vyzerá skutočne ako telo človeka (?). Pre-
to spája postup jednotlivých článkov v norme (od určitého čísla v rastúcom sme-
re) s opisom tela – od hlavy po päty (v Zákonoch Aethelbertha, Edictum Rothari). 
Štruktúra právnej normy je preto, ako dôvodí autor, spojená so štruktúrou tela. Čita-
teľa argumentácia, na ktorej konci je svojim spôsobom samozrejmý zámer, mierne 
unaví. O to viac prekvapí, keď autor monografie na ďalších stranách ukazuje, že 
toto tvrdenie platí v prípade štruktúry iba niektorých právnych zbierok! Napríklad 
v Lex Baiuvariorum, Lex Salica ide skôr o skupiny noriem triedených na základe 
inej typológie (s. 76-79), na „zranenia“ a „poškodenia“. Výstupov z uvažovania nad 
skladbou noriem je tvrdenie, že sa nedá nájsť jednotný pôvodný vzorec, o ktorý 
by sa v týchto pasážach opierali jednotlivé barbarské zbierky. Nedá sa jednoducho 
vyvodiť, aký motív (rímska, ústna, kresťanská tradícia, a podobne) stál za konkrét-
nym spôsobom zápisu. S týmto faktom sa jednak autor nemieni zmieriť a preto je 
predmetom ďalšej podkapitoly (a podkapitol) skúmanie jednotlivých činiteľov, ktoré 
mali na daný spôsob zápisu právnej normy, a teda aj na spôsob chápania tela ako ta-
kého v prostredí vzniku normy vplývať. Týmito činiteľmi sú podľa autora 1) vôbec 
fakt, že predmetom noriem je ľudské telo, 2) vplyv ústnej a písomnej podoby práva, 
3) pohanská alebo kresťanská tradícia. Pre zjednodušenie, prvým činiteľom, ktorý 
vplýva na formu zápisu noriem, kde napríklad v poradí po sebe „barbarský záko-
nodarca“ menuje rôzne násilné poškodenia hlavy a mozgu a až neskôr prechádza 
k poškodeniam rúk, je skutočnosť fyzickej konštrukcie tela. Pre účel členenia leges 
preto postupujú normy akoby s telom aj preto, aby sa každý jeden článok venoval 
jednej časti tela, resp. náhrade za jej poškodenie. Text, žiaľ, znovu v týchto miestach 
stráca na dynamike, pretože autor sa stále vracia k rovnakým otázkam (ktoré znovu 
patrične predstavuje) a k rovnakým záverom akurát okružnou cestou. Analýza ústnej 
formy prekazovania práva contra písomná forma zapisovania práva – ako činitele 
s vplyvom na chápanie tela v leges sa autorovi v texte stratila. Pomáha si Einhardo-
vým Životom Karola pre kontext „vnímania tela“ v písomných prameňoch, ale táto 
časť, žiaľ, predstavuje jeden z príliš rozstrelených a preto aj nedotiahnutých myš-
lienkových reťazcov. Riešenie otázky vplyvu kresťanskej eschatológie a pohanstva 
barbarov (autor to vyššie zahrnul ako činiteľ číslo dva) na rozumenie tela (smrti, 
zdravia, poškodenia) v zákonníkoch je preto pre zmenu jednou z tých lepších podka-
pitol (s. 93-100). Ide o vysvetlenie momentu načrtnutého už v úvode, a teda že pojem 
„telo“ figuruje v textoch iba vo význame mŕtvoly, mŕtveho tela človeka. Kodifikátori 
jednych z prvých európskych zákonníkov nepotrebovali „telo“ ako kategóriu, preto-
že v prípadoch odškodnení za konkrétne zločiny, či priestupky figurovali konkrétne 
časti tela (údy, orgány, vlasy, a podobne). Preto sa v zbierkach objavujú konštantne 
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rastúce zoznamy častí tela (od 6. do 9. storočia). Čiže to, že „telo“ nemá pevný výz-
namový obraz v barbarských zákonníkoch, je z praktických dôvodov. Zároveň autor 
nepredpokladá, že oddelenie „tela“ od „človeka“ v jazyku právnych textov malo 
kontext kresťanský. Nedá sa to však presne určiť iba z príkladu ktorý Przemysław 
Tyszka uvádza. Menovite z postihov za skaličenie tela zosnulého v Lex Baiuvari-
orum, ktoré by mali svedčiť o pohanskom „pôvode“ tejto regulácie (kde by mali 
pohanskí „Germáni“ veriť v to, že útok na telo mŕtveho škodí mŕtvemu aj po smrti). 
Úcta k ostatkom v barbarských, „nedávno” pohanských spoločenstvách v rámci už 
kresťanského orbitu je mnohovrstvovým problémom. Je to problém, ktorý prerastá 
vedecký zámer a disciplínu aj recenzovanej monografie.

V III. kapitole prechádzame k avizovaným katalógom telesných častí. Na opisy 
tela sa nakladá konkrétny zločin a naň ďalej trest. Doplňme, že ide vlastne o teo-
reticko-právnu (trichotomickú) konštrukciu právnej normy. Pozitívom, z pohľadu 
historika medicíny, je, že vďaka barbarským právnym textom získava prístup k in-
formáciám (autor to spomína, keď tvrdí, že pôjde o „textové vyjadrenie jednotlivých 
častí tela“, na s. 102). To, čo čitateľ skutočne ocení je prehľadná tabuľka skúmaných 
trinástich leges. V prvom stĺpci sa nachádza počet spomenutých častí tela (od 7 do 
60) a v druhom percento (od 3 do 45), ktoré znázorňuje pomer počtu pre nás zaují-
mavých noriem k celému obsahu zákonníka. Na ďalších stranách sa nachádzajú iné 
tabuľky, teraz už s príkladovými zoznamami častí tela (Lex Ribuaria, Lex Alaman-
norum, Lex Frisionum). Zaujímavým faktom, na ktorý autor nepriamo upozornil 
(keď písal o rastúcich katalógoch častí tela) je, že v niektorých prípadoch (napr. Lex 
Frisionum zo začiatku 9. storočia) zachádza úprava normy do skutočných detailov 
(horné alebo dolné viečka očí, blana medzi pečeňou a pankreasom), ktoré ju spätne 
ovplyvňujú v časti sankcie. Z tabuliek, z trinástich zákonníkov vyselektoval autor 
70 častí tela (s. 108, poznámka č. 11), z čoho 24 je v hlave, 17 je v oblasti trupu, 15 
horných a 12 dolných končatín. Ďalšie strany sa venujú následne typológií predmet-
ných činov, rozdeleniu do možných kategórií. Činov proti jednotlivým častiam tela, 
telesnej integrite ale aj osobnej cti je skoro 500. Rozdelil ich do skupín na základe 
„procesu vykonania“, alebo následkov (s. 117-121) na: odťatie, kastráciu, poškode-
nie zmyslových orgánov, prelomenia kosti, a podobne. Katalóg zranení a častí tela 
je skutočným pozitívom a prínosom monografie. Podobne aj zvýraznenie faktu, že 
saské, frízijské, alamanské zákonníky upravujú separátne odškodnenie za priestup-
ky, alebo zločiny proti ženskému telu (konkrétnym častiam tela), medzi ktoré sa 
počítalo aj obnažovanie.

Pre historiografiu „vied o tele” je monografia prínosná, pretože na počiatku uva-
žovania a právnej normy stojí presná časť ľudského tela. Zločiny a priestupky sú 
priraďované k časti tela (napr. noha od kolena vyššie/noha od kolena nižšie) v kom-
binácii s procesom (odťatie, poškodenie). Trestná regulácia závisí od miery poško-
denia. Napríklad pri ublížení hlavy je rozdielom ak je 1) preťatá koža na hlave, 2) 
odkrytá lebka, 3) prasknutá lebka, 4) viditeľný mozog (Lex Alamanorum). Telo je 
opisované vo svetle zločinov, alebo priestupkov voči nemu. Ďalšou skupinou feno-
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ménov vyselektovaných z leges v ďalšej podkapitole sú Následky zločinov proti telu. 
Opisy následkov sú z medicínskeho hľadiska špeciálne zaujímavé, pretože ukazujú 
vzťah medzi orgánom alebo končatinou a jeho funkciou. Funkcie sú zhodnocova-
né z pohľadu spoločenskej hodnoty (komunikácia, práca, plodnosť). V nasledujúcej 
podkapitole prechádza autor k úprave odškodného (s. 139-143). Elisabeth Oliver sa 
venovala tejto problematike v zákonoch Aethelberta a podobným spôsobom pokra-
čuje docent Tyszka s Lex Saxonum, Lex Frisionum a Lex Thuringorum. Na nasle-
dujúcich stranách sa venuje systému týchto taríf a tým aj akýmsi „prahom” kvót za 
určité ublíženie. Sumy odškodného sa logicky znásobujú v závislosti od vážnosti 
následkov, na základe čoho vieme vyčleniť „najcennejšie” orgány z pohľadu barbar-
ských kodifikátorov (oko, genitálie, dlaň, jazyk, a podobne).

Kapitola IV. Percepcia tela človeka a spoločenské rozvrstvenie germánskych 
kmeňov začína na 151. strane. Cieľom je hľadať sociálny kontext, ktorý stojí za 
mechanizmom a výškami odškodného (iné odškodné prináleží za znetvorenie tváre 
slobodnému a iné otrokovi). Skutočnosti dokumentuje na niekoľkých príkladoch 
zo zákonníka ripuárskych Frankov, Sasov a Rothariho ediktu. Podkapitolu o prí-
činách spoločensky podmieneného rozdelenia výšok odškodného kazí krkolomná 
argumentácia a nečakane „vzdialený” naračný prameň (Islandská sága), ktorý má 
slúžiť na dotvorenie obrazu spoločenskej štruktúry. Komparácia vybraných prí-
kladov dopĺňa jemne rozbitú koncepciu, totiž text (s. 161-164) je akoby pokra-
čovaním úvodu tejto kapitoly (s. 151-153), s drobnými doplnkami. Rozdielnosti 
v sankciách noriem postavené na statuse poškodených sú predmetom analýz aj 
na nasledujúcich stranách (v Lex Frisionum, Edictum Rothari). Porovnáva pre-
dovšetkým ženy a mužov, slobodných a neslobodných. Zvlášť rozvinutý systém 
spoločenskej hodnoty jednotlivých „statusov” ľudí (kojaca žena - žena vo veku 
keď už nemôže mať deti) a ich častí tiel - a z toho vyplývajúceho odškodnenia ro-
dine poškodeného vo forme časti wergeldu je v Pactus legis Salica. V sumarizácii 
podkapitoly (s. 175) rekapituluje autor najvypuklejšie rozdiely medzi jednotlivý-
mi zbierkami. Pozitívom týchto častí je otázka „humanity” stredovekého práva 
(otrok vo vzťahu k telesnej integrite nie je iba vecou). Mínusom je, že autor otvá-
ra veľké témy, ktoré odťahujú pozornosť čitateľa od textu a zároveň to, že témy 
nezostanú úplne komentované. Musíme doplniť, že ku veľkej téme barbarských 
spoločnosti, ich práva, vrstiev, vzťahov a procesov akokoľvek nadčasová práca 
Karola Modzelewského jednoducho nestačí, pričom o kvalitné texty k tomuto ob-
dobiu a problematike nie je núdza (nie sú to iba starší, či mladší nemeckí, rakúski, 
britskí autori, ale aj poľskí, českí a slovenskí historici). Záverom kapitoly prináša 
svoje závery. Tvorí štyri kategórie systémov odškodnení (franský, longobardský, 
frízský, bavorský model) a formuluje názor, že model rozvrstvenia spoločnosti je 
reflektovaný v jej trestnom práve. Kvóta odškodnenia bola závislá skôr od statusu 
človeka v spoločnosti, než „statusu” danej časti tela. K záveru pridáva ešte kratšiu 
podkapitolu kde porovnáva obraz tela človeka a tela zvieraťa, kde je pochopiteľne 
markantným rozdielom ochrana tela zvieraťa a človeka po smrti.
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Desať strán Záveru rekapituluje od počiatku myšlienkový postup následne pre-
tavovaný do textu (telo - corpus a jeho chápanie, metodológia a kritika prameňa, 
sémantika častí tela človeka ako samostatných „od človeka oddelených súčastí”, 
evolúcia právnych zbierok, delenie zločinov, delenie častí tela a ich funkcií, a po-
dobne) po čom nasleduje zoznam primárnej a sekundárnej literatúry a anglické re-
sumé, ktoré je mierne skráteným prekladom poľského záveru s bližším lokalizova-
ním jednotlivých do kapitol.

Pozitívom publikácie a výskumu sú použité pramenné edície. Monografia je vy-
soko členená a napísaná sofistikovaným jazykom. Čo sa týka hĺbky výpovede autora 
k téme (témam), musíme povedať že je sinusoidálna. Na niektorých miestach je vy-
slovene závislý na sekundárnej literatúre a prakticky bez komentárov prenáša názory 
historikov do svojho textu, čím vznikajú miesta menších literárnych anotácií. Na 
iných miestach sumarizuje parciálne podotázky bystrými postrehmi a originálnymi 
závermi. Práci by neuškodilo prečistenie textu od niektorých odsekov (opakova-
nie otázok, problémov, literatúry), keď by takto štíhlejší text postupoval priamejšie 
k vyznačeným cieľom. Nepopierateľným prínosom je vôbec otvorenie v našom pro-
stredí témy, ktorú aj v „západnej” literatúre pokrýva iba minimum zapísaných strán. 
Môže byť inšpiráciou pre podobnú prácu na mladších, stredo-východných právnych 
zbierkach a pre témy, ktoré v sebe skĺbia informácie historicko-právne a informácie 
k dejinám medicíny.

Adam Mesiarkin

Vedecká konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II, 
22. 9. 2017, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Dňa 22. septembra 2017 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
konal druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Hortus Graeco-Latinus 
Cassoviensis, ktorú pod vedením Františka Šimona,1 organizovala katedra klasickej 
filológie UPJŠ.

Od skorých ranných hodín až do neskorého popoludnia odznelo v rámci tohto 
stretnutia veľké množstvo tém a príspevkov kolegov zo Slovenska i Čiech. Pred-
nášajúci prezentovali výsledky svojej práce zo všetkých odborov vied o antickom 
staroveku, latinskej medievalistike a neolatinistike, ako aj z vyučovania klasických 
jazykov.

1 Tituly a vedecké hodnosti všetkých zúčastnených sú v tejto správe z dôvodu veľkého rozsahu vynechané.
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Program konferencie bol veľmi pestrý. Keďže bolo pripravených tridsať pred-
nášajúcich v rámci jedného dňa, museli byť jednotlivé vystúpenia usporiadané do 
viacerých, od popoludnia už paralelných, blokov.

Konferenciu otvoril príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ Oľgy Orosovej, 
ktorá vo svojom úvodnom slove privítala všetkých účastníkov a vyjadrila osobnú ra-
dosť z kontinuity klasických jazykov, ako aj veľkému záujmu vedeckej i študentskej 
obce o konferenciu venovanú tejto téme.

Tematické okruhy príspevkov boli rozdelené do šiestich sekcií. Prvú sekciu „Antiquitas“ 
otvorila svojou prednáškou Oslava božstva s humorem: Kallimachovy hymny Irena Rado-
vá (MU Brno). Nasledovala Daniela Urbanová (MU Brno) s prednáškou Poznámky k užití 
nepřímých otázek u Plauta v kontextu divadelní performance. Peter Fraňo (UCM Trnava) 
predstavil svoje najnovšie výskumy v príspevku Politická interpretácia Ciceronovho spisu 
Paradoxa Stoicorum. Blok uzavrela Marcela Andoková (UK Bratislava) svojím vystúpením 
s názvom Pohľad na pojem tolerantia v historickom priereze. Biblické a antické korene.

V druhej sekcii „Aevum medium, Latinitas nova“, odzneli tieto príspevky: Anna 
Pumprová (OU Ostrava): Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století, 
Miroslav Čovan (UK Martin): Latinská nápisová kultúra stredoveku a raného novo-
veku na území východného Slovenska, Daniel Škoviera (UK Bratislava): Sobášna bá-
seň košickému vzdelancovi Carbonovi, Angela Škovierová (UK Bratislava): Školská 
divadelná hra Gedeon v spracovaní humanistického básnika Ondreja Rochotského, 
Erika Juríková (TU Trnava): Literárne texty v Belových Vedomostiach: výber, funkč-
nosť a spôsob použitia, Katarína Karabová (TU Trnava): Tokajské vŕšky v košických 
historických tlačiach, Jozef Kordoš (TU Trnava): Tyrnavia crescens IV - štvrtý pane-
gyrik Štefana Čibu venovaný Františkovi Telegdymu a Ferdinandovi Pálffymu (Trnava 
1707) a Martin Zborovjan (UVLF Košice): Básnická tvorba Samuela Spillenbergera.

Poobedný cyklus prednášok v sekcii „Lingua“ otvorila Barbora Machajdiková 
(UK Bratislava) svojím príspevkom Dve grécke výpožičky na sikulských nápisoch. 
Markéta Melounová (MU Brno) pokračovala prednáškou s názvom Jazykové kom-
petence Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic: řečtina a řečtí autoři v Harantově 
cestopisu a Ľudmila Buzássyová (UK Bratislava) prednáškou Antická gramatická 
tradícia v gramatografii slovenskej proveniencie 17. a 18. st.

Po krátkej prestávka nasledovala ďalšia sekcia „Historia“, kde poslucháčov zaujal 
Pavol Valachovič (UK Bratislava) svojím vystúpením s názvom Na ceste k dejinám 
starovekého Ríma. Spoločnou prednáškou na tému Hannonis Carthaginiensium regis 
periplus pokračovali Alexandra Ostertagová (UK Bratislava) a Tomáš Klokner (Ma-
lokarpatské múzeum Pezinok). Lubor Kysučan (OU Ostrava) predstavil svoj výskum 
v oblasti rímskych dejín v príspevku Intoxikace římské civilizace olovem – mýtus

nebo realita? Mirón Jurík (MU Brno) prednášal na tému Christianizácia Gótov 
a Kapadócia. Ďalšiu dvojicu prednášajúcich tvorili Nicol Sipekiová a Peter Mach 
(TU Trnava), ktorí predstavili svoju prácu v príspevku s názvom Digesta Iustinia-
nia ich slovenský preklad. Sekciu uzavrela Marta Sendeková (UPJŠ Košice) pred-
náškou Postoj kresťanských biskupov k pohanstvu v 4. storočí.
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Paralelne s prednáškami z histórie prebiehali vystúpenia z bloku „Lingua Latina medi-
cinalis“, v ktorých odznelo viacero príspevkov z oblasti dejín medicíny: Mária Bujalková 
(UK Martin) Galénos o starnutí a starobe, Daniela Rošková (UK Bratislava): Povolanie 
medica na nápisoch z Rímskej ríše - tituli sepulcrales ako pramene k vybraným otázkam 
dejín a Linda Vasiľová (UK Bratislava): Dreckapotheke v diele Quinta Serena. Prednáškam 
didaktického charakteru a anatomickej terminológii sa venovali Aleš Beran (UK Praha): 
Inovace v testování řecko-latinské lékařské terminologie na 1. LF UK a Slávka Oriňáková 
(PU Prešov): Všeobecnolingvistický pohľad na latinskú anatomickú terminológiu.

V rámci paralelnej sekcie „Miscellanea“ vystúpili Jana Balegová (UPJŠ Košice) 
s príspevkom Bocatiovo enkomium Ungaria gratulans, Erika Brodňanská (PU Pre-
šov) s prednáškou na tému Inšpiračné zdroje Jána Webera pre spis Lectio principum. 
František Šimon (UPJŠ Košice) prednášal na tému O latinčine v botanických sche-
dach a Alexandra Kavečanská (UPJŠ Košice) predstavila svoj výskum v príspevku 
O zbierkach typu De viris illustribus.

Vedecká konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II sa zaradila medzi 
významné stretnutia domácich i zahraničných odborníkov s budujúcou sa tradíciou. 
Priniesla veľké množstvo kvalitných tém zameraných na klasické jazyky v antickej, 
medievalistickej, neolatinistickej i didaktickej oblasti. Stretnutie prehĺbilo povedo-
mie odborníkov o bádaní kolegov v rozličných inštitúciách a o nových prístupoch 
k problematike starých jazykov, čo prispelo k vzájomnej informovanosti a spoluprá-
ci viacerých pracovísk. Na záver zostáva len vyjadriť želanie, aby sa v takto úspešnej 
tradícii ďalej pokračovalo, a aby sme sa na budúci rok mohli tešiť z tretieho ročníka.

Daniela Rošková

Jubilejné sympózium z dejín farmácie a medicíny,
29. 9. 2017, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oslávila 65. výročie 
svojho založenia. Pri tejto výnimočnej príležitosti sa na jej pôde dňa 29. 9. 2017 
uskutočnilo „Jubilejné sympózium z dejín farmácie a medicíny“.

Pod záštitou dekana FaF UK prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., sa ujala orga-
nizácie sympózia sekcia dejín farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti pod 
vedením predsedníčky sekcie doc. PhDr. Ľudmily Ozábalovej, PhD. a vedeckého 
tajomníka sekcie PhDr. Tomáša Hamara, PhD.

Na stretnutí, ktoré možno už svojím zameraním označiť za interdisciplinárne, sa 
stretli odborníci z rôznych odvetví výskumu v oblasti dejín farmácie a medicíny: 



156

Historia Medicinae Slovaca II.Recenzie, správy a podujatia

farmaceuti, lekári, historici, filológovia. Podujatie otvoril prodekan FaF UK Mgr. 
Jaroslav Tóth, PhD., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť vedecko-vý-
skumnej činnosti zameranej na dejiny farmácie a medicíny.

Z dôvodu množstva rôznych tém boli prednášky rozdelené do štyroch sekcií. 
Bohatý program dovoľoval vystúpenie s trvaním príspevku 25 minút, po ktorom 
nasledovala živá diskusia. Plný text príspevkov môžu čitatelia nájsť v špeciálnom 
jubilejnom čísle vedeckého časopisu Farmaceutický obzor.

V dopoludňajších hodinách sa prednášalo v dvoch paralelných blokoch, pričom 
odzneli príspevky najmä z oblasti starších dejín. Prednášajúci sa zamerali na histo-
rické a filologické témy pokrývajúce obdobia od staroveku po 19. storočie.

Prvú sekciu otvorila PhDr. Mária Bujalková, CSc. prednáškou „O diagnostike a te-
rapii tuberkulózy v antike“. Nasledoval príspevok doc. PhDr. Ľudmily Ozábalovej, 
PhD.: „Avicenna – Ibn Síná – otec východnej medicíny“. Mladšiemu obdobiu dejín sa 
venoval PhDr. Tomáš Hamar, PhD. vo svojej prednáške „Ján Justus Torkoš – a jeho 
spis Observationes Anatomico-Medicae de Monstro Bicorporeo Virgineo“. V príspev-
ku predstavil lekára z 18. storočia a jeho spis o siamských dvojčatách v Uhorsku. 
Dopoludňajšiu sekciu uzatvorila Mgr. Mária Antolíková svojím príspevkom „Farma-
ceutická veľkovýroba v Piešťanoch – firmy Facet, Marylabor a Panvita“.

Paralelne prebiehali vystúpenia v druhej sekcii, ktorú svojou prednáškou otvorili 
Mgr. Anna Rollerová, PhD. a PhDr. Tomáš Hamar, PhD. Predstavili svoju spoločnú prá-
cu v príspevku s názvom „Terminológia pomenovaní jedovatých rastlín Uhorska v die-
le Pavla Kolbániho.“ Svojou prednáškou z obdobia antických dejín s názvom „Jedlá, 
recepty a hostiny v antickom Ríme“ pokračovala Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Nasledovala Mgr. Angela Škovierová, PhD., ktorá vo svojom príspevku „Ľudové 
receptúry v kazateľskej zbierke Dominika Mokoša OFM (1718 - 1776)“ predstavila nie-
koľko receptov z obdobia 18. storočia. K obdobiu starovekých dejín sa opäť vrátila Mgr. 
Linda Vasiľová s prednáškou „Liečivé rastliny v diele Liber Medicinalis Quinta Serena.“

Po spoločnom obede, ktorý tiež poskytol priestor na plodnú diskusiu, sa témy 
sympózia zamerali na modernejšie dejiny. V dvoch paralelných sekciách odznelo 
množstvo príspevkov zameraných na dejiny farmácie a medicíny najmä 20. storo-
čia. Prvý príspevok s názvom „Zabudnuté rastlinné lieky“ predniesla doc. PharmDr. 
Szilvia Czigle, PhD. Spoluautormi práce boli PharmDr. Tünde Ambrus, PhD., habil. 
Dr.pharm. Nóra Papp, PhD, dr. pharm. Erzsébet Háznagy-Radnai, PhD, Mgr. Jaro-
slav Tóth, PhD. Nasledovala dvojica prednášajúcich doc. PhDr. Eva Morovicsová, 
PhD., MPH a RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. s príspevkom na tému „Vzdelá-
vanie farmaceutov na Slovensku od roku 1948 do 60. rokov 20. storočia.“ Záverečné 
slovo sekcie patrilo Mgr. et Mgr. Silvii Capíkovej, PhD., doc. MUDr. Vojtechovi 
Ozorovskému, CSc. a PhDr. Anne Falisovej, CSc., ktorí predstavili „Legislatívny 
vývoj farmácie na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. storočia.“

Druhú paralelnú sekciu otvoril Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. svojim 
príspevkom „Vedecká škola karbamátov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komen-
ského Bratislava.“ Nasledovala prednáška doc. RNDr. Jozefa Kolářa, CSc.
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„Několik poznámek ke vzniku znaku Farmaceutické fakulty VFU Brno“ a na zá-
ver Mgr. Katarína Pekařová, PhD. predstavila svoj výskum v príspevku s názvom 
„Z príručnej knižnice lekárnika v 19. storočí“.

Záverečné slovo podujatia patrilo prezidentovi Slovenskej farmaceutickej spo-
ločnosti prof. Jozefovi Čižmárikovi, ktorý kladne zhodnotil priebeh stretnutia a vy-
jadril osobnú nádej na založenie tradície spoločných vedeckých stretnutí.

Na záver podujatia pozvali organizátori všetkých zúčastnených na pohár vína a ná-
sledné príjemné debatné posedenie, čím sa naplnil význam antického „symposia“.

Daniela Rošková
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