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Editoriál

Vojny sú bezprostrednou súčasťou histórie ľudstva. Patria do prirodzenej výba-
vy evolučno-revolučného vývoja tak živej, ako aj neživej prírody. Celý planetár-
ny systém vlastne vzniká ako konflikt, ktorý v sociálnom prostredí nadobúda svoje 
špecifiká v makroskopickom i mikroskopickom svete. Erupcia, víchrica, extrémne 
teploty, zemetrasenie, vrásnenie sa ako prírodné konflikty po nástupe energického 
hlasu životnej púte ľudskej society obohatili o jeho nové prejavy: epidémie, vojny, 
revolúcie či ekologické katastrofy.

Aj samotné štádiá spoločenského vývoja v čase prechodu od jedného k druhému 
sú prejavom konfliktu. Dokonca i vývoj jedinca prechádza jednotlivými štádiami 
v harmónii zdravia v konflikte s chorobou. Výsledkom konfliktu je narodenie, ale 
i smrť, na čo nám najkompetentnejšiu odpoveď dáva práve medicína. V zástupe za 
ňou stojí psychológia a filozofia. Aj prejavy ľudského rozumu v podobe nových 
vynálezov, nových myšlienok, nových vedeckých smerov (ale v minulosti i nových 
náboženstiev a ideológií a v poslednom období zasa vedecko-technickej revolúcie), 
ako proces hľadania a nepokoja v snahe niečo zmeniť, sú prejavom konfliktu – kon-
fliktu starého s novým. Bez konfliktnosti by vlastne planetárny systém ani nemohol 
vzniknúť a jeho zdanlivá statickosť a nemennosť je skôr len jedným z prejavom 
evolučného vývoja.

Ľudská spoločnosť začala exaktne vnímať a reflektovať vlastnú konfliktnosť až 
vďaka nastúpenej ceste vedeckého bádania približne od obdobia nástupu renesan-
cie, teda zhruba necelé pol tisícročie. Státisíce rokov predhistorického obdobia nás 
však kultivovali aj konfliktnosťou. A tá prináša  pre spoločnosť najrôznejšie rie-
šenia. Miesto a význam človeka pri týchto riešeniach narastá a konflikt na planéte 
sa stáva dominantnou záležitosťou človeka. Je teda fenoménom antropologicko-
-historickým. Preto má človek nezastupiteľné postavenie a poslanie pri hľadaní 
riešení konfliktnosti a toto postavenie by mal povýšiť na základný morálny a etic-
ký princíp v rámci širokého medzinárodného spoločenstva, ktoré má v 21. storočí 
jednoznačný, globálny výzor.

20. storočie človek „obohatil“ o dva celosvetové vojenské konflikty, ktoré 
mnoho vyriešili, ale priniesli i nové problémy. Dodnes sa z nich nevieme úplne 
vymaniť. A tak sa svet stále zmieta v nebezpečenstve globálnych vojnových kon-
fliktov a v roku 2020 sa k nemu pridal nový - konflikt prírody a človeka - pan-
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démia. V súčasnom globalizovanom svete sa charakteristickým znakom rôznych 
sociálnych konfliktov (konflikty za identitu a sebaurčenie, konflikty motivované 
ekonomicky, konflikty spôsobené slabosťou štátnej moci vo vzťahu k nadnárod-
ným korporáciám) stáva, že sa týkajú širšieho medzinárodného spoločenstva 
bez ohľadu na to, kde prebiehajú. V súčasnom svete je už ťažké vymedziť hra-
nice medzi medzinárodným a miestnym, štátnym a súkromným či medzi eko-
nomickými a politickými motívmi konfliktu. V súčasnosti sa konfliktné zóny 
vytvárajú najmä s priestoroch kde sa vytvára rivalita o kontrolu zdrojov surovín, 
presadenie ideologickej dominancie, v úsilí získať kontrolu nad miestami s ce-
losvetovým strategickým významom, najmä takým, ktorý umožňuje kontrolovať 
činnosť iných štátov. V súčasnosti sa objavujú stratégie vyvolať konflikt v snahe 
odlákať pozornosť od geopriestoru, o ktorý má daný subjekt reálny záujem (vy-
volanie tzv. zástupného konfliktu – regionálny konflikt, živelná pohroma, nebez-
pečenstvo terorizmu, epidémia).

Či už budeme hovoriť o konflikte v podobe vojny či pandémie, nezastupiteľné 
miesto v jej riešení (a najmä v druhej podobe) má a stále viac bude mať medicína. 
V čase vojny ponúka tak pomoc individuálnej liečby, ako aj výskumu nových lie-
čebných postupov v prípade odstránenia masových ochorení a epidémií. Ponúka rie-
šenia liečiteľské, ale aj psychohygienické. Pomáha pri fyzickej i psychickej traume, 
ktorú akákoľvek vojna, či iná živelná pohroma prináša.

Vedecký zborník štúdií, ktorý drží čitateľ v rukách sa v jednotlivostiach zaoberá 
témou vojny v kontexte rozvoja medicíny v dejinách. Radi by sme ho uviedli aj nie-
koľkými myšlienkami významného slovenského lekára, filozofa a spisovateľa Pavla 
Straussa (1912 ‒ 1994).

Pavol Strauss v jednej zo svojich prác z roku 1971, Zákruty bez ciest, ktorú za-
svätil lekárskej profesii, vyjadril aj filozofický stav lekára a jeho spätosť s bolesťou 
v časoch vojny, ale i v časoch pokoja a radosti:

„Roky vojny, roky radosti a šťastia, mladosti, roky paradoxov životov a smrti. Učil 
som sa operovať. Učil som sa milovať, keď bolo možné naučiť sa nenávidieť. Učil som 
sa chápať nepochopiteľné, že láska a nenávisť, alebo nenávisť a láska sa pomestia do 
jediného srdca. Ale nad všetkým a za všetkých situácií sa vždy dal uplatniť hlavný zá-
kon medicíny: pomôž lekársky a ľudsky. A na to všetko bolo veľa príležitostí.

Deportácie, represálie, šikanovanie, ponižovanie, väznenie, vraždy. Niet národ-
nosti, niet skupiny ľudí, čo to neskúsili. Každý cíti len vlastnú bolesť a krivdu. lekári 
vidia nezmyselnosť každého počínania, čo nesmeruje k dobru. Náš element je bolesť. 
Stratili by sme raison d’être, zmysel existencie, keby sme neboli prekážkou bolesti.“

Kresťanský humanizmus robil Pavla Straussa pokorným, ale v prípade ohro-
zenia aj útočným a vyzývajúcim k zmene v duchu múdrosti a vzdelania, ktoré 
by malo byť mocnejšie ako politikárčenie v rukách odvážnych, ale nevzdelaných 
populistov.
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„Keď na seba narážajú materiálne determinanty a ich viac menej škodlivé 
dôsledky, vynoria sa vždy otázne momenty na hranici rentujúcich sa možností 
a ich ekvivalentov - okolo nepostrehnuteľných v oblasti etickej a duchovnej. My 
sme zatiaľ veľmi hanbliví zločinci. Nemôžeme sa sami sebe priznať, akí sme 
neúprimní, aké sú pravé príčiny a úzadia vojenských podnikaní. Vo svete, kde je 
všetko úžitkovo determinované, leží utrpenie a bolesť, život i smrť vedľa seba, či 
budeme hynúť na zlyhanie dýchania a činnosti srdca, či zhoríme alebo sa ato-
márne rozsypeme.

Podvodníkom a politickým kšeftárom je vcelku ľahostajné, či zahynie ročne päť 
a či šesť miliónov detí vo svete na nedostatok vody, zdravej vody, kým majú páni 
kvalitné trúnky. Tento poblúdený svet, prechorený premrštenou obživou, si ani ne-
vie predstaviť, že sú na svete celé národy na okraji hladu. Nevieme si ani len pred-
staviť, kedy môže nastať stav, že bude vzduch nedýchateľný a skrátený dych nás 
urobí cyanotických s modrými perami. Svet je prechorený nedostatkom fantázie 
i v tých hrozivých negatívnych reláciách. Nevieme si odvyknúť od zdravých lesov 
(zatiaľ), od krásy kvetov a detských očí. O kráse prírody, o ohrozených zvieratách 
a ich druhoch sa menej hovorí, ako o množstve peňazí, čo by to stálo a kto by to 
mal financovať. To sú tie srdcia sveta, ktoré sú pripútané viac k peniazom ako 
k ohrozeniam života na tejto planéte.

Určite žijú na svete medzi nami múdrejšie a cennejšie hlavy vedcov, mysliteľov 
a umelcov, ktoré majú väčšiu hodnotu ako súčet všetkých – korunovaných i nekoru-
novaných hláv štátov sveta a ich politických exponentov. Čo už bude mať za cenu 
pár rezolúcií podpísaných ako tzv. zábrana ohrozenia života v dobe, v ktorej nie sme 
schopní zastaviť vraždenie duší a tiel ako neprirodzené následky nenávisti a cham-
tivosti národov, ktoré sú tiež len nezodpovedné následky ničenia prírody a životného 
prostredia s prírodou zžitých národov.

Raz sa to bude súdiť s možnosťou odškodnenia? Ale či je to súd už zakotvený 
v našich srdciach alebo ponad naše srdcia? Nielen cez apokalypsu to predvídame. 
V každom, i v tom najkrutejšom srdci to zablyskne, dobrovoľne v podvedomí. Všetko 
v niečo vyústi. A všetko má svoj koniec. len sú životné pozície, ktoré s tým nerátajú. 
Kto nemá prorockého ducha, nemôže sa inšpirovať nemohúcnosťou sŕdc a myslí, 
ktoré majú pred sebou voľbu moci, aby zastavili ničivú šmýkačku smerom do údolia 
smrti a zabúdajú na žalmy s temnou perspektívou. Aj biblické dejepisectvo sa dotýka 
problémov ekologických katastrof. Zrejme, kým svet stojí, je trvale na ich okrajoch, 
lenže v terajšej dobe je biblická pamäť veľmi zahmlená.“

Jednou z najväčších ambícií Pavla Straussa popri medicíne bolo stať sa básni-
kom. I v poézii však ostal meditatívnym filozofom, ktorej dominantnou črtou bola 
reflexívnosť a dokázal sa v nej vyjadriť i k témam vojny, konfliktnosti sveta a miesta 
medicíny v liečiteľstve ľudských bolestí tela i duše:
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Popravisko

Večne tá istá pieseň. Hodokvas špinavých stôk.
A šibenica drží s každým storočím krok.

ľudstvo sa rytmicky vracia na prasací oldomáš.
Už koľko svetov zmizlo. Prečo ostal náš?

Prečo je toľko chladu a novembrových duší?
Človek tie bôle nestrie, tie oči neosuší.

Svet je len barina. Zo zúfalstva štyroch strán
zvoláva mŕtvola pravdu, jak handru z tisícich vrán.

Zostavovatelia
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Lekár americkej občianskej vojny
Ignác Langer (1819 - 1879)
a jeho vzťah k Slovensku

LÁSZLÓ KISS

Jedným z najznámejších vojenských konfliktov v histórii je americká občianska 
vojna, známa aj ako Sever proti Juhu. K jej známosti prispeli spočiatku romány, 
napríklad od Julesa Verna Sever proti Juhu z roku 1887, ale najmä Odviate vetrom 
Margaret Mitchellovej, z roku 1936 a neskôr aj filmy, predovšetkým práve sfilmova-
ný Mitchellovej román, z roku 1939, ovenčený niekoľkými Oscarmi.

Úvod českej monografie o americkej občianskej vojne1 uvádza niekoľko „naj”, 
ktoré tiež stoja za pozornosťou historikov a laickej verejnosti:

• americká občianska vojna bola pravdepodobne najvýznamnejšia udalosť ame-
rických dejín. Odstránila otroctvo, zaistila znovuobnovenie Únie a upevnila moc 
federálnej vlády

• šlo o najväčší vojnový konflikt na severoamerickom kontinente, ktorý si vyžiadal 
600 tisíc obetí; v prepočte na dnešný počet populácie USA by to znamenalo stratu 
4 až 4,5 milióna životov

• bol to posledný vojnový konflikt na území USA
• po vojne sa prvýkrát konal súd s vojenským zločincom (veliteľom zajateckého 

tábora pre kruté zaobchádzanie so zajatcami)
• konflikt bol ako jeden z prvých v histórii vojen zdokumentovaný na fotografiách

A práve tento posledný „naj“ je pozoruhodný jednak z hľadiska histórie vojenskej 
medicíny a jednak z hľadiska histórie vzťahov medzi našim regiónom a USA.2 Svoju 
prácu pred dvadsiatimi rokmi som skončil konštatovaním: „…doteraz uverejnené 
fakty o Langerovi sú len úvodom k forsírovanému bádaniu momentálne neznámych 
úsekov a skutkov Langerovho života.” Predložená štúdia je teda pokračovaním a do-
plnením práce z roku 2000 o nové fakty, týkajúce sa najmä obdobia po návrate Lan-
gera naspäť do Uhorska.

1 KŘÍŽEK, L. at al.: Americká občanská válka. 
2 KISS, L.: Ignác Langer (1819-1895), priekopník lekárskych vzťahov medzi naším regiónom a Spojenými štátmi 

americkými v rokoch 1865-1867, s. 57-64. 
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Ignác Langer pochádzal z územia historického Uhorska. Narodil sa v roku 1819 
na juhu, v Aradskej župe, v meste Arad (v dnešnom Rumunsku). O jeho detstve 
a mladosti sme nenašli údaje. Medicínu vyštudoval vo Viedni, kde bola v máji 1845 
publikovaná jeho inaugurálna dizertácia pod názvom De lue cancretica primaria, 
čiže O primárnom syfilise. Napriek názvu v latinčine, 26 stranová práca je napísaná 
v nemčine, okrem venovania, ktoré je po maďarsky.3 Adresátom venovania je hlavný 
lekár Aradskej župy József Rózsay.

Po získaní diplomu sa Langer pravdepodobne vrátil do rodného mesta. V revo-
lučnom roku 1848 uhorský snem prijal zákon o uhorskej honvédskej armáde, Langer 
sa medzi prvými hlásil na vojenskú službu. Už v septembri 1848 bol lekárom dob-
rovoľníkov domobrany v Arade.4 Keď z dobrovoľníkov verbovaná, zanietená, ale 
necvičená domobrana bola nahradená vojskom, honvédskou armádou, Langer sa stal 
riadnym lekárom honvédov.

O sto rokov neskôr, hlavný rabín Aradu, Lajos Vágvölgyi, publikoval z pozostalosti 
Ignáca Langera zaujímavý dokument.5 Ide o list generála Miklósa Gaála zo 17. febru-
ára 1849, adresovaný zdravotníckemu oddeleniu Ministerstva obrany. Oddelenie zrej-
me vyčítalo generálovi, prečo nebol vymenovaný na čelo mobilných nemocníc István 
Landshut, pratický lekár z Aradu. Vo svojej odpovedi Gaál uvádza, že on vlastne len 
ponechal Langera vo svojej funkcii. Langer bol vymenovaný ešte 18. decembra 1848 
za riaditeľa ‒ hlavného lekára poľnej (mobilnej) nemocnice – pretože v osobe Langera 
našiel nielen vynikajúceho chirurga (operateur), ale aj schopného organizátora. „Pri 
príchode do Aradu, nemocnice som našiel v najväčšom neporiadku, potreboval som 
teda takého vedúceho, ktorý jednak početne malú a jednak lajdácky pracujúcu skupinu 
lekárov bude používať na osoh chorých”, zdôrazňuje Gaál. A preto vekovo síce staršie-
ho Landshuta vymenoval len za riaditeľa miestnej, stálej nemocnice.

Vágvölgyi k tomuto sporu maliciózne poznamenáva: „Landshut len krátku dobu 
predtým zmenil svoju vieru i krstné meno, predpokladajúc zrejme, že ako Kresťan 
a István (Štefan) bude mať väčšiu šancu pre kariéru vojenského lekára.” Expert 
na dizertácie, toho času už 93 ročný Dörnyei Sándor vypátral, že Samuel Landshut 
(1806 ‒ 1884) pochádzal takisto z Aradu a tiež skončil štúdium medicíny vo Viedni 
v roku 1831. Svoju dizertáciu písal o auskultácii (De stetoscopii…) a v roku 1863 si 
zmenil svoje priezvisko na Aradi.6 Generál Gaál dal prednosť o 13 rokov mladšiemu 
Langerovi pred karieristom Landshutom.

O ďalšom osude Landshuta počas revolúcie a po jej porážke nevieme. Zrejme 
v očiach Rakúšanov zostal menej „vinný“ ako generál Gaál alebo Langer. Gaál zomrel 
v žalári v roku 1854 (bol odsúdený na 20 rokov väzenia)7 a Langer musel emigro-
vať do Ameriky. Musel, pretože podľa Rakúšanov mal veľa „na rováši” 19. apríla 
1849 bol vymenovaný Artúrom Görgeym, hlavným veliteľom honvédskej armády, 

3 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések, s. 117.
4 ZÉTÉNY, G.: A magyar szabadságharc honvéd orvosai, s. 160. 
5 VÁGVÖLGYI, L.: Magyar zsidó orvosok múltjából. (Dr. Langer leveles-ládájából.), s. 19-20. 
6 D0RNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések, s. 1l5-116. 
7 BONA, G.: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49, s. 153.  
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za štábneho lekára. Krátky čas 
bol aj riaditeľom poľných ne-
mocníc v Leviciach a v Nitre.8 
Keď 13. augusta 1849 neďa-
leko  rodného mesta Langera, 
pri Világosi, uhorská armá-
da kapitulovala pred ruskou 
presilou a rakúska generalita, 
vedená Júliusom Haynauom, 
začala s hrubým trestaním 
uhorských povstalcov, Langer 
ušiel do susedného Turecka do 
Spojených štátov, kde sa usa-
dil v štáte Iowa.

Štát Iowa, rozprestierajú-
ci sa medzi dvoma najväčší-
mi riekami Severnej Ameri-
ky, medzi Mississippi a Missouri, bol na začiatku päťdesiatych rokov 19. storočia 
ešte málo zaľudnenou prériou.9 Nekonečné roviny prérie pripomínali emigrantom 
z Uhorska Dolnú Zem a preto sa väčšina z nich usadila práve v Iowe. Centrom 
emigrantov sa stalo mestečko na brehu Mississippi, založené nemeckými emigrant-
mi v roku 1836 Davenport. Langer bol v roku 1850 medzi prvými z Uhorska, pre 
ktorých sa Davenport stal druhým domovom. Čoskoro získal meno dobrého lekára 
i šikovného plantážnika – hospodáril na majetku o veľkosti 50 hektárov. Bol obľúbe-
ný aj medzi neskôr prichádzajúcimi emigrantmi. László Árvay, stotník honvédskej 
armády, ktorý tiež emigroval do Davenportu, píše vo svojom denníku o Langerovi: 
„On zaobstarával každému novoprichádzajúcemu prácu, k nemu chodil (davenport-
ský) maďarský svet na poradu.“10 

Rozmach Davenportu nastal v roku 1855 postavením prvého mostu cez Mississip-
pi. Tým sa vytvorili podmienky aj pre železničné spojenie smerom k Tichému oceánu. 
(Transkontinentálne spojenie medzi pobrežiami Atlantického a Tichého oceánu bude 
dokončené 10. mája 1869).11 Položením železničnej trate cena pozemkov v Daven-
porte mnohonásobne stúpla. Niektorí emigranti sa predajom svojich pozemkov stali 
milionármi. Najznámejším z nich bol Miklós Fejérváry (1811 ‒ 1895), ktorého prezý-
vali „daventportským uhorským nabobom.”12 Fejérváry nebol vojnovým utečencom. 
Do roku 1845 žil v Hontianskej župe ako protagonista tamojších reformných síl. Po 
víťazstve reakčných síl pri reštaurácii (voľbe župných úradníkov) sa presťahoval do 

8 ZÉTÉNY, G.: A magyar szabadságharc honvéd orvosai, s. 160.
9 DOJCSÁK, G.: Amerikai magyar történetek, s. 52-65. 
10 JUHÁSZ, L.: Magyarok az Újvilágban, s. 38.  
11 DEE, B.: Vasút a Vadnyugaton, s. 121.
12 Podľa známeho románu Móra Jókaiho z roku 1854 Egy magyar nábob (Uhorský nabob). Nabob bol titul sprá-

vcov v indických provinciách, zaužil sa aj ako výraz pre „veľkého boháča”. 

Obr. č. 1: Langerov aparát na transport 
pacienta so zlomeným femurom.

Zdroj: archív autora.
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Vácu a v roku 1852 opustil svojou rodinou aj Uhorsko. Usadil sa v Davenporte, kde, 
práve na radu Langera, za všetky svoje peniaze kúpil pozemky, ktoré potom o pár 
rokov neskôr predal s obrovským ziskom. Navyše, Langer sa stal aj jeho rodinným 
lekárom.13 Fejérváry zostal v styku s Uhorskom cez osobu baróna Miklósa Jósiku 
(1794 - 1865), spisovateľa, otca historického románu v Uhorsku. Jósika bol prívr-
žencom Kossutha a preto po porážke musel tiež emigrovať. Rakúšanmi bol odsúdený 
na smrť a in effigie (symbolicky) aj obesený. Nešiel však tak ďaleko ako jeho priateľ 
Fejérváry. Usadil sa v Bruseli a dopisoval si s Fejérvárym. V liste z 30. mája 1854 do 
Davenportu Jósika prosí Fejérváryho, aby „konzultoval” s dr. Langerom, ako by mal 
liečiť svoju chronickú cefaleu (bolesť hlavy).14 

Langerovo doporučenie na liečbu cefaley nepoznáme, nakoľko Fejérváryho listy 
sa nezachovali. O tom však, že Langer bol otvorený pre nové terapeutické sme-
ry v medicíne, získame autentické svedectvo z časopisu Orvosi Hetilap (Lekársky 
týždenník). Zakladateľom, vydavateľom a hlavným redaktorom v časovom poradí 
druhého lekárskeho časopisu15 Uhorska bol rodák zo Štrby Lajos (Ľudovít) Marku-
sovszky (1815 - 1893). Časopis vychádza od roku 1857 v Pešti. Dnes už vychádza 
jeho 161. ročník.

V januári 1860 poslal Langer otvorený list lekárom peštianskej fakulty s výzvou 
o publikovanie „údajov a mienok“ o subkutánnej liečbe, najmä o podkožnej apliká-
cii chinínu pacientom, trpiacim na maláriu. Redaktor Markusovszky Langerov list 
referoval v rubrike „Nech zvíťazí lepší!”16 Z listu sa dozvedáme, že Langer v máji 
1859 referoval o svojich pokusoch so subkutánnou terapiou na zasadnutí Americkej 
lekárskej spoločnosti (American Medical Association, AMA). Vo svojom referáte 
uviedol, že už v roku 1858 skúsil aplikovať chinín podkožne, najprv psom a mač-
kám a neskôr i do kože v oblasti vlastného stehna. Po týchto pokusoch sa osmelil 
takto liečiť i pacientov a do vystúpenia pred americkými kolegami mal za sebou už 
34 prípadov subkutánnej liečby. Medzi inými aplikoval chinín pacientom trpiacim 
na maláriu a morfín v prípade „nervových chorôb”. Bol presvedčený, že ide o per-
spektívnu liečebnú metódu, ktorou by bolo možné liečiť aj intoxikácie, psychické 
poruchy a kŕčovité stavy. Svoj list ukončil už spomenutou výzvou. Žiadal, aby ko-
legovia z Uhorska listy o svojich skúsenostiach, získaných pri aplikácii podkožnej 
liečby posielali jemu, ako predsedovi výboru AMA pre subkutánnu terápiu, a to do 
1. mája 1860.

Nenašli sme údaj o tom, či niekto z Uhorska reagoval na výzvu svojho ame-
rického krajana. Reagoval však jeden ďalší emigrant, a to až z východnej Indie 
Tivadar (Teodor) Duka (1825 - 1908), rodák z obce Želmanovce-Dukovce, zo 
Šarišskej župy. Duka bol v roku 1849 pobočníkom Görgeyho a po porážke emig-
roval do Anglicka. Získal tam lekársky diplom a od roku 1854 pôsobil ako lekár 

13 KISS, L.: Száz éve hunyt el Fejérváry Miklós, a Müncheni Kódex megtalálója s. 16-19.   
14 JÓSIKA, M.: „Idegen, de szabad hazában“. Szépirodalmi Könyvkiadó, s. 128-129. 
15 Prvý časopis pod titulom Orvosi Tár vychádzal v rokoch 1831 - 1848. 
16 Orvosi Hetilap, 1860, s. 76-78. 
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anglického pluku v Bengál-
sku.17 Ako prílohu svojho lis-
tu poslal Duka kópiu svojej 
publikácie o hypodermickej, 
čiže podkožnej liečbe. Publi-
kácia vyšla pôvodne v časo-
pise The Indian Lancet.18 

Ani Langer, ani Americká 
lekárska spoločnosť sa však 
nemohli dlho zaoberať vy-
hodnotením skúseností, pri 
subkutánnej liečbe. Útokom 
južanskej armády na pevnosť 
Fort Sumter v ústí charlestonského prístavu 12. apríla 1861 sa začala americká ob-
čianská vojna. Prezident Spojených štátov, Abraham Lincoln, povolal k potlačeniu 
vzbury Južanov aj dobrovoľníkov.

Výzva Lincolna našla odozvu aj v Iowe, a to i v Davenporte. Okrem sympatie 
k myšlienke oslobodenia černochov, hnal Davenporťanov pod zástavy Severu aj po-
cit vďaky. Keď bol v roku 1856 odovzdaný most cez Mississippi, vlastníci riečnych 
lodí, obávajúc sa konkurencie železnice, snažili sa súdnou cestou zakázať železničnú 
dopravu. Železničná spoločnosť však vďaka svojmu vynikajúcemu advokátovi spor 
vyhrala. Advokát sa volal Abraham Lincoln.19 

Odhaduje sa, že americkej občianskej vojny sa zúčastnilo 800 až 900 emigrantov 
z Uhorska, mnohí z nich aj z územia dnešného Slovenska, takmer bez výnimky na 
strane Severanov.20 Je pozoruhodné, že emigranti zo strednej Európy, bez rozdielu 
národnosti, bojovali spolu. O tom svedčí napr. list Gézu Mihalótzyho (1825 - 1864), 
rodáka z Nagyváradu (dnes Oradea v Rumunsku), bývalého stotníka (kapitána) hon-
védov.21 Mihalótzy vo februári 1861 napísal list z Chicaga priamo Lincolnovi: „Zor-
ganizovali sme v našom meste rotu milície, zloženú z mužov uhorského, českého 
a slovanského pôvodu… žiadame Vašu Excelenciu zdvorilo o povolenie, aby sme sa 
mohli nazývať Lincolnovi strelci slovanského pôvodu.” Lincoln súhlasil.22

Aj bývalý štábny lekár uhorskej revolúcie, už nie najmladší Langer – v roku 1861 
mal 42 rokov – sa prihlásil do armády Severanov. Jeho voľba nikoho neprekvapila, 
Langer totiž už v roku 1860 na stránkach novín The Rock Island Argus publikoval 
dlhý článok, v ktorom sa prejavil ako nadšený abolicionista. Už spomínaný Vágvölgyi 
cituje z článku: „Je na mieste, aby som odôvodnil, prečo som abolicionista, prečo 
bojujem proti systému otroctva. Mám na to sto príčin, ale ja teraz uvediem len jed-

17 VIDA, M.: Serving two Nations: Tivadar Duka (1825-1908), s. 199.    
18 Orvosi Hetilap, 1860, s. 513 a 517.  
19 DOJCSÁK, G.: Amerikai magyar történetek, s. 57-58. 
20 NAGY, L. G.: Magyarok Amerikában, s. 1060.
21 BONA, G.: Kossuth Lajos kapitányai. Zrínyi Katonai Kiadó, s. 411. 
22 KŘÍŽEK, L. at al.: Americká občanská válka, 130-131. 

Obr. č. 2: Langerov voz pre transport ranených.
Zdroj: archív autora.
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nu: I should not like to be a slave myself (nechel by som byť otrokom).“23 Autentic-
ké svedectvo o činnosti Langera vo vojne Sever proti Juhu sa nám podarilo získať 
z 15-zväzkovej kroniky americkej občianskej vojny.24 

William L. Faxon, chirurg 32. (massachusettského) pluku Armády Potomac podal 
28. marca 1865 hlásenie, v ktorom chválil Langerov aparát. Je to aparát na fixáciu 
zlomenín stehennej kosti, umožňujúci prevoz raneného. Podľa Faxona je to najlepší 
aparát tohoto typu v celej armáde. Chorý s kommunitívnou (trieštivou) zlomeninou 
femuru leží v aparáte pohodlne; nevznikajú preležaniny; súčasná strelná rana – ide 
o otvorenú zlomeninu – je ľahko prístupná ošetreniu. Aparát umožní extenznú liečbu 
zlomeniny tak, že nedôjde k väčšiemu skráteniu končatiny ako je 1 inch (resp. palec, 
čiže 2,5 cm). Pre tieto výhody Faxon objednal 50 kusov Langerovho aparátu pre 
poľnú nemocnicu. Faxonovo hlásenie podpísal a tým potvrdil kvality Langerovho 
aparátu i vedúci chirurg nemocnice dr. Parker, ako i lekársky riaditeľ Armády Poto-
mac plukovník McParlin.25 Langerov aparát je znázornený na obrázku číslo 1.

Svoje bohaté skúsenosti, získané i na území dnešného Slovenska v roku 1849 pri 
transporte ranených honvédov, zužitkoval Langer i v Amerike. Skonštruoval voz na 
prepravu ranených. Variant na prepravu ôsmich ranených Langerovho „ambulant-
ného vagónu” vyskúšali lekári 5. armádneho zboru na prelome rokov 1864 a 1865. 
Hlavnou prednosťou Langerovho vozu bola možnosť zavesiť v ňom dva vyššie 
spomínané Langerove aparáty, čo umožnilo pohodlnú, šetrnú prepravu ranených so 
zlomeninou stehennej kosti. Langer podal návrh aj na variant pre prepravu dvanástich 
osôb – šiestich ležiacich a šiestich sedicacich. Aj tento variant bol vyskúšaný v poľ-
ných podmienkach.26 Langerov ambulantný voz sa nachádza na obrázku číslo 2.

Dôkazom toho, že Langer nebol žoldnierom v službách Severu, je lístoček, pub-
likovaný o sto rokov neskôr už opakovane spomínaným rabínom z Aradu:

„Surgeon Generals Office, Washington City D. C., May 8. 1865. Hon. E. M. Stan-
ton Secretary of War.

Sir! I have to honor to report that Doctor Ignatius Langer of Hungary having 
rendered valuable professional services during the war, desires to return to Europe, 
and requests passage on an N. S. Vessel. Es thes is only compensation Doctor Langer 
has asked or will accept compliance with his request is repectfully recommended.

Very Respectfully Your Obd’t Servant (siques)
I. K. Barnes Surgeon General. Official U.A. Crane Surgeon N. S. Army.27”

V liste Barnes, ako bývalý Langerov nadriadený potvrdzuje, že Langer vykonal 
cennú odbornú službu počas vojny a za túto službu je ochotný prijať jedinú proti-

23 VÁGVÖLGYI, L.: Magyar zsidó orvosok múltjából. (Dr. Langer leveles-ládájából), 17. 8. 1918, s. 14.   
24 BARNES, J. K.: Medical and Surgical History of the Civil War, zväzok XI, s. 344-350, zväzok XII., s. 955-956.  
25 Ibidem.
26 Ibidem. 
27 VÁGVÖLGYI, L.: Magyar zsidó orvosok múltjából. (Dr. Langer leveles-ládájából), 3. marca 1917. 
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hodnotu, a to možnosť cestovať do Európy na niektorej 
z amerických lodí.

Langerova žiadosť bola, samozrejme, kladne vyba-
vená a Langer sa objavil koncom augusta 1865 na XI. 
putovnom zhromaždení uhorských lekárov a prírodo-
vedcov v Prešporku. Tradícia putovných zhromaždení, 
založená v roku 1841 a prerušená v rokoch 1848 - 1862 
počas Bachovho absolutizmu, bola obnovená v roku 
1863 IX. zhromaždením v Pešti. O rok nato sa stretli 
záujemcovia – hnutie totiž nemalo pevné členstvo – 
v Sedmohradsku, v Temesvári (dnes Timisoara v Ru-
munsku). Tam, na východe sa rozhodlo, že v roku 1865 
budú putovať na sever, do dnešnej Bratislavy.

Bratislavské zhromaždenie bolo jedno z najúspeš-
nejších.28 Zúčastnil sa ho rekordný počet záujemcov, 
a to až 568. Medzi osobnosťami európskeho formátu 
nechýbal napríklad nestor fyziológov Jan Evange-
lista Purkyně z Prahy, zakladateľ modernej dermato-
lógie Ferdinand Hebra z Viedne alebo slávny chirurg 
z Breslau (dnes Vroclav v Poľsku) Albrecht Theodor 
Middeldorf. Prednášalo sa v siedmich sekciách. Naj-
lepšie práce boli zaradené do zborníka, ktorý vyšiel pod 
názvom A magyar orvosok és természetvizsgálók… Po-
zsonyban tartott XI. nagygyűlésének történeti vázlata 
és munkálatai, čiže v preklade Historický náčrt a práce 
XI. veľkého zhromaždenia uhorských lekárov a príro-
dovedcov v Bratislave.

Do zborníka bola zaradená aj zápisnica celého pod-
ujatia, vrátane bohatej diskusnej aktivity v jednotlivých sekciách. Jedným z naj-
aktívnejším diskutérov bol podľa zápisnice Ignác Langer hosť z ďalekej Ameriky. 
Poznamenávame, že bratislavské zhromaždenie malo aj ďalšieho hosťa - rodáka zo 
Slovenska, ktorý prišiel zo Spojených štátov. Bol ním Lajos József Czapkay/Capkai 
(1819 - 1882), ktorý pochádzal zo Sabinova. Zúčastnil sa uhorskej revolúcie a potom 
emigroval do Ameriky kde získal lekársky diplom. V mineralogicko-geologickej 
sekcii demonštroval využitie rýdzeho zlata z Kalifornie.29 

Vráťme sa však k diskusnej aktivite dr. Langera. Zúčastnil sa diskusie o epidémii 
diftérie (záškrtu) v Segedíne. Pripomienkoval laryngoskop (prístroj na vyšetrenie 
hrtana), demonštrovaný peštianským lekárom Imrichom Navratilom. Nesúhlasil 
s hypotézou Jána Gerleyho (1815? - 1867),30 bývalého župného lekára Bratislavskej 

28 KISS, L.: Pozsony, Bécs és Pest orvosainak 1865. évi találkozója, s. 94-104.  
29 KAPRONCZAY, K.: Czapkay Lajos József (1818-1882), s. 1205-1206.  
30 Jeho dizertácia o diagnostike očných chorôb z roku 1841 v Pešti vyšla ešte pod menom Hardlicska. K tomu: 

Obr. č. 3: Langerov aparát
 na predlžovanie kostí, 

používaný Batizfalvym.
Zdroj: archív autora.
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stolice. Gerley sa vo svojej prednáške o kretenizme na Žitnom ostrove domnieval, 
že príčinou kretenizmu môže byť i nedostatok soli. Po prednáške viedenského lekára 
Schnitzlera o prednostiach subkutánnej liečby, Langer vyhlásil, že on sám už v roku 
1859 liečil pacientov-malarikov podkožnou aplikáciou chinínu a svoje skúsenosti 
publikoval v amerických časopisoch.

Najväčšiu pozornosť vyvolalo Langerovo vystúpenie v lekársko-chirurgickej 
sekcii, kde v improvizovanej prednáške zdôrazňoval výhody tzv. konzervatívnej 
chirurgie. Nejde o contradictio in adjecto, ale o nový smer chirurgickej liečby, vy-
chádzajúci hlavne z Francúzska, typický snahou vyhnúť sa veľkým amputačným 
výkonom. Žiaľ, text Langerovej prednášky sa nezachoval. Podľa referencií z dobo-
vých lekárskych časopisov však vieme, že Langer svoj prednes ilustroval fotogra-
fiami „z poslednej americkej vojny, v ktorej mal lekársku službu.”31 Nechal kolovať 
aj fotografie vozíkov na prepravu stravy v poľných podmienkach. Okrem fotografií 
demonštroval aj prístroj na predlžovanie kostí.32 

Langerove pripomienky a diskusné príspevky právom vzbudili pozornosť. Platí to 
hlavne o fotografiách, demonštrujúcich ošetrenie ranených v poľných podmienkach – 
medzi poslucháčmi sedeli aj bývalí vojenskí lekári uhorskej revolúcie. Ich záujem o fo-
tografie bol pochopiteľný. Boli to čerstvé, autentické dokumenty „poslednej americkej 
vojny” v rokoch 1861 - 1865. Langer demonštroval aj fotografie svojich ambulantných 
vagónov (obrázok číslo 2), o ďalšom osude ktorých nemáme údaje.

Vieme však o tom, že Langerom v Bratislave demonštrovaný ortopedický aparát 
na predlžovanie končatín vzbudil pozornosť uhorských lekárov. Docent ortopédie, 
rodák z Rimavskej Soboty Samuel Batizfalvy (1826 - 1904) sa po vypočutí Langero-
vých dobrých skúseností v poľných podmienkach rozhodol vyskúšať aparát v civil-
nej sfére. Batizfalvy bol vlastníkom súkromného chirurgicko-rehabilitačného ústavu 
v Pešti, kde mal rozsiahle možnosti na aplikáciu Langerovho aparátu. Batizfalvy 
o svojich skúsenostiach, získaných s aparátom podal správu na najbližšom zhromaž-
dení uhorských lekárov a prírodovedcov, ktoré sa konalo v roku 1867 v jeho rodnom 
meste v Rimavskej Sobote.

Batizfalvyho prednáška bola publikovaná v zborníku zhromaždenia (obrázok čís-
lo 4).33 Batizfalvy demonštroval poslucháčstvu lekársko-chirurgickej sekcie prípad 
päťročnej pacientky. Podarilo sa mu predĺžiť jej dolnú končatinu, skrátenú v dôsled-
ku prekonaného zápalu bedrového zhybu, pomocu Langerovho aparátu. Langerov 
ortopedický aparát sa nachádza na obrázku číslo 3.

Na zasadaní lekársko-chirurgickej sekcie bol prítomný aj sám Langer. Nevie-
me, či od roku 1865 bol stále v Uhorsku alebo či sa medzitým vrátil do Ameriky. 
V zozname hostí rimavsko-sobotského zhromaždenia ako trvalé bydlisko ešte stále 
uvádza USA. Tesne pred začatím zhormaždenia si odskočil do Košíc, kde navští-

DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések, s. 213. 
31 Orvosi Hetilap, 1865, s. 757. 
32 Gyógyászat, 1865, s. 720. 
33 BATIZFALVY, S.: Gyakorlati közlemények a testegyenészet (orthopaedia) köréből. Oldalgörnye, csip-izületi 

lob, dongaláb, s. 235-239.
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vil svojho priateľa, bývalého spolužia-
ka Davida Kaina.34 David Kain (1821 
- 1890) rodákom z Debrecína. Diplom 
lekára síce získal na budínskej univer-
zite v roku 1845, ale predtým študoval 
i na lekárskej fakulte vo Viedni. Počas 
revolúcie bol tiež lekárom honvédov 
a od roku 1850 pôsobil v Košiciach, 
ako lekár-homeopat.35 

Samozrejme, Langer nebol ani v Ri-
mavskej Sobote len pasívnym účast-
níkom rokovania. V diskusii znovu 
demonštroval fotografie a kresby ra-
nených z americkej občianskej vojny, 
znázorňujúce stavy po zlomeninách. 
Demonštroval aj rôzne ortopedické po-
môcky k ošetreniu zlomeniny ramen-
nej resp. stehnovej kosti. Mal pozoru-
hodnú poznámku aj o zákonitostiach 
dislokácie úlomkov pri fraktúrach hu-
meru resp. femuru.Tvrdil, že, kratšia 
časť zlomenej končatiny má tendenciu 
k dislokácii smerom dopredu a navonok, kým dolná, dlhšia časť, smerom nahor 
a dovnútra v dôsledku kontrakcie svalov.36 

O ďalšom vývoji spolupráce amerického lekára Langera s uhorskými kolegami, 
konkrétne s dr. Batizfalvym nemáme spoľahlivé údaje. Je pravdepodobné, že Lan-
ger po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) zostal definitívne v Uhorsku a usadil sa 
v Arade. Tivadar Ács dokonca tvrdí, že v Arade pracoval ako vojenský lekár.37 

Dlho zostávalo záhadou, prečo sa Langer nezúčastnil XV. zhromaždenia uhor-
ských lekárov a prírodovedcov, ktoré sa konalo v roku 1871 práve v Arade. Odpo-
veď sme našli znovu v článku aradského rabína. V roku 1918 na stránkach novín 
Egyenlőség (Rovnosť) v článku s podtitulom Z listárne dr. Langera píše: “Keď vy-
pukla nemecko-francúzska vojna, Langer ponúkol svoje služby Nemcom”38 Vágvöl-
gyi pripojil aj ilustráciu s nadpisom Dr. Ignatz Langer’s Fahr- und Tragbahre für 
Verwundete. Ide o vozík na dvoch kolesách, slúžiaci na transport ranených priamo 
z bojiska a zabezpečujúci ideálne polohovanie zranenej dolnej končatiny.

Zdá sa, že Langerova vynaliezavosť bola známa Nemcom už pred vypuknu-
tím vyššie spomínanej, prusko-francúzskej vojny. Už mnohokrát spomínaný rabín 

34 Pesti Napló, 24. aug. 1867. 
35 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772-1849. Első kötet. Abeles-Kuthy, s. 260-261. 
36 Gyógyászat, 1867. 
37 ÁCS, T.: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban 1861-1865, s. 83-97. 
38 VÁGVÖLGYI, L. Magyar zsidó orvosok múltjából. (Dr. Langer leveles-ládájából), pokrač., 17. aug. 1918.

Obr. č. 4: Titulná strana zborníka 
zo zhromaždenia v Rimavskej Sobote (1867). 

Zdroj: archív autora.
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Vágvölgyi cituje slávneho profesora chirurgie z Kielu, dr. Johannesa Esmarcha.39 
Esmarch sa v liste z 13. marca 1866 adresovanom Langerovi pochvalne vyjadril 
o jeho vynálezoch.

Záhadou zostáva rok Langerovej smrti. Autor biografického lexikónu honvéd-
skych lekárov z roku 1948 tvrdil, že v roku 1890 Langer ešte žil a brali ho do evi-
dencie ako overeného oficiera honvédskej armády.40 Tento lexikálny údaj figuruje aj 
v mojich skorších prácach o Langerovi.41 Dnes však vďaka nekrológu v miestnych 
novinách vieme,42 že Ignác Langer zomrel vo veku 60 rokov 2. apríla 1879 v Arade. 
Bol pochovaný 4. apríla na miestnom židovskom cintoríne.

Žiaľ, zásluhy Ignáca Langera sú dnes takmer zabudnuté. Jeho meno by sme már-
ne hľadali v lexikóne maďarských lekárov z roku 200443 alebo v lexikónoch o le-
károch židovského vierovyznania v Uhorsku.44 Langerove pionierske práce o sub-
kutánnej liečbe, jeho činnosť v Americkej lekárskej spoločnosti sú neznáme nielen 
maďarským historikom medicíny, ale aj americkým. Monografia o dejinách medi-
cíny v Iowe nespomína Langera ani raz.45 Veľký kus práce čaká bádateľov aj pri 
zmapovaní činnosti Langera počas americkej občianskej vojny, ako i prusko-fran-
cúzskej vojny. Autor, lekár-podplukovník Prehľadných dejín všeobecného a vojen-
ského lekárstva46 venuje dejinám americkej občianskej vojny dva riadky: „Veľká 
účasť spoločenských organizácii v starostlivosti o ranených sa vyvinula… v Amerike 
v dobe občianskej vojny v rokoch 1861-1865”, resp. „Železničný transport sa stal 
základným prostriedkom odsunu… v občianskej vojne v USA (1861 - 1865)…„

Môžme len dúfať, že sľubne sa vyvíjajúca spolupráca medzi Medzinárodným 
ústavom pre zdravie vidieka a životného prostredia v Bratislave a medzi lekármi 
Univerzity v Iowe bude stimulom aj pre výskum provopočiatkov lekárskych vzťa-
hov zo šesťdesiatych rokov 19. storočia. Účinnú pomoc očakávame aj od múzea 
a knižnice, venovanej českej a slovenskej kultúre, ktorá bola slávnostne otvorená za 
účasti prezidentov Billa Clintona, Václava Havla a Michala Kováča dňa 21. októbra 
1995 v Cedar Rapids (Iowa).

39 Johannes F. A. von Esmarch (1823-1908), vynálezca i u nás používaného pružného ovínadla k zaškrteniu rame-
na pri odbere krvi, tzv. esmarch.  

40 ZÉTÉNY, G.: A magyar szabadságharc honvéd orvosai, s. 160.  
41 KISS, L.: Langer Ignác (1819-1895) az amerikai-magyar orvosi kapcsolatok elfeledett úttörője; KISS, L.: Vo-

jenský lekár a americký plantážnik Ignác Langer (1819-1895) – priekopník lekárskych vzťahov medzi naším re-
giónom a Spojenými štátmi americkými v 19. stor.; KISS, L.: Ignác Langer (1819-1895), priekopník lekárskych 
vzťahov medzi našim regiónom a Spojenými štátmi americkými v rokoch 1865-1867. 

42 Aradi Alföld,  4. apríl 1879. 
43 KAPRONCZAY, K.: Magyar orvoséletrajzi lexikon.
44 EMED, A.: Zsidó származású magyar orvosok. 150 életrajzok gyűjteménye; KISS, P.: Magyar zsidó orvosok – 

éeltrajzok gyűjteménye.  
45 FAIRCHILD, D. S.: History of Medicine in Iowa.  
46 DOBIÁŠ, V.: Přehledné dějiny všeobecného a vojenského lékařství, s. 153-154. 



21

Historia Medicinae Slovaca V. Štúdie

Summary

Army Surgeon of American Civil War
Ignac Langer (1819-1879)
and His Connection to Slovakia

László Kiss

Ignac Langer was born in Arad (Kingdom of Hungary, nowadays Romania). He 
graduated in Wien (1845) and because of his participation in Hungarian revolution 
War of Liberty (1848/49) he emigrated to USA. After he settled in Davenport (state 
Iowa) he became a famous doctor. Langer was a pioneer of subcutaneous quinine 
therapy of malaria. He served in American Civil War (1861 - 1865) as an army sur-
geon. Langer was not only a surgeon, but he also developed an ambulance wagon 
for transport of wounded patients. Langer visited Hungary in 1865 and attended the 
Meeting of Hungarian physicians and natural scientists in Bratislava. Langer did not 
give a lecture, but became one of the most active participants. Samuel Batizfalvy, 
one of the pioneers of Hungarian orthopaedics, adopted and used Langer’s “streth-
ing apparatus” in his institute in Pest (today Budapest). Langer returned to Hungary 
and settled in Arad again. We could consider him to be one of the pioneers of Amer-
ican-Hungarian/American-Slovak medical relations.
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Život Slovákov vo Veľkej vojne – príbeh 
slovenského objaviteľa penicilínu

KATARÍNA SCHWARZOVÁ

V roku 2018 sme si pripomenuli dôležité obdobie našich dejín, a to sté výročie 
konca prvej svetovej vojny. Bolo mobilizovaných okolo štyristotisíc Slovákov, se-
demdesiattisíc z nich zahynulo, čo je viac ako v druhej svetovej vojne. Povolaní 
vojaci nerukovali ochotne, výnimkou neboli ani dezercie. Kto mohol, snažil sa 
frontu vyhnúť. Dokaličení ľudia bez nôh, rúk, so znetvorenými tvárami sa stali 
bežnou súčasťou vtedajšieho života. No vplyv vojny zanechal nezmazateľné stopy 
aj na civilnom obyvateľstve. Namiesto mužov museli v ťažkých podmienkach, 
v priemysle aj v poľnohospodárstve pracovať ženy, niektoré pôsobili aj ako ošet-
rovateľky a misionárky v poľných nemocniciach. Často sa za výrobné pásy museli 
postaviť aj deti. Výroba v priemysle sa prispôsobila potrebám armády. Zrekvirova-
né boli dokonca aj zvony na kostoloch. Polia a lúky zostali bez gazdov neobrobené, 
čo sa spolu s nedostatkom dažďa odrazilo aj na neúrode s následným zabavovaním 
aj toho mála obilia, čo ľuďom zostalo. Krajinu a jej obyvateľstvo sužovali hlad, 
drancovanie a chudoba. Útulky sa plnili množstvom osirelých detí, vzrástla úmrt-
nosť obyvateľstva, v dôsledku zlých hygienických podmienok sa šírili choroby. 
Slovenská dobová tlač pravidelne informovala o úpadku morálky. Vojna zasiahla 
aj do rodinného života civilného obyvateľstva. Návrat z vojny sprevádzali dovtedy 
nepoznané konflikty a rozvrat v rodine, narušenie rodinných väzieb, mimomanžel-
ské vzťahy, či problémy s nemanželským potomkom, ale tiež početnú prevahu žien 
v populácii v povojnovom období. Dlhodobá absencia mužskej hlavy rodiny spô-
sobila sociálne vákuum. Význam Veľkej vojny znamenal však emancipáciu žien 
v spoločnosti.1

Na druhej strane, odchod mužov na front bol paradoxne spojený s lepším po-
stavením Slovákov v Uhorsku, lebo hrdinskosť slovenského vojaka sa v rakúsko-
-uhorskej armáde cenila vysoko. Noviny písané po slovensky prinášali veľa in-
formácií a po vypuknutí prvej svetovej vojny do nich prispievali veľmi často aj 
samotní vojaci. Zachytávali svoje dojmy z vojenských lazaretov, priamo z frontu, 
či zo zajatia. Často boli písané i formou testamentu, s predtuchou smrti ich autora. 
Oveľa optimistickejšie vyznievali zážitky zranených vojakov, či už z viedenskej 

1 DUDEKOVÁ, G.: Stratégie prežitia v mimoriadnej situácii. Vplyv Veľkej vojny na rodinu na území Slovenska, 
s. 37; KOVÁČ, D.: 20. storočie – storočie svetla, temna, s. 49.
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nemocnice, alebo z kláštora Františkánok, obklopených starostlivými ošetrovateľ-
kami. Písali aj vojenskí kňazi, opisujúci pomery na bojisku.2

Na fronte vznikali mimoriadne zložité situácie. Spočívali nielen v samotných bo-
joch, súvisiacich s nepripravenosťou vojakov aj po ich psychickej stránke, ale tiež vo 
viacerých oblastiach zdravotníctva. Krajina sa plnila lazaretmi, zajateckými tábormi 
a vojenskými cintorínmi. Vojna priniesla dovtedy nepoznané zdravotné problémy. 
Guľomety, tanky alebo použitie vojnového plynu (chlór, yperit) vyvolávali u nie-
ktorých vojakov prinajmenšom nervové zrútenie. Výbušniny a šrapnely posievali 
ranených črepinami, do rán sa im dostávalo bahno s mikroorganizmami. Napriek 
množstvu chorých a zranených pretrvával v niektorých zajateckých táboroch ne-
dostatok lekárov, chýbali utišujúce a antimikrobné lieky či séra a očkovacie látky. 
Lekári často museli životy vojakov zachraňovať v ťažkých podmienkach, nemali 
k dispozícii nič iné, len vodu a alkohol. Ranu opláchli vodou, ak to bolo možné, tak 
aj vydezinfikovali a obviazali. V týchto podmienkach vykonávali tiež chirurgické 
zákroky a keď nemali k dispozícií narkotiká, zraneného aspoň opili. Hrozbou boli 
cholera, dyzentéria, tuberkulóza, tetanus, malária, či pandémia španielskej chrípky. 
Kňažky lásky, ktorým sa za frontovou líniou mimoriadne darilo, šírili zasa pohlavné 
choroby, napr. syfilis.

Zákopová vojna priniesla tisíckam vojakom tiež infekcie prenášané všami, ako 
zákopovú (volynskú) horúčku, nefritídu, či škvrnitý týfus.3 Len v Mauthausene po-
čas zimy 1914/1915 zomrelo 12 000 zajatcov na týfus.4 Časté boli omrzliny a tzv. 
zákopová noha, spôsobená dlhodobým státím vo vodou zaliatych zákopoch. V ne-
mocniciach sa im zdravotnícky personál snažil nohy zahrievať, aby sa im obnovil 
krvný obeh. V nie ojedinelých prípadoch dochádzalo k zápalu, odumieraniu tkaniva 
(gangréna) a lekári museli nohu amputovať. Vojakov ohrozovali aj choroby spôso-
bené nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami, ktoré si vyžiadali viac mŕtvych 
ako samotný útok nepriateľa.5 

Skoro každý z nás má prastarého otca, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne. Ich 
vlastné autentické spomienky písané v rôznych zápisníkoch, denníkoch, či listoch 
svojim drahým domov patria medzi tie najcennejšie svedectvá, ktoré vypovedajú 
o ich osudoch a zážitkoch. Často boli písané vo chvíľach oddychu priamo na bojisku, 
či v zajatí. Náš starký, Imrich Víťazko (Obr. č. 1) pracoval ako mlynár v Bzovskej 
Lehôtke (okres Zvolen). Bol to múdry, spravodlivý, veľmi pobožný a vyrovnaný člo-
vek. Už v prvých mesiacoch vojny v roku 1914 bol odvelený na východný front, kde 
ho ranili do nohy. Počas jeho liečenia v Ostrihome zasiahla mladú rodinu tragédia. 
Mladá manželka, hoci krátko po pôrode, chcela manžela v lazarete navštíviť. Keďže 
synčeka kojila, musela ho zobrať so sebou. Dieťa však cestou ochorelo, následkom 
čoho umrelo. Po vyliečení bol Imrich opäť odvelený na ruský front, kde padol do za-

2 LETZ, R.: Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny, s. 108.
3 SCHWARZOVÁ, K.: Významní slovenskí lekári, priekopníci v klinickej mikrobiológií, Mária Bellová a Ján 

Adam Rayman, s. 119.
4 ZAŤKOVÁ, J.: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918, s. 46
5 KOVÁČ, D.: 20. storočie – storočie svetla, temna, s. 49.
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jatia. Tri roky pracoval na farme v Niž-
nom Novgorode (Gorkij). Rodina o ňom 
po celú tú dobu nemala žiadne správy. 
Po podpísaní Brestlitovského mieru (3. 
marca 1918) zajatcov prevzal Červe-
ný kríž a nasledovala strastiplná cesta 
domov. Po polročnom putovaní loďou, 
vlakom či peši sa konečne na jeseň vrá-
til domov, zoslabnutý a vychudnutý na 
kosť. Dlho nebol schopný jesť nič iné, 
len suché kôrky. Svojim blízkym potom 
porozprával svoje zážitky zo zajatia.6 
Napriek týmto prežitým útrapám sa do-
žil úctyhodných 98 rokov.

Po vypuknutí prvej svetovej vojny 
bolo povolaných aj veľa slovenských 
lekárov, ktorí pôsobili či už v poľných 
alebo vojenských nemocniciach,7 alebo 
pomáhali aj vojnou stíhanému obyvateľ-
stvu na vidieku či v mestách.

Jedným z mnohých lekárov v ťažko 
skúšanom zázemí bol aj MUDr. Armin 
Hoffmann (26. august 1874, Turzov-
ka – 3. september 1944, Snina), ktorý 
v rokoch 1915 – 1944 pôsobil v Snine 
a okolí ako jediný praktický lekár. Tu prežil najväčšiu časť svojho života. Do 
širokého príbuzenstva patrili aj dvaja významní lekári, pôsobiaci na dvore Joze-
fa II. a Františka Jozefa I. ako členovia zboru ich osobných lekárov vo Viedni. 
Vzdialeným príbuzným bol tiež generál Hoffmann, spoluorganizátor Brestlitov-
ského mieru.

Armin Hoffman (Obr. č. 2) vychodil ľudovú školu v Turzovke, potom pokračo-
val v štúdiu na gymnáziu v Žiline (1886 - 1895). V rokoch 1898 - 1905 študoval na 
lekárskej fakulte v Budapešti. Po skončení štúdia nastúpil ako lekár do Nemocnice 
svätej Alžbety v Budapešti. Jeho prvým pôsobiskom po nábore lekárov pre „Horné 
Uhorsko“ v roku 1908 bol Stropkov, neskôr ho preložili do Sniny, no až v roku 
1915 tu a v širokom okolí pokračoval v súkromnej lekárskej praxi. Pôsobil ako 
zamestnanec Ministerstva zdravotníctva. Traja z jeho piatich synov sa taktiež stali 

6 SCHWARZOVÁ, T.: Vyšli sme z mlyna, s. 27; ŠKODOVÁ, E.: Kronika rodiny Víťazkovej, s. 2.
7 SCHWARZOVÁ, K.: Významní slovenskí lekári, priekopníci v klinickej mikrobiológií, Mária Bellová a Ján 

Adam Rayman, s. 119.

Obr. č. 1.: Imrich Víťazko, 1905.
Zdroj: rodinný archív
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lekármi.8 Práca lekára v „Bohom zabudnutej 
krajine“ nebola ľahká. Ako lekár denne praco-
val 20 hodín. Pomery v kraji boli ťažké, ľudia 
boli veľmi chudobní. Na lieky peniaze nema-
li, používali „babské recepty“ (moč, hnojov-
ku, pavučinu, liečivé rastliny, mach). V tomto 
kraji sa skôr darilo bylinkárkam, domácim 
liečiteľom, vyhľadávané boli aj pôrodné ba-
bice. Dr. Hoffmann sa snažil medzi obyva-
teľmi šíriť zdravotnú osvetu, no venoval sa aj 
medicínskemu výskumu. V biednom kraji ho 
poznali ako človeka, ktorý pomáhal aj tým, čo 
nemali ako zaplatiť. V tvrdých podmienkach 
robil chirurga, zubára, lekárnika, či zdravotnú 
sestru. Často musel za pacientmi precestovať 
na konskom povoze niekoľko desiatok kilo-
metrov. Cesty boli v zlom stave, no na cestu 
sa musel vydať za každých poveternostných 
podmienok. S liekmi to nebolo o nič lepšie. 

V tej dobe boli lekári preto nútení experimentovať vo vlastných „laboratóriách“. 
Armin Hoffmann si v byte zriadil malé laboratórium, kde skúšal a vyrábal vlastné 
lieky a testoval ich účinky. Chudobní pacienti mu za ošetrenie platili tým, čo mali 
- zemiakmi, obilím, vajíčkami, či syrom. No chýbali mu financie na lieky, musel 
platiť dane, živiť a zabezpečiť početnú rodinu. Významným sa v jeho živote stal 
rok 1916, keď dospel k dôležitému objavu.

Pri liečbe štandardných horúčkovitých stavov sa v tom čase bežne podával 
intravenózne glukózový roztok. Armin Hoffmann sa denne vo svojej ambulancii 
stretával s podvyživenými ľuďmi, ktorých liečil podobným spôsobom. Vo vojne 
však bolo všetko drahé a preto si z Budapešti objednával naraz aj väčšie balenia 
glukózy. Neskôr sa rozhodol aplikovať glukózu aj do podkožia pacientov, zrejme 
sa o tom dočítal v odbornom článku. Pri liečbe pacientov si potom všimol, že ak 
aplikoval glukózu z novootvorenej ampulky, na liečbu infekcií to vplyv nemalo. 
Inak to bolo pri ampulkách, ktoré mal otvorené desať a viac dní. Pacientom sa 
po ich podaní horúčka znížila a mnohí sa úplne vyliečili. Keď sa takto vyliečil 
aj pacient so silným zápalom pľúc, ktorý by v tom čase nemal šancu prežiť, za-
čal ampulky dôslednejšie pozorovať. Pri skúmaní ampuliek s glukózou si neskôr 
do poznámok poznamenal, že plesne, ktoré sa v ampulkách tvorili, vylučovali do 
okolia látku, ktorá ničí choroboplodné mikroorganizmy a rozhodol sa tento objav 
preveriť na sebe i na členoch svojej rodiny. Vo vojne však nemal vhodné podmien-
ky na testovanie lieku. Pokúšal sa takto liečiť aj manželku, chorú na suchoty (tu-

8 GERBOC, T.: Veľký lekár z malého mesta, s. 12.

Obr. 2.: MUDr. Armin Hoffmann.
Zdroj: retrospektiva.eu
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berkulóza), no Margita v roku 1917 zomrela (streptomycín na liečbu TBC izoloval 
z pôdnych baktérií rodu Streptomyces až Selman Waksman v roku 1943). Po smrti 
manželky sa musel o sedem detí postarať sám. Napriek ťažkej životnej situácií 
experimentoval s liekom ďalej, na sebe i na príslušníkoch rodiny. Až v roku 1919 
ním začal liečiť svojich pacientov. Následne požiadal Ministerstvo zdravotníctva 
o finančnú pomoc, no toho sa nedočkal. Nemal ani dostatok času, aby sa mohol 
venovať výskumu plesňového lieku, ani skúmať samotnú pleseň. Ak by tieto pod-
mienky výskumu v laboratóriu mal, je pravdepodobné, že by vyvinul penicilín 
oveľa skôr ako Alexander Fleming.9

Ako to teda bolo s objavom penicilínu? V roku 1928 pestoval dr. Alexander 
Fleming v laboratóriu londýnskej nemocnice kultúru Staphylococcus aureus (zlatý 
stafylokok, pôvodca kožných infekcií, ale aj vážnych infekcií vnútorných orgánov 
či sepsy). Podľa literárnych zdrojov nechala jeho laborantka v miestnosti, kde boli 
uložené Petriho misky s narastenými kultúrami stafylokokov otvorené okno. Po ná-
vrate z dovolenky si Fleming na miskách s kultúrou všimol zelenú pleseň. Zaujali 
ho predovšetkým tie misky, v ktorých stafylokoky v okolí plesne nerástli. Po preskú-
maní niektorých týchto kolónií stafylokokov pod mikroskopom sa zistilo, že vzorky 
boli kontaminované plesňou Penicillium notatum (neskôr P. rubens). Tento postreh 
ho inšpiroval k pokusom, po ktorých z plesne izoloval antibakteriálnu látku a na-
zval ju penicilín. V roku 1929 svoj objav prezentoval počas prednášky v Londýne. 
Oslavovaný Fleming však nikdy svoj objav nepoužil na liečbu infekčných ochore-
ní. Až v roku 1942 bola penicilínom ako prvá úspešne vyliečená pacientka, ktorá 
po potrate umierala následkom rozvinutej sepsy. Zavedením penicilínu do klinickej 
praxe koncom 40. rokov 20. storočia výrazne stúpla úspešnosť liečby stafyloko-
kových infekcii. No vplyvom nadmerného a nekontrolovaného užívania penicilínu 
sa čoskoro objavili prvé rezistentné kmene a dnes už riešime vážny problém vý-
skytu multirezistentných kmeňov zlatého stafylokoka (MRSA-meticilín-rezistentný, 
ORSA- oxacilín-rezistentný), ktorý je obzvlášť problematický pri nozokomiálnych 
infekciách v nemocniciach. Medzi rizikovú skupinu pacientov patria najmä pacienti 
podstupujúci invazívne a operačné chirurgické výkony, pacienti s ranami, imuno-
deficientní pacienti. V prípade závažnejších komplikácií môže tento patogén trvalo 
poškodiť srdce, obličky, pečeň i mozog. Niekedy infekcia končí až smrťou pacienta.

Vráťme sa však k nášmu slovenskému objaviteľovi. Armin Hoffmann si uve-
domoval, že objav lieku bol náhodný, preto sa snažil osloviť nezávislých odborní-
kov, aby mu pomohli liek preskúmať a overiť. Taktiež jeho výroba si vyžadovala 
kvalitnejšiu prípravu. Pomoci sa ale od odborníkov nedočkal, ani z Viedne, ani 
z Budapešti. Po vzniku Československej republiky mu v roku 1922 z Prahy priš-
la pre neho zdrvujúca odpoveď. Vlákna, ktoré v glukózovom roztoku pozoroval, 
boli znečisteniny.10 Ani tento negatívny posudok ho však od jeho konania neod-
radil a injekcie skúmal ďalej. Po aplikácií injekcií na sebe s humorom skonšta-

9 VALO, P.: Čierny humor v bielom plášti, s. 13.
10 STERN, T.: Armin Hoffmann. Skutočný objaviteľ penicilínu?, s. 1-2.
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toval, že sa cíti sviežejší a zdravší. Pozitívny účinok lieku si overil pri širokom 
spektre bakteriálnych infekcií, preto sa rozhodol aplikovať ho aj počas epidémie 
španielskej chrípky, v rokoch 1919 - 1920. Úspech liečby však zaznamenal až pri 
sekundárnych bakteriálnych komplikáciách, predovšetkým pri zápale pľúc, ktorý 
často znamenal smrť neliečeného pacienta. Naďalej teda úspešne liečil pacientov 
s vlastným liekom, neraz zachránil život rodičkám s horúčkou „omladníc“ (pu-
erperálna sepsa, choroba šestonedieľok). Keď však zachránil ľudí, ktorých inde 
považovali za stratených, zapracovala podľa všetkého závisť. Obvinili ho zo šar-
latánstva, karierizmu a z možného škodlivého účinku jeho experimentov, poško-
dzujúcich zdravie. Namiesto podpory naňho poslali kontrolu. Jeho syn Gabriel, 
neskorší významný slovenský lekár a historik, si z protestu pred členmi kontro-
ly aplikoval niekoľkonásobne vyššiu dávku lieku, akú jeho otec podával svojim 
pacientom. Hoci kontrolórov o účinnosti lieku presvedčili, Armin Hoffmann sa 
uznania nedočkal a autorstvo k lieku mu nepriznali. Od 1.januára 1924 pracoval 
ako obvodný lekár pre vidiecke obce s poverením, no popritom patril aj medzi za-
kladateľov miestnej pobočky Matice Slovenskej a zboru Slovenskej ligy. Napriek 
ďalším úspechom v terapii povolenie na plošné použitie liečiva od oficiálnych 
orgánov nedostal. Ani jeho odborné články mu neuverejnili a tak nemal možnosť 
získal reakcie odborníkov. Posledná nádej zhasla po vyhlásení hlavného ústavné-
ho lekára v Štátnej nemocnici v Žiline, doc. MUDr. Fratiška Kleina, že plesňový 
kmeň Armina Hoffmanna je identický s plesňovou kultúrou, opísanou v odbornom 
časopise Schweizerische Medizinische Wochenschrift zo dňa 10. júna 1944. I keď 
bola jeho vzorka plesne identifikovaná ako druh plesne, z ktorej sa vyrába Flemin-
gov penicilín, ani toto vyhlásenie židovského lekára vtedajšími úradmi prijaté ne-
bolo. A tak naďalej liečil ľudí svojim liekom, no s touto krivdou sa do konca života 
už zmieriť nedokázal. Od roku 1935 mu v ambulancii vypomáhal jeho syn Gabriel 
Hoffmann. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 sa Armin Hoffmann stal 
štátnym lekárom a po prijatí protižidovských zákonov sa dostal na zoznam pre štát 
hospodársky významných ľudí, čo ho zachránilo pred deportáciami.

Zomrel 3. septembra 1944 v chudobe v Snine. Pochoval ho miestny kňaz na 
vlastné náklady. Ľudia na neho zabudli. Napriek tomu, že svojich synov dal už dávno 
preventívne pokrstiť, jeho syna Jozefa nemecké vojská, ustupujúc zo Sniny, odvliekli 
so sebou. Jozef bol neskôr deportovaný do koncentračného tábora, kde zahynul. Až 
po oslobodení sa synovia Armina Hoffmanna snažili potvrdiť a oficiálne uznať otcov 
objav. Poslali vzorky jeho plesne aj do Farmaceutickej spoločnosti CIBA vo švaj-
čiarskom Bazileji. No až v roku 1964 im z Výskumného ústavu antibiotík v Rozto-
kách pri Prahe prišiel výsledok opakovanej analýzy, ktorá potvrdila prítomnosť húb 
blízkych Penicillium sp. vo vzorkách (konkrétne Penicillium frequentans a P. im-
plicatum, taxonomicky však kultúry podrobnejšie neanalyzovali).11 Napriek tomuto 
nepopierateľnému úspechu zostáva jeho meno takmer neznáme.

11 Ibidem, s. 1-2.
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Jeho syn Gabriel sa pričinil o to, že po vojne postavili prvú nemocnicu v okrese. 
V roku 1969 odhalili pri spomienke na 25. výročie úmrtia Armina Hoffmanna na 
dome, kde žil a pracoval, pamätnú tabuľu.12 Patrí medzi tých skromných Slovákov, 
ktorí zachraňovali životy, no doma o ňom takmer nikto nevie. Slovensko tak pri-
šlo o možného nositeľa Nobelovej ceny. Malou útechou môže byť snáď poznám-
ka neskoršieho prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu, ktorý vo svojich memoároch 
z roku 1963 uvádza, že ani zakarpatský lekár, Armin Hoffmann nežil nadarmo, hoci 
sa o ňom nerozpráva, i keď objavil penicilín dávno pred Flemingom, vytvoril nesmr-
teľné dielo a „…hrdinovia vedy a frontového boja nežijú nadarmo.“13 

Summary

The Life of Slovaks in the Great War - the Story
of a Slovak Explorer of Penicillin

Katarína Schwartzová

In 2008 we remembered an important period of our history, the 100th anniversary 
of the end of the First World War. Around 400,000 Slovaks joined the war at that time, 
70,000 of them died, which is more than in the Second World War. But the impact of 
the war left indelible marks also  on the civilian population. Instead of men, women 
had to work in difficult conditions, both in industry and agriculture, and some also 
worked as nurses and missionaries in field hospitals. Extremely difficult situations 
arised also on the battlefield. They consisted not only in the fighting itself, related to 
the unpreparedness of soldiers and their psychological aspect, but also in several areas 
of health. The country was full not only with military hospitals, prison camps, but also 
with military cemeteries. The war also brought diseases that had never been known 
before. Machine guns, tanks or the use of war gas (chlorine, yperite) caused some sol-
diers a nervous breakdown. The wounds got mud contaminated with microorganisms. 
The threats were cholera, dysentery, tuberculosis, tetanus, malaria or pandemic of the 
Spanish influenza.  Also sexual disease spreaded, like syphilis. In spite of the number 
of sick and injured, there was a lack of doctors in some prison camps, and soothing 
medicines, antibiotics and vaccine sera were missing. After the outbreak of the First 
World War, many Slovak doctors were called to work either in field or military hospi-
tals or they helped the civilian population. One of them was MUDr. Armin Hoffmann. 
The year 1916 became important in his life, when he came to an important discovery. 
When administering glucose solution to undernourished patients, he observed a rapid 
effect of injections in some patients while others continued to suffer from fever. When 

12 LETZ, R.: Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny, s. 108; GERBOC, T.: Veľký lekár z malého mesta, s. 12.
13 STERN, T.: Armin Hoffmann. Skutočný objaviteľ penicilínu?, s. 1-2.

František Kalina,
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this cured a patient with severe pneumonia who would not have a chance at the time, 
he began to observe the ampoules more. He considered it to be a fungus that he could 
use to treat it as as medicine. Armin did not receive recognition and did not grant him 
authorship of the penicilin. Although he continued to treat people with his medicine, 
he could not accept this injustice for the rest of his life. Slovakia thus lost a possible 
Nobel Prize winner. He died in poverty in 1944 in Snina. Maybe a small consolation 
may be the remark of the later president of Czechoslovakia, arm. gen. L. Svoboda, 
who in his memoirs of r. 1963 states that even the transcarpathian physician, Armin 
Hoffmann, did not live in vain even when he discovered penicillin long before Flem-
ing, because he created an immortal work and “... the heroes of science and front-line 
combat do not live in vain ”. In 1969, in memory of the 25th anniversary of his death 
at the house where he lived and worked, they unveiled a plaque. 
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Vojenskí lekári v kolónii Kamerun

JARMILA BREZINOVÁ

Kamerun bol do nemeckého koloniálneho panstva včlenený v roku 1884 a zostal 
jeho súčasťou do roku 1916. Tak ako v ostatných nemeckých kolóniách, aj tu pôsobili 
koloniálne vojenské jednotky, tzv. Schutztruppen. Z obdobia pred prvou svetovou 
vojnou máme k dispozícii pramene, ktoré sa vzťahujú k oblasti vojenského lekár-
stva. Žiaľ rovnaký fond, Schutztruppe für Kamerun, neobsahuje k predmetnej téme 
materiály z obdobia prvej svetovej vojny, počas ktorej prvých dvoch rokov Kamerun 
ešte patril k nemeckým dŕžavám. Dostupné zdroje však odhaľujú úlohy vojenského 
lekára v mierovom období – okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti pre prísluš-
níkov Schutztruppe, civilných úradníkov koloniálnej správy a miestne obyvateľstvo – 
najvýraznejšie vystupujú informácie o boji s tropickými chorobami a demografické 
analýzy. Hlavný lekár vojenských jednotiek v Kamerune riešil aj špecifické lokálne 
záležitosti, napr. lekársku účasť na expedícii proti vzbúrencom z etnika Maka1 alebo 
zdravotný stav obyvateľov deportovaných z Nemeckej juhozápadnej Afriky.2 

Kamerun ako koloniálne územie

Nemecké koloniálne snahy boli do značnej miery motivované ekonomicky. Ko-
loniálne záujmy, resp. ich propaganda sú typicky zložené z mnohých súčastí, no 
pohľad na kolónie, ako na užitočné z hospodárskeho hľadiska, bol v Nemecku mi-
moriadne obľúbený. Kolónie boli chápané a prezentované širokej verejnosti ako 
územia, ktoré poslúžia na ochranu nemeckého trhu, zabezpečia prístup k surovinám 
a môžu slúžiť ako odbytisko pre nemecký tovar.3 Nie je preto prekvapivé, že v prípa-
de nemeckých kolónií existuje viackrát model, v ktorom je územie najprv preskúma-
né obchodníkom, resp. obchodnou spoločnosťou, ktorá následne požiada o „ochra-
nu“ štátom. Tento prístup sa s rôznymi obmenami objavuje aj pri postupe iných 
koloniálnych mocností.

Nemecký Kamerun zahŕňal okrem územia dnešnej republiky Kamerun čiastočne 
aj územie Gabonu, Konga, Nigérie, Čadu a Stredoafrickej republiky. Na rozdiel od 

1 Bundesarchiv Berlín – Lichterfelde (ďalej BAB), fond R 175 Schutztruppe für Kamerun (ďalej R 175), R 175 – 
V/21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun. Štvrťročná správa pre hlavného vojenského lekára. 
Akonolinga, 10. 10. 1910, nepaginované.

2 BAB, R 175 – V/22 Deportation von Hottentotten aus Deutsch-Südwestafrika nach Kamerun (Gesundheitsbe-
richte). 1910 – 1912.

3 SMITH, W. D.: German Colonial Empire, s. 26.
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niektorých iných území,4 bol vnímaný od začiatku najmä ako územie vhodné pre ob-
chodnú expanziu a rozširovanie plantáží, nie ako územie vhodné pre trvalé nemecké 
osídlenie. Životné podmienky tu neboli hodnotené ako priaznivé.5 Pozornosť nemec-
kých obchodníkov sa na územie Kamerunu zamerala ešte pred vznikom Nemeckého 
cisárstva, v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Najväčšiu aktivitu tu vyvinula obchodná 
spoločnosť C. Woermann. Spoločnosť bola založená v roku 1837 Carlom a Adolfom 
Woermannom. Prvú obchodnú stanicu v Kamerune založili v roku 1868. Od spoloč-
nosti sa v sedemdesiatych rokoch oddelila firma Jantzen & Thormählen, ktorá sa tiež 
aktívne angažovala v obchode súvisiacom s územím Kamerunu. Obe tieto spoločnosti 
mali veľký vplyv na angažovanie sa Nemeckého cisárstva na danom teritóriu.6

Už v roku 1847 vyslal Carl Woermann prvé lode, ktorých úlohou bola výmena 
tovarov v Afrike. Keď v roku 1880 zomrel, spoločnosť prevzal jeho syn Adolf, po-
litik a poslanec Ríšskeho snemu. Jeho pôsobenie na Koloniálnom oddelení (Kolo-
nialabteilung) Ministerstva zahraničných vecí ho etablovalo ako znalca afrických 
pomerov. Spoločnosť C. Woermann sa zaoberala najmä importom palmového oleja, 
slonoviny, kaučuku a iných produktov. Do kolónií, čiže aj do Kamerunu vyvážala 
najmä destilát, látky a rôzne náradie.

V roku 1882 sa prepojenie spoločnosti so štátom prvýkrát významne zväčšilo – spo-
ločnosť C. Woermann uzavrela dohodu s Ríšskou poštou o výlučnej preprave zásielok 
smerujúcich do Afriky. Záujmy spoločnosti C. Woermann viedli k tomu, že v roku 1884 
Adolf Woermann využil svoj politický vplyv a predstavil nemeckému kancelárovi Ottovi 
von Bismarckovi plán správy Kamerunu.7 V tomto roku bol Kamerun oficiálne prirade-
ný k územiam pod nemeckou správou (Schutzgebiet). Od roku 1896 dopravná linka Wo-
ermann spolupracovala s nemeckou Spoločnosťou pre osídlenie (Siedlungsgesellschaft). 
Začiatkom 20. storočia vysielala do Kamerunu na pravidelnej linke dva parníky mesač-
ne, ktoré zabezpečovali prepravu pasažierov a poštových zásielok.8

Samotné vyhlásenie protektorátu vykonal prieskumník a cestovateľ Gustav 
Nachtigal, no ako je zrejmé, nemecké záujmy mali v tejto oblasti dlhšiu tradíciu. 
Koloniálnu správu od roku 1885 viedol guvernér Julius Freiherr von Soden, ktorý 
sa po opustení tohto postu stal guvernérom v Nemeckej východnej Afrike. Hoci ve-
rejná správa v Kamerune bola počtom malá, boli tu odskúšané viaceré byrokratické 
štruktúry, ktoré boli neskôr zavedené v iných kolóniách.9

Nemecké pôsobenie v Kamerune výrazne formoval najdlhšie pôsobiaci guvernér 
Jesko von Puttkamer, ktorý pôsobil v tejto funkcii v rokoch 1894 až 1906. Smerova-
nie jeho politiky bolo typické pre tzv. hospodársky kolonializmus.10 Puttkamerove 

4 Napr. Nemecká juhozápadná Afrika
5 GOUAFFO, A.: Wissens- und Kulturtransfer im kolonialen Kontext. Das Beispiel Kamerun – Deutschland 

(1884 – 1919), s. 50.
6 DELANCEY, D. M. a kol.: Historical Dictionary of the Republic of Cameroon, s. 533.
7 SKŘIVAN, A.: Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884 – 1885, s. 82.
8 GOUAFFO, A.: Wissens- und Kulturtransfer im kolonialen Kontext, s. 51.
9 SMITH, W. D.: German Colonial Empire, s. 76.
10 Ibidem, s. 81.
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kroky sa najmä po roku 1900 stretli s rozsiahlou kritikou v tlači, kritizovaný bol naj-
mä jeho silne byrokratický prístup. Medzi najbližších spolupracovníkov guvernéra 
patril veliteľ Schutztruppe, Hans Dominik. K snahám nemeckej správy parilo najmä 
preskúmanie a následne kontrola vnútrozemia. Najväčšie lákadlo tu predstavovali 
možnosti obchodu s nerastnými surovinami a gumou.

Schutztruppe v Kamerune

S postupom do vnútrozemia a posilnením koloniálnej správy súviselo aj zalo-
ženie tzv. ochranného oddielu, Schutztruppe pre Kamerun. Založením oddielu bol 
poverený prieskumník a cestovateľ Kurt von Morgen. Tento cestovateľ sa spolu 
s guvernérom Leistom a firmou Jantzen & Thormählen pokúšali už od začiatku 
deväťdesiatych rokov o vytvorenie vojenských jednotiek za účelom udržiavania 
bezpečnosti na obchodných cestách do vnútrozemia. Návrhy sa v Ríšskom sneme 
nestretli s podporou z dôvodu finančnej nákladnosti. Istou kompenzáciou a kompro-
misom bolo vytvorenie policajného oddielu (Polizeitruppe), ktorý bol v Kamerune 
aktívny od roku 1891.11

Keď sa napokon o tri roky neskôr začalo s budovaním vojenských oddielov, na 
začiatku mala kamerunská Schutztruppe menej než stovku vojakov. Z malej jednot-
ky sa postupne stala rozsiahla štruktúrovaná armáda. Existovala súčasne s Polize-
itruppe. Tieto oddiely sa odlišovali vo svojej štruktúre a výcviku. Policajný oddiel 
bol menej vycvičený a prestavoval civilnú časť nemeckej koloniálnej správy. Od 
začiatku vládla medzi týmito zložkami rivalita a vedenie Schutztruppe sa dlhodobo 
usilovalo o ich zlúčenie.12

Z hľadiska právnych regulácií bol pre Schutztruppe najvýznamnejší Zákon o ci-
sárskych ochranných oddieloch pre juhozápadnú Afriku a pre Kamerun (Gesetz, 
betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika and für Kamerun). Ten-
to zákon v prvom paragrafe definoval účel oddielu ako „udržiavanie verejného po-
riadku a bezpečnosti“.13 Zákon sa odvolával na staršiu legislatívu z roku 1891, ktorá 
sa týkala ochranných oddielov v Nemeckej východnej Afrike (Zákon o cisárskom 
ochrannom oddiele pre Nemeckú východnú Afriku – Gesetz, betreffend die Kaiserli-
che Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika).

V Kamerune od začiatku nemeckej správy pôsobili africkí vojaci, konkrétne zo 
Sudánu. V správach vojenských lekárov sú uvádzaní v osobitnej kategórii ako „fa-
rební“ (Farbigen).14 Pôsobenie afrických vojakov v oddieloch rovnako upravoval 
zákon.15 Z hľadiska organizácie armády boli tieto oddiely pridelené pod námorníctvo 

11 RUDIN, H. S.: Germans in the Cameroons 1884 – 1914. A Case Study in Modern Imperialism, s. 193.
12 Ibidem, s. 194.
13 Gesetz, betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika and für Kamerun, in: Deutsches Reichsge-

setzblatt, zv. 1895, č. 20, s. 258 – 259.
14 Tento termín je bežne používaný v dokumentoch v celom fonde R 175 Schutztruppe für Kamerun.
15 Gesetz, betreffend die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch- Ostafrika, in: Deutsches Reichsgesetzblatt, zv. 

1891, č. 10, s. 53 – 57.
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a námornú správu (Reichsmarineamt).16 Z dôvodov nezhôd medzi civilnou a vojen-
skou správou boli od roku 1896 vojenské oddiely priradené pod správu Koloniálne-
ho oddelenia.17

Práca vojenského lekára

Z hľadiska témy príspevku nás budú najviac zaujímať sanitné oddiely a pozícia 
hlavného lekára. Kamerun bol známy svojimi náročnými klimatickými podmienka-
mi, ktoré Európania znášali veľmi zle. Úmrtnosť chorých bola vysoká a vysoké čísla 
dosahoval vôbec samotný počet chorých. Najväčšie ťažkosti spôsobovala spavá ne-
moc a malária, podobne dyzentéria a kiahne. Štatistika z rokov 1899 a 1900 zazna-
menala u európskych príslušníkov Schutztruppe ako najčastejšie ochorenie maláriu.18 

Florian Hoffmann upozornil na to, že v minulosti bola oveľa väčšia pozornosť 
venovaná lekárom z misií, než vojenským lekárom, hoci počtom ich títo v regió-
ne výrazne prevyšovali. Ešte v roku 1910 predstavovali vojenskí lekári dve tretiny 
z celkového počtu zdravotníckeho personálu v Kamerune. Patrili sem nielen lekári 
Schutztruppe, ale aj armádni a námorní lekári zo Sudánu, ktorých úlohou bol boj 
proti spavej nemoci. Uveďme, že v Schutzruppe pôsobilo 24 lekárov v rovnakom 
čase, keď sa v Kamerune nachádzali 4 železniční a 2 misijní lekári.19 

O náraste poskytovania zdravotnej starostlivosti môžeme v Kamerune hovoriť 
od deväťdesiatych rokov 19. storočia. Už od roku 1885, čiže veľmi krátko po vzni-
ku kolónie, sa koloniálna správa usilovala získať lekárov. Prekážkou boli financie, 
pretože štát sa k financovaniu zdravotnej starostlivosti v kolónii staval odmietavo 
a aj obchodné spoločnosti, ktoré v Kamerune pôsobili, boli ochotné podieľať sa 
len malou čiastkou. Prvý lekár prišiel do Kamerunu v roku 1888 a nasledujúce šty-
ri roky zostal jediným.20 Služobní lekári sa v kolónii objavili po roku 1891, keď sa 
začalo budovanie policajných síl. Ešte aj v závere nemeckej správy však bolo le-
károv málo. Rozpočet pre rok 1914 hovoril o 17 sanitných dôstojníkoch, 28 sanit-
ných poddôstojníkoch, z ktorých sa však reálne v kolónii nachádzal oveľa menší 
počet (11 a 15) z dôvodu dovolenky.21 Počet lekárov vzhľadom na rozlohu oblasti 
teda nebol vysoký. Túto skutočnosť vyjadril už niekoľko rokov predtým aj hlavný 
štábny lekár Philalethes Kuhn, ktorý zostavoval správu pre Medizinal-Berichte, 
pravidelné správy o zdravotníctve v kolóniách. Vo vydaní z rokov 1911 – 1912 
píše, že počet lekárov pre Kamerun je nedostačujúci.22 Iným problémom bolo, že 

16 Ibidem.
17 HOFFMANN, F.: Okkupation und Militärverwaltung in Kamerun. Etablierung und Institutionalisierung des 

kolonialen Gewaltmonopols. Teil II. Die Kaiserliche Schutztruppe und ihr Offizierkorps, s. 7.
18 Ibidem, s. 53.
19 Ibidem, s. 54.
20 BAUCHE, M.: Medizin und Herrschaft. Malariabekämpfung in Kamerun, Ostafrika und Ostfriesland (1890 – 

1919), s. 68.
21 HOFFMANN, F.: Okkupation und Militärverwaltung in Kamerun, s. 56.
22 Medizinal-Berichte über die Deutschen Schutzgebiete 1911/12, s. 337.
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vo vzdelávaní lekárov chýbalo zameranie, ktoré by riešilo špecifické výzvy tropic-
kého prostredia. Špeciálne vzdelávanie pre lekárov, ktoré sa zameriavalo najmä 
na maláriu, čiernu horúčku, spavú nemoc, kiahne a mor sa začalo až v roku 1912. 
Mohli sa ho zúčastniť študenti a aj lekári už pôsobiaci v kolóniách, ktorí mali 
k dispozícii štvortýždňový kurz.23

Vojenské zdravotníctvo bolo štruktúrované tak, že na jeho vrchole stál hlavný 
lekár (Chefarzt). Jeho sídlo sa nachádzalo tam, kde pôsobilo vedenie civilnej kolo-
niálnej správy, teda spočiatku v meste Duala, neskôr v meste Buëa. Aj pred rokom 
1900 pôsobili v kolónii štábni lekári, no o samotnej pozícii hlavného lekára možno 
hovoriť až od septembra 1900, keď do Kamerunu prišiel Georg Ipscher. V rokoch 
1903 – 1905 na tomto poste pôsobil Adolf Heuermann, v rokoch 1905 – 1908 Ma-
ximilian Zupitza, 1908 – 1910 Hans Ziemann, 1910 – 1912 Hans Waldow a medzi 
rokmi 1912 – 1914, už spomenutý Philalethes Kuhn. Po vypuknutí prvej svetovej 
vojny sa Kuhn vrátil do Nemecka a na jeho miesto nastúpil posledný riadne menova-
ný hlavný vojenský lekár, Heinrich Werner.24 Po tom, čo Werner padol do zajatia, bol 
výkonom funkcie poverený Friedrich Karl Kleine,25 ktorého dovtedajšou hlavnou 
náplňou práce bol boj so spavou nemocou.

Ako sme spomenuli, výkon vojenských lekárov spočíval v bezplatnej zdravotnej 
starostlivosti o príslušníkov koloniálnej správy, civilných úradníkov a nemeckých aj 
afrických príslušníkov Schutztruppe. Okrem tejto práce sa však venovali aj lekárskej 
službe civilnému obyvateľstvu. Lekársku starostlivosť pre civilné obyvateľstvo za-
bezpečovali tiež aj misijní a železniční lekári. K zdravotníckemu personálu patrili 
aj zdravotné sestry a pomocný personál z radov miestneho obyvateľstva. Lekárska 
starostlivosť bola v prípade civilného obyvateľstva zameraná primárne na neautoch-
tónne obyvateľstvo kolónie, pozostávajúce najmä z obchodníkov a plantážnikov. 
Keďže počet Európanov v Kamerune bol pomerne nízky, mali teoreticky dobrý prí-
stup k lekárskej opatere, ale v praxi bol problém v malom počte miest, kde sa lekári 
nachádzali, a preto bola pre mnohé časti kolónie zdravotná starostlivosť nedostup-
ná.26 Problémy spôsoboval aj nedostatok liečiv alebo ich znehodnotenie počas cesty 
do Kamerunu.27 V kolónii fungovalo iba niekoľko nemocníc. Miera úmrtnosti európ-
skeho obyvateľstva a veľká fluktuácia koloniálnych úradníkov z dôvodu choroby na-
pokon primäla koloniálnu správu k niektorým opatreniam, medzi inými, k presunu 
hlavného mesta a sídla guvernéra z Dualy do klimaticky priaznivejších podmienok 
mesta Buëa. Po zavedení série opatrení úmrtnosť výrazne klesla.28

23 HOFFMANN, F.: Okkupation und Militärverwaltung in Kamerun, s. 56.
24 Ibidem.
25 Friedrich Karl Kleine (1869 – 1951) bol nemecký mikrobiológ a farmakológ. Najvýznamnejšou oblasťou jeho 

bádania bola spavá nemoc a podarilo sa mu vyskúšať prvé účinné prostriedky proti tejto chorobe.
26 RUDIN, H. S.: Germans in the Cameroons 1884 – 1914, s. 351.
27 Napr. znehodnotená očkovacia látka proti kiahňam, BAB, R 175 – V/21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe 

für Kamerun, Seibert Cisárskej stanici (die Kaiserliche Station). Dume, 11. 1. 1909, nepaginované.
  Nedostatok chinínu, BAB, R 175 – V/21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun, Štvrťročná sprá-

va pre hlavného vojenského lekára. Akonolinga, 10. 10. 1910, nepaginované.
28 Ibidem, s. 353.
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O situácii, s ktorou sa vojenskí lekári stretávali vo vnútrozemí vypovedá správa 
doktora Seiberta, pôsobiaceho v Jaunde. Správa pochádza už z roku 1909 (opisuje 
pomery z prelomu rokov 1908 a 1909), čiže takmer desaťročie po postupe nemeckej 
správy do vnútrozemia a vyše dve desaťročia od prvých snáh o vybudovanie siete 
lekárskej starostlivosti. Doktor v decembri 1908 absolvoval cestu do oblasti Men-
sime. Cieľom cesty bol prieskum situácie spojenej s kiahňami, ale doktorova sprá-
va zanechala svedectvo aj o stave a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regióne. 
V Mensime bola už mesiac alebo dva pred jeho príchodom nákaza veľmi rozšírená, 
ale nebol tam dostupný lekár ani očkovanie. Najhorší obraz sa lekárovi naskytol 
v južnej časti Mensime: „Takmer v každej chatrči sa vyskytovali ťažké prípady, telá 
pokryté vyrážkami kiahní, ľudia každého veku, choroba v každom štádiu. Ľahké, 
stredne ťažké a ťažké prípady, bedákanie a strašné utrpenie.“29 

V správe sa sťažuje nielen na nedostatok očkovacej látky, ale aj na to, že nemohol 
úspešne vyplniť poverenie koloniálnej správy – poskytovať počas cesty lekárske 
služby, keďže vybavenie miestneho pracoviska bolo minimálne. Pre svoju prácu ne-
mal k dispozícii takmer žiadne lekárske nástroje a prostriedky na liečbu ochorení. 
Podľa lekárových slov nebolo možné ošetriť závažnejšie poranenia, ktoré si vyža-
dovali operáciu a preto takéto prípady poslal na pobrežie, ale pochybuje, že chorí 
prežili útrapy cesty.30 

Vo svojej správe Seibert zvýrazňoval, že civilné alebo vojenské osoby v službách 
nemeckej ríše trpia pri takejto slabej zdravotnej starostlivosti. Sarah Ehlers upo-
zornila na niekoľké črty v správe doktora Seiberta, ktoré sa nachádzali v správach 
viacerých koloniálnych lekárov. Bolo typické, že po opise závažnej situácie v radoch 
afrického obyvateľstva, volal lekár po zvýšenej ochrane európskeho obyvateľstva.31 
V textoch tohto typu je možné vidieť rozdielne vnímanie pacientov – africké obyva-
teľstvo chápané ako zdroj nákazy (Ehlers píše o spavej nemoci, v našom texte sa píše 
o kiahňach) a európske ako to, ktoré potrebuje zvýšenú ochranu.32

Zaujímavé sú aj časti správy venované analýze kiahňovej epidémie v oblasti, 
kde Seibert zdôraznil aj ekonomický aspekt problému. Poukázal na prípady, keď 
nákaza kiahní dokázala zlikvidovať „celé národy a rasy“ a upozornil tak na prob-
lém možného vyľudnenia oblasti a „znehodnotenia“ kolónie.33 Tento postoj bol 
v súlade s názorom, že Kamerun bol typickou obchodno-plantážnickou kolóniou 
a od začiatku nemeckej kontroly v regióne boli silno akcentované ekonomické 
záujmy kolonistov.

V správe, ktorú pripravoval hlavný vojenský lekár pre pravidelnú publikáciu Me-
dizinal-Berichte pre roky 1903 – 1904, bol podobne diskutovaný aj problém ried-

29 BAB, R 175 – V/21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun, Seibert Cisárskej stanici (die Kaiser-
liche Station). Dume, 11. 1. 1909, nepaginované.

30 Ibidem.
31 S výnimkou toho, že medzi osoby vo vojenských službách cisárstva mohli byť aj osoby afrického pôvodu.
32 EHLERS, S.: Afrikanische und europäische Körper. Kolonialärzte und die Schlafkrankheit 1900 – 1914, s. 95.
33 BAB, R 175 – V/21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun, Seibert Cisárskej stanici. Dume, 

11. 1. 1909, nepaginované.
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keho osídlenia. Rovnako išlo o komplikáciu ekonomického charakteru, ktorá brzdí 
rozvoj kolónie a prenikanie do vnútrozemia a k úrodnej náhornej plošine. Medzi 
príčinami34 uviedol prales lemujúci pobrežie, ktorý predstavoval mechanickú pre-
kážku, ďalej choroby, detské sobáše, neustále pracovné zaťaženie žien, nedostatočnú 
výživu detí, atď.35 

Zastavme sa pri demografii kamerunského obyvateľstva. V dokumentoch spo-
jených s lekármi v Kamerune sa neobjavujú zmienky o tzv. rasovohygienických 
opatreniach alebo o problematike miešancov. Tento fakt súvisí s tým, že išlo o ko-
lóniu určenú na hospodárske využitie a nie na trvalé nemecké osídlenie, preto sa 
týmto otázkam nevenovala veľká pozornosť. Naopak, v kolóniách ako boli Ne-
mecká juhozápadná Afrika alebo Nemecká východná Afrika, ktoré boli určené na 
osídlenie nemeckými kolonistami, bola téma zmiešaných manželstiev a práv ich 
potomkov veľmi vyhrotená.36

Ako bolo spomenuté vyššie, medzi úlohy, ktoré mali vojenskí lekári v kolónii 
riešiť, patril aj boj s niektorými chorobami. V Kamerune sa vyskytovala spavá 
choroba a niektorí z vojenských lekárov, ktorí prišli do kolónie, boli špecialista-
mi na túto chorobu. Nielen Nemecké cisárstvo, ale aj ďalšie koloniálne mocnosti 
vynakladali veľké úsilie na ochranu Európanov pred týmto ochorením. Opatrenia 
proti spavej chorobe sa v jednotlivých kolóniách do istej miery líšili podľa miest-
nych špecifík, ale základné línie boli rovnaké. Koloniálne mocnosti sa navzájom 
informovali o svojich postupoch a znalostiach. Opatrenia boli často zamerané na 
ochranu európskych obyvateľov pred bodnutím muchou tse-tse. Keď v roku 1909 
vydal britský Úrad pre spavú chorobu (Sleeping Sickness Bureau) konkrétne smer-
nice, boli v tom istom roku v Nemeckom cisárstve publikované podobné. Týkali 
sa konkrétne Nemeckej východnej Afriky, ale boli poslané aj hlavnému lekárovi 
Schutztruppe do Kamerunu.37 

Úlohou hlavného vojenského lekára teda bolo okrem iného zdôrazňovať potrebu 
zdržovať sa mimo oblastí s výskytom múch tse-tse a pokiaľ to nebolo možné, smer-
nice odporúčali biely ochranný odev. Medzi inými odporúčaniami bolo aj vyjadre-
nie potreby mať pri sebe jedného alebo dvoch miestnych sluhov naučených chytať 
muchy pomocou sieťok, pričom jeden z nich mal mať na sebe oblečenú tmavú látku, 
pretože sa predpokladalo, že takto muchy priláka na seba.38 V súvislosti s opatrenia-
mi rôznych koloniálnych mocností je symptomatické, že v nich veľmi silno vystu-
povala kategória „Európan“ a nie kategória, ktorá by pomenovávala konkrétneho 
príslušníka politického národa. Zároveň je pre smernice tohto typu charakteristic-
ké, že boli zamerané na ochranu Európanov v kolónii a neriešili problém ochorenia 

34 Porovnaj spracovanie problematiky vyľudňovania Kamerunu v práci RUDIN, H. S.: Germans in the Cameroons, 114.
35 Medizinal-Berichte über die Deutschen Schutzgebiete 1903/04, s. 194.
36 Viac k tejto problematike ŠVIHRANOVÁ, J.: Od ideológie k politike rasizmu, s. 119 - 157.
37 BAB, R 175 – V 21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun, Maßregeln für Europäer zum Schutz 

gegen die Infektion mit dem Erreger der Schlafkrankheit, 18. 2. 1910, nepaginované.
38 Ibidem.
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miestneho obyvateľstva.39 Nemecká smernica a s ňou súvisiace odporúčania pre vo-
jenských lekárov majú tiež tieto znaky.40

Od roku 1910 patrilo k úlohám vojenských lekárov v Kamerune aj sledovanie 
zdravotného stavu príslušníkov etnika Nama, ktorí boli do Kamerunu v tomto roku 
deportovaní. V Nemeckej juhozápadnej Afrike v rokoch 1904 – 1907 prebiehalo 
protinemecké povstanie. Inicioval kmeň Hererov, no v roku 1905 sa doňho pod ve-
dením náčelníka Hendrika Witbooia zapojili aj Namovia. Povstanie bolo potlačené 
a vyústilo do genocídy oboch etník. Časť z nich, najmä Namovia, boli umiestnení do 
pracovných táborov v Swakopmunde a na Shark Island, kde vládli veľmi zlé pod-
mienky a ich úmrtnosť bola obrovská.41 Aj po rozpustení táborov v roku 1908 však 
boli zvyšky Namov pod kontrolou a v roku 1910 bola posledná skupina premiestne-
ná do Kamerunu. Medzi necelou stovkou deportovaných Namov bol aj syn Hendrika 
Witbooia, protestantský kazateľ prezývaný „malý Hendrik Witbooi“.42 V záznamoch 
lekára Schutztruppe sa objavuje v mesačných správach obraz postupnej decimácie 
skupiny. Na skupine sa podpisovali zlé životné podmienky a tropické choroby.43 
Posledné správy vojenského lekára o Namoch pochádzajú z roku 1912 (deportovaní 
zostali v Kamerune do roku 1913).44

Záverečné poznámky

Život v kolónii Kamerun bol od začiatku ovplyvňovaný zámerom ekonomického 
využitia krajiny. Ak z pozície plánov a optiky koloniálnej mocnosti môžeme kolo-
niálne územia rozdeliť do skupín, ako základné delenie sa núka, či ide o kolóniu 
určenú na osídlenie alebo na ekonomické aktivity. Kamerun patril k druhej skupine, 
čo sa odrážalo aj v správach vojenských lekárov.

Hospodárske záujmy viedli k cestám do vnútrozemia a následne motivovali sfor-
movanie koloniálnych vojenských jednotiek – Schutztruppe, v ktorých začal pôsobiť 
aj štábny lekár a neskôr sa vyvinula celá štruktúra na čele s hlavným vojenským 
lekárom. Úmrtnosť Európanov bola z dôvodu nepriaznivej klímy a tropických, či 
iných chorôb veľmi vysoká, no štát váhal s finančnou podporou zdravotnej starost-
livosti v kolónii. Znovu môžeme hľadať súvis so snahou minimalizovať náklady. 
Napokon aj sformovanie Schutztruppe a príchod vojenských lekárov bol výsledkom 
tlaku súkromných spoločností, ktoré sa však boli ochotné spolupodieľať na výdav-
koch iba v malej miere. Lekárov v kolónii pribúdalo minimálne a aj ku koncu ne-

39 EHLERS, S.: Afrikanische und europäische Körper, s. 88.
40 Por. BAB, R 175 – V 21 Sanitätseinrichtungen der Schutztruppe für Kamerun, Maßregeln für Europäer zum 

Schutz gegen die Infektion mit dem Erreger der Schlafkrankheit, 18. 2. 1910, nepaginované.
41 Viac k tejto genocíde ŠVIHRANOVÁ, J.: Od ideológie k politike rasizmu, s. 84 - 118
42 STEINMETZ, G.: The Devil’s Handwriting. Precoloniality and German Colonial State in Qingdao, Samoa, and 

Southwest Africa, s. 175.
43 BAB, R 175 – V/22 Deportation von Hottentotten aus Deutsch-Südwestafrika nach Kamerun (Gesundheitsbe-

richte). 1910 – 1912.
44 STEINMETZ, G.: The Devil’s Handwriting. Precoloniality and German Colonial State in Qingdao, Samoa, and 

Southwest Africa, s. 175.
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meckej nadvlády bol ich počet nízky vzhľadom na rozmer teritória. Najmenej ich 
pritom bolo vo vnútrozemí.

Medzi úlohy vojenských lekárov patrilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
príslušníkom Schutztruppe, úradníkom koloniálnej správy, obchodníkom a napokon 
aj domácemu obyvateľstvu. Popri bežných zdravotných úkonoch ich zamestnávala 
profylaxia a liečenie chorôb ako boli malária, spavá choroba, kiahne, atď. V tejto 
otázke môžeme pozorovať dve roviny – explicitnú snahu o ochranu Európanov prí-
tomných v kolónii a zároveň snahu o odstránenie chorobnosti u miestneho obyva-
teľstva. Táto snaha bola motivovaná prevažne ekonomicky, pretože epidémie mohli 
znamenať „znehodnotenie“ kolónie. Ekonomický aspekt bol prítomný aj v opatre-
niach, resp. analýzach, ktoré mali zvýšiť počet obyvateľov najmä v riedko osídle-
nom vnútrozemí.

Summary

Military Physicians in Colony Cameroon

Jarmila Brezinová

Life in Cameroon was influenced by the efforts to maximize the economic out-
comes of colony. It was meant as a trade colony and not as a settlement colony. This 
fact surfaces in the activities and reports of the military doctors. The exploration of 
inland, also motivated economically, added to the need to form a corpse of colonial 
military units (Schutrztruppen). Those military units included also sanitary officials 
and the chief military doctor. The mortality of Europeans was high but the state sup-
port for health care in the colony was non-existent until the formation of Schutztruppe 
and arrival of military doctors. Those developments present more or less a result of 
the pressure made by German private companies in Cameroon. However, the number 
of physicians was still low when the total area of the colony is considered. Military 
doctors provided health care for Schutztruppe, members of colonial administration 
and other Europeans, and also for local population. Still, one of their tasks was to deal 
with tropical illnesses and epidemics of other illnesses in general. In this area, two 
aspects can be observed – the measures intended to protect Europeans and on the other 
hand, the economic motivations to cut down the mortality rate of African population. 
The second aspect was motivated economically as well, because illnesses might make 
the colony less “valuable”. The same aspect is present in the demographical analyses 
of population. The military physicians in Cameroons paid attention also to a specific 
issue – the health of ethnic group Namas, who were deported from the German South-
west Africa.
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„Бѣ моръ в конѣхъ”: vplyv epizootie
na vojenské akcie na Rusi v 11. – 12. storočí

VITALIY NAGIRNYY

Letopisy ako základný prameň k dejinám Rusi, obsahujú len veľmi málo infor-
mácií o jednotlivých chorobách či rozsiahlejších ľudských ochoreniach na ruskom 
území v 10. – 13. storočí. V podstate obsahujú len zmienky o niekoľkých najväčších 
epidémiách, napríklad v rokoch 1092 – 1093, 1230 či 1287 – 1288.1 Podobne sa tu 
nachádza málo zmienok aj o hromadných nákazách zvierat, takzvaných epizootiách. 
Napriek tomu je možné nájsť o nich určité krátke zmienky. Cenné sú predovšetkým 
pre historikov zaoberajúcich sa dejinami stredovekej Rusi, pretože im pomáhajú po-
chopiť súvislosti medzi výskytom epizootií a konkrétnymi historickými udalosťami. 
V tejto štúdií sa pokúsim poukázať na vplyv epizootie na priebeh vojenských výprav 
ruských kniežat v 11. – 12. storočí.

Masové choroby, tak medzi ľuďmi, ako aj medzi zvieratami, sa v ruských leto-
pisoch označovali jedným a tým istým pojmom моръ2 (mor), pričom pri zdôraz-
není, že ide o zvierací mor, sa používal pojem бѣ моръ в конѣхъ (konský mor). 
V rozmedzí 11. a 12. storočia dokážeme identifikovať sedem správ. Päť z nich 
opisuje vojenské udalosti Rurikovcov – štyri razy sa epizootie spomínajú priamo 
a raz nepriamo.

Najstaršie zmienky o nákaze zvierat na Rusi sa nachádzajú v letopise pod rokom 
65503 (1042/1043). Celkový obsah viažuci sa k tomuto roku sa týka výpravy nov-
gorodského kniežaťa Vladimíra Jaroslaviča proti fínskemu kmeňu Jamov (na území 
dnešného južného Fínska). Začiatok výpravy bol úspešný: „Иде Володимиръ сн҃ъ 
Ӕрославъл̑. на Ӕмь побѣдивъ ӕ.”4 Ďalší úspech však Vladimír nedosiahol. Prí-
činou neúspechu bola šíriaca sa smrteľná choroba koní: „и помроша кони оу 

1 Pozri: NAGIRNYY V.: Ipatievský letopis ako prameň dejín medicíny, s. 137–139.
2 СРЕЗНЕВСКИЙ И. И.: Материалы для словаря древнерусскаго языка по письменнымъ памятникамъ. т. 

2, с. 175–176.
3 Ruské letopisy používali byzantský systém počítania letopočtu. Pozri: БЕРЕЖКОВ Н. Г.: Хронология русcкого 

летописания.  
4 „Šiel Vladimír syn Jaroslava proti kmeňu Jam a zvíťazil nad nimi”. Ипатьевская летопись, с. 141; Лаврентьевская 

летопись, с. 153; Радзивиловская летопись, с. 66; Летописный сборник, именуемый Патриаршею или 
Никоновскою летописью, c. 82. Je zaujímavé, že Novgorodský letopis spomína iba samotnú výpravu, no úhyn koní 
nie je vôbec spomenutý. Pozri: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, с. 16. Na druhej 
strane V. Pašuto si myslí, že v roku 1042 epizootia zasiahla aj fínske a novgorodské územie. Pozri:  ПАШУТО В. Т.: 
Голодные годы в Древней Руси, таблица: 1042 год. Pramene však nepotvrdzujú tento predpoklad Vladimira Pašuta. 
Na ich základe je možné hovoriť iba o úhyne koní vojska Vladimíra Jaroslavoviča.  
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Володимерь вои. и ӕко єще дышющимь конемь. сдирахоу хъзы с нихъ. толикъ бѣ 
моръ в конѣхъ.”5 Je jasné, že Vladimírovi vojaci sa snažili zastaviť rýchlo sa šíria-
cu chorobu medzi zvieratami, čo potvrdzujú slová: „ӕко єще дышющимь конемь. 
сдирахоу хъзы с нихъ”6. Nie je však známe, či ich snahy boli efektívne. V letopise 
sa nenachádzajú žiadne priame zmienky o konečnom výsledku vojenského pochodu 
Vladimíra Jaroslavoviča, no zdá sa byť celkom logické, že kvôli šíriacej sa nákaze 
bolo novgorodské vojsko nútené ukončiť výpravu a vrátiť sa späť. S najväčšou prav-
depodobnosťou to bola hlavná príčina ukončenia vojny s kmeňom Jamov.

Ďalšia správa o epidémii zvierat, ktorá priamo zasiahla novgorodskú knieža-
ciu družinu, sa nachádza v Novgorodskom letopise pod rokom 6623 (1115/1116): 
„А НовЂгородЂ измьроша коня вся у Мьстислава и у дружины его.”7 V tom-
to prípade je však zložité hovoriť o akomkoľvek vplyve tejto udalosti na priebeh 
vojenských operácií, pretože letopisec spomenul iba úhyn zvierat, no nespojil ho 
s konkrétnymi vojenskými akciami novgorodského kniežaťa.

Ďalšie tri príklady vplyvu epizootie na priebeh vojenských udalostí pochádzajú 
z päťdesiatych rokov 12. storočia a týkajú sa buď boja o Kyjev, alebo samotných vo-
jenských akcií kyjevských kniežat. Jedna z etáp zápasu Rjurikovcov o kyjevský trón 
je vykreslená v Kyjevskom, Lavrentievskom a Radzivillovskom letopise pod rokom 
6662 (1154/1155). Ide o veľkú výpravu suzdaľského kniežaťa Juriho Vladimiroviča 
Dolgorukého proti Kyjevu v lete roku 1154.8 Výprava bola plánovaná vo veľkom 
rozsahu a okrem suzdaľských plukov sa ich zúčastnilo aj rostovské vojsko a oddie-
ly Juriho synov. Túto vojenskú akciu suzdaľského vládcu však od samého začiat-
ku sprevádzali problémy. Podľa letopiscov ich hlavnou príčinou bol: „и бъıс̑ моръ 
в коних̑ въ всих̑ воих̑ его. ӕко не бъıлъ николиже.”9 Z kontextu správy z letopisu 
vyplýva, že masové ochorenie koní v radoch Juriho jednotiek nastalo hneď na za-
čiatku výpravy. Aj napriek tomu sa suzdaľské knieža pokúsilo pokračovať vo výpra-
ve. Len čo sa dostal do mesta Kozelsk, bol Juri nútený prerušiť vojenskú výpravu 
a „възворотисѧ в Суждаль”.10 Ako je možné vyčítať z letopisov, ruskí autori ob-
zvlášť zdôraznili obrovský rozsah epizootie a poznamenali, že v predchádzajúcich 
prípadoch nedosiahla taký rozmer: „ӕко не бъıлъ николиже.”11 Alexej Karpov 
vyslovil predpoklad, že takýto nárast epizootie práve v čase pochodu suzdaľských 
vojsk na Kyjev nemohol byť náhodný. Ruský historik pripustil, že hromadný úhyn 

5 „a zahynuli kone Vladimíra, a z dýchajúcich koní stiahli kože, taký obrovský bol konský mor“. Ипатьевская 
летопись, с. 141–142; Лаврентьевская летопись, с. 153–154. Pozri taktiež: ВОЙТОВИЧ Л.: Княжа доба: 
портрети еліти, с. 305. 

6 „a z dýchajúcich koní stiahli kože”. Ипатьевская летопись, с. 142; Лаврентьевская летопись, с. 153–154; 
Радзивиловская летопись, с. 66. 

7 „A v Novgorode uhynuli všetky kone Mstislava a jeho družiny“. Новгородская первая летопись, c. 20.
8 O samotnej výprave pozri: КАРПОВ А.: Юрий Долгорукий, с. 291–293.
9 „a bol veľký mor u koní i všetkých jeho vojakov, akého predtým ešte nebolo.” Ипатьевская летопись, с. 468; 

Лаврентьевская летопись, с. 341; Радзивиловская летопись, с. 126. 
10 „vrátil sa do Suzdaľu”. Ипатьевская летопись, с. 468; Лаврентьевская летопись, с. 341; Радзивиловская 

летопись, с. 126.  
11 „akého predtým ešte nebolo”. Ипатьевская летопись, с. 468; Лаврентьевская летопись, с. 341; 

Радзивиловская летопись, с. 126. 
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koní by mohol byť výsledkom úmyselnej akcie Juriho sokov – kyjevského knieža-
ťa Izjaslava Mstislaviča alebo černigovských vládcov.12 Takýto predpoklad Alexeja 
Karpova sa však zdá byť prehnaný, pretože dochované pramene pre toto tvrdenie 
neposkytujú dostatok dôkazov.

Je potrebné upozorniť na fakt, že v druhej polovici päťdesiatych rokov 12. sto-
ročia na území Rusi môžeme pozorovať opakovaný hromadný úhyn zvierat, naj-
mä koní. Napríklad v roku 1158 v Novgorodskej13 a Turovskej14 oblasti a v roku 
1159 v Minskej15 oblasti. Na základe toho je možné vysloviť predpoklad, že udalosti 
v roku 1154 boli iba časťou veľkej epizootie, ktorá sa prehnala cez ruské územia. 
Historici však bohužiaľ nepoznajú jej príčiny a povahu. Avšak, bez ohľadu na to, 
čo zapríčinilo úhyn koní, obrovský rozsah epizootie nepochybne spôsobil neúspech 
vojenskej výpravy Juriho Vladimiroviča v roku 1154.

Podobná situácia nastala v roku 1158/1159 (roku 6666 podľa byzantského dato-
vania), keď kyjevské knieža Izjaslav Davydovič zorganizoval veľký pochod na Tu-
rov a Pinsk proti kniežaťu Jurijovi Jaroslavovičovi. Izjaslavovi sa podarilo zostaviť 
veľkú koalíciu – počas výpravy mu poskytli pomoc vojská zo Smolenska, Polotsku, 
Lucku, Haliče a oddiely kmeňa Berendej. Berendejovská jazda pochodovala sme-
rom k Pinsku a hlavné spojenecké sily sa priblížili k Turovu, ktorý následne obliehali 
desať týždňov16. Vojenská presila pri blokáde mesta by skôr či neskôr prinútila ob-
rancov Turova vzdať sa. Kvôli konskému moru (моръ в коних̑) sa však Izjaslavovi 
Davydovičovi a jeho spojencom nepodarilo dosiahnuť stanovený cieľ a ruské knie-
žatá tak „не оуспѣвше ему ничтоже. възвратишасѧ въ своӕси.”17 Letopisec do-
konca zdôraznil, že v dôsledku úhynu koní „мнози пѣши придоша с тоѣ воинъı.” 18

V tom istom roku 1158/1159 (roku 6666 podľa byzantského datovania) veľká ná-
kaza zachvátila novgorodské územie. V tomto prípade letopisec uviedol, že uhynu-
li nielen kone („конь мъножьство помре”), ale aj iné domáce zvieratá („такоже 
и скотъ помре рогатыи”). Navyše, epizootia sa časovo zhodovala s epidémiou 
(„моръ бысть въ людехъ многъ”), v dôsledku čoho zomrelo množstvo obyvateľov 
Novgorodu.19 Podobne aj v roku 1115 sa letopisec zmienil iba o úhyne zvierat a nespá-
jal ho so žiadnymi vojenskými akciami.

O rok neskôr, v roku 1158/1159 (roku 6666 podľa byzantského datovania), 
sa situácia zopakovala, keď sa vojaci kyjevského kniežaťa z výpravy vrátili peši 
(„придоша пѣши”). Výprava bola vojenskou pomocou kyjevského kniežaťa Ras-
tislava Mstislavoviča polockému kniežaťu Rogvolodovi Borisovičovi  v boji proti 
minskému kniežaťu Rastislavovi Glebovičovi. V roku 1159 Kyjev poslal Rogvo-

12 КАРПОВ, А.: Юрий Долгорукий, с. 292.  
13 Новгородская первая летопись, с. 30. 
14 Ипатьевская летопись, с. 492
15 Ibidem, с. 505.  
16 Ипатьевская летопись, с. 491–492; БЕРЕЖКОВ Н. Г.: Хронология русcкого летописания, с. 168–169; 

КУЧКИН В. А.: Туров и Туровское княжество в X–XIII вв., с. 70.  
17 „nič nedosiahli a vrátili sa späť”. Ипатьевская летопись, с. 492. 
18 „mnohí sa z tejto vojny vrátili pešo”. Ibidem.
19 Новгородская первая летопись, с. 30; ПАШУТО В. Т.: Голодные годы в Древней Руси, с. 280.  
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lodovi k Minsku obrovskú posilu v podobe 600 oghuzských jazdcov na čele s voj-
vodom Žiroslavom Nažirovičom.20 V prameňoch sa však nezachovali podrobnosti 
o tejto výprave. Kyjevský letopis však obsahuje správu o tom, že vojská Rastislava 
Mstislaviča boli úplne vyhladované a potom, čo stratili svoje kone, museli sa pešo 
vrátiť na kyjevskú zem skôr, než sa im podarilo obsadiť mesto a uzavrieť mierovú 
zmluvu.21 V porovnaní s opisom udalostí z rokov 1042, 1154 a 1158 však letopis 
nehovorí priamo o konskom more. Pravdepodobne bol úhyn koní spôsobený veľkým 
nedostatkom potravín v radoch oddielov Rastislava Mstislavoviča. Je však potrebné 
zdôrazniť, že rok predtým došlo na susednom turovskom a novgorodskom území 
k veľkej epizootii. V súvislosti s tým je možné predpokladať, že kone Oghuzov neu-
hynuli v dôsledku hladu, ale v dôsledku neznámeho hromadného ochorenia.

Ďalší prípad, keď úhyn koní výrazne ovplyvnil priebeh vojenských udalostí, sa 
viaže k letopisnému roku 6681 (1173/1174). V skutočnosti sa táto udalosť odohra-
la vo februári až marci v roku 1170.22 Išlo o veľkú koalíciu ruských kniežat, ktorú 
zorganizovalo suzdaľské knieža Andrej Bogoľjubský proti novgorodskému vládcovi 
Romanovi Mstislavovičovi.23 Pochodu na Novgorod sa zúčastnili: syn Andreja Bo-
goľjubského Mstislav so suzdaľskými a rostovskými plukmi, kyjevské knieža Roman 
Rastislavovič, jeho brat Mstislav Rastislavovič zo Smolenska a riazaňské a muromské 
kniežatá. Spojenecké vojská, ktoré „числа нѣтуть” (boli nespočetné), sa prehnali 
s ohňom a mečom po novgorodskej zemi a obkľúčili samotný Novgorod. Obyvatelia 
mesta na čele s Romanom Mstislavovičom však kládli silný odpor. Spojenci začali 
obliehať mesto Novgorod a pokúšali sa ho veľkým tlakom dobyť. Nevieme, ako by 
sa udalosti vyvíjali ďalej, ak by sa v radoch obliehajúceho vojska nerozšíril „моръ 
великъ вь конѣхъ и вь полкохъ.”24 V dôsledku toho kniežatá, ktoré obliehali mesto „нѣ 
оуспѣша ничтоже городу ихъ. и вьзворотишасѧ ѡпѧть вь своӕси.”25 Z letopisov 
teda vyplýva, že výsledok vojenskej operácií v okolí Novgorodu bol priamo ovplyv-
nený hromadným úhynom koní. Úvaha o tom, že iba to bolo hlavným dôvodom pre 
stiahnutie obliehania Novgorodu, však nie je namieste. Letopisec priamo poukázal na 
to, že neúspech bolo spôsobený ďalším faktorom a to akútnym nedostatkom potravy 
v radoch spojeneckých vojsk a následné hladom, ktorý vypukol. V dôsledku toho boli 

20 Ibidem, c. 505. K tejto výprave pozri: АЛЕКСЕЕВ Л. В.: Полоцкая земля (Очерки истории Северной 
Белоруссии) в ІХ–ХІІІ вв. Москва 1966, с. 271, 278; ТЕМУШЕВ С. Н.: Минское княжество и литва в 
XII – начале XIII в.: интерпретация летописных известий; НАГІРНЫ В. М.: Да пытання аб асобе 
Жыраслава Нажыравіча, які ўзначальваў паход кіеўскіх войскаў на Менск у 1159 г. (v tlači).  

21  Ипатьевская летопись, с. 505. Moskovský letopis je oveľa lakonickejší – obsahuje informácie iba o samotnom pochode 
Oghuzov na Minsk, avšak nič o hlade a strate koní. Pozri: Московский летописный свод конца XV в., с. 67.

22 БЕРЕЖКОВ Н. Г.: Хронология русcкого летописания, с. 184. Novgorodský letopis datuje tento pochod na 
rok 6667 (1169/1170), no nič nehovorí o epizooti a hlade vojska, ktoré obliehali Novgorod. Новгородская 
первая летопись, с. 33. K týmto udalostiam pozri: ГОЛОВКО А.Б.: Князь Роман Мстиславич та його доба. 
Нариси історії політичного життя Південної Русі XII – початку XIII століття, с. 67–69; АГАФОНОВ 
И. С.: „Антиновгородская версия” повествования о походе на Новгород 1170 г. c. 5–11.

23 Pozri tiež: GOGOLA, M.: Knieža Andrej Bogoľjubský a byzantský vplyv na Rostovsko-suzdaľské kniežatstvo 
v rokoch 1157 – 1164, s. 133-144.

24 „vysoká úmrtnosť koní i v plukoch”. Ипатьевская летопись, с. 559.
25 „nestihli mesto dobyť a vrátili sa späť ”. Ипатьевская летопись, с. 559. 
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vojská, ktoré obliehali Novgorod, nútené ustúpiť „ѡдва домы своӕ. доѣхаша пѣши. 
а друзии людье помроша з голода. и не быс̑ бо николиже толь тѧжька пути 
людемь симь.”26 V tomto prípade mali na neúspešný vývoj vojenskej výpravy ne-
pochybne vplyv tak epizootia u koní ako aj hlad a choroba šíriaca sa medzi vojakmi.

Na záver tejto krátkej štúdie je potrebné poznamenať, že počas prvých troch sto-
ročí dejín Rusi, bolo známych sedem epizootií. Chronologicky sa odohrali dosť ne-
pravidelne: z 10. storočia sa nezachovali žiadne zmienky o zvieracej chorobe, v 11. 
storočí sa spomína iba jeden hromadný úhyn zvierat a v 12. storočí je známych šesť 
epizootií. V niektorých prípadoch, napríklad v rokoch 1115 a 1158 na novgorodskom 
území, choroby zvierat vypukli v období mieru. Vo väčšine prípadov sa však zmien-
ky o chorobách spomínajú v súvislosti s vojenskými akciami. Napríklad v roku 1159 
(výprava kyjevských vojsk do Minska) alebo v roku 1170 (obliehanie Novgorodu) 
bola epizootia, popri iných, jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvnil priebeh 
vojenských udalostí. V iných prípadoch, napríklad v roku 1042 (výprava Novgorodu 
proti kmeňu Jamov) alebo v roku 1154 (výprava Suzdaľu proti Kyjevu), sa hromad-
ný úhyn koní stal hlavnou príčinou neúspechu ruských vojsk.

Summary

„Бѣ моръ в конѣхъ”: the Effect of Epizootics
on Military Actions in Rus‘ in the 11th–12th cc.

Vitaliy Nagirnyy

The article shows the influence of epizootics (epidemics among animals) on the 
course of military campaigns of Rus‘ dukes in the 11th–12th centuries. There are seven 
such cases in this period of time. Five of them appear on the pages of the annals while 
describing the military actions of the Rurikids (epizootics are mentioned directly for 
four times and once – indirectly). But chronologically they are divided very unevenly: 
in the 10th century there were no epidemics among animals, in the 11th century there 
was only one mass death of animals, and in the 12th century there were already six 
cases of epizootics. In some of them, such as in 1115 and 1158 in Novgorod land, 
mass diseases among animals broke out in peacetime. But in most cases they were 
recorded during military actions. Sometimes, for example, in 1159 (the campaign of 
Kyiv troops to Minsk) or in 1170 (siege of Novgorod), epizootics became, although 
important, but still only an additional factor that influenced the course of the battles. 
And in some cases, such as in 1042 (the campaign of the Novgorodians to South Fin-
land) or in 1154 (the campaign of the Suzdal troops to Kyiv), the mass death of horses 
became the main cause of the failure of the Rus‘ troops.

26 „sotva sa pešo vrátili do svojich domov a iní zomreli od hladu a títo ľudia nikdy nemali takú ťažkú cestu”. 
Ипатьевская летопись, с. 559; Pozri tiež: Latopis hustyński, s. 154. Radzivillovský letopis sa líši od 
Ipatievského letopisu iba tým, že nespomína úhyn koní. Pozri: Радзивиловская летопись, с. 134–135; Pozri 
tiež: Московский летописный свод конца XV в., c. 81; Летопись по Воскресенскому списку, c. 86.   



49

Historia Medicinae Slovaca V. Štúdie

Pramene a literatúra

Latopis hustyński, ed. et tr.: SUSZKO, H. Wrocław 2003.

Ипатьевская летопись, in: Полное Собрание Русских Летописей. т. 2. 
Санкт-Петербург 1908.

Лаврентьевская летопись, in: Полное Собрание Русских Летописей. т. 1. 
Ленинград 1926–1928.

Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою 
летописью, in: Полное Собрание Русских Летописей, т. 9, Санкт-Петербург 
1882.

Летопись по Воскресенскому списку, in: Полное Собрание Русских 
Летописей, т. 7, Санкт-Петербург 1856.

Московский летописный свод конца XV в., in.: Полное Собрание Русских 
Летописей. т. 25, Москва; Ленинград 1949.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под ред. 
и с предисл. А. Н. Насонова. Москва; Ленинград 1950.

Радзивиловская летопись, in: Полное Собрание Русских Летописей. т. 38, 
Ленинград 1989.

GOGOLA, M.: Knieža Andrej Bogoľjubský a byzantský vplyv na Rostovsko-suz-
daľské kniežatstvo v rokoch 1157 – 1164. Historické štúdie. Acta historica Posso-
niensia XVI. Bratislava 2011, s. 133-144.

NAGIRNYY, V.: Ipatievský letopis ako prameň dejín medicíny, in: GOGOLA, 
M. – RYBÁR, L. (eds.): Ján Jessenius (1566–1621) – Ľudia a doba. Medzinárodná 
vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016. Historia Medicinae Slovaca I. Bra-
tislava 2017 s. 136–144.

АГАФОНОВ, И. С.: „Антиновгородская версия” повествования о походе на 
Новгород 1170 г. Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 15, 2014, 57, s. 5–11.

АЛЕКСЕЕВ, Л. В.: Полоцкая земля (Очерки истории Северной Белоруссии) 
в ІХ–ХІІІ вв. Москва 1966.

БЕРЕЖКОВ, Н. Г.: Хронология русcкого летописания, Москва 1963.



50

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

ВОЙТОВИЧ, Л.: Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква 2006.

ГОЛОВКО, А.Б.: Князь Роман Мстиславич та його доба. Нариси 
історії політичного життя Південної Русі XII – початку XIII століття, 
Київ 2001.

КАРПОВ, А.: Юрий Долгорукий. Москва 2006.

КУЧКИН, В. А.: Туров и Туровское княжество в X–XIII вв., in: „Вертоград 
многоцветный”. Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. Москва 
2018, s. 64–72.

НАГІРНЫ, В. М.: Да пытання аб асобе Жыраслава Нажыравіча, які 
ўзначальваў паход кіеўскіх войскаў на Менск у 1159 г. Журнал Белорусского 
государственного университета. История, 2020, 2 (v tlači).

ПАШУТО, В. Т.: Голодные годы в Древней Руси, in: ПАШУТО В. Т. (ed.): 
Русь. Прибалтика. Папство. Избранные статьи. Москва 2011, s. 265–298, 
таблица.

 
СРЕЗНЕВСКИЙ, И. И.: Материалы для словаря древнерусскаго языка по 

письменнымъ памятникамъ. т. 2: Л–П. Санкт-Петербург 1902, s. 175–176.

ТЕМУШЕВ, С. Н.: Минское княжество и литва в XII – начале XIII в.: 
интерпретация летописных известий, in: Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў 
гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Соцыяльныя структцры і 
паўсядзённасць. Сборнік навуковых артыкулаў. Мінск 2012, s. 12–36.



51

Historia Medicinae Slovaca V. Štúdie

Konec dynastie Rurikovců ve světle 
dobových zpráv o jejich fyzickém
a duševním zdraví

TAŤÁNA SOUČKOVÁ

V lednu roku 1598 zemřel v Kremlu Fjodor Ivanovič (1557 – 1598), poslední 
car z moskevské větve rurikovské dynastie. Jeho bezmála patnáctiletá vláda přinesla 
Moskevské Rusi zklidnění a konsolidaci politických i hospodářských poměrů, čímž 
se výrazně odlišil od svého otce, Ivana IV. Hrozného. Úspěchy Fjodora Ivanoviče 
jsou tradičně připisovány především tomu, že se jeho nejbližším poradcem stal bojar 
Boris Fjodorovič Godunov (1552 – 1605), bratr carovy manželky Iriny Fjodorovny 
(1557? – 1603). Godunov vedle Fjodora Ivanoviče postupně získal status faktického 
spoluvládce,1 což mělo být umožněno zejména tím, že car byl, podle názoru součas-
níků, nezpůsobilý k vládě, protože byl fyzicky i duševně nemocen. 

Car Fjodor Ivanovič

O tom, jak Fjodor Ivanovič vypadal a jaký pohled na něj měli lidé, kteří se s ním 
měli možnost setkat, anebo o něm měli bezprostřední informace, se dozvídáme z ně-
kolika málo pramenných zpráv. Nejvýznamnější svědectví o carově podobě i povaze 
pochází z pera anglického diplomata Gilese Fletchera (1548 – 1611), který poprvé při-
jel na Rus v roce 1588, přičemž roku 1591 vydal spis Of the Russe Common Wealth.2

Fletcher popsal fyzické dispozice Fjodora Ivanoviče, kterému bylo v té době asi 
čtyřiatřicet let, následujícím způsobem:

„The emperour that now is (called Theodore Ivanowich) is for his person of a 
meane stature, somewhat lowe and grosse, of a sallowe complexion, and inclining 
to the dropsie, hawke nosed, unsteady in his pase by reason of some weakenes of his 
lims, heavie and unactive, yet commonly smiling almost to laughter.“3 

Car byl podle Fletchera spíše nízké a podsadité postavy a pohyboval se těžkopád-
ně. Měl nezdravě vypadající nažloutlou pleť a „jestřábí“ nos, přičemž velmi důleži-
tou informací je, že car měl být náchylný k edému,4 neodborně označovanému jako 

1 СКРЫННИКОВ, Р. Г.: Борис Годунов, s. 86; SOUČKOVÁ, T.: Lžidimitrij I., s. 51-70.
2 FLETCHER, G.: Of the Russe Common Wealth, s. 1-152.
3 Tamtéž, s. 144.
4 Fletcher použil dobový termín „dropsie“, též „dropsy“ či „dropesie“, který označoval otékání měkkých tkání 
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vodnatelnost. Lékařská literatura charakterizuje edém jako z velké části sekundár-
ní projev řady jiných základních onemocnění, zejména srdce, jaterní cirhózy nebo 
nefrotického syndromu. Otoky způsobené zadržováním tekutin v podkožním vazivu 
se projevují především na dolních končetinách či okolo víček, ležící pacienti mohou 
trpět edémem v oblasti bederní a hýžďové krajiny.5 

Car měl být celkově pomalý, pasivní, avšak neustále se usmíval, či dokonce propu-
kal v smích. Fletcher se zřejmě domníval, že bezdůvodně. V přímé návaznosti na ze-
vnějšek Fjodora Ivanoviče pokračoval Angličan v popisu povahových rysů panovníka:

„For qualitie otherwise, simple and slowe witted, but verie gentle, and of an 
easie nature, quiet, mercifull, of no martial disposition, nor greatly apt for matter 
of policie, very superstitious and infinite that way. Besides his private devotions at 
home, he goeth every weeke commonly on pilgrimage to some monasterie or other 
that is nearest hand.“6

Car byl vykreslen jako nepříliš bystrý, avšak laskavý a mírumilovný, bez sklonu 
k jakémukoli násilí. Zároveň Fletcher tvrdí, že Fjodor Ivanovič nebyl příliš způsobi-
lý k vládnutí, „nehodil“ se k tomu, aby řešil politické záležitosti, navíc byl extrémně 
pověrčivý. Svůj čas věnoval v první řadě duchovnímu životu, každý týden podnikal 
poutě do klášterů v okolí Moskvy. 

Fletcherova charakteristika nevyznívá pro Fjodora Ivanoviče lichotivě takřka 
v žádném ohledu, car byl v jeho podání muž pravděpodobně chronicky nemocný a 
mentálně neschopný vlády, před jejíž tíhou utíkal do svého vnitřního světa oddané 
zbožnosti. 

Analogická zmínka o Fjodorově politické nezpůsobilosti se nachází ve zprávě 
litevského kancléře a hejtmana Lwa Sapiehy (1557 – 1633), který se s carem osobně 
setkal v rámci své cesty na Rus roku 1584. Sapieha popsal situaci, kdy po zemřelém 
Ivanovi IV. Hrozném zůstali dva synové, mladší Dmitrij Ivanovič, zvaný Ugličský7 
a starší Fjodor Ivanovič. Litevský kancléř hodnotil Fjodora v kontextu nově se for-
mujícího mocenského uspořádání v rámci bojarské dumy, přičemž ve Fjodorově sla-
bosti spatřoval důvod politického vzestupu Borise Fjodoroviče Godunova:

„A Fiedor, starszy, liubo to nie byl habilis ad imperium [„nezpůsobilý k vládě“, 
překlad autorky], ale iz ow byl minorennis dziecie [Dmitrij Ivanovič, poznámka au-
torky], a to starszego za Pana mieli, a Panstwem rządzil y sprawowal brat zony iego 
Borys Godunow, ktory widząc ze Fedor iuz potomstwa z siostrą iego, a z zoną swą 
niema, slal sobie drogę do panowania.“8  

v důsledku zadržování vody. Slovo se do anglického jazyka dostalo prostřednictvím starofrancouzského „hydropsie“ 
pocházející z řeckého „hydrops“, odkazující na „hydro“, tedy v řečtině vodu. SHIEL, W. C.: Medical Definition 
of Dropsy [online]. Dostupné na internetu: <https://www.google.com/search?q=dropsie+illness & oq=dropsie+ill-
ness & aqs=chrome.69i57j0l7.3948j0j4 & sourceid=chrome & ie=UTF-8> [cit. 2020-02-04].

5 LUKL, P.: Vnitřní lékařství, s. 371; ŠTORK, A. et al. (eds).: Lékařské repetitorium. Svazek I, s. 510-511.
6 FLETCHER, G.: Of the Russe Common Wealth, s. 144.
7 Nejmladší syn Ivana IV. z manželství s Marií Nagou, kterému byly v roce 1584 dva roky, byl po smrti otce 

odeslán jako údělný kníže do města Uglič nacházejícího se asi 200 km severně od Moskvy.
8 САПѢГА, Л.: О событiяхъ смутнаго времени, s. 2. Pramenná edice obsahuje paralelní polsko-ruský překlad 

textu. Viz též КOЗЛЯКОВ, В. Н.: Борис Годунов, s. 84.

https://www.google.com/search?q=dropsie+illness&oq=dropsie+illness&aqs=chrome..69i57j0l7.3948j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dropsie+illness&oq=dropsie+illness&aqs=chrome..69i57j0l7.3948j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Sapieha, stejně jako Angličan Fletcher, akcentoval celkovou nezpůsobilost Fj-
odora Ivanoviče k vládě. Obecně lze tedy přepokládat, že car byl limitován svojí 
fyzickou indispozicí, která se prolínala s vyhraněnými povahovými rysy.9 

Ruské prameny o neuspokojivém stavu Fjodora Ivanoviče mlčí, nenajdeme 
v nich žádnou zmínku o jeho chatrném fyzickém i duševním zdraví. Car je v tex-
tech ruské provenience nejčastěji popisován jako mírný a hluboce věřící člověk, 
který měl blíže k mnišskému životu, nežli ke světským a panovnickým povin-
nostem. V jednom z nejvýznamnějších textů dobové ruské publicistiky, kterým je 
Временник Ivana Timofejeva (1555? – 1631), očitého svědka vlády Fjodora Iva-
noviče i následného období smuty,10 je car naopak charakterizován jako „весьма 
благочестив, преуспевая как телесным после отцов благородием, так и еще 
более душевным, потому что сохранил свою первоначальную (чистоту), 
подражая во всем добродетелям матери [Anastázie Romanovny, první man-
želky Ivana IV. Hrozného, poznámka autorky].“11  

Podle Timofejeva byl panovník nejen po všech stránkách bohabojný, dobrý a 
ctnostný po své matce, ale fyzicky „výjimečný“, dokonce ušlechtilý. Fjodor Ivanovič 
je obecně v ruských pramenech charakterizován jako ideální panovník, což zpravidla 
ostře kontrastuje především s obrazem Borise Fjodoroviče Godunova, po jehož smrti 
v roce 1605 se na kremelský trůn dostal samozvaný car Lžidimitrij I. a Moskevská Rus 
upadla do hluboké politické krize, doprovázené intervencí polských a švédských vojsk 
i vnitřními sociálními bouřemi.12 Představitel tradiční panovnické dynastie Rurikovců, 
která oplývala charizmatem starobylosti a byla zárukou politické kontinuity, tedy ne-
mohl být ruskými autory vyobrazen jinak než v pozitivním světle. 

Mezi cizinci, kteří na Rus přicházeli těsně po smrti Fjodora Ivanoviče v roce 
1598, se nicméně dále předával negativní, místy až dehonestující, pohled na tohoto 
ruského cara. Němec Konrad Bussov (1552/3 – 1617), který na Rusi pobýval od 
roku 1601, ve svém díle Московская хроника nekomentoval fyzický vzhled cara, 
avšak opakovaně akcentoval Fjodorovu až přílišnou zbožnost a z ní pramenící nezá-
jem o vladařské povinnosti: 

„[Fjodorovi, poznámka autorky] человеку весьма благочестивому и на их 
московитский лад богобоязненному, больше было дела до своих лжебогов, 
чем до правления, и так как он больше любил ходить к Николе и к Пречистой 
[moskevské kláštery, pozn. T. S.], чем к своим советникам в Думу, то он созвал 
своих советников, князей и бояр, и сказал им, что заботы о правлении такой 
монархией слишком для него тяжелы […].“13 

9 Srovnej Tamtéž, s. 70, 135; ЗИМИН, А. А.: В канун грозных потрясений, s. 94-95.
10 Termínem smuta je v ruských dějinách označováno období krize panovnické moci na Rusi v letech 1605 – 1613. 

Někdy je počátek smuty datován již do roku 1598, kdy byl carem zvolen Boris Fjodorovič Godunov. Smuta 
skončila nástupem dynastie Romanovců na ruský trůn, prvním panovníkem z této dynastie se stal Michail Fjo-
dorovič Romanov (1596 – 1645).

11 ТИМОФЕЕВ, И.: Временник, s. 188.
12 SOUČKOVÁ, T.: Vliv mýtu o tatarském původu na dobový obraz Borise Godunova, s. 439-447; SOUČKOVÁ, 

T.: Konec časů smuty na Rusi, s. 170-184.
13 БУССОВ, К.: Московская хроника, s. 11.
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Na Bussova dále navázali Holanďan Isaac Massa (1586 – 1643) a především 
Švéd Petr Petrej (Peer Persson, 1570 – 1622), kteří jeho kroniku částečně využili 
jako zdroj ke svým textům. Zejména Petrejova charakteristika osobnosti Fjodora 
Ivanoviče je často v odborné literatuře citována.14 Podle ní byl „[…] новоизбранный 
и венчаный великий князь не так чтобы очень годился и был способен к таким 
занятиям: от природы простоватый и тупоумный, он не имел большой 
ожоты заниматься государственными делами и приводить в лучший порядок 
управление, но находил свою отраду в образах и духовных делах, иногда бегал 
сам по церквам, благовестил и звонил в колокола […]; отец [Ivan IV. Hrozný, 
poznámka autorky] часто упрекал его в том, говоря, что он больше походит на 
пономарского, чем на великокняжеского, сына.“15 

Obzvláště intenzivně z Petrejova popisu vystupují charakteristiky jako „slabomy-
slný“ a „hloupý“. Velmi kriticky vyznívá také údajná výtka Ivana IV. Hrozného na 
adresu svého syna, který se měl víc podobat „kostelnímu zvoníkovi“, než knížecímu 
synovi a následníkovi carského trůnu.  

Carevna Irina Fjodorovna

Zdravotní stav Fjodora Ivanoviče vyvolával palčivou otázku zajištění pokra-
čování panovnické dynastie a zplození následníka trůnu. Car byl, nejpozději od 
přelomu 70. a 80. let, ženatý s Irinou Fjodorovnou, sestrou Borise Fjodoroviče 
Godunova.16 Jejich manželství však zůstávalo dlouho bezdětné, a to až do roku 
1592, kdy se carskému páru narodila jediná dcera Feodosije Fjodorovna. Toužebně 
očekávané dítě ale zemřelo v necelých dvou letech, v zimě roku 1594. Příčina sko-
nu děvčátka není známa, lze ji s největší pravděpodobností přičíst dobové vysoké 
kojenecké úmrtnosti. 

Ve světle uvedených zpráv ohledně carova zdraví by se mohlo zdát, že Fjodor 
Ivanovič ani nemohl být schopen zplodit potomka. Jak ale dokládají pramenné zmín-
ky popisující jeho ženu, a konečně i fakt, že manželé měli dceru Feodosiji, kompli-
kace se mohly vyskytovat i na straně carevny Iriny Fjodorovny. 

Giles Fletcher spatřoval problém u obou manželů, když doslova uvedl, že „[…] 
the emperour that now is, who hath no childe (neither is like ever to have for ought 
that may be conjectured by the constitution of his body, and the barennesse of his 
wife after so many yeares marriage) […].“17 Z Fletcherova pohledu byla Irina Fj-
odorovna neplodná, její muž nemocný a pravděpodobnost, že se páru podaří počít 
dítě, mizivá. Je však třeba připomenout, že Fletcher nemohl reflektovat narození 
Feodosije Fjodorovny, neboť svůj popis Moskevské Rusi publikoval již v roce 1591. 

14 Viz např. КЛЮЧЕВСКИЙ, В. О.: Курс русской истории. Часть III, s. 20.
15 ПЕТРЕЙ, П.: История о великом княжестве Московском, s. 270-271.
16 Ohledně přesného datumu sňatku Fjodora Ivanoviče s Irinou Fjodorovnou nepanuje v rámci odborné historické 

literatury jednoznačná shoda.
17 FLETCHER, G.: Of the Russe Common Wealth, s. 21.
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Dalším Angličanem, který se pohyboval na dvoře Ivana IV. Hrozného a následně 
Fjodora Ivanoviče, byl obchodník a diplomat Jerome Horsey (1550? – 1623), který 
ve svých vzpomínkách na cesty na Rus zachytil zajímavou informaci ohledně carev-
niny neplodnosti.

Horsey měl být při svém návratu z druhé návštěvy Moskvy do Anglie roku 1586 
pověřen Borisem Fjodorovičem, jehož tituloval „lord protector“, i samotným carem, 
aby se pokusil zajistit léčbu Irinu Fjodorovny, která měla problémy s početím. Horsey 
měl údajně zajistit konzultaci týkající se plození dětí u vzdělaných lékařů z Oxfordu, 
Cambridge a Londýna: „[…] the Emporis Irenia in some difficult matters (for conception 
and procuration of children); had been maried seaven years and often (conceaved).“18 
Jerome Horsey tedy tvrdil podstatnou věc, a sice, že carevna byla „často těhotná“. 

Švéd Petr Petrej ve svém díle stručně uvedl, že car Fjodor Ivanovič měl od Iriny 
„много сыновей и дочерей умиравших при самом рождении“, což by dokonce 
znamenalo, že se nejednalo pouze o neúspěšná těhotenství, ale na vině byly i jiné 
faktory, které způsobovaly úmrtí již narozených dětí. Na jiném místě v textu si ale 
Petrej protiřečí, přičemž tvrdí, že „[…] великая княгиня была бесплодна и совсем 
не родила детей.“19 

Prameny ruské provenience se k situaci ohledně carevny blíže nevyjadřují a ne-
obsahují podobná intimní odhalení ohledně Irininy schopnosti porodit následníka 
trůnu. Informace ruských autorů se zpravidla omezují na prosté konstatování, že car 
Fjodor Ivanovič po sobě nezanechal žádné potomky. 

Z uvedených písemných zmínek není možné spolehlivě rekonstruovat, jaká byla 
skutečná situace ohledně „neplodnosti“ Iriny Fjodorovny a jakou roli v ní mohl hrát 
celkový stav jejího muže. Odpověď na tuto otázku alespoň z části přinášejí moder-
ní antropologické výzkumy tělesných ostatků carevny. Podle jejich závěrů trpěla 
vrozenými deformacemi kostry, a to i v oblasti pánve, které jí bránily v donošení 
plodu.20 Soudě podle toho, že nejméně jednou se Irina Fjodorovna stala matkou, je 
možné, že prodělávala opakované potraty. Neplodnost tedy v tomto případě nebyla 
přesným vyjádřením reálného zdravotního problému panovnice. 

Je však třeba dodat, že termínem „neplodnost“ byla v rámci ruského dobové-
ho chápání, alespoň tak, jak se odráží v písemných pramenech, myšlena celková 
neschopnost nejen počít, ale také donosit a porodit zdravého potomka. V případě 
carského páru se tato skutečnost mohla stát záminkou pro politické intriky, jako 
tomu bylo i u Fjodora Ivanoviče, jenž v roce 1586 čelil tlaku bojarů Šujských, 
kteří trvali na rozluce s Irinou právě kvůli její neplodnosti. Car se však rozhodně 
postavil proti takovému požadavku a Šujské tvrdě potrestal vyhnanstvím. Jakkoli 
mohl být Fjodor Ivanovič „slabomyslný“, se svou ženou žil v klidném a stabilním 
svazku, kterého se nemínil vzdát.21

18 HORSEY, J.: The Travels of Sir Jerome Horsey, s. 215. V. N. Kozljakov uvádí, že s Horseyem měla dokonce na 
Rus přijet anglická „léčitelka“, k carevně se však nedostala. КOЗЛЯКОВ, В. Н.: Борис Годунов, s. 143-144.

19 ПЕТРЕЙ, П.: История о великом княжестве Московском, s. 270-271.
20 КOЗЛЯКОВ, В. Н.: Борис Годунов, s. 144.
21 Na obranu své sestry důrazně vystoupil také Boris Fjodorovič Godunov. КOЗЛЯКОВ, В. Н.: Борис Годунов, s. 83-84.
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V kontextu komplikovaného zajištění pokračování rodu, nebo přímo panovnické 
dynastie, uvedli například Isaac Massa nebo Petr Petrej zajímavé informace o tom, 
jakým způsobem se na Moskevské Rusi podobné potíže řešily. Zjednodušeně řečeno 
byl „nejspolehlivější léčbou“ ženské neplodnosti klášter, kam byla dotčená manžel-
ka navždy, pochopitelně proti své vůli, zavřena. Holanďan Massa zapsal, že „[…] 
московские князя могут развестись с женой, если она в течение трех лет 
бесплодна, и взять другую.“22 

Petr Petrej v části svého spisu věnované Fjodoru Ivanovičovi a jeho ženě napsal, 
že Rusové mají takový „обычай и закон“, podle nějž má velkokníže, ale i bojar, 
dvořan nebo měšťan, jehož žena je neplodná a nemůže rodit děti, právo „развестись 
с нею“, a to s vědomím církevních autorit (patriarchy a episkopů). Rozvod zname-
nal, že ženu poslal do kláštera a oženil se s jinou.23 Fakt, že Fjodor Ivanovič se pro 
podobné řešení nerozhodl, navíc ve spojitosti s celou řadou dalších okolností,24 před-
znamenal vymření jeho rodu. 

Carevič Dmitrij Ivanovič 

15. května roku 1591, údajně okolo poledne, za nevyjasněných a velmi drama-
tických okolností zemřel v Ugliči Dmitrij Ivanovič, nejmladší syn Ivana IV. Hroz-
ného a nevlastní bratr cara Fjodora Ivanoviče. Z hlediska sledované problematiky, 
kterou je fyzické a psychické zdraví posledních Rurikovců, je případ careviče Dmi-
trije zajímavý z důvodu příčiny jeho úmrtí. Tou měla být tragická nehoda, při níž si 
chlapec, který údajně trpěl epilepsií, sám nožíkem podřezal hrdlo během těžkého zá-
chvatu nemoci. Alespoň takto byla jeho smrt vysvětlována v dokumentu Угличское 
следственное дело,25 jenž zachycoval výsledky vyšetřování speciální komise, která 
pátrala po okolnostech skonu Dmitrije Ivanoviče. 

V rámci ruské historiografie se stal případ náhlého úmrtí careviče tématem, k ně-
muž se i v současnosti badatelé vracejí ve snaze vysvětlit a dokázat, zda Dmitrij 
Ivanovič mohl reálně trpět epilepsií, anebo zda byla jeho smrt součástí politické hry 
Borise Fjodoroviče Godunova, který si měl vraždou careviče pojistit svůj pozdější 
nástup na trůn.26

Při hledání odpovědi na tuto otázku jsou historikové odkázáni na útržkovité in-
formace, které popisují careviče, a které navíc nelze považovat za zcela spolehlivé. 
Téma epilepsie, jež měla mít vliv nejen na předčasnou smrt Dmitrije Ivanoviče, ale 
také na jeho psychický stav, je tak spíše záležitosti zorného úhlu pohledu konkrétní-

22 МАССА, И.: Краткое известие о Московии, s. 25.
23 ПЕТРЕЙ, П.: История о великом княжестве Московском, s. 271-272.
24 Moskevská větev rurikovské dynastie byla v posledních letech vlády Ivana IV. Hrozného oslabena zejména 

tragickou smrtí Fjodorova staršího bratra, Ivana Ivanoviče, v roce 1581. Starší syn Hrozného se měl stát po smrti 
svého otce carem. Rus tak v jeho osobě přišla o perspektivního (a fyzicky i duševně zdatného) panovníka.

25 Дело розыскное 1591 году про убийство царевича Димитрия Ивановича на Угличе, s. 24-79.
26 ПЛАТОНОВ, С. Ф.: Смутное время, s. 81-85; СКРЫННИКОВ, Р. Г.: Борис Годунов, s. 67-84; ЗИМИН, А. 

А.: В канун грозных потрясений, s. 153-166; КOЗЛЯКОВ, В. Н.: Борис Годунов, s. 117-125.
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ho badatele. V každém případě je však analýza možného onemocnění careviče pev-
nou součástí historiografického diskurzu prací o vymření moskevských Rurikovců a 
následném období smuty. 

Připomeňme tedy alespoň základní informace týkající Dmitrije Ivanoviče, které 
jsou dostupné v psaných pramenech z přelomu 16. a 17. století. Již zmiňovaný ang-
lický diplomat Giles Fletcher o Dmitriji napsal, že zdědil kruté a násilnické povaho-
vé rysy svého otce, což se mělo projevovat v chlapcově nezvyklém chování. Dmitrij 
Ivanovič se údajně rád díval na to, jak je porážen dobytek, přičemž se nezalekl krvá-
cejících těl zvířat. Husy a slepice snad dokonce sám ubíjel k smrti, což bylo u dítěte 
jeho věku zarážející:

„That hee [Dmitrij Ivanovič, poznámka autorky] is a naturall sonne to Joan 
Vasilowich, the Russe people wararant it, by the fathers qualitie that beginneth to 
appeare already in his tender yeares. He is delighted (they say) to see sheepe and 
other cattel killed, and to looke on their throtes while they are bleeding (which com-
monly children are afraid to beholde), and to beate geese and hennes with staffe till 
he see them lie dead.“27

Vyhraněný obraz domnělého chování Dmitrije Ivanoviče přinesl Konrad Bussov, 
který ve své kronice uvedl, že carevič již v nízkém věku jasně věděl, že se jednou stane 
ruským samoděržcem a od útlého dětství se připravoval na to, jak si poradí se svými 
politickými nepřáteli. Brutální chování mělo i v Bussovově podání být dědictvím po otci:

„А в царевиче с ранней юности стал сказываться отцовский жестокий 
нрав. Так, он однажды приказал своим товарищам по играм, молодым 
дворянским сынам, записать имена нескольких князей и вельмож и выделить 
их фигуры из снега, после чего стал говорить: ‚Вот это пусть будет князь 
такой-то, это – боярин такой-то‘, и так далее, ‚с этим я поступлю так-
-то, когда буду царем, а с этими эдак‘ – и с этими словами стал отрубать 
у одной снежхой куклы голову, у другой руку, у третьей ногу, а четвертого 
даже проткнул насквозь.“28

Bussov popisuje careviče jako bezcitné dítě, které s chutí sekalo končetiny sně-
hovým panákům a nahánělo strach lidem ve svém okolí, a snad dokonce i Borisi 
Fjodoroviči Godunovovi v Moskvě. Podobné popisy Dmitrije Ivanoviče však nelze 
žádným způsobem ověřit a je třeba je chápat v širším kontextu kritického hodnocení 
dalších narativních pramenů a subjektivity jejich autorů. 

Nejvýznamnějším dokumentem ohledně careviče zůstává spis vyšetřovací komise 
z roku 1591, kde svědci z bezprostředního okolí Dmitrije Ivanoviče vypověděli, že dlou-
hodobě trpěl epilepsií, dobově nazývanou „падучая болезнь“ nebo „чорная немочь“.29 
Za všechna svědectví uveďme alespoň fragment výpovědi Dmitrijovy chůvy, která byla 
jedním z posledních lidí, s nimiž chlapec hovořil, než došlo k tragické události. Vasilisa 

27 V době, kterou Fletcher popisuje, mohlo být careviči zhruba 7 – 8 let. FLETCHER, G.: Of the Russe Common 
Wealth, s. 22.

28 БУССОВ, К.: Московская хроника, s. 12.
29 Srovnej české „padoucí nemoc“, „padoucnice“, lidově „pad(o)ucina“, slovensky „padúcnica“, vše ve význa-

mu „epilepsie“. MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého, s. 425.
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Volochova tvrdila, že Dmitrij trpěl padoucnicí dlouhodobě, přičemž prožíval i velmi těž-
ké záchvaty této nemoci, kdy nad sebou naprosto ztrácel kontrolu a kousal do rukou ty, 
kteří ho při atace drželi. Osudový moment popsala chůva následovně:

„[…] а играл царевич ножиком, и тут на царевича пришла опять та ж 
черная болезнь, ибросило его оземлю, итут царевич сам себя ножом поколол в 
горло, и било его долго, да туто его не стало.“30

V případě tohoto a dalších podobných zaznamenaných svědectví je nutné podotk-
nout, že se nelze spoléhat na jejich věrohodnost. Vyšetřovací komise pod vedením 
bojara Vasilije Ivanoviče Šujského vycházela pouze ze slovních výpovědí dotazova-
ných, přitom však nebyly ohledány ostatky careviče. Ve výsledné zprávě tak chybí 
celá řada podstatných detailů, včetně informace, kde konkrétně byla na Dmitrijově 
těle řezná rána a zda to bylo skutečně v oblasti krku.31

Pozdější interdisciplinární výzkumy, které byly prováděny ve spolupráci s od-
borníky na dětskou neuropsychiatrii, připouštějí možnost, že Dmitrij Ivanovič podle 
dostupných faktů opravdu trpěl těžkou formou epilepsie, ale vzhledem k typickému 
průběhu atak, kdy postižený neudrží v rukou žádné předměty, se nemohl sám smrtel-
ně zranit nožem a není ani pravděpodobné, že by na něj jakkoli „upadl“.32

Ve světle poznatků historické analýzy pramenů týkajících se Dmitrije Ivanoviče 
a při posuzování celkového kontextu mocensko-politických zájmů bojarů z nejbliž-
šího okolí cara Fjodora Ivanoviče, není možné s určitostí tvrdit, za jakých okolností 
malý carevič zemřel. Kromě nešťastné nehody způsobené nemocí Dmitrije Ivanovi-
če, je druhou variantou úkladná vražda, kterou měl zosnovat Boris Fjodorovič Go-
dunov. Ani tato hypotéza však nemůže být, vzhledem na neúplnost dochovaných 
dobových zpráv, spolehlivě potvrzena. Ugličské události z května roku 1591 tedy 
zůstávají zahaleny rouškou tajemství, a to z pohledu dějin medicíny i politické histo-
rie. Přední odborníci z řad ruských historiografů se proto shodují především na tom, 
že definitivní závěr v této věci nemůže být jednoznačně vysloven.33

Vymření dynastie Rurikovců 

Smrtí cara Fjodora Ivanoviče přišla Moskevská Rus o posledního panovníka z 
moskevské větve Rurikovců a byla nucena čelit zcela nové situaci, která nakonec 
vyústila v hlubokou politickou, hospodářskou a sociální krizi.  „Přeseknutí carského 
kořene“ bylo důsledkem mnoha okolností, v nichž zdravotní stav Fjodora Ivanoviče 
a jeho ženy Iriny Fjodorovny sehrál významnou roli. Jakkoli je obtížné formulovat 
názor ohledně diagnóz obou manželů pouze na základě dobových písemných svě-
dectví, antropologické výzkumy carevniných ostatků hovoří jasně. I kdyby Fjodor 

30 Дело розыскное 1591 году про убийство царевича Димитрия Ивановича на Угличе, s. 35.
31 ПЛЕТНЕВ, В. Ю.: Введение, s. 11.
32 Tamtéž, s. 18-19. Dvojice autorů přišla s hypotézou, že Dmitrij Ivanovič zemřel v důsledku masivní ataky 

epilepsie, avšak bez toho, aby se při ní sám zranil nožem. СТОЛЯРОВА, Л. В. – БЕЛОУСОВ, П. В.: Смерть 
царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 г.: новая версия, s. 5-24.

33 ЗИМИН, А. А.: В канун грозных потрясений, s. 165-166. Srovnej též ПЛЕТНЕВ, В. Ю.: Введение, s. 19.
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Ivanovič, přes svá jistá fyzická i duševní omezení, byl schopen zplodit zdravého 
potomka, jeho žena zřejmě nedokázala dítě donosit. Carovo rozhodnutí nerozvést se 
s Irinou, které bylo podpořeno jeho nejbližším rádcem, švagrem a faktickým spolu-
vládcem Borisem Fjodorovičem Godunovem, následně vedlo až k tomu, že po sobě 
Fjodor Ivanovič nezanechal dědice moskevského trůnu. 

Smrt nejmladšího syna Ivana IV. Hrozného, Dmitrije Ivanoviče, již jen zpečetila osud 
dynastie. Nehledě na fakt, že není možné s určitostí rekonstruovat okolnosti tragického 
skonu careviče, je třeba připomenout také skutečnost, že Dmitrij Ivanovič pocházel v po-
řadí až ze sedmého sňatku Ivana IV. Hrozného. Děti z takového manželství nebyly podle 
kanonického práva považovány za legitimní a je tedy navíc otázkou, zda by Dmitrij Iva-
novič, v případě, že by přežil svého staršího bratra, mohl být korunován ruským carem.34 

Summary

The End of the Rurik Dynasty in the Light of the Period Reports 
on Physical and Mental Health of Its Members

Taťána Součková

The paper focuses on the analysis of selected fragments from the historical sources 
describing physical and mental health of the last members of the Rurik dynasty. The 
issue of inability of Fyodor Ivanovich to succeed and become a powerful tsar is gen-
erally regarded as a consequence of his serious health and mental illness. The tsar sup-
posedly suffered from edema and was said to be also low-witted and passive. How-
ever, these information were delivered by the strangers of English, Dutch, Swedish or 
German origin. Russian authors did not mention tsarˈs health and thus did not support 
the rumours about Fyodorˈs intellectual disability. His wife, Irina Fyodorovna, was 
according to period sources infertile and unable to deliver a baby. Eventually the tsa-
rina gave birth to a daughter Feodosiya, who died five months before her second birth-
day. Even though the tsar was aware of the fact, that he would not provide heir to the 
Russian throne, he refused to divorce Irina Fyodorovna and their marriage remained 
childless. Therefore the fate of the Moscow branch of the Rurik dynasty was inevita-
bly sealed. The youngest son of Ivan the Terrible, Dmitry Ivanovich, came from the 
seventh marriage of the tsar and thus was considered to be illegitimate. According to 
the historical Russian law he probably would not be accepted as a heir to the throne. 
When Dmitry Ivanovich unexpectedly died in 1591, two version of his tragical death 
occurred. The first one spoke about tsarevichˈs severe illness, epilepsy, and the second 
one was based on the assumption, that the tsarevich was killed by Boris Fyodorovich 
Godunov, the next Russian tsar. 

34 ПЛАТОНОВ, С. Ф.: Смутное время, s. 81, 85.
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Liečiteľské pasáže prírodovednej
zbierky Pavla Mala

ADAM MESIARKIN

Cieľom štúdie je predstaviť konkrétne pasáže nedávno nájdeného rukopisu, ktorý 
bol uložený v Spišskom archíve v Levoči, vo fonde Písomností rozličnej provenien-
cie. Prameň bol nájdený, analyzovaný a interpretovaný ako súčasť výskumu slova-
cikálnych pamiatok, v rámci riešenia grantu APVV na Katedre slovenských dejín.1 
Je katalogizovaný pod titulom Schola salernitana de conservanda bona valetudine 
a datovaný do roku 1601. O autorovi, Pavlovi Malovi alebo Pavlovi Jablonovskom, 
vieme to, čo je napísané v štúdií Ivany Labancovej, ktorá bola publikovaná zároveň 
s textom prameňa v rámci série Monumena Linguae Slovaca.2 Už pri prvom pohľade 
na obsah rukopisu je zrejmé, že nejde o edíciu či preklad známej poučnej hexamet-
rovej skladby. So známym stredovekým textom zo Salerna má prameň z Levoče 
spoločných iba pár riadkov na f. 2r. Keďže nasledujú po nadpise, ktorý je v podstate 
prvým označením určitej separátnej sekcie alebo fragmentu v texte zbierky (okrem 
úvodnej dedikácie), bol použitý aj ako názov pozície v archívnom fonde. Po veno-
vaní Andrejovi Justovi z Necpál nasledujú vyselektované biblické citáty, ktoré na-
značujú orientáciu celej zbierky (z Knihy Sirachovcovej o vážení si lekára, z Knihy 
Deuteronomium a Prvej knihy kráľov o zverení života – dlhovekosti – do Božích rúk, 
a podobne). Medzi citáty Písma je s nadpisom Schola Salernitana […] vložený prvý 
verš Salernských pravidiel zdravia.3 

Azda najlepší, konkrétnejší termín akým možno rukopis pomenovať je receptár. 
Pomenovanie nasleduje terminologický úzus platný aj pri iných analogických, do-
bovo príbuzných textoch.4 V receptári z levočského archívu sa síce nachádzajú neza-
nedbateľné miesta, ktoré obsahujú informácie, ktoré meritórne nespadajú do oblasti 
medicíny (choroby, bolesti, terapia) alebo farmakológie (príprava liečiv, recepty). 
Jednak prevažujúci obsah rukopisu je liečiteľský, zdravovedný či medicínsky a jeho 
forma prevažne odráža zámer zostaviť zoznam liečiv. Novoveké receptáre ako aj 
predmetná zbierka pokrývali tiež oblasť domáceho hospodárstva alebo veterinárnej 

1 Grant APVV-16-0374 Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780).
2 LABANCOVÁ, I.: Niekoľko poznámok k dielu „Schola salernitana de conservanda bona valetudine“, s. 13.
3 Môžeme povedať, že veršované zdravotné rady boli v stredoveku a novoveku populárne. Zbierka rád, známa aj 

ako Flos medicinae či Lilium medicinae bola po storočia po celej Európe doplňovaná a prekladaná, JUNAS, J. 
(ed.): Salernské pravidlá zdravia, s. 96-99 uvádza aj najstaršie preklady na Slovensku.

4 KUCHÁR, B.: Receptár z 18. storočia, s. 448-452; NOVÁK, J.: 300 ročný slovenský herbár (poznámky ku 
skúmaniu starých liekopisov), s. 633-636.
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medicíny, povedľa fragmentov, ktoré by sme pomenovali ako astrologické či astro-
nomické a „čisto“ botanické či zoologické. Prameň sme podrobili kritike s ohľadom 
na zdroje týchto častí na inom mieste.5 Ukázalo sa, že učiteľ z Hlohovca, Mošoviec 
a Modry mal prístup k prácam, ktoré definovali aktuálnu dobovú európsku vedu, či 
išlo o astronómiu, zoológiu alebo texty, z ktorých čerpal informácie pre miesta, kde 
katalogicky vymenúva rastliny a liečivá, ktoré z nich možno pripraviť. Čo je však 
nemenej dôležité, s vysokou pravdepodobnosťou ide o chronologicky najstarší taký-
to receptár alebo celkovo prírodovedno-medicínsku zbierku napísanú po slovensky.6

V štúdii sa zameriame na slovensky písané pasáže, ktoré sa v zbierke nachádzajú 
na f. 73r až f. 84v, f. 93r až f. 108v, f. 145v až f. 156v, f. 166r až 167v, f. 169r až f. 
172r a f. 192r až f. 217v. Tieto časti predstavujú prevažne zoznam rastlín, ktoré sú 
použité na prípravu humánnych liečiv (octov, mastí, vývarov, nálevov). Predmetom 
budú tiež informácie nachádzajúce sa na f. 85r až f. 92v, f. 109r až f. 145r, f. 156v až 
f. 165v, f. 168r, f. 175r až f. 188r, f. 203r a f. 204v, písané rovnakým katalogickým 
štýlom a s rovnakým zameraním (miestami s širšími presahmi do zoológie a mine-
ralógie), avšak sú písané po latinsky. Receptár tu vychádza primárne z novovekých 
tlačených herbárov, encyklopedických prác o faune, flóre a neživej prírode, a pred-
pokladáme tiež z iných „liekopisov“. S medicínou je prepojený, dobovo typický, 
„morový traktát“, na f. 3r až f. 10v.

Stručný náčrt dejín a stavu vied
pre kontext receptára Pavla Jablonovského

Historiografia preukázala, že zameranie sa na „profánne vedy“ neobchádzalo 
v stredoveku a ranom novoveku ani Uhorsko a tiež boli identifikované aj kanály a no-
sitelia myšlienok antických diel či modernejších komentárov a vedeckých spisov.7 
Z pohľadu dejín medicíny disponujeme správami o vzdelaní osobností, o činnosti 

5 Analyzovaný rukopis bol rozdelený do skupín, podľa svojho zamerania, ohraničených konkrétnymi listami (fo-
lio). Celý rozsah slovensky písaných pasáží sa koncentruje na rastlinne založenom liečiteľstve a medicínskom 
(farmaceutickom, veterinárnom) využití prírody. Ide o f. 73r až f. 84v, f. 93r až f. 108v, f. 145v až f. 156v, f. 166r 
až 167v, f. 169r až f. 172r a záverečne f. 192r až f. 217v. Rovnako písané a vedené (miestami s širším presahom 
do zoológie a mineralógie), sú latinské časti na f. 85r až f. 92v, f. 109r až f. 145r, f. 156v až f. 165v, f. 168r, f. 
175r až  f. 188r, f. 203r a f. 204v. Medicínsky zameraný je aj „morový traktát“, na f. 3r až f. 10v. Hospodárske 
rady, rady pre chov zvierat alebo sadenie stromov, sú obsiahnuté v pasážach, extrahovaných z astronomických 
diel, na f. 13v až f. 73r. Samostatnou menšou časťou, sú prepisy právnych dohôd medzi Spišskou stolicou 
a druhými stranami, na f.188v až f.191v. Kvôli nim sú v archíve uvedené ako sekundárna datácia roky 1722 – 
1724, MESIARKIN, A.: Receptár a prírodovedná zbierka Pavla Mala v kontexte dejín vied a vlastných zdrojov, 
s. 23-58. Počas výskumu sa ukázalo, že Pavol Malus nebol jediným, kto na listy zbierky zapisoval vyselekto-
vané informácie z dostupných zdrojov, LABANCOVÁ, I.: Niekoľko poznámok k dielu „Schola salernitana de 
conservanda bona valetudine“, s. 13-17.

6 Doteraz bol takto identifikovaný receptár z Liptova, z prvej tretiny 17. storočia, DÉCSY, G.: Eine slowakische medi-
zinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert. Monographische Bearbeitung eines Sprachdenkmals, s. 39, 45.

7 SOPKO, J.: Stredoveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska, s. 11-13, 33, 36-37, 41-43; VAR-
SIK, B.: Slovensko a európska vzdelanosť v 15. – 16. storočí, s. 128-136; v rovnakom zborníku KUČERA, M.: 
Študenti zo Slovenska na viedenskej univerzite do r. 1530, s. 173-188; ŠTANGOVÁ, R.: Študenti zo Slovenska 
v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni, s. 9-34.
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mestských či iných lekárov, fungovaní mestských špitálov a nemusíme pripomínať, 
že teória a prax medicíny, aj s ňou súvisiacich „oblastí“ (botanika, astronómia, zoo-
lógia), bola kultivovaná rehoľnými organizáciami.8 Doba kedy vznikala zbierka tex-
tov pripísaná Pavlovi Jablonovskému, bola časom keď bolo možné študovať na stále 
viacerých univerzitách a cez hustejšiu sieť cirkevných inštitúcií, osobných knižníc 
osobností, laikov či klerikov, prúdili tlačené knihy.9 Zároveň, mentálne nastavenie 
učencov, ktorí sa vyrovnávali s „renesanciou“ encyklopedizmu antických prác, vplý-
valo na ich väčšiu mobilitu, záber a komunikáciu. Pre vývoj spomenutých vedných 
odborov bolo počas storočí typické ich vzájomné komplexné ovplyvňovanie a pre-
pájanie. Evolúcia jednej z disciplín bola závislá na stave a postupe druhej, na jej 
terminológii, metódach a filozofii. Na textovom prejave (niektorých) písomných pa-
miatok sa to odrazilo charakteristickým tematickým synkretizmom. Staroveké, stre-
doveké aj ranonovoveké práce (alebo časti prác), ktoré by sme dnes charakterizovali 
možno ako botanické (alebo zoologické) boli písané a chápané s ohľadom na ich 
medicínsky účel. Z tohto pohľadu ani predmetná kompozícia, odkrytá v levočskom 
archíve, nevychádza poza hranice klasickej a overenej formy.

Historicky východiskovým textom, čo sa týka štýlu aj obsahu podstatných častí 
textu rukopisu, je pod latinským menom známa De materia medica, gréckeho lekára 
Pedania Dioscorida. Dioskoridés nebol prvým ani posledným, ktorý encyklopedic-
ky zoradil liečivá a medicínsky využiteľné elementy živej a neživej prírody, avšak 
vďaka svojej forme a trvácnosti, potvrdenej Galénom, Plíniom Starším či Izidorom 
zo Sevilly a storočiami kópií a upravovaných verzií sa stala jeho práca súčasťou „ká-
nonu“ poznania a pedagogiky medicíny.10 Bola literárnym a fyzickým potvrdením 

8 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 23-25, 27-29; MAJOROSSY, J. – SZEN-
DE, K.: Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary, s. 409-454; Idem: Sources for the Hospitals in 
Medieval and Early Modern Hungary, s. 637-682; BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Zdravotnícto na Slovensku 
v období feudalizmu, s. 68-73; SOPKO, J.: Stredoveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska, s. 34; 
SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L.: Dějiny lékařství v českých zemích, s. 27-29, 38-40, 46-49; BOKESO-
VÁ-UHEROVÁ, M.: Zdravotnícke zariadenia na Slovensku v minulosti, s. 79; FURNISS, D. A.: The monastic 
contribution to mediaeval medical care. Aspects of an earlier welfare state, s. 244-250.

9 Spomenutá odborná literatúra vymenúva stredoveké rukopisy zo Slovenska, prírodovedné slovníky či zozna-
my vo forme zoradených rastlín, z nich použitých liečiv s ich účinkami, SOPKO, J.: Stredoveké prírodovedné 
a zdravovedné rukopisy zo Slovenska, s. 11; KUZMÍK, J.: Knižnice na Slovensku v 15. a 16. storočí, s. 421-433; 
BOHATCOVÁ, M.: České tištěné herbáře 16. století, s. 3.

10 Autorom zoznamu základných prírodných liečiv bol aj Galén, ktorý z Dioskoridovej práce čerpal, pričom za prvé-
ho sa považuje žiak Aristotela, Theofrastos (371 – 287 p. n. l.). Spis O liečivých látkach Dioskorida bol napísaný 
v 60. – 70. rokoch 1. storočia na základe pozorovaní, predovšetkým fauny, východného Stredomoria. Zozbieraná 
matéria a „z nej“ produkované simpliciá, boli Dioskoridom roztriedené do piatich častí, kníh: 1) aromatické lát-
ky – rastliny (šafrán, kardamon, škorica) a z nich zhotovené balzámy a oleje; 2) liečivé látky živočíšneho pôvodu, 
obilniny a zelenina; 3) a 4) liečivé korene, semená a niektoré byliny a z nich produkované šťavy; 5) liečivé účinky 
rôznych „vín“, miešaných s minerálmi, porovnaj napríklad mladšiu tlač ADRIANI, M. (ed.): Pedacii Dioscoridae 
Anazarbei De medica materia libri sex, 352 f.; PORTER, R.: Dějiny medicíny od starověku po současnost, s. 101-
102; ČERNÝ, K.: Mor 1480 – 1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, s. 71; pre sledovanie 
prenosu verzií, rukopisov, odpisov a prepisov častí diela do iných spisov pozri MARION RIDDLE, J.: Dioscori-
des, s. 5-143; Plínius Starší v Naturalis historia, predobraze všetkých budúcich encyklopédií, venoval svetu flóry 
sedem (XII – XVIII) a príprave a využitiu rastlinných liečiv desať (XX – XXIX) kníh (kniha XXIX je jednak viac 
o výkone lekárskej praxe). Liečivých rastlín zozbieral dokonca viac ako Dioskorides, pozri prierezovo v PLINIUS 
STARŠÍ: Kapitoly o přírodě, s. 179-249; podrobne VALLOVÁ, E.: Fytoterapia v Pliniovom diele Naturalis Histo-
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orientácie západnej aj orientálnej lekárskej vedy v hľadaní spôsobu liečenia chorôb 
a riešenia zdravotného stavu. Spoločne s presahmi zo spirituálnej sféry ľudského 
života, tradíciou (a vytváraním nových) lekárskych praktík a radami pre „zdravý 
životný štýl“, tvorilo využitie fytofarmaceutík kostru stredovekej a ranovovekej me-
dicíny.11 De materia medica výrazne ovplyvnila štruktúru a záber množstva botanic-
ko-medicínsko-farmaceutických spisov, lyrické skladby o využití liečivých rastlín 
(Macer floridus) aj prvé herbáre.12 

„Záhrady liečivých rastlín“, od posledných dekád 15. storočia a hlavne v 16. 
storočí, nadväzujú na spôsob spisovania a zobrazovania rastlín a postupne ho po-
súvajú na vyššiu úroveň. Ako nový evolučný moment býva vnímaná tlač dvoch 
„prototypov“ herbárov, oboch v Mainzi, u Petra Schöffera. Prvý, kratší, anonym-
ný a písaný latinsky Herbarius v roku 1484 a druhý, rozsiahlejší, čo do textu aj 
ilustrácií, nemecký Gart der Gesuntheit autorstva Johanna Wonnecke von Cube-
ho v roku 1485.13 Predovšetkým druhý z nich vyvolal vzápätí vlnu napodobenín, 
kópií a rozšírených vydaní (predovšetkým v nemeckých mestách), z ktorých je 
ako pokrokové vnímané vydanie vydavateľa Jakoba Meydenbacha z roku 1491, 
pod názvom Ortus sanitatis.14 Liečivé účinky boli sústreďované v separátnych od-
stavcoch, informácie boli čerpané zo širšej pramennej základne, nové bolo člene-
nie do jednotlivých skupín a podobne.15 Prelom v botanike a tým aj v poznávaní 
a akumulácii liečiv sa spája s prácami „otcov botaniky“, Otta Brunfelsa, Leonarda 
Fuchsa a Conrada Gessnera, kde bolo stanovené smerovanie, v rámci ktorého ved-
ci, botanici, overovali informácie starovekých spisov priamo v prírode (a následne 
rastliny zachovávali v herbároch).16 Botanický zámer, úzko prepojený s poznaním 

ria, s. 48 – 162; ISIDOR ze SEVILLY: Etymologiae, s. 103-122, ďalších pozri napr. v ARBER, A.: Herbals, their 
Origin and Evolution, a Chapter in the History of Botany 1470-1670, s. 8-12.

11 V tejto súvislosti nezohráva úlohu ďalšie možné delenie na „univerzitnú“ alebo „kláštornú“ medicínu, matéria 
Dioskorida, Plínia a Galéna bola súčasťou evolúcie liečiteľstva a medicíny pestovanej za múrmi kláštorov ako 
aj akademicky vykladanej medicíny, GOGOLA, M.: Z dejín kláštornej medicíny 2. Walafrid Strabo, bene-
diktínsky opát kláštora na ostrove Reichenau a jeho De cultura hortorum, s. 59-60; Idem: Z dejín kláštornej 
medicíny 3. Hildegarda z Bingenu, vedkyňa a liečiteľka, s. 57-58. Botanika (a chémia) bola súčasťou výučby na 
lekárskych fakultách stabilne od 17. storočia, BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Medici zo Slovenska na východo-
nemeckých univerzitách v 16. – 18. storočí, s. 117; TICHÁ, Z. (ed.): Jan Černý: Knieha lékarská kteráž slove 
herbář aneb zelinář, s. 9-10; PORTER, R.: Dějiny medicíny od starověku po současnost, s. 129-132, 137-141.

12 GELLNER, G.: Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby jagellovské, s. 91-95; ARBER, A.: Herbals, their 
Origin and Evolution, a Chapter in the History of Botany 1470 - 1670, s. 9-12; PICTORIUS, G. (ed.): De 
Herbarum virtutibus Aemilii Macri Veronensis elegantissima poësis, 199 s. Pre prvé tlače Dioskorida (zmeny 
v štruktúre a obsahu) pozri FUNK, H.: The first printed Latin editions of Dioscorides’s De materia medica 
(1478, 1512): an inventory-based re-evaluation, s. 237-254.

13 BOHATCOVÁ, M.: České tištěné herbáře 16. století, s. 4-5; AGNES, A.: Herbals, their Origin and Evolution, 
a Chapter in the History of Botany 1470 – 1670, s. 22-23.

14 Mali sme k dispozícii iba jeho bezprostredného „predchodcu“ z roku 1487, pripísaného Johannovi Wonneckemu 
z Kaub, von CUBA, J.: Gart der Gesundheit, 457 s., od kapitoly 335 nasleduje na 23 stranách zoznam receptov; 
AGNES, A.: Herbals, their Origin and Evolution, a Chapter in the History of Botany 1470 – 1670, s. 28-37.

15 Porovnaj napríklad neskorší, Hortus sanitatis: quatuor libris haec quae subsequuntur complectens, 130 f.; 
HRABOVEC, I.: Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19. storočia, s. 12.

16 ROY PORTER: Dějiny medicíny od starověku po současnost, s. 220; AGNES, A.: Herbals, their Origin and 
Evolution, a Chapter in the History of Botany 1470 – 1670, s. 52-70; HRABOVEC, I.: Z dejín botaniky a zoo-
lógie na Slovensku do polovice 19. storočia, s. 8.
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a využitím liečivých schopností, bol potvrdený aj vo východiskovom zdroji Pavla 
Mala, herbári Pietra Andrea Mattioliho.

Veľké mená lekárskej vedy 15. a 16. storočia sa vyrovnávali s odkazom sta-
rovekých lekárskych textov, s kontrastom praxe a viery v galénovskú(é) teóriu(e) 
a formulovali zásadné postupy v oblasti anatómie, chirurgie, lekárskej chémie 
a v neposlednom rade filozofii medicíny.17 Vzdelanci vtedajšieho Uhorska sa 
kvôli viacerým, vzájomne podmieneným spoločensko-politickým skutočnostiam 
a okolnostiam (napríklad neexistencia stabilnejšej univerzity alebo lekárskej fa-
kulty, vojna s Osmanmi a osmanská okupácia územia, vojna s bratríkmi, boje 
Ferdinanda Habsburgského a Jána Zápoľského), nepodieľali až v takej miere na 
postupe botaniky a medicíny, ktorý prebiehal v niektorých západnejších krajinách 
Európy.18 Pochopiteľne to neznamená, že nemali s prácami, v ktorých sa zrkadlil 
postup v prírodných viedách žiadny kontakt. V 16. storočí spoznával flóru Slo-
venska jeden z najväčších európskych botanikov, Carolus Clusius, ktorý po po-
zvaní na cisársky dvor do Viedne v roku 1573, vykonal už na jar ďalšieho roka 
poznávaciu cestu do Uhorska, do okolia Bratislavy.19 Územie Slovenska tiež ne-
obchádzal trend pestovania záhrad liečivých rastlín, ktorý mal pochopiteľne svoje 
staršie korene a prax.20 Mali také aj bratislavskí botanici, lekár Juraj Purkicher 
a lekárnik Andrej Heindel, s ktorými sa Clusius priatelil a spolupracoval.21 Naj-
slávnejšou bola neskôr v polovici 17. storočia záhrada ostrihomského arcibiskupa 
Juraja Lippaya v Bratislave, ktorý poveril svojho brata Jána úlohou vydať ním 
nazbierané informácie a skúsenosti vo forme sprievodcu pre pestovanie záhrady 
a využitie rastlín.22 Historické bibliografie tiež dokumentujú botanické, lekárske, 

17 PORTER, R.: Dějiny medicíny od starověku po současnost, s. 195-240; BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Medi-
ci zo Slovenska na východonemeckých univerzitách v 16. – 18. storočí, s. 114-118; SVOBODNÝ, P. – HLA-
VÁČKOVÁ, L.: Dějiny lékařství v českých zemích, s. 33-35; JESENSKÝ, M.: Dějiny alchymie v Českých 
zemích, v Polsku a na Slovensku, s. 63-64; ČERNÝ, K.: Mor 1480 – 1730. Epidemie v lékařských traktátech 
raného novověku, s. 81.

18 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Medici zo Slovenska na východonemeckých univerzitách v 16. – 18. storočí, s. 
119, s. 121-124; JESENSKÝ, M.: Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku, s. 251; GOGO-
LA, M.: Univerzita Istropolitana a jej Lekárska fakulta, s. 37-45; ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká Univerzita Istropoli-
tana - prvá vysoká škola na Slovensku, s. 322-324.

19 HRABOVEC, I.: Botanik Charles de l‘Ecluse – Carolus Clusius, s. 126. Carolus Clusius v porovnaní do ne-
meckých otcov botaniky nebol primárne zameraný na liečivé účinky rastlín, TIBENSKÝ, J. a kol.: Priekopníci 
vedy a techniky na Slovensku, s. 54-55. Po nástupe Rudolfa II., upadol na cisárskom dvore do nemilosti, ale jeho 
cesty ďalej podporovali rektor viedenskej univerzity Johann Aichholz a podporovateľ prírodných vied, Baltazár 
(III.) Batthyány, BOBORY, D.: Boldizsár Batthyány (c. 1542 – 1590). Erudition, Natural Sciences, Patronage 
and Friendship in the Life of a Sixteenth-Century Hungarian Nobleman, konkrétne kapitola III. 4, The Botanical 
Friendship and the Collaboration between Carolus Clusius and Boldizsár Batthyány, s. 147-170.

20 STEINHÜBEL, G.: Prínos slovenských parkov a záhrad pre botaniku, s. 70-76; HRABOVEC, I.: Príspevok 
k dejinám botaniky a zoológie na Slovensku do konca 18. storočia, s. 239-241.

21 OKÁL, M.: Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera, s. 36-37; Idem: Bratislavský humanis-
ta Juraj Purkircher (1535 – 1578), s. 71-74; HRABOVEC, I.: Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do 
polovice 19. storočia, s. 15-16; Idem: Začiatky botaniky na Slovensku, s. 74; TIBENSKÝ, J. – HROCHOVÁ, 
M. – MAUEROVÁ, M. (eds.): Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 
1850, časť II, s. 774.

22 LIPPAY, J.: Posoni kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendeléfek, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümöl-
csökkel és Kerti Csömtékkel való baimolódáfok, s. 36-244; JANOTA, D. – BAGIN, A.: Bratislavská záhrada. 
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farmakologické práce z nášho územia, stojace na prieniku medicíny a iných vied 
ale aj diela, povedali by sme, priamo medicínske či farmaceutické.23 Povinnosťou 
je z uhorských osobností spomenúť Juraja Henischa, ktorý mal vo svojom širokom 
zábere aj medicínu24 a slávnych Jána Jesénia25 a Jána Sambuca.26

Zostavovateľ zbierky z Levoče nám zanechal odkaz, že bude pre svoje subjektív-
ne riadené excerptá a neskôr aj rady v prípade konkrétnych zdravotných kompliká-
cií, čerpať ex Matthioli. Ako uvidíme, mal na mysli viacero prác, ktoré boli edíciami  
prekladmi alebo výňatkami z herbára Pietra Mattioliho. Pietro Andrea Mattioli vydal 
Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei De Medica materia, pre-
klad, ale predovšetkým kritický komentár k Dioskoridovej klasickej práci v Benát-
kach, v roku 1544 už ako uznávaný a skúsený lekár.27 V rýchlej následnosti sa obja-
vila séria rozširovaných vydaní a preklady do iných jazykov.28 Český preklad z roku 

Vznik a historický vývin, s. 64; pre ďalších (Karol Rayger, Dávid Spillenberger) pozri HRABOVEC, I.: Z dejín 
botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19. storočia, s. 17-30.

23 TIBENSKÝ, J. – HROCHOVÁ, M. – MAUEROVÁ, M. (eds.): Biobibliografia prírodných, lekárskych a tech-
nických vied na Slovensku do roku 1850, časť II, pre práce z oblasti medicíny s. 784-785, farmácie 824; GY-
ŐRY, T.: Magyarország Orvosi Bibliographiája 1472 – 1899, pre nižšie spomenutých Sambuca, Henischa, Je-
sénia a iných, pozri register na s. 221-252. Poznáme z nášho územia aj herbáre a Hortus sanitatis z 15. storočia, 
KOTVAN, I.: Prírodovedné tlače 15. storočia v slovenských knižniciach, s. 436-444. MARTIN V roku 1591 
vydal Lukáš Peechi po maďarsky Kresťanským pannám úctivý veniec alebo duševná trávna záhrada, s 28 dre-
vorytmi, zameraný na záhradné rastliny, HRABOVEC, I.: Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 
19. storočia, s. 12.

24 HENISCH, G.: Enchiridion medicinae, medicamentorum tam simplicium quam compositorum in certos titulos 
distinctam syluam continens, quorum in pharmacopolijs & medicinis praecipuus est vsus, s. 8-46 (strany so 
zoznamom liečiv). Originalita Henischovho diela je rozoberaná v ŠIMON, F.: Enchiridion medicinae Juraja 
Henischa (1549 – 1618), s. 85-90; TIBENSKÝ, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, s. 57-59; 
TIBENSKÝ, J. – HROCHOVÁ, M. – MAUEROVÁ, M. (eds.): Biobibliografia prírodných, lekárskych a tech-
nických vied na Slovensku do roku 1850, časť I, s. 247-248.

25 Pre výpočet prác Idem: Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850, časť 
I, s. 298 – 300; BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Ján Jessenius, s. 49-55; GOGOLA, M.: Ján Jessenius v českej 
a slovenskej historiografii, s. 11-22. Zahrnuli sme Jesénia (ktorý sa narodil vo Vroclavi, študoval na nemeckých 
univerzitách, pôsobil a zomrel v Prahe) medzi uhorské osobnosti, pretože jeho rodina pochádzala z Turca. 

26 Zhotovil práve obsiahly komentár ku Materia medica, ktorý bol vydaný až 14 rokov po jeho smrti (1598). 
Nemal však dopad na zbierku Pavla Jablonovského (a nepodarilo sa nám ho získať), VANTUCH, A.: Ján Sam-
bucus, s. 47; TIBENSKÝ, J. – HROCHOVÁ, M. – MAUEROVÁ, M. (eds.): Biobibliografia prírodných, lekár-
skych a technických vied na Slovensku do roku 1850, časť II, s. 784. Sambucus sa priatelil aj so spomenutým 
Karolom Clusiom, OKÁL, M.: Život a dielo bratislavského humanistu Juraja Purkirchera, s. 36; SIRAISI, G. 
N.: History, Medicine, and the Traditions of Renaissance Learning, s. 219-221.

27 Prvé vydanie komentára, ešte bez vyobrazenia rastlín, bolo prekladom klasického (prvý mohol byť aj Faustus 
Longianus v 1542) textu pre tých čo nevedeli grécky ani latinsky. Vedeckým obohatením bolo „overenie“ infor-
mácií, identifikácia rastlín v prírode a doplnenie textu o vlastné pozorovania flóry v miestach, kde sa Mattioli 
pohyboval (Terstský záliv, okolie Gorice, Tolfské pohorie, a podobne). Dioskorida a svoje poznatky porovnával 
s prácami iných botanikov či polyhistorov (Hieronym Bock, Leonard Fuchs, Otto Brunfels, Giovanni Manardo, 
Nicolo Leoniceno, atď.) Neskoršie vydania boli doplňované desiatkami rastlín aj vďaka širokej korešpondencii 
s európskymi botanikmi a lekármi, ARBER, A.: Herbals, their Origin and Evolution, a Chapter in the History of 
Botany 1470 – 1670, s. 92-97; DRÁBEK, P.: Hájkova verze Mattioliho herbáře, s. 103; HEJNOVÁ, M.: Pietro 
Andrea Mattioli 1501 – 1578, s. 56.

28 Pietro Mattioli Komentár k Dioskoridovým 5. knihám stále obmieňal a znovu vydával, do ďalšieho talianskeho 
vydania v roku 1548 doplnil ako 6. knihu iný Dioskoridov text, venovaný jedom a protilátkam, DRÁBEK, P.: 
Hájkova verze Mattioliho herbáře, s. 103. Nasledovali vydania v taliančine v rokoch 1548, 1549, 1550, 1551, 
1552 atď., v latinčine prvý krát v roku 1554 (neskôr 1558, 1559, 1560, 1562, atď.), najúplnejším je herbár 
z 1565. Niektoré tlače (1547, 1549) boli dokonca vydané bez jeho dovolenia, HEJNOVÁ, M.: Pietro Andrea 
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1562 bol v poradí tretím.29 Pietro Mattioli bol totiž od roku 1550 osobným lekárom 
cisára Ferdinanda I. a od roku 1555 lekárom jeho syna, arcikniežaťa Ferdinanda 
Tirolského, ktorý zastával v rokoch 1547 až 1566 funkciu miestodržiteľa v Prahe.30 
Český preklad a zásadný komentár pripravil ďalší cisársky lekár, alchymista a astro-
nóm, Tadeáš Hájek z Hájku.31 Hájek prekladom „kodifikoval“ českú botanickú termi-
nológiu a zapojil do textu vlastné, lokálne dáta a adaptoval ho.32 Zámerne sme pri ko-
difikácii terminológie použili znamienka úvodzoviek, pretože zásadné fundamenty 
v tomto smere položil už v roku 1517 svojim herbárom Ján Černý.33 Mladšia z dvoch 
prác tú staršiu svojim rozsahom, kvalitou a ďalšími vydaniami výrazne zatienila. Na 
analyzovaný prameň z levočského archívu to má podstatný dopad, pretože botanická 
a lekárska terminológia slovensky písaných častí je vo väčšine totožná s tou, čo po-
užíva Hájek (Černý?), alebo neskôr Adam Huber z Riesenpachu, v ďalšom českom 
vydaní Mattioliho. Na základe textuálnej analýzy sa ukázalo, že Paulus Malus mal 
k dispozícii obe edície. Zmenou v porovnaní s latinskou predlohou (pravdepodobne 
Mattioliho rukopisom pripravovaného vydania z roku 1565), z ktorej Hájek vychá-
dzal, je, že vynechal kapitoly o liečivách anorganického a živočíšneho pôvodu.34 
Zostavovateľ Pavol Jablonovský práve svoj výber phytopharmaceutik z Mattioliho 
doplnil aj o nerastlinné liečivá z rôznych zdrojov. Z Hájkovej verzie z roku 1562, 
preberali ďalšie verzie herbára charakteristické označenia odsekov textu pri jednotli-
vých rastlinách, ako „Přirození a moci“ či „Moci a skutkové“ (ako bývalo obvyklým 
aj v Hortus sanitatis), ktoré nachádzame tiež v našom prameni. Spomedzi možných 
zdrojov pre Hájkove vstupy a komentáre (práce spomenutých „otcov botaniky“, rôz-
ne antidotária, Hortus sanitatis, atď.), ktoré ako študent medicíny akiste poznal, je 

Mattioli 1501 – 1578, s. 56.
29 HÁJEK z HÁJKU, T.: Herbarz: ginak Bylinář welmi vžitečný a Figůrami pieknymi y zřetedlnymi podlé prawe-

ho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny y také mnohymi a zkussenymi Lékarzstwijmi rozhognieny gessto takowy 
nikdá w ziádnem Yazyku prwé wydán nebyl, 392 f. (ďalej ako TADEÁŠ HÁJEK). Na ilustrácie tretieho (po 
talianskom a francúzskom) jazykového vydania, vykonávané „ad vivum“ (podľa živých rastlín), dozeral osob-
ne Mattioli, JANKO, J. – BUŽGOVÁ, E. (eds.): Matthioli Petr Ondřej a Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář jinak 
bylinář velmi užitečný, s. 330.

30 Arciknieža sa stalo známym aj vďaka svojmu vzťahu k vedám a umeniu a Mattioli nebol jediným učeným, ktorý 
ho v Prahe sprevádzal, BOHATCOVÁ, M.: České tištěné herbáře 16. století, s. 35.

31 Vydavateľský dom Juraja Melantricha získal 5 rokov trvajúce privilégium na vydávanie herbára už v roku 
1554. Dôvodom, prečo bol herbár vydaný 8 rokov od privilégia bola výška prostriedkov spojená s technickými 
vyhotovením a čas potrebný na skompletizovanie českej terminológie. Ešte rok pred jeho publikáciou vytlačili 
u Melantricha Mattioliho Päť kníh lekárskych listov, HEJNOVÁ, M.: Pietro Andrea Mattioli 1501 – 1578, s. 16.

32 Napríklad skrátil niektoré pasáže venované exotickým rastlinám, BOHATCOVÁ, M.: České tištěné herbáře 16. 
století, s. 48.

33 ČERNÝ, J.: Knieha lekarska kteraz slowe herbarz: aneb zelinarz: welmi vziteczna: z mnohych knieh latinskych. 
y zskutecznych praczij wybrana: poczina se sstiastnie, 129 f; BOHATCOVÁ, M.: České tištěné herbáře 16. sto-
letí, s. 6 – 34. Tadeáš Hájek to komentuje v úvode, keď spomína svoje mnohé „ťažkosti a starosti“ s prekladom 
a práve výberom vhodných českých termínov. Je to v podstate jediný pozitívny komentár ku práci Jana Černého, 
ako ku jedinej, ktorá sa na takýto výkon podujala, selekciou najvhodnejších pomenovaní spomedzi „rozličných 
mien, ktoré baby používajú“ a spojení s ich latinským variantom, v predhovore Herbarz: ginak Bylinář welmi 
vžitečný bez uvedenia strán. Pre staršiu analýzu diela, GELLNER, G.: Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby 
jagellovské, s. 113.

34 DRÁBEK, P.: Hájkova verze Mattioliho herbáře, s. 104; pozri index na záver Herbarz: ginak Bylinář welmi 
vžitečný, bez uvedenia strán.
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najvyužitejším spomenutá Knieha lékarská kteráž slove herbář aneb zelinář Jana 
Černého z roku 1517. V jeho vydaní sa podarilo identifikovať tretinu obsahu ako 
prevzatú z herbára Jana Černého.35 Na náš text mal dopad aj ďalší vývoj Mattioliho 
herbára, pretože na niektorých miestach dopĺňa informácie z druhého českého, roz-
šíreného vydania z roku 1596, ktoré bolo pripravené pod vedením rektora Karolovej 
univerzity Adama Hubera a Daniela Adama z Veleslavína.36 Preň bola základom ne-
mecká verzia Mattioliho herbára Joachima Cameraria z roku 1586.37 

Slovensky písané časti zbierky, ktorých zdrojom
sú herbáre Tadeáša Hájka a Adama Hubera

Materiál prevzatý z českých vydaní Mattioliho herbára (a odvodených prác) roz-
deľujeme na dve časti, alebo skupiny. Do prvej skupiny patria miesta, ktoré sú štruk-
túrou „viac herbárom“, pretože jednotlivé fragmenty textu sú usporiadané podľa 
rastlín – jeden vstup je venovaný konkrétnej rastline (účinok, výroba a použite lieči-
va). Na niektorých miestach, do takto historicko-typicky členeného textu, za riadky 
písané po slovensky, dopĺňa informácie zapísané po latinsky (z latinských zdrojov). 
Ide o obsah na f. 73r až f. 84v, f. 93r až f. 108v, f. 145v až f. 156v, f. 166r až 167v, 
f. 169r až f. 172r (alebo f. 171r). Do druhej skupiny potom zaraďujeme miesta, kto-
ré sú „viac receptárom“, pretože informácie sú organizované abecedne, respektíve 
podľa termínov (účinok liečiva, choroba, časť ľudského tela), ktoré sú priradené pod 
konkrétne písmeno abecedy. Takýto nedokončený abecedný zoznam sa nachádza na 
posledných listoch zbierky, na f. 192r až f. 217v.

Pre pasáže, ktoré sú z Mattioliho herbára (či verzie z 1562 alebo 1596), platia vše-
obecne, dve so sebou prepojené charakteristiky. Po prvé, jednotlivé rastliny (v Mat-
tioliho herbári kapitoly) skúma zostavovateľ čisto z pohľadu liečiteľského využitia, 
nepreberá časti o morfológii rastlín alebo ich výskyte. Je zjavné, že autorovi nešlo 
o prevedenie herbára sensu stricto, text nedoplnil o ilustrácie rastlín a z informácií 

35 DRÁBEK, P.: Hájkova verze Mattioliho herbáře, s. 106-110. Miestami ide prakticky o transkripcie, miestami 
Hájek napríklad pozmenil iba slovosled vo vete či tvar slovies, v niekoľkých prípadoch doplňuje kvantitatívne 
údaje (miery, počty, váhy) a v najmenšom počte prípadov skutočne mení obsah, napríklad doplnením iných 
substancií do receptu. V úvode okrajovo spomína „starý český herbár ktorý mali mnohí v rukách“, ale s istou 
dávkou pýchy tvrdí, že ho nechce veľmi spomínať a že si každý spraví názor potom, ako s ním bude môcť po-
rovnať jeho prácu, „každý si ľahko všimne ten rozdiel a posúdi, že sa od neho líši tak ako sa líši svetlo od tmy“, 
TADEÁŠ HÁJEK, v predhovore. Vyššie sme spomenuli, že prvoradým pozitívom diela Černého je zhromaž-
denie českej terminológie, ale zároveň popri zachovaní dobového a žánrového „štýlu“, necitovať vždy svoje 
zdroje, sa prijíma, že ide o originálnu a vedeckú prácu, BOHATCOVÁ, M.: České tištěné herbáře 16. století, s. 
26 – 34; GELLNER, G.: Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby jagellovské, s. 96 – 113; TICHÁ, Z. (ed.): 
Jan Černý: Knieha lékarská kteráž slove herbář aneb zelinář, s. 18 – 19.

36 HUBER z RISENPACHU, A. – ADAM z VELESLAVÍNA, D.: Herbář aneb Bylinář: Wysoce včeného a wznes-
seného P. doktora Petra Ondřege Mathiola, 476 f. (ďalej ako ADAM HUBER); HEJNOVÁ, M.: Pietro Andrea 
Mattioli 1501 – 1578, s. 38.

37 To čo pridal Camerarius v oblasti botaniky, dorovnal Adam Huber komentármi z oblasti medicíny, bolo doplnené 
o ďalšie rastliny – kapitoly a tiež pasáže o príprave olejov, vôd, octov a mastí, BOHATCOVÁ, M.: České tištěné 
herbáře 16. století, s. 69; SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L.: Dějiny lékařství v českých zemích, s. 58.



70

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

v absolútnej väčšine extrahoval iba tie využiteľné v humánnej medicíne. Po druhé 
s tým súvisí výrazné skrátenie týchto opisov. Nie je zriedkavosťou, že Jablonovský 
danej rastline venuje 3-4 vety, čo v porovnaní s rozsahom jednotlivých opisov vo 
verzii Tadeáša Hájka (nehovoriac o verzii Adama Hubera), predstavuje zlomok. Ne-
riadi sa štruktúrou ani následnosťou textu svojej predlohy, poradie uvedených rast-
lín v týchto častiach zbierky vytvoril sám zostavovateľ. Výber jednotlivých rastlín 
nepodmieňoval lokálnym kritériom, ak by mala kumulatívne platiť aj podmienka 
„liečivosti“. Ak aj z Mattioliho herbárov vyberá tie, čo vo svojom okolí poznal alebo 
vedel využiť (slivka, jabloň, zeler, pastrnák, čučoriedka),38 iné, ktoré rovnako poznať 
musel, možno dokonca s širším využitím, do výberu nezaradil (bodliak, borovice, 
a veľa iných). Pre cieľ štúdie nepovažujeme ako potrebné komentovať každý jeden 
vstup, každú rastlinu (alebo nižšie, každú abecedne ucelenú jednotku), a prirovnávať 
text k pôvodine. Uvedené príklady postačia na charakteristiku týchto častí Jablonov-
ského receptára a zároveň bude, eventuálne, na ich základe jednoduché v zdrojoch 
receptára identifikovať aj tie miesta, ktoré teraz neuvádzame.

V pomere rozsahu vlastného textu a textov z Hájkovej či Huberovej verzie, v prí-
pade rastlín, ktoré sa dostali do výberu Pavla Jablonovského, je obsah pôvodného 
zdroja v absolútnej prevahe. Neraz, ak k danej rastline uvádza iba kratší opis, pár 
viet, tie sú opísané z predlohy (strieda Hájkovu a Huberovu verziu) a k nim doplní 
možno stručnú glosu.39 Uveďme ako príklad štrbák, čiže čakanku. Náš autor uvádza 
nad odsekom o štrbáku starší (intibus) aj novší (endivia) latinský a český, respektíve 
slovenský (sstrbak) názov (nemecký nepreberá).40 Okrem toho, z pôvodne rozsa-
hom priemernej kapitoly v Hájkovom herbári, ktorá štrbák(y) spomína v súvislosti 
s viacerými serióznymi účinkami (čistenie pečene, močových ciest, proti horúčke, 
opuchom), ako súčasť niekoľkých receptov, odpisuje Jablonovský skoro doslovne 
iba jednu vetu, dve kratšie vety parafrázuje a dopĺňa vlastný postreh: „Misto Ssalátu 
ho take gedagj“.41 

38 Napríklad je zaujímavé, že Malus si pri opise Yablone (Malus), akiste „dostupnom“ zdroji možných liečiv alebo 
použitia, vystačí s dvoma vetami, f. 81v. Pritom v O Jabloni Kapitola LXIIII, na f. 65 vo vydaní Tadeáša Hájka, 
nachádzame šesť odrážok s možným využitím pri liečení, nehovoriac o vydaní Adama Hubera, kde O Jabloni 
a Gablkách Kapitola LXXVIII, na f. 80c – f. 81b patrí k tým rozsiahlejším. Paradoxne, práve z toho hojnejšieho 
textu prepísal svoje informácie, z podkapitoly Zewnitř aneb krom žiwota, f. 81b.

39 Medzi najkratšie patria O kopitnjku na f. 75r, Gelsse (jelša lepkavá) na f. 76r, Čičerietky na f. 81r, Chabzda 
(baza chabzdová) na f. 146r, Gatrnik na f. 169v. Čučoriedky nedostali v Hájkovej verzii (TADEÁŠ HÁJEK, 
O Jahodách Czernych ginak o Wranjich Wočjich Kapitola LX, f. 60v) toľko priestoru ako v Huberovej (ADAM 
HUBER, O Czerných jahodách aneb Wranjch Očách Kapitola LXIX, f. 72d – f. 73a) a z nej Paulus Malus pre-
vzal svoje dve informácie, o hojení rán a použití ako farbivo. Informácie o Gatrniku (pečeňovník trojlaločný) sú 
doslovným prepisom jedného z riadkov (nepreberá ďalších asi 6 použití ani recepty) herbára Hubera, O Gatrnj-
ku Kapitola LVI, f. 375c. Pre zmenu pri kopytníku používa s určitosťou starší z herbárov, O kopitnjku obsahuje 
výsek (ktorý predstavuje asi 1/8 pôvodného textu) úplne zhodných formulácií ako v O Kopytnijku Kapitola VIII, 
V TADEÁŠ HÁJEK, f. 7b.

40 TADEÁŠ HÁJEK, spája čakanku a štrbák, O Sstěrbáku a Čakance Kapitola XLII, f. 126.
41 „Sstrbak gest dwogaky. Geden má listky welmy ssiroké yako Locika, ness kaderawegssj a žilkowategssj“, f. 

156v, má veľmi blízko k pôvodnej, ale je tiež výsekom z „…sstěrbák…gest dwogij a sege se na zahradách. 
Geden ma list ssirssy podobny k Lokyce, ness kadeřawěgssy, žilowatěgssy a někco celistwěgssy“. Parafrázo-
vané vety: „Druhy ma list vžssj, dalssj, a ten se gmenuge domacy Sstrbak… Prut bude na dwa lokte zwisse“ 
sú v českej verzii: „Druhý ma list vžssy, delssy, hořčejssy a ten g(es)t prawá zahranij Scariola, řečená… prut 
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Veľmi často zostavovateľ k pôvodným textom nedopĺňa žiadne informácie. Po-
zrime sa na príklad jalovca.42 Pomenovanie rastliny nad konkrétnym vyobrazením, 
je v Hájkovej verzii z 1562 roku (z ktorej text autor preberá), písané po česky (Ja-
lowec), latinsky (Iuniperus) a nemecky Wacholter.43 Paulus Malus preberá latinské 
a české pomenovania a dopĺňa do nadpisu k Juniperum a Jalowecz ešte aj slovenské, 
Borowky. Vynecháva úvod, morfológiu rastliny, jej geografické rozšírenie a miesta 
výskytu (roviny, doliny, stráne a podobne). Obchádza schému vlastnú viacerým edí-
ciam herbára, vynecháva klasickú charakteristiku pomocou „stupňov“ a doslovne 
prepisuje od Hájka nasledovných šesť viet o využití plodov jalovca (proti nafukova-
niu žalúdka, proti kašľu, ako protijed pri uhryznutí hadom).44 Nasledujúce, rovnako 
formulované a prakticky zamerané vety, o tom ako je ešte možné borievky použiť 
(proti bolesti zubov, kŕčom), kompilátor vynechal a znovu doslovným prepisom pri-
pojil až časť textu o príprave a aplikácii oleja z borievok (pri kožných problémoch, 
obličkových či močových kameňoch, a podobne).45 Zbierka učiteľa Mošovského 
v tomto momente s jalovcom končí, Tadeáš Hájek pokračuje ešte na pár riadkoch 
s prípravou oleja priamo z dreva jalovca, či prášku z ihlíc a ich použitím, ale aj ob-
siahlejšou časťou o účinkoch jalovcovej živice. Pre časť o levanduli je tiež zdrojom 
Hájkovo vydanie z 1562 roku.46 Neskoršia verzia Adama Hubera vymenúva o niečo 
viac účinkov (proti plynatosti, závrati) aj častí ľudského tela, na ktoré levanduľa 
pôsobí (slezina, „suché nervy a žily“), spomína kombinovanie s inými liečivami pre 
dosiahnutie silnejšieho alebo rýchlejšieho pôsobenia a obsahuje rozsiahlejšiu časť 
venovanú príprave a použitiu oleja.47 Text v našej zbierke je doslovným prepisom 

obogij tento sstěrbák nese dwauloketnij…“, Ibidem, f. 126. Menovanie účinkov v zbierke Jablonovského je 
veľmi stručným sumárom inak rozvinutých pasáží (kombinácie s inými liečivami, pôsobenie jednotlivých častí 
rastliny, použitie „vína“ či drvenej a sušenej rastliny, a pod.). Podobný je opis Borago, boráka lekárskeho na 
f. 145v, kde sú prvé 3 vety opísané z herbára Tadeáša Hájka, O Boráku Kapitola XCVII, f. 361b a nasledujúce 
použitie ako „antidepresívum“ (od „Boragowy kwet spanily, w gjdle y w pity…“) je jeho vlastným vstupom, 
i keď zhusteným excerptom z Hájkovho Mattioliho a tiež z O Boráku aneb obecném Wolowém Gazyku Kapitola 
XXVII, f. 350c, vydania Adama Hubera.

42 F. 153v.
43 Hájkov text je rozvinutejším prepisom informácii (stupne horkosti, neduhy proti ktorým pomáha, príprava 

oleja) Jana Černého, ČERNÝ, J.: Knieha lekarska kteraz slowe herbarz, kapitola CXLI, f. 45.
44 F. 153v. Zaujímavosťou je, že v mladšom herbári Adama Hubera je popri jahuodky, respektíve jahodky použí-

vaný aj termín zrna, O Jalowcy Kapitola XXVI, v ADAM HUBER, f. 33b. V tejto verzii je vôbec celá kapitola 
o jalovci asi štyrikrát obsiahlejšia, opakovane sa vracia k jeho schopnosti „rozpúšťať“, tlmiť bolesť zubov, spo-
mína viac receptov, a podobne („Takowý Oleg gest dobrý proti skrčeným audům, proti Křeči, Sslaku, Mrtwicy 
a Paducy nemocy, aby gjm Audy aneb Páteř w teple mazal: Obgjmá y žřenj w žiwotě. Týž Oleg dobrý gest y do 
vssj wpausstěti těm, kteríž nedobře slyssj“), f. 34c.

45 „Dela se z yahodek oleg welmy znamiety, yako neyaky Balssam, kewssem giž dotchenym ndostatkům welmy 
vžitečný“ v zbierke na f. 153v znie u Hájka nasledovne: „Djelá se z Gahůdek Galowcych welmi uznamenitý 
Oleg, gako něgaky Balsam, ke wssem giž dotčeným nedostatkum welmi užitečný“,O Jalowcy Kapitola XXIII, 
v TADEÁŠ HÁJEK, f. 27.

46 F. 74r. „Swau Wauoni Mozku y srdce posylnuge, smysly, moci y duchi gich občerstwuge“, v O Sspikanardu 
domácym a Lawenduli Kapitola VII, v TADEÁŠ HÁJEK, f. 7. Na porovnanie s herbárom Černého: „Svú vuoní 
mozku i srdce posilňuje, smysly a moci jejich občerstvuje,“ JAN ČERNÝ: Knieha lekarska kteraz slowe her-
barz, kapitola CXCVII, f. 61. U Hájka je levandula umiestnená v jednej kapitole so špikanardom, „špikrnátom“, 
pomenovanou latinsky ako Spica Domestica. Dôvodom je, že vyzerajú úplne rovnako, majú rovnaké účinky, 
líšia sa jedine v intenzite vône kvetov. Dnes vieme, že ide o jednu rastlinu.

47 F. 74v; O Sspikanardu obecném aneb domácym a Lawenduli Kapitola VII, v ADAM HUBER, f. 8 – 9.
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Hájkovej verzie, ale zároveň je prevzatý v úplnom rozsahu (aplikácia liečivej rastli-
ny v konkrétnych prípadoch, príprava a použitie mixtúr) podkapitoly Mocy a skut-
kowé. Z podkapitoly vynecháva iba prvú vetu („Mocy a skutkowé gegich gsau za-
hříjwati, rozháněti a wywoditi“), nepreberá úvodnú botanickú časť (charakteristika 
koreňa, listov, kvetov) a nemecký a latinský názov rastliny.

Rovnaká metóda je viditeľná prakticky pri úplnej väčšine obsiahlejších vstupov 
(opisov rastlín, pôvodne kapitol), ako sú napríklad Cžernobil, Rauta, Ruože, Wrba, 
Sliwy, Bukwice, Hadj koreň, Čzesnek, Mata, Ambrožka.48 Všetky sú transkripciami 
podkapitol Přirozenij a Mocy, z vydania Tadeáša Hájka, iba zriedkavo dopĺňa recept 
alebo použitie, strohým citátom alebo skráteným parafrázovaním informácií z kapitol 
a podkapitol vydania Adama Hubera. Je to tak až do f. 109r, kde rovnako organizo-
vaný text (po sebe uvádzané rastliny) prechádza do latinčiny, aj ďalej od f. 145v,49 ale 
mení sa to približne od f. 156r.50 Pre tieto časti, až do f. 171r a ďalej po latinskom texte 
o vtáctve a právnych dokumentoch, čiže pre abecednú receptárnu časť od f. 192r, je 
primárnym zdrojom herbár Adama Hubera, repektíve z neho odvodená Apatéka.

Abecedne zoradený receptár

I keď sa to v prameni konkrétne nespomína, ex Matthioli sú aj slovensky písané 
miesta, nachádzajúce sa na f. 172r, respektíve f. 192r, až do konca zbierky. Tretím 
(po Hájkovom a Huberovom herbári) identifikovateľným zdrojom slovensky písa-
ných častí na týchto listoch bola Apatéka domácí, v kteréž sa zavírají a vypisují 
rozličná lékařství.51 Prvý krát vyšla „lekárnička“ v súvislosti s prípravou vydania 
Mattioliho z roku 1596. Apatéka dobre vyhovovala zámeru nášho zostavovateľa ve-
novať sa čisto medicínskemu využitiu rastlín, pretože tak ako receptár Pavla Mala, 
opomíňa botanické pasáže a štruktúru textu riadi podľa konkrétnej aplikácie liečiva. 
Jablonovský, išiel vo svojej zbierke ešte ďalej a abecedný zoznam, index či register 

48 Z uvedených príkladov je výnimkou ruža, kde daná podkapitola v origináli nie je a kde zostavovateľ dodáva 
informácie z vydania Adama Hubera, Cžernobil (palina obyčajná) na f. 69r je takýmto výťahom z O Cžernobylu 
Kapitola LXXX, f. 256; Rauta na f. 73r z O Rautě Kapitola XXXVIII, f. 217b; Ruože na f. 77r – f. 78v je prepisom 
asi 2/3 textu z O Ruoži Kapitola XLVI, f. 49. Dodatok zostavovateľa „Gestly chcess oleg Ružowey vdelaty…“ 
na f. 78v uvádza odsek doplnený z herbára Adama Hubera, O Růži Kapitola LI, podkapitol Oleg Růžowý, f. 57b 
a Hauby Růžowé, f. 57d; Wrba na f. 79r je O Wrbě Kapitola LI, f. 52 – f. 53; Sliwy na f. 83r sú O Sliwách a Trnkách 
Kapitola, LXXIIII, f. 74b; Bukwice na f. 94r – f. 94v sú kópiou O Bukwicy Kapitola I, f. 280 – f. 281; Hadj koreň, 
f. 95v – f. 96r je O Hadjim Kořenu Kapitola III, f. 280 – f. 282b; Čzesnek na f. 98r – f. 98v je O Cžesenku Kapitola 
LXII, f. 149b – f. 150b; Mata na f. 103r – f. 103v je O Mátě Kapitola XXVIII, f. 207b – f. 208a; Ambrožka (svetlík 
lekársky), f. 106v – f. 108r je O Ambrožce ginak o Swětlijku Kapitola XXXVI, f. 308b – f. 309a.

49 Lastowičnjk. Krwawnyk, na f. 150v je O Celidonij wětssij Kapitola LXXXVI, f. 173b; Piwonka na f. 152r je O Piwon-
ce Kapitola XCVII, f. 275. Jednak už text na f. 108r a f. 108v pochádzajú z verzie Adama Hubera, De Garyophyllorum 
flore je O karaffiátu kapitola XCII, f. 183a; Zwonček O Zwonečku Czerweném Kapitola CXIIII, f. 325d.

50 Vo vydaní Adama Hubera z roku 1596, napríklad Nechtjk. Česky Mesyček na f. 156r je vytiahnutý z O Měsyčku 
Kapitola CXXXIII, f. 448d; Rossa Slunečna na f. 166v – f. 167r je O Rose slunečné Kapitola CLVIII, f. 470d – f. 
471c; Sanicula na f. 169r – f. 169v je z O Zanyklu Kapitola XLIIII, f. 364d – f. 365a; Ražowa hauba, f. 171r je 
Dřjnowá hauba, f. 28b, čo je podkapitola z O Dřjnu Kapitola XXII.

51 HUBER z RISENPACHU, A. – ADAM z VELESLAVÍNA, D. (eds.): Apatéka Domácý. W kteréž se zawjragj 
a wypisugj rozličná Lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům Těla Lidského, 827 s.
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chôrob alebo zdravotných problémov, aký bol prílohou na záver Hájkovej a Hube-
rovej edície Mattioliho herbára, prenáša rovno na strany svojho receptára. Na týchto 
listoch sa častejšie ukazujú riadky, ktoré sa pri výskume nepodarilo presne identi-
fikovať. Bolo by jednoduché tento nedostatok zakryť tvrdením, že ide o originálne 
vstupy zostavovateľa. Náleží sa preto na tomto mieste vrátiť k tomu, čo sme uviedli 
vyššie, a totiž k zmienke, že zdrojom mohli byť aj iné receptáre.52 

Určité súvislosti sa ukazujú pri porovnaní rady spomenutej v úvode zbierky, na 
f. 12r („Aby wčely neucházelj“, a ďalej). Rovnakú informáciu ako zbierka z Le-
voče obsahuje aj rukopis receptára nájdeného v Muránskej Dlhej Lúke, učiteľom 
Jánom Struhárom, ktorý bol však datovaný až do 18. storočia.53 Zaujímavé je, že 
Bohuš Kuchár niektoré časti tohto receptára prepojil s iným textom, zo začiatku 17. 
storočia, ktorý analyzoval Gyula Décsy.54 Toto prepojenie žiaľ neosvetľuje pôvod 
textov v receptári Pavla Jablonovského (tých, čo nie sú z identifikovaných zdrojov), 
ale môžeme si všimnúť podobnú dikciu aj charakter týchto informácií, ktoré pôsobia 
pri porovnaní s inými, „učenými“ zdrojmi zbierky z Levoče, mierne „archaickejšie“. 
Podarilo sa nám však prepojiť text tohto Slovenského medicínskeho rukopisu (ako ho 
nazval Gyula Décsy) zo 17. storočia, s iným receptárom, takzvaným Hrozenkovským 
prameňom, receptárom zo Starého Hrozenkova (dnes v slovensko-českom pohraničí 
na území Českej republiky) zo začiatku 18. storočia a s textom Pavla Mala.55 Kon-
krétne pri rastlinke, ktorá sa dnes nazýva rosička okrúhlolistá, ktorá nie je spomenu-
tá ani v herbári Jana Černého, Tadeáša Hájka, alebo Huberovej Apatéke.

Opis skoro zázračných schopností Rossy slunečnej v receptári Jablonovského: 

„Kdobi tuto bilinku u sebe nosil, a mezi swe neprateli se dostal, tomu nebudu 
moczi nicž usskoditj, ale naprotj budu mu wssiczknj poctiwost czinitj… Billibi kdo 
okaužlen a prekažku mel, bud na swem tele aneb w Remesle a wžiwnosti, yako pri 
warenj piwa a pečenj chleba aneb wyakegkoli weczi nech tuto zelinu pri sobe nosi 
predewssimj cžari bezpečen bude“,56 je takmer identický s textom liptovského re-
ceptára zo 17. storočia:

„Kdoby tuto bylinku u sobe mel, a meczy swe neprately se dostal, tomu nebudu 
mocy nic usskodyty… Byllyby kdo okužlen, a prekažku mel, bud na swem tele, aneb 
wremesle, yako pry wareny pywa, a pečeny chleba, yakim koly spůsobem, nech to-
lyko tu bylynu prysobe nosy, predewssemy čary a kuzly bezpečne bude“ a tiež so 
znením Hrozenkovského prameňa.57 

52 Zopakujeme, že receptáre alebo liekopisy, o zhotovenie akého išlo aj Pavlovi Jablonovskému, predstavovali v no-
voveku, typický, zo stredovekej tradície herbárov odvodený útvar, kde sa miešala medicína, botanika, hospodárske 
rady aj mágia, DÉCSY, G.: Eine slowakische medizinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert, s. 43-45.

53 KUCHÁR, B.: Receptár z 18. storočia, s. 451.
54 Idem, s. 450; DÉCSY, G.: Eine slowakische medizinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert, s. 51.
55 NOVÁK, J.: 300 ročný Slovenský herbár (poznámky ku skúmaniu starých liekopisov), s. 633-636; HOFER, J.: 

Čím a jak léčili jesuité před 200 lety na Starém Hrozenkově, s. 553-564; Rossa Slunečna na f. 166v – f. 167r.
56 F. 166v.
57 V takzvanom Hrozienkovskom liekopise: „Kdobi tu zelinu neb bilinu przi sobge mniel nicz mu nemuze ssko-
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Nebude prekvapením, že zdrojom všetkých troch receptárov je kapitola v Mat-
tioliho herbári, redakcie Adama Hubera, pričom pôvodne ide o slová flámskeho bo-
tanika Remberta Dodonaea.58 

Abecedne zoradené rady na záverečných listoch receptára sa vyznačujú (okrem 
zoologických pasáží) najväčšou mierou originality zostavovateľa. Informácie z Apa-
téky a herbára Adama Hubera sú radené podľa vlastného kľúča a ich znenie je často 
parafrázované, avšak stále je možné identifikovať ich pôvod. Uveďme niekoľko prí-
kladov. Napríklad Proti piesku Lekarstwy na f. 172r je kombináciou informácií kapi-
toly Pisek a Kámen hnáti z Apatéky a kapitoly o jalovci z herbára Adama Hubera.59 
Zatiaľ čo Čerwena Nemoc či skôr rady na jej liečenie na f. 192r, sú radami priamo 
prepísanými z rovnako pomenovanej kapitoly v Apatéke.60 Podobne odporúčania 
proti „morovému vzduchu“ na f. 201r (a f. 216v) alebo celá časť o víne (f. 208r), 
pod písmenom „W“, odseky Na žaludek skazenj (f. 211v), Zahradne wecy (f. 214r), 
rady pre starostlivosť o kone a dobytok (f. 215r, kde receptár aj kopíruje následnosť 
Apatéky), sliepky (f. 215v) aj Nekteré potrebné wecy khospodarské (f. 217r).61 Musí-
me však znovu pripustiť, že recepty alebo návody, ktoré pôsobia ako parafrázované 
informácie z diel Adama Hubera, mohli mať svôj základ aj v iných receptároch.

Pridajme na záver tejto časti jednu provokatívnu informáciu. Vyššie sme naznačili 
prepojenie s receptárom z Muránskej Dlhej Lúky, menovite pri rade proti „uchádza-
niu včiel“.62 V receptári Pavla Mala je pod touto radou (na f. 12r), zostavovateľom 
nakreslený symbol kráľovskej koruny a v muránskom receptári nachádzame iden-
tický symbol kráľovskej koruny, ktorý je kópiou vodoznaku v tom istom rukopise.

Predmetom štúdie nie je lingvistická analýza, ale keďže sme spomenuli, že sa jed-
ná o najstaršiu pamiatku takéhoto typu napísanú v dobovej slovenčine, vyjadríme sa 
k veci pár slovami a odkážeme na literatúru.63 Ako vidíme, zdrojom slovensky písa-

diti…. Kdibi nekdo od diabla posedli bil zawass mu tu bilinu nakrk, gakdluho gu miti bude, tehdi tichi bude, 
nebo ta zelina mocz diablu odgima“, NOVÁK, J.: 300 ročný Slovenský herbár, s. 634. A ďalej v analyzovanom 
prameni z Levoče: „Nadto kdiby niekdo bil y od diabla posedli, zawes mu na hrdlo tuto bilinu, yak dluho gi 
nositj bude tak dluho yako Beranek tichi bude, nebo diablu geho mocz se odgima“ f. 167r.

58 ADAM HUBER, O Rose slunečné Kapitola CLVIII, f. 470d-f. 471c; GYULA DÉCSY: Eine slowakische medi-
zinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert, s. 51.

59 HUBER z RISENPACHU, A. – ADAM z VELESLAVÍNA, D. (eds.): Apatéka Domácý, kapitola 106, s. 351 
(ďalej ako Apatéka Domácý); ADAM HUBER, O Jalowcy Kapitola XXVI, f. 33c

60 Apatéka Domácý, s. 234, 237-238. Z širšieho miesta „Proti plnosti žaludka, běhawce a červené nemoci“, pre-
berá Jablonovský iba uvedené.

61 Ibidem, s. 555, 567; kapitola 240, s. 674 (o bielej horčici); Kalné wjno očistiti, kapitola 236, s. 672; Sylné wjno 
obměkčiti, kapitola 242, s. 675; K zažívání pokrmů w žaludku pomáhati, kapitola 57, s. 172; Mrawence od Stromů 
zahnati, kapitola 260, s. 690-692; Proti dýchawičnosti (koní), kapitola 278, s. 699-700 a doslovne kapitola 279, s. 
700, kapitola 281 a 282 na s. 701; Dobitek howezj, kapitola 283, s. 703-706; Slepycym, kapitola 294, s. 708; Syrowe 
Masso dluho czrstwe zachowati je Masso čerstwé dlauho chowati, kapitola 219, s. 660 aj ďalšia časť o uchovávaní 
mäsa je z kapitoly 220, s. 660; Ocet richle vdelati je Ocet rychle udělati, kapitola 232, s. 668-669.

62 Ako uviedol Bohuš Kuchár, rukopis receptára z druhej štvrtiny 18. storočia sa venuje práve prevažne chovu 
včiel, KUCHÁR, B.: Receptár z 18. storočia, s. 450-451. Vodoznak kráľovskej koruny na s. 449.

63 V zmysle botanickej terminológie bol ako prvá jednotná práca identifikovaný slovník Romualda Hadbavného 
z Červeného kláštora, datovaný do roku 1763, GREGOR, F.: K dejinám slovníkového spracovania slovenských 
ľudových názvov rastlín, na s. 61-63 zoznam starších (českých, maďarských, poľských) botanických a zoolo-
gických slovníkov. Hadbavného slovník čerpá z poľského slovníka Cnapiusa z roku 1668, českého Wussina 
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ných častí sú v úplnej väčšine české edície Mattioliho herbára. Odborná terminológia, 
s akou zostavovateľ pracoval, sa v podstate zhoduje s predlohou či predlohami. Môže 
preto vyznievať kontroverzne, ak časti, ktoré sa zhodujú so svojimi „českými pôvodi-
nami“, nazývame ako slovenské. Avšak sú dva dôvody, ktoré takýto postup opodstat-
ňujú. Poprvé, ide o niekoľké odlišnosti, ktoré v texte nachádzame: medzi názvy rastlín 
je miestami doplnený „lokálny“ výraz, vidíme rozdiely v zápisoch mien, typické je po-
užívanie rôznych grafém pre hlásku „j“, napríklad v našom prameni Yablon, je Jabloň 
v herbári Tadeáša Hájka a Jabloň v textovej časti, pričom Gabloň v indexe (Registrum 
Českých gmén) herbára Adama Hubera. Rovnako syntax a nie-terminologické slová 
sa javia na prvý pohľad ako totožné, jednak s určitými malými (nemenej dôležitými) 
odchýlkami, v zápise niektorých slov (kůra – kuora, pupenůw – pupencuow), v kon-
covkách prídavných mien (protaženou – protaženu) alebo tvare zámen (jsou – su). Za-
ujímavé je porovnávať tieto odlišnosti u Pavla Mala a zároveň medzi českými edíciami 
Mattioliho navzájom. Napríklad, ekvivalentom dnešného slovenského slovesa nechať 
v rozkazovacom tvare 2. osoby (čiže nechaj), je v zbierke z Levoče s úplnou prevahou 
forma nechay alebo nechag. V texte staršieho z dvoch Jablonovského prameňov je to 
rovnako nechay, zatiaľ čo v Huberovom herbári je v týchto prípadoch konsekvent-
ne uvádzaná forma nech, podobne je to s tvarom predložiek a podobne. Záverom by 
mohlo byť tvrdenie, že jazyk receptára je určite príbuznejší (neraz totožný) s jazykom 
Mattioliho herbára z roku 1562, pričom jazyk neskoršieho českého vydania z roku 
1596 sa od nich v niektorých aspektoch mierne vzďaľuje. To nás privádza k druhému 
dôvodu, prečo môžeme o predmetných pasážach hovoriť ako o jazykovo slovenských. 
Konkrétne ide o skutočnosť, že dnes dva vyformované, gramaticky, foneticky a lexi-
kologicky odlíšiteľné jazyky, boli na prelome 15. a 16. storočia podstatne podobnej-
šie, pre dnešného človeka by bolo azda neraz nemožné ich odlíšiť. To vidíme tiež pri 
skúmaní iných, vyššie spomenutých slovenských receptárov či liekopisov, ktoré ne-
vychádzali (primárne) z Mattioliho, a v ktorých nachádzame viac (od jazyka českých 
vydaní Mattioliho) odlišností (v koncovkách, predložkách, grafike), jednak by ich ja-
zyk (okrem týchto rozdielov) mohol byť pokojne interpretovaný ako dobová čeština.

Latinsky písané časti receptára

Už na doskách knihy sa nachádzajú dve slovensky písané zverolekárske rady, 
konkrétne pre starostlivosť o ovce. Ani jedna z nich sa nenachádza v iných použí-
vaných zdrojoch (Apatéka, Mattioliho herbár Hájka a Hubera).64 Je to tak aj s radou 

z 1729 a maďarského Páriz Pápaia z 1708. Uvádza 1252 v slovenčine používaných názvov (z 1840 názvov 
celkovo), z čoho 86 termínov je identifikovaných ako autorských. Porovnaj tiež analýzu jazyka v DÉCSY, G.: 
Eine slowakische medizinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert, s. 190-218. O jazyku zbierky Pavla Mala 
pojednáva ŽIGO, P.: Schola Salernitana z jazykového hľadiska, s. 60-63, 67-68; MESIARKIN, A.: Receptár 
a prírodovedná zbierka Pavla Mala v kontexte dejín vied a vlastných zdrojov, s. 38-39.

64 Spomenuté praktiky sa nespomínajú ani pri radách, ako sa starať o ovce (napr. Apatéka Domácý, kapitola 
CCXC, s. 706), ani pri menovaných rastlinách a ich využití (napr. o Geseni, v TADEÁŠ HÁJEK, Kapitola 
XXVIII, f. 32a, respektíve o Wollsi, v ADAM HUBER, Kapitola XXXIII, f. 41a). Za zmienku stojí, že prameň 
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o príprave súdka na ocot a s univerzálnym tvrdením o tom, že všetko korenie tre-
ba kopať „pred wychodem Slunce, a to na Splni Mesyce a vsussiti wstinu a ne na 
Sluncy“. Hospodársko-astrologické prepojenia nachádzame ešte aj v dnešnej praxi, 
v 16. storočí bolo samozrejmé, že nebeské telesá ovplyvňovali aj čas, kedy sa sadili 
a zbierali plody, a preto je úplne samozrejmé, že ich nachádzame aj v receptári z Le-
voče.65 Nepodarilo sa nám, žiaľ identifikovať ani zdroj latinsky zapísanej informácie 
o „protilieku proti všetkým jedom“, získanom pridaním liečivého kameňa do vína.

Ako je zrejmé z nadpisu, na treťom liste pokračuje prameň prepisom latinského 
morového traktátu Pietra Baira, profesora medicíny na univerzite v Turíne. Spis je 
v podstate výťahom z časti jeho obsiahlejšej knihy, De medendis humani corporis 
malis Enchiridion, avšak zaujímavosťou je, že na území Slovenska sa nachádza 
(alebo nachádzal) separátny rukopis, ktorý nesie totožný názov, ako ten uvedený 
v nadpise pred fragmentom o more, Methodica tractatio de peste una cum reme-
diis praeservativis et curativis ex Petri. Bayeri medici Taurinensis libro de peste 
excerpta.66 Inú verziu, či kópiu takto zameraného a pomenovaného traktátu Pietra 
Baira sa nám nepodarilo lokalizovať. Rozdielom oproti obsahu morového regimen 
uvedenej práce Pietra Baira je duchovno-historický úvod, na f. 3r – f 3v. Pasáže 
nasledujúce od položenej prvej otázky, „Unde dicitur Pestilentia?“ (kde si Pietro 
Bairo pomáha tradične etymológiou Izidora zo Sevilly) až po koniec tejto časti na 
f. 10v, dokážeme spoľahlivo identifikovať v knihe talianskeho lekára.67

Morové traktáty predstavujú stabilný útvar včasnonovovekej medicínskej lite-
ratúry.68

nepoužíva termíny, ktoré sú v jeho zdrojoch, Wolssa je Gelssa a Gesen je Jasen.
65 Je to tak napríklad aj v Bratislavskej záhrade Jána Lippaya, JANOS, L.: Posoni kert, s. 11-18.
66 BAIRO, P.: De medendis humani corporis malis enchiridion, quod vulgò Veni Mecum vocant: cui adiunximus 

hac editione eiusdem authoris tractatum De peste, pre nás sú zaujímavé strany 516 až 664 so separátnou časťou 
o more, datovanou do roku 1507. Petrus Bayrus bol autorom viacerých medicínskych diel, ktorých produkciou 
pokrýval prvú polovicu 16. storočia. Rukopis traktátu je citovaný v súvislosti so slovenskými slovami, ktoré má 
obsahovať, v článku Tatiany Lalikovej Z vývinu slovenskej príbuzenskej terminológie v predspisovnom období 
(s. 107), Štefana Peciara Slovesná predpona pre-/pro- (s. 195, 205, 206) a Ivety Valentovej Slová kadiť, kadidlo 
v staršej slovenčine (s. 212), v zborníku Z histórie lexiky staršej slovenčiny z roku 2008. V zozname skratiek 
v bibliografii na s. 225 je pri ňom uvedené, že je zo 17. storočia a je v súkromnom vlastníctve.

67 Od Quid iam est Pestilentia na f.4r v De medenis humani corporis na s. 523, f. 4v „Explicatio definitionis“, na s. 
525-526, f. 5r na s. 529-530, „C[aus]ae immutaionis aëris“ f. 5v na s. 532, „De curanda pestilentia“ na f. 6v na s. 
592-593, cez f. 8r na s. 599-602, po f. 10v na s. 652. Keďže nemáme k dispozícii text traktátu, ktorý nesie identický 
názov s rozoberanou časťou prameňa, je ťažké určiť, či autor týchto častí vychádzal z neho, alebo z nami citovanej 
De medendis humani corporis malis Enchiridion (alebo jej samostatnej časti Novum ac perutile opusculum de 
pestilentia, et de curatione eiusdem per utrumque regimen, praeservativum scilicet, et curativum z roku 1507). Ne-
pomáha ani fakt, že viaceré miesta v texte spomenutej práce sú pri porovnaní s analyzovanou zbierkou vynechané, 
skrátené (príklady názorov a postojov Avicennu, Galéna, Aristotela) a niektoré pasáže parafrázované. Bolo by jed-
nak zvláštnou súhrou okolností, ak by kompilátor našej zbierky pomenoval časť textu, prepisu morového regimen, 
rovnakým titulom, aký nesie na našom území „dostupný“ rukopis morového traktátu zo 17. storočia, pripísaný 
Pietrovi Bairovi. O to zvláštnejšie vyzerá skutočnosť spomenutá vyššie v odkazoch na sekundárnu literatúru, a to, 
že predpokladaný rukopis zo Slovenska obsahuje slová písané po slovensky.

68 ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Jesseniov spis o more, s. 22; literatúra k téme morových traktátov v ČERNÝ, K.: 
Mor 1480 – 1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, s. 27-34; Idem: Adversus pestem consilium: 
Jan Jessenius o moru, s. 46. Autorom spisu o more bol aj spomenutý Jan Černý, BOHATCOVÁ, M.: České tištěné 
herbáře 16. století, s. 7; GELLNER, G.: Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby jagellovské, s. 2.
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Z územia Slovenska poznáme ako najstarší De regimine pestilentiae, Jána Gerar-
diho z Levoče, z roku 1473.69 V približne rovnakom čase, z akého pochádza analy-
zovaný receptár, napísal morový traktát aj Ján Jessenius.70 Jablonovským prepísaný 
text Pietra Baira v tomto nevybočuje z dobového diskurzu, čo sa týka príčin, či 
pôvodu nákazy (kombinácia zlého vzduchu, pozícií a pohybov planét a disharmónie 
ľudského tela), profylaxie a liečenia.71 Rada proti horúčke, či zimnici štvrtého dňa 
(quartana) uvedená v našej zbierke na ďalšom liste má iné korene ako identifikova-
né zdroje.72 Podobne aj použitie masti z rakov a hadieho jazyka. Ďalšie hospodárske 
rady (o príprave syrissta) aj s astrologickým presahom a odporúčaním k umiestneniu 
hnojiska (od Plínia Staršieho), uzatvárajú túto časť zbierky (f. 13r).

Macer floridus

Okrajovo sme spomenuli, že vedomosti o pozitívnom využití rastlín pre ľudské 
zdravie boli zachovávané aj v lyrickej podobe ako napríklad stredovekej skladbe 
Macer floridus. Autorstvo relatívne rozsiahlej hexametrovej básne, známej aj ako De 
viribus herbarum, bolo tradične nesprávne pripisované rímskemu básnikovi Aemi-
liovi Macerovi. Paulus Malus si je toho vedomý, a preto aj fragment, pre ktorý z nej 
čerpá uvádza, že pochádza „od Macera, alebo radšej neznámych autorov“.73 Okrem 
transkripcie veršov preberá aj formu zdroja, kde po sebe nasledujú strofy, každá 
venovaná jednej rastline. Sekundárne dopísané informácie na listoch nášho prame-
ňa, sú tiež komentáre vyvodené z básnickej skladby (etymológia, morfológia rastlín 
alebo iné doplnenia často s odvolaním na antických autorov), ale pravdepodobne aj 
z vlastného štúdia Pavla Mala. Podobne ako v predlohe, začína od básnickému opisu 
účinkov artemisie alebo dobovo czernobilu (palina obyčajná).74 Za strofu umiest-
ňuje vlastný komentár k etymológii pomenovaní alebo použitiu rastlín (kde cituje 
Plínia, Dioskorida a iných) a dopĺňa údaje z Hájkovho Mattioloho herbára, ktoré 
sú prepismi podkapitol Přirozenij a mocy).75 Rovnakým spôsobom kombinovania 
dvoch zdrojov, s prispením vlastných, latinsky písaných komentárov, pokračuje vo 
svojom selektívnom výbere, pričom nenasleduje poradie (strof – rastlín) stredovekej 
skladby.76 Báseň pôvodne zameraná iba na fytoliečivá, bola počas storočí dopĺňaná 

69 SOPKO, J.: Stredoveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska, s. 38-41.
70 ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Jesseniov spis o more, s. 22-31; ČERNÝ, K.: Adversus pestem consilium: Jan 

Jessenius o moru, s. 46-55.
71 F. 5v – f. 6r; ČERNÝ, K.: Mor 1480 – 1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, s. 180-214.
72 Apatéka, s. 583-587 spomína niekoľko receptov ale nie vyššie uvedený, tiež sa nenachádza v registri receptov 

a zdravotných komplikácii ADAM HUBER, časť XXVIII/5.
73 F. 68r. Za zostavovateľa skladby je dnes považovaný Odo z Meung-sur-Loire (Odo Magdunensis), lekár žijúci 

v poslednej tretine 11. storočia.
74 Ako predlohu sme používali tlač PICTORIUS, G. (ed.): De Herbarum virtutibus Aemilii Macri Veronensis 

elegantissima poësis, s. 8-9. Text skladby zahrnul do svojej práce aj Pavlom Malom použitý Henrich Rantzau, v
75 O Černobylu kapitola LXXX, v TADEÁŠ HÁJEK, f. 256.
76 Pokračuje s žeruchou na f. 69v až f. 70v, ktorá je v De Herbarum virtutibus Aemilii Macri, na s. 76-77 a dopĺňa Hájkom, 

O Ržeřisse zahradnij kapitola LXIII a O Ržeřisse potočnij kapitola LXIIII, v TADEÁŠ HÁJEK, s. 151-152, ďalej rutou 
od f. 71v až f. 74r, v De Herbarum virtutibus Aemilii Macri, s. 22-25 u Hájka O Rautě Kapitola XXXVIII, s. 218,
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aj o verše, či glosy o liečivách zo sveta zvierat a minerálov, pričom tieto časti získa-
li v ďalších edíciách a tlačiach ucelený názov Spuria Macri.77 Z tohto „nepravého 
Macra“ preberá Malus informácie uvedené na f. 90v až f. 92r, kde spomína pavučinu, 
slimáka a prvky, síru a hliník.78 Malus tieto časti čerpal z práce Heinricha Rantzau, 
ktorého inak použil pre svoje astrologické pasáže.79 Rantzau do svojej medicínsky 
zameranej Editio duorum librorum (obsahovala jeho staršie spisy) včlenil skladbu 
Macer floridus, ktorú sám obohatil o nové fragmenty, čím tiež prispel k neskoršej 
podobe Macer floridus – Spuria Macri.

Tieto pasáže sa vyznačujú niekoľkými subjektívnymi, relevantnými komentármi 
kompilátora zbierky. V najvyššej miere sú napojené na strofy – opisy, koralu (f. 86v) 
alebo kryštálu (f. 89v). Treba zvýrazniť, že tie, ako aj iné verše o „kameňoch“, na f. 
85r až f. 90v, nie sú súčasťou ani pôvodnej skladby Macer floridus ani jej rozšíre-
ní. Kompilátor zbierky ich šikovne včlenil medzi botanicko-medicínske verše a tie 
o liečivách z živočíšnej ríše (pavučina a slimák), ale ich bezprostredný zdroj je ťažké 
identifikovať. Pôvodne sú to strofy z inej náučnej hexametrickej skladby z 11. storo-
čia, Liber lapidum (neskôr známej aj ako De gemmis) Marboda z Rennes.80 

Latinské botanicko-zoologicko-liečiteľské fragmenty
 
Receptár Pavla Mala prechádza na f. 108r znovu do väčšieho bloku, v ktorom sché-

maticky a kontinuálne predstavuje rastliny a ich liečivé účinky. Až do f. 139v a ďalej 
od f. 143r do f. 145v, ide o konštantný latinský text, v ktorom sa slovensky písané 
vstupy obmedzujú na doplnenie názvu.81 Zvláštnou vsuvkou sú f. 140r až f. 142v, 
kde je spomenutá lastovička, terra sigillata, konkrementy (kameň z pečene kapúna 
a bezoár) a soľ, ktoré sú odpismi z Hortus sanitatis.82 Následne sa na listoch končiacich 

77 JANSEN, U.: Spuria Macri. Ein Anhang zu Macer Floridus, De viribus herbarum. Einleitung, Übersetzung, 
Kommentar, s. 2. Do týchto častí sa dostali aj ďalšie, predtým básnicky neopísané byliny či stromy.

78 Ibidem, s. 42. Je to tak spomenuté aj vo vydaní z roku 1832, CHOULANT, L.: Macer Floridus de Viribus Her-
barum Una Cum Walafridi Straabonis, Othonis Cremonensis Et Ioannis Folcz, Carminibus Similis Argumenti, 
s. 122. Zdrojom pre pavučinu, slimáka, a podobne by boli potom strany 107 až 112 v Henrici Ranzovii editio 
duorum librorum Macri De virtutibus herbarum, de quibusdam animalium partibus, ac terrae speciebus, ite-
mque medicamentis totius corporis humani.

79 MESIARKIN, A.: Receptár a prírodovedná zbierka Pavla Mala v kontexte dejín vied a vlastných zdrojov, s. 49-52.
80 Miesta, respektíve kamene, ktoré nášho autora zaujímali, opisuje doslovne. Porovnaj napríklad s mladšou edí-

ciou, BECKMANN, J. (ed.): Marbodi Liber lapidum, seu de Gemmis, de chelidonio s. 39-40, de corallo s. 45-
46, de lyncurio s. 49-51, de crystallo s. 69-71, de galactite s. 72-73. Pri pohľade na mladšie spracovanie Liber 
lapidum môžeme dedukovať, že Paulus Malus mal k dispozícii verziu, ktorá podobne ako táto, obsahovala za 
jednotlivými odsekmi, či kapitolami komentáre k etymológii, výskytu, a podobne, s opretím sa o staršiu lite-
ratúru (Plínius, Galén, Dioskorides). Na ne reagoval, tiež s pomocou literatúry, v jeho vlastných komentároch. 
Dodajme, že v citovanej mladšej edícii sú komentáre k jednotlivým polodrahokamom, minerálom či horninám 
obsiahlejšie než samotné verše. Lapidária majú svoje hlboké antické korene, ISIDOR ze SEVILLY: Etymolo-
giae, vol. XVI, štúdia na s. 12-30.

81 Výnimkou sú kratšie informácie z herbára Adama Hubera ako na f. 117, kde je doplnený text z O Bedrníku Kapi-
tola LII, f. 372 b a niekoľko kratších glos, napr. na f. 147v o čakanke, f. 158r, alebo f. 158r viacero „proti žltačke“.

82 V receptári Alumen (kamenec) na f. 140r, Hirundo (lastovička) na f. 140v, Terra sigillata na f. 141r, Suplhur 
a Allectorivs na f. 141v, Bezoar na f. 142r, Sal na f. 142v, sú všetky okrem lastovičky v 4. knihe De Gemmis, 
Hortus sanitatis: quatuor libris haec quae subsequuntur complectens, Alumen, capvt 17, f. 99; Hirundo, capvt 



79

Historia Medicinae Slovaca V. Štúdie

na f. 157v vracia k informáciam Bylinářa Adama Hubera. V latinsky písanom texte 
pokračuje na folio od 158v do 165v a po kratšom odseku (tiež pôvodne z Adama Hube-
ra), zakončuje botanickú časť na f. 168r. Zdrojom pre všetky transkribované fragmenty 
bol Botanicon Theodora Dorstena, vytlačený vo Frankfurte, v roku 1540.83 Profesor 
medicíny na univerzite v Marburgu a neskôr „praktizujúci“ lekár v Kassel, zoradil text 
vo svojej práci podľa štandardnej formy Hortus sanitatis, podobne ako boli organizo-
vaný text edícii Mattioliho herbára. Jednotlivé rastliny sú najprv v úvode kapitol, res-
pektíve podkapitol opísané v botanickom zmysle (Descriptio, Temperatmentum) a po-
tom nasledujú riadky o „silách a pomoci“ (Vires ac Ivvamenta, v prameni v odsekoch 
„b“ a „c“). Zostavovateľ Malus preberal (podobne ako pri Hájkovi a Huberovi) text 
práve z týchto podkapitol, s dodatkom opisov o pôsobení „vôd“ (v prameni v odsekoch 
„d“). Reflexiu tohto prameňa dokumentujeme na niekoľkých po sebe nasledujúcich 
príkladoch (s uvedenými slovenskými názvami): Psj jazyk, Sstewa, Kukučkova Stewa, 
Bedrnjik, Negtjk, Kmin, Fialka modra, Topol, Čerwené Yahodi a ďalej.84

Záver štúdie venujeme poslednej skupine latinsky písaných listov Jablonov-
ského rukopisu, keďže slovenské fragmenty, vrátane tých, čo zbierku uzatvárajú 
sme scelili do „Mattioliovskej“ časti. Predstavujú oproti celému obsahu miernu 
výnimku, pretože zachádzajú do sveta fauny, do zoologickej literatúry, s ktorou 
z územia Slovenska žiaľ nemáme veľa konotácií.85 Zámer textu je rovnako lieči-
teľský, pretože v úplnej väčšine ide o využitie častí tiel zvierat v humánnej medi-
cíne. Zdrojom tu bola znovu Hortus sanitatis.

Od nadpisu De Avibus et Volatilibus, ktorý aj kopíruje názov podkapitoly zdro-
ja,86 až po De Vulture, supa, ktorého nazýva zostavovateľ kana a jastraba, De Acci-
pitre, nachádzame stručné výpisky z opisov divých a domácich vtákov. Pri týchto 
si v niektorých prípadoch pomohol monumentálnou, treťou knihou z magnum opus 

58, f. 56; Terra sigillata, capvt 130, f. 125; Sulphur, capvt 123, f. 123; Allectorius, capvt 6, f. 95-f. 96; Bezoar, 
capvt 14, f. 101; Sal, capvt 124, f. 124. Nemusíme dopĺňať, že zdrojom pre opisy minerálov a hornín v Hortus, 
bol ISIDOR ze SEVILLY: Etymologiae, vol. XVI, Alumen, s. 98; Sulphur, s. 94; Sal, s. 98-102, ktorý pracuje 
s odkazmi na Plínia a Dioskorida.

83 DORSTEN, T.: Botanicon, 306 f.
84 Všetky sú vypísané z podkapitol Vires ac Iuvamenta s dodatkami z podkapitol Aqua, na konkrétnych folio ide 

o časti „b“ až „d“: Cynoglossa. Psj jazyk na f. 108r je De Cynoglossa, f. 102; Acetosa. Sstewa na f. 109r je Ace-
tosa, f. 7; De Pipere na f. 111r a f. 111v je De Pipere, f. 223; Alleluia. Kukučkova Stewa na f. 113v je Allelvia, f. 
10; Pimpinella. Bedrnjik na f. 117v je De Pimpinella, f. 221 – f. 222; Spina Alba na f. 120r je De Bedegari sive 
Spina Alba, f. 47; Calendula. Negtjk na f. 122v je De Calendula, f. 59; Latine Foeniculum. Kmin na f. 126r – f. 
127v je De Foenicvlo, f. 128 – f. 129; Lilium Convalium na f. 130v a f. 131r je De Lilio Convalivum, f. 172; 
Viola Purpurea. Fialka modra na f. 133r – f. 133v je De Viola, f. 298; Taxus Barbatus. Wolowy chwůst na f. 137v 
je De Taxo Barbato, f. 283; Populus. Topol na f. 139v je De Popvlo, f. 232; Agnus Castus na f. 143r je Agnvs 
Castvs, f. 28; Čerwené Yahodi na f. 144r z De Fragaria, f. 131; Consolida Minor na f. 158v je De Diapensia, 
f. 105; kapitoly o vode (a vodách) a octe na f. 160v až 162r sú kapitoly Aqva a Acetum f. 33 – f. 34; Blen na f. 
164r a 164v je De Hyoscyamo, f. 153 a 154; Cuminium. Rasce na f. 168r je De Cymino, f. 101; Stoklaska na f. 
168v je De Carvi, f. 102; ako sme uvádzali vyššie, f. 166r až f. 167v (maliny, púpava – plesska, a podobne) sú 
znovu z českého vydania herbára, z roku 1596.

85 Disponujeme iba zlomkom takýtchto prameňov (fragmentov), v porovnaní s inými vedami, SOPKO, J.: Stre-
doveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska, s. 11-44; KOTVAN, I.: Prírodovedné tlače 15. 
storočia v slovenských knižniciach, s. 436-444.

86 F. 175r; Hortus sanitatis, f. 43.
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Conrada Gessnera (spomínali sme ho ako jedného z „otcov botaniky“) Historiae 
animalium – O prírode vtákov.87 Všeobecne sa zostavovateľ sústreďuje na vlastnosti 
v spojitosti s liečením – pri ich konzumácii ľuďmi alebo pri použití častí tiel (krvi, 
tuku, pomletej pečene a podobne) v príprave liečiv, avšak niektoré poznámky sú 
zamerané aj na ich život (nočný, denný, starostlivosť o mláďatá) vtákov. Do sveta 
vtákov postupne pripája hmyz (Vespa – osa na f. 178v, Aranea – pavúk na f. 184v, 
Pulex – blcha, f. 186v, Tinea – mola, f. 187v), kde sú informácie zamerané na lieče-
nie uhryznutí alebo ako pri moliach, hovoria o izolácii šatstva a kníh.88 

Nasledujúce fragmenty o vtákoch, trasochvoste (Motocilla), pávovi (De Pavone), 
kačke (De Anate), strake (De Pica), opätovne o husi (De Ansere), jastrabovi (De 
Accipitre) a podobne, vychádzajú primárne z De Avibus Conrada Gessnera, ale treba 
priznať zostavovateľovi pri práci so zdrojom „volnejšiu ruku“.89 Pri ďalších charak-
teristikách cicavcov a plazov „stačili“ zostavovateľovi dáta z Hortus sanitatis.90 

Záver

Zbierka predstavuje typický literárny útvar včasného novoveku, receptár ale-
bo liekopis, akých z územia Slovenska a celkovo v strednej Európe poznáme viac. 
V texte sme na viacerých miestach spomenuli, že v predmetnom štádiu dejín a vý-
voja vied, bolo prakticky nemožné oddeliť botaniku od medicíny, astronómiu od 
astrológie a tie od starostlivosti o hospodárstvo. Pre tieto pasáže rovnako ako pre 
pasáže, ktoré boli komentované v našej štúdii čerpal zostavovateľ (alebo zostavo-
vatelia) z najaktuálnejších prác neskorého stredoveku a včasného novoveku. Či ide 

87 Je to tak pri husi, Anser, na f. 175r, pre ktorú čerpal z Hortus sanitatis, Capvt (ďalej ako C.) 8, f. 45 a tiež z kapitoly 
De Ansere Domestico v GESSNER, C.: De auium natura (alebo aj De Auibus), s. 141, 145-147. Pri sove a bocia-
novi, Bubo a Ciconia na f. 175r si vystačil s Hortus sanitatis, C. 14, f. 46 a C. 25, f. 49. Podobne je tak koncipovaný 
text o holubovi, Columba, f. 175v je z C. 30, f. 50; kukučke, Cuculus na f. 176r, z C. 36, f. 5; sliepke, Gallina na 
f. 176v, je C. 47, f. 44. Znovu sa vracia k lastovičke, Hirundo na f. 177r-f. 177v a prepisuje teraz z Hortus skoro 
celú podkapitolu Operationes, C. 58, f. 56. Rovnako koná pri vrabcovi (Passer) a jarabici poľnej (Pe(r)dix) na 
f. 178r, kde čerpá z C. 88, f. 62 a Capvt 97, f. 65. Dudok chocholatý, Upupa na f. 178v získal od zostavovateľa 
viaceré „body“, pre ktoré už Hortus samotný nestačil (iba pre 4 a 5), z C. 118, f. 69 a preto pre ostatné čerpal z De 
Upupa v De Auibus, s. 747. Tak aj pri supovi, Vultur na f. 178v, je zdrojom Hortus, C. 119, f. 70 (odpis záverečnej 
informácie“Exculapius…“), ale aj rozsiahly text Gessnera v De Auibus, De Vvltvre, na s. 752-760.

88 Všetky sú z druhej knihy Hortus sanitatis: Vespa, C. 116, f. 69; Aranea, C. 11, f. 6; Pulex, C. 118, f. 33; Tinea, 
C. 145, f. 39.

89 Dôvodom môže byť, že texty k jednotlivým druhom sú u Gessnera nebývalo rozsiahle, snaží sa vyčerpať všet-
kých mu prístupných antických a stredovekých autorov, citáty Písma, povery, mýty a zároveň tvorí rozsiahle 
skutočne zoologické texty. Paulus Malus vyberal zlomky, ktoré sústredil do kratších, parafrázovaných viet z De 
Motacilla flava, s. 594; De Pavone, s. 631-637; De Anate cicvre, et in genere, s. 95-100; De Pica in generale, 
s. 667-671; De Ansere domestico et De Anseribus quaedam in genere, s. 140-145, 150-152; De Accipitre, s. 
3-34. Zaujímavosťou je, že z monumentálnej práce preberá miesta so symbolikou a mytológiou zvierat (kačka 
ako imago plodnosti, páv materstva, a podobne). V odseku o strake (De pica), spomína sa aj odvoláva na prácu 
Gessnera a tiež (pravdepodobne) herbár Adama Lonicera.

90 Na f. 184r jahňa, baran, diviak; f. 184v býk; f. 185r ropucha (ktorú zapísal zostavovateľ nesprávne), koza; f. 
185v bobor a jeleň; f. 186r zajac, daniel a vlk; f. 186v lasica, myš, prasa, žaba a plch; f. 187v krava, vretenica, 
medveď; f. 188r líška a pes sú Agnus, C. 2, f. 2; Aries, C. 3, f. 3; Aper, C. 4, f. 3; Bos, C. 14, f. 7; Bufo, C. 17, f. 
8; Capra, C. 22, f. 9; Castor, C. 31, f. 13; Cervus, C. 34, f. 13; Cuniculus, C. 45, f. 16; Dama, C. 46, f. 17; Lupus, 
C. 88, f. 26; Mustella, C. 93, f. 28; Mus, C. 99, f. 29; Porcus, C. 120, f. 133; Canis, C. 24, f. 10 a podobne.
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o Conrada Gessnera, Pietra Andrea Mattioliho, sprostredkovaného a prepracované-
ho Tadeášom Hájkom a Adamom Huberom, alebo v prípade astronómie Heinricha 
Rantzau (ktorý do svojich diel začlenil slávnych Regiomontana a Tychona Brahe). 
Informácie zamerané na medicínske využitie rastlín predstavujú v celej zbierke úpl-
nú väčšinu. Zámer vytvoriť receptár je očividný, pretože pri preberaní pasáží zo 
svojich zdrojov opomenul údaje, povedali by sme priamo botanické či zoologické. 
Akokoľvek by sme pozerali na originálnosť textu, stále zostáva najstaršou zdravo-
vednou a prírodovednou zbierkou, napísanou v dobovej slovenčine.

Summary

Passages Focused on Healing in the Natural-scientific Collec-
tion of Paulus Malus

Adam Mesiarkin
 
The article deals with particular parts of a recently found manuscript from the Sta-

te Archive in Levoča titled Schola salernitana de conservanda bona valetudine from 
1601. However, it’s title hardly describes the contents, the connection with the well-
-known medieval medical text from Salerno is only due few verses. The whole collec-
tion of by now somehow unbeknown editor, Paulus Malus, covers various fragments 
extracted from Early Modern scientific sources, which were dealing with medicine, 
botany, astronomy and zoology. In this aspect, the compilation appars as a typical 
contemporary volume, both in its content and form. Still, major part of the whole text 
is focused on human medicine (most of all on the preparation of remedies), using 
above all the versions of famous herbal of Pietro Mattioli, edited and complemented 
by Tadeáš Hájek (1562) and Adam Huber (1596). Other sources used for thematically 
similar passages were supposedly another „books of recipes“, monumental works on 
natural history (Conrad Gessner), Hortus sanitatis, Macer floridus and plague trea-
tise of Pieto Bairo. Even when substantial parts of the composition were copied and 
rewrote from its sources, manuscript presents an unique historical document being the 
oldest text of its kind written in contemporary Slovak language.

Pramene a literatúra

ADRIANI, M. (ed.): Pedacii Dioscoridae Anazarbei De medica materia libri 
sex: interprete Marcello Virgilio secretario Florentino: cum eiusdem annotationi-
bus: nuperque diligentissime excusi: addito indice eorumque digna notatu visa sunt. 
Florentiae: per haeredes Philippi Iuntae, 1518.



82

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

BECKMANN, J. (ed.): Marbodi Liber lapidum, seu de Gemmis. Gottingae: J. C. 
Dieterich, 1799.

BAIRO, P.: De medendis humani corporis malis enchiridion, quod vulgò veni 
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V. – Mesiarkin, A. (eds.): Monumenta Linguae Slovacae, vol. III. Bratislava: UK, 
2019, s. 58-70.
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Malarický problém na Slovensku (1918 – 1951)*

ANNA FALISOVÁ

Malária v medzivojnovom období

Malária je jedna z najzávažnejších infekčných chorôb a je spôsobená plazmó-
diami (parazitickými prvokmi). Ich prenášačom na človeka je komár rodu anofe-
les. Na území Slovenska sa vyskytovala aj v období rakúsko-uhorskej monarchie. 
Nariadenie uhorského ministerstva vnútra z roku 1901 o chorobe síce informovalo, 
ale nevyžadovalo jej priame ohlasovanie.1 S cieľom zmapovať rozšírenie choroby 
nariadil minister vnútra jednotlivým úradom, aby vyplnili rozoslané tlačivá týkajúce 
sa malárie. Dotazníky vyplňovali najmä úradní lekári a výskyt malarických prípadov 
sa v nich zaznamenával v troch kategóriách: „nič“, „veľmi málo“ a „veľa“. Dotazní-
ky spracoval Dr. Holländer a na základe výskumu správne definoval dve endemické 
malarické oblasti.2 

Malarický problém sa stal aktuálnym počas I. svetovej vojny, keď došlo k presu-
nu armád a po skončení vojnového konfliktu, kedy zo zamorených oblastí prichádza-
li domov demobilizovaní vojaci.3 Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej 
výchovy (MVZTV) výnosom č. 953 z 5. apríla 1919 vydalo poučenie o malárii, 
ktorým sa snažilo zvýšiť informovanosť o tejto chorobe.

Endemická malária sa v minulosti vyskytovala najmä vo Východoslovenskej ní-
žine v menšej miere na západnom Slovensku, najmä v okresoch Parkan (Štúrovo), 
Stará Ďala (Hurbanovo), Komárno, v južných častiach Slovenska v okolí dolných 
tokov riek Hronu, Váhu, Nitry a Ipľa.4 V týchto oblastiach tok riek bol pomalší, 
rieky sa po dažďoch rozvodnili a vytvárali stojaté vody, priaznivé pre množenie 
komára anofeles, ktorý prenášal maláriu. Choroba sa zo začiatku prejavovala nechu-
tenstvom, bolesťami hlavy a celkovou slabosťou. Príznaky mohli často vyvolávať 
dojem inej nemoci, preto sa stávalo, že mnohí lekári si maláriu zamieňali s inými 

* Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.

1 Nariadenie uhorského ministerstva vnútra č. 82 841/1901. Zo strany centrálnych orgánov neboli v tomto období 
podniknuté žiadne opatrenia na potlačenie malárie.

2 Ministerstvo vnútra vydalo v roku 1907 Holländerovu publikáciu. DZIUBAN, M.: Ako sa vyvíjal problém ma-
lárie na Slovensku, s. 742.

3 Vojaci zavliekli z maláriou zamorených frontov prvej svetovej vojny nové kmene plasmódií, proti ktorým 
obyvateľstvo nemalo imunitu.

4 HUMBURSKÝ, H.: Malária na Slovensku (Verejnozdravotný rozbor) [I. časť], s. 403–408.
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chorobami. Chorých liečili na týfus, prechladnutie, žalúdočné problémy a podobne, 
kým sa zistilo, že sa jedná o maláriu.5 Chorí s príznakmi malárie často ani nevyhľa-
dávali lekára, z dôvodu nedostupností, alebo ochorenie malo ľahší priebeh, preto si 
v lekárni zakúpili chinín a užívali ho pri záchvatoch zimnice.

Aby Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy zistilo skutočný 
rozsah malárie v ČSR, nariadilo súpis k 30. augustu 1919. Jeho realizácia ale nará-
žala na mnohé prekážky. Malária patrila k chorobám, ktoré sa vyskytovali periodic-
ky v záchvatoch a presný zoznam infikovaných osôb sa dal zistiť len pri existencii 
centrálnej evidencie osôb, u ktorých bolo ochorenie zistené klinicky alebo laboratór-
ne. Na Slovensku sa počet osôb infikovaných maláriou odhadoval na 3251, pričom 
mnoho vojakov ochorenie nenahlásilo. V nasledujúcich rokoch došlo k prudkému 
poklesu nových prípadov malárie.6 Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníc-
tva a telesnej výchovy v Bratislave výnosom č. 8186 zo dňa 21. júna 1922 nariadila 
povinné ohlasovanie malárie na Slovensku.7 

V roku 1923 sa problematikou malárie zaoberal Dr. Komárek a dospel k nasle-
dujúcemu záveru: „Malária na Slovensku alebo zmizla, alebo ukazuje sa len veľmi 
sporadicky. […] Ako príčinu, že malária u nás zmizla, uvádzal: Anofeles vůbec ne-
útočí na člověka, anebo jen velmi zřídka v čase jarních vodních záplav. Anofeles 
maculipennis živí se po celé léto výhradně krví dobytka, hlavně rohatého a ne krví 
lidskou. Můžeme tedy anofela na Slovensku považovati za výhradního parazita do-
bytka.“8 Na základe týchto skutočností tvrdil, že nie je potrebné zaviesť ochranné 
opatrenia proti malárii. Jeho vyjadrenia presvedčili kompetentné orgány, že malária 
na Slovensku neexistuje a nehrozí ani v budúcností.

Zmena v nazeraní na tento problém nastala, keď Dr. Martin Dziuban9, publiko-
val v roku 1927 výsledky výskumu na Zakarpatskej Ukrajine, ktorý viedol od roku 

5 Malária sa prejavuje horúčkami, triaškou, bolesťami kĺbov, brucha, zvracaním. Priebeh ochorenia môže byť 
u niektorých prípadov veľmi rýchly, keď dochádza k zlyhávaniu životne dôležitých orgánov. Dr. Dziuban 
jej priebeh opisoval nasledovne. „Choroba sa prejavovala záchvatom. Pokožka chorého sa stavala suchou, 
bledou, nadobúdala vzhľad „husej kože“. Toto trvalo hodinu. Potom telesná teplota vystúpila na 40 stupňov 
Celzia a niekedy aj vyššie. Po 2 – 4 hodinách horúčka náhle klesla, nastala všeobecná úľava za silného potenia. 
Všetko sa odohrávalo v priebehu 6 – 8 hodín. Po záchvate sa infikovaný pacient cítil zase dobre. Pri neliečení 
alebo nedostatočnom liečení sa záchvaty mohli opakovať o niekoľko týždňov znovu a mohli samočinné prestať.“ 
DZIUBAN, M.: Bojujeme proti malárii, 4–5; Pozri tiež: JALILI, N. – ČATÁR, G. – TÓTHOVÁ, A. – GÁNY-
OVICS, A. – KRŠEK, F. A.: Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť, s. 424–429.

6 HUMBURSKÝ, H.: Malária na Slovensku (Verejnozdravotný rozbor) [I. časť], s. 406.
7 Zavedenie evidencie malárie sa uskutočnilo výnosom Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy 

č. 4113 z roku 1922.
8 VILČÁK, J. – BENEDIK, Š.: Verejno-zdravotný problém malárie na Slovensku vo svetle vedeckej literatúry 

a jej zhodnotenie, s. 915.
9 Martin Dziuban (2. marca 1892, Sanok (Poľsko) - 28. augusta 1970, Bratislava), lekár, parazitológ. Po skončení 

LF UK v Bratislave pôsobil v Prahe, potom v Košiciach. V rokoch 1925 – 1939 bol hlavným lekárom v Užho-
rode, vedúcim lekárom štátnej pohotovosti proti nákazám na východnom Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine 
v Chuste. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako epidemiológ na zdravotnom odbore Ministerstva vnútra a vedúci 
protimalarického oddelenia Ligy proti tbc, potom zdravotný radca, od roku 1969 prednosta parazitologického 
oddelenia Výskumného ústavu epidemiológie a mikrobiológie. Externe prednášal na LF UK. Vo vedecko-vý-
skumnej práci sa venoval výskumu malárie, škvrnitého týfu a helmintov. Martin Dziuban vykonal priekopnícku 
prácu v boji s maláriou. FALISOVÁ, A.: Lekári na Slovensku do roku 2000, s. 146.
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1925, pričom poukázal aj na sociálne a hospodárske pomery v sledovanom regió-
ne.10 Malarický problém definoval ako „vnútrozemný a súvisiaci so zahraničím.“ 
Navrhoval pristúpiť k regulácii riek, vysušovaniu močiarov vo vnútrozemí a v sú-
lade s vtedajším výskumom a praxou odporúčal striekať hladinu zamorenej vody 
tenkou vrstvou oleja alebo petroleja. Propagoval aj chov rýb, ktoré sa v zahraničí 
osvedčili pri ničení anofelov (Gambusia, Umbra) a upozorňoval na dôležitosť spo-
lupráce so susednými krajinami pri riešení tohto problému.11 Malária bola vyhlásená 
za nákazlivú chorobu až vyhláškou MVZTV č. 34 879 z 21. decembra 1927.12

Na šírenie malárie začal upozorňovať aj Dr. Hugo Humburský a v jednej zo štúdií 
konštatoval: „Soznam všetkých malarikov nebolo možno sostaviť ani po najpres-
nejšom pátraní a pribraní k spolupráci učiteľov, četníkov, notárov a starostov obce. 
Výzvy po tejto spolupráci vyzneli dosť nepriaznivo. Z tohto všetkého vidieť naliehavú 
potrebu legality k zásahom v boji proti malárii. Okresný referent žiada zariadenie 
ambulančných staníc protimalarických na spôsob ambulancií protitrachómových, 
ktoré by pátrali po malárii v domácnostiach priamo, prevádzali aj prísnu kontrolu 
liečenia a poučovali by každého na pravom mieste. Starali by sa o bezplatný prí-
del chinínu pre chudobných.“13 Územie, ktoré bolo postihnuté maláriou do vieden-
skej arbitráže zahŕňalo spolu 276 obcí, z toho 205 na východnom Slovensku. Hugo 
Humburský potvrdil v roku 1938 na východnom Slovensku v 205 dedinách 1766 
prípadov malárie, ale v uvedenom počte neboli zahrnuté obce z okresu Kráľovský 
Chlmec.14 „Rekapitulujúc máme vhodné pomery klimatické a geografické pre ko-
márov, vysokú ročnú a hlavne letnú priemernú temperatúru dennú ako veľmi priaz-
nivé podmienky pre plasmodiá malárií. Toto sú fakta, na ktoré je ťažko vykonávať 
vliv. Množstvo zátop a povodní, stálych a prechodných močiarov, prehrievanie vody 
v stojatých barinách, rôzne jamy v okolí domov, kanálov a komunikačných spojov, 
množstvo anofelov v okolí kolónií a obytných domov, cigánske tábory poblíž močia-
rov a ich chronickí nosiči, prevažne u Cigánov a menej uvedomelých ľudí, množstvo 
neliečených prípadov z nedbanlivosti, nevedomosti a mnoho raz z nedostatku času 
a hmotných prostriedkov, a mnoho iných nepriaznivých podmienok podporuje udr-

10 DZIUBAN, M.: Ako sme zistili tropickú maláriu na východnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi, s. 17–20.
11 Napríklad odvodniť niektoré častí oblastí pri maďarských hraniciach alebo reguláciu riek „lebo regulácia Tisy 

v Československu od rieky Boršavy na východ podmieňuje rovnako reguláciu tej časti Tisy, ktorá preteká ma-
ďarským územím. Z toho vysvitá, že tento problém zasahuje do susedného štátu Maďarska a Rumunska, a to do 
územia pozdĺž rieky Sámoš v Rumunsku a do močaristého údolia medzi Tisou a Sámošom v Maďarsku. Zahra-
ničný problém, ktorý nás zaujíma, obsahuje územie pri toku rieky Sámoš v Maďarsku, najmä v miestach, kde 
ústí Sámoš do Tisy.“ VILČÁK, J. – BENEDIK, Š.: Verejno-zdravotný problém malárie na Slovensku vo svetle 
vedeckej literatúry a jej zhodnotenie, s. 916.

12 Aj ďalšie výnosy sa venovali tejto problematike, napríklad: Krajinský úrad v Bratislave výnosom č. 
275 992/11/1936, uverejnenom v Krajinskom vestníku, č. 28/1936 a výnosom č. 1765/13/1936 nariadil súpis 
osôb postihnutých maláriou, vyšetrenie ich krvi, aby sa zistilo o akú formu ochorenia ide a najmä či sa nejedná 
o tropickú formu malárie. Vo výnose boli opísané aj príznaky tropickej malárie.

13 HUMBURSKÝ, H.: Malária na Slovensku (Verejnozdravotný rozbor), [II. časť], s. 450.
14 Malária sa rozvíjala v epidémie v rokoch 1928 a 1934. „Úlohou štátu je, aby skúmal záujmy všetkých postih-

nutých krajov ČSR a spoločne so štátmi podobne interesovanými na oblasti maláriou postihnutej (Maďarsko, 
Rumunsko) riešili čo najskôr problém malárie.“ HUMBURSKÝ, H.: Malária na Slovensku (Verejnozdravotný 
rozbor), [III. časť], s. 584.
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žovanie a šírenie malárie v postihnutom kraji.“15 V okresoch Kráľovský Chlmec 
a Veľké Kapušany v medzivojnovom období počas povodní ochorela na maláriu až 
polovica obyvateľstva, v období bez záplav 20 % obyvateľstva.

„Ríšsky“ malariológ na Slovensku

V snahe napomôcť riešiť otázku malárie pozval antimalarický odbor pri Lige 
proti tuberkulóze „pre konsiliárne vyšetrenie a osvetlenie problému malárie“, Dr. 
Ernsta Thonnarda-Neumanna z Berlína, ktorý pôsobil dlhé obdobie ako malariológ 
v Paname a v južnej Amerike. Je dôležité podotknúť, že v auguste 1941 bol predlo-
žený nemeckej vláde návrh slovensko-nemeckej lekárskej dohody s cieľom napomá-
hania a prehĺbenia „priateľských vzťahov medzi slovenskými a nemeckými lekármi 
a ich organizáciami […] v každom ohľade na poli vedenia zdravotníctva, verejného 
zdravotníctva a lekárskeho zdravotníctva.“ Dohoda predpokladala výmenu lekárov, 
štipendijné pobyty s cieľom ďalšieho vzdelávania lekárov, spoluprácu v oblasti me-
dicíny, zdravotníctva a iné.16 Návšteva nemeckého malariológa bola jednou z foriem 
propagácie spolupráce s „ríšskymi“ lekármi.

Dr. Thonnard-Neumann pricestoval na Slovensko v jeseni 1941 a navštívil okre-
sy Levoča, Prešov, Vranov nad Topľou, Michalovce a Humenné. Sledoval najmä 
regióny v okolí riek Hornád, Torysa, Topľa, Ondava, Laborec a Uh. Rieky Ondava, 
Laborec a Uh sa na území Slovenska na mnohých miestach rozvodňovali a vzni-
kali rozsiahle zaplavené oblasti, dediny sa podobali ostrovom, v ich blízkosti sa 
nachádzali zarastené jazerá, priekopy v ktorých stagnovala voda, stav spodnej vody 
bol veľmi vysoký.17 Zaplavené oblasti vytvárali vhodné podmienky pre rozšírenie 
komára anofela. Dr. Thonnard-Neumann konštatoval, že larvy komára tohto dru-
hu našiel v ľudských príbytkoch, stajniach, v blízkosti dedín, v stojatých vodách 
aj napriek tomu, že klimatické podmienky neboli priaznivé. Obyvatelia uvedených 
oblasti dosvedčili, že horúčky a „trasavky“ sa vyskytovali veľmi často v mesiacoch 
máj až september. U viacerých osôb so zvýšenou teplou odobrali vzorky krvi a vý-
sledky krvných testov potvrdili u nich maláriu. „V dvoch obciach michalovského 
okresu v Stretave a v Sennom Dr. Thonnard-Neumann vyšetril 150 školopovinných 
detí na príznaky prítomnej alebo prekonanej malarickej infekcie, určením indexu 
sleziny pričom v Stretave zistil 15% a Sennom 30% zväčšenia sleziny. V obci Streta-
va vyšetril aj malú skupinu Rómov, kde zistil u viac ako polovice prípadov zväčšenú 
slezinu.“18 

Nemecký lekár navštívil aj liečebné zariadenia v sledovaných okresoch, kde boli 
hospitalizovaní pacienti s maláriou. Napríklad v Štátnej nemocnici v Michalovciach 
z celkového počtu 70 hospitalizovaných pacientov bolo 23 infikovaných maláriou. 

15 Ibidem, s. 584.
16 Pozri: FALISOVÁ, A.: Zmeny v organizácii zdravotníctva, s. 145–157.
17 DZIUBAN, M.: Zpráva zahraničného malariologa Dr. Thonard-Neumanna o stave malárie na Slovensku, s. 564–565.
18 Vyšetrenie krvi ukázalo, že sa jednalo o maláriu tercianu ako aj o maláriu tropickú.
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Podobné pomery pretrvávali aj v nemocniciach v Humennom a v Prešove, mnohí 
chorí prekonali maláriu viackrát. Okresný lekár v Humennom potvrdil, že malária 
sa rozšírila aj v oblastiach, kde sa predtým nevyskytovala, konkrétne v regiónoch 
Stropkov a Medzilaborce.19 Tropická forma malárie postihla aj nemecký strážny 
oddiel v obci Kaluža pri Michalovciach.

Dr. Thonnard-Neumannn pri výskume malárie vo vybraných lokalitách potvrdil, 
že sa jednalo o región, kde sa choroba vyskytovala endemický dlhé obdobie. V roku 
1939 Hugo Humburský odhadoval na východnom Slovensku až cca 10 tisíc prípa-
dov malárie.20 Druhý zdroj malárie okrem detí, predstavovali na východnom Sloven-
sku Rómovia. Vzhľadom na zlé bytové pomery, nízku hygienu a spôsob usídľovania 
na okraji rybníkov a močarísk boli Rómovia najviac vystavení ochoreniu na maláriu. 
Pri rybníkoch vyberali z jám bahno na prípravu nepálených tehál, čo predstavovalo 
ich základný zdroj obživy od jari do neskorej jesene. Touto činnosťou vytvárali ume-
lé lokality na liahnutie komára anofela. Na postihnutých územiach situáciu zhoršo-
vali aj časté sezónne presuny obyvateľstva za prácou, migrácia obyvateľstva z iných 
oblastí Slovenska (výstavba dopravy, železničná trať Prešov – Vranov – Strážske). 
V lete a na jeseň bola na východnom Slovensku rozšírená často malária tropica.21 

Dr. Thonnard-Neumann odporúčal povinné hlásenie malárie, v najviac postihnu-
tých oblastiach zaviesť pravidelné prehliadky obyvateľstva, zintenzívniť zdravot-
no-osvetovú prácu, spoluprácu lekárov, zdravotníckych pracovníkov s obecnými 
elitami (učitelia, notári, farári) a prehĺbiť spoluprácu s entomológmi z Univerzity 
Komenského v Bratislave. Teda „odobril“ opatrenia, ktoré navrhovali aj domáci od-
borníci ako napríklad Dr. Dziuban. Navrhol zaviesť viaceré preventívne opatrenia, 
napríklad: kartografickú registráciu všetkých miest, kde sa nachádzali močiare a dre-
nážnym spôsobom resp. zasypávaním ich odstrániť; počas vývinu lariev anofeles 
aspoň raz týždenne ich ničiť za pomoci účinných prostriedkov; presídliť Rómov, 
realizovať dezinfekciu domov v ktorých žili pacienti s maláriou. Pre radikálne rie-
šenie problému, bola potrebná regulácia vodných tokov južnej časti východného 
Slovenska a nutná spolupráca so susednými štátmi.22

Dr. Ernst Thonnard-Neumann pricestoval na Slovensko aj o rok neskôr a 19. mája 
1942 v Spolku slovenských lekárov v Bratislave prednášal na tému Niekoľko starých 
a nových problémov malárie. V prednáške poukázal na maláriu nielen ako problém 
zdravotnícky, ale aj hospodársky.23

19 DZIUBAN, M.: Zpráva zahraničného malariologa Dr. Thonard-Neumanna o stave malárie na Slovensku, s. 566.
20 Dr. Thonnard-Neumann potvrdil, že išlo o reálny odhad.
21 DZIUBAN, M.: Zpráva zahraničného malariologa Dr. Thonard-Neumanna o stave malárie na Slovensku, s. 567.
22 Uskutočniť medikamentóznu profylaxiu a liečbu domáceho obyvateľstva na miestach s vysokým výskytom 

malárie bolo možné určiť až po vyhodnotení výsledkov jednotlivých prehliadok na konci roku 1942.
23 „Doteraz – čo lekári vedia pochopiť – kládli sme do popredia svojich úvah o niekoľkých problémoch malárie faktor 

humánny. Malária predstavuje však tiež dôležitý problém hospodársky. A to nielen preto, lebo s ochorením obyvateľov 
močaristých krajov bývajú spojené hospodárske straty, ale aj preto, lebo táto choroba rozmáha sa najmä v takých 
krajoch, ktoré v dôsledku zbahnenia a záplav nemávajú optimálnu výnosnosť. Boj proti malárii je preto hospodársky 
výhodný v dvojakom smere. Jednak preto, lebo povznáša všeobecný zdravotný stav a tým aj pracovnú silu miestne-
ho obyvateľstva, jednak preto, lebo ameliorácia pôdy sprístupňuje hospodárstvu nové produktívne úrodné plochy.“ 
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Vznik antimalarického odboru pri Lige proti tuberkulóze

Riešenie malarického problému sa stávalo čoraz viac aktuálnym a Humburský 
spolu s Dziubanom a ďalšími lekármi apelovali, aby sa šíreniu malárie začala ve-
novať väčšia pozornosť.24 Nakoniec Ministerstvo vnútra 9. októbra 1941 poverilo 
Ligu proti tuberkulóze viesť boj proti malárii na Slovensku a pri Lige založený an-
timalarický odbor, čo zaručovalo „jednotnú organizáciu práce“. Malarické stanice 
vznikli v Prešove, o rok neskôr v Michalovciach, v Trebišove a podobne. Martin 
Dziuban, ktorý viedol antimalarický odbor pri Lige proti tuberkulóze, úlohy ma-
larických staníc špecifikoval nasledovne: „Pátrať po osobách, ktoré boli zdrojom 
malarickej nákazy; vykonávať lekárske zákroky u týchto ľudí aby prestali byť prame-
ňom nákaz; viesť boj, ničiť – malarické komáre ako prenášateľov malarickej nákazy, 
spolupracovať s príslušnými orgánmi činiteľmi verejného života na zdolaní likvidá-
cii malárie. Úspech tejto práce môžeme očakávať iba vtedy, keď si najširšie vrstvy 
obyvateľstva uvedomia význam boja proti malárii a s ochotou sa doň zapoja.“25 
Vyšetrenie a liečba pacientov s maláriou sa vykonávala v jednotlivých staniciach 
a v teréne bezplatne až do druhej polovice roku 1944, kedy vzhľadom k vojnovým 
udalostiam bola ich činnosť prerušená.

Riešenie malarického problému po II. svetovej vojne

Po skončení II. svetovej vojny pribudli regióny s endemickou maláriou na prina-
vrátenom území. Antimalarický odbor obnovil malarické stanice v Michalovciach 
a v Trebišove, nová situácia si vyžiadala vznik ďalších malarických staníc.26 Na Slo-
vensku fungovali tieto malarické strediská: Ústredná malarická stanica s oblastnou 
a miestnou malarickou stanicou v Bratislave (Dr. Dziuban, Dr. Vilčák, MUC. Deč-
kov), Oblastná malarická stanica v Košiciach (Dr. Benedik), Miestna malarická sta-
nica v Michalovciach (Dr. Hečko), Miestna malarická stanica v Kráľovskom Chlmci 
(Dr. Hanzal), Miestna malarická stanica v Komárne (Dr. Gross), Malarická stanica 
vo Veľkých Kapušanoch (MUC. Hutník). Úlohy malarických staníc v zmysle uvede-
ného zákona spočívali v ochrane zdravia pred maláriou, vyhľadávaní registrovaných 
a liečených malarikov, zisťovanie ich zdravotno-sociálnych podmienok, a preven-
cia zdravotno-osvetovej práci zameranej na boj proti malárii.27 Vydaním zákona č. 
49/1947 o poradenskej zdravotnej starostlivosti boli malarické stanice od januára 
1948 začlenené do ústavov národného zdravia.

THONNARD-NEUMANN, E.: Niekoľko starých a nových problémov malárie, s. 425.
24 Zriadenie antimalarického odboru považovali za „vec zdravotnej prezieravosti a veľkého preventívneho významu.“
25 DZIUBAN, M.: Bojujeme proti malárii, s. 10.
26 KLEMENT, C. et al.: Verejné zdravotníctvo a jeho história v banskobystrickom regióne v kontexte Slovenska, s. 306.
27 Slovenský národný archív (SNA), fond (f.). Povereníctvo zdravotníctva (PZd), k. 323. Dnešná organizácia 

protimalarického boja na Slovensku, prednosta V. odd. ŠZÚ v Bratislave.
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Dr. Martin Dziuban hodnotil výskyt malárie na Slovensku ako endemický, suben-
demický a sporadicky;28 endemický na východnom a južnom Slovensku, konkrétne 
v okresoch: Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Sobrance, Michalovce, Humenné, 
Trebišov, Vranov nad Topľou, Košice, Štúrovo, Komárno, Hurbanovo. Endemický 
terén malárie predstavoval 1/7 (14,1 %) rozlohy celého Slovenska a v týchto regió-
noch žila 1/6 (15,3 % obyvateľov Slovenska. Na tisíc obyvateľov v endemických 
okresoch pripadali ročne priemerne štyri prípady malárie, teda jeden malarický pa-
cient na 250 obyvateľov. Ako subendemickú oblasť označil oblasť, kde sa za posled-
ných päť rokov (do roku 1950, v ktorom prebiehala „postreková akcia“) vyskytol 
väčší počet prípadov malárie, zatiaľ čo v minulosti (1918 – 1938) hlásili sa z tohto 
územia prípady malárie len sporadicky. Medzi okresy začlenené do tejto kategó-
rie patrili: Malacky, Bratislava okolie, Galanta, Šaľa, Želiezovce, Levice, Tornaľa, 
Moldava nad Bodvou, Snina, Stropkov. Subendemické územie tvorilo 1/10 (11,8 %) 
územia Slovenska a na tomto území žila 1/10 (10,7 %) obyvateľstva Slovenska. Na 
tisíc obyvateľov v týchto okresoch pripadalo ročne 0,5 obyvateľov nakazených ma-
láriou, t. j. jeden malarický pacient na dvetisíc obyvateľov. Endemický a subende-
mický terén tvorili jednu štvrtinu celého územia Slovenska (25,8 %) a jednu štvrtinu 
obyvateľstva Slovenska.29 

Trať družby – antimalarické opatrenia

Dôležitým medzníkom v boji proti malárii bola výstavba Trate družby, kde v urči-
tých obdobiach pracovalo až 19 tisíc brigádnikov. Išlo o zdvojkoľajnenie železničnej 
trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Nad jej úsekom Slovenské Nové Mesto – 
Kráľovský Chlmec a neskôr aj Kuzmice – Michaľany prevzal v roku 1950 patronát 
Československý zväz mládeže. Trať družby viedla močaristým, malarickým krajom, 
kde sa malária vyskytovala endemicky.30 Pretože išlo o ťažký terén zväzáci požiadali 
začiatkom roku 1950 o spoluprácu a pomoc Povereníctvo zdravotníctva.31

Na východnom Slovensku začal účinný boj proti malárii, tzv. antimalarická akcia, 
v rozsahu aký sa dovtedy v ČSR neuskutočnil. Zástupcovia Povereníctva zdravot-
níctva, Povereníctva dopravy, Československého zväzu mládeže, zástupcov KNV 

28 Oblasti malaricko – endemické, subendemické, sporadické a oblasti bez malárie boli stanovené podľa konkrét-
nych dát o výskyte malárie na Slovensku, na základe slezinného a parazitárneho indexu, určovaných malaric-
kými stanicami a i. Dáta o výskyte malárie tvorili rôzne pramene: hlásenia štátnych okresných a obvodných 
lekárov, hlásenia malarických staníc, záznamy antimalarického odboru a malarických staníc o sériových vy-
šetreniach obyvateľstva na slezinný a parazitárny index, záznamy o výskyte malárie na notárskych úradoch 
a štátnej epidemickej autokolóny, dotazníkové ankety ohľadom malárie vo všetkých nemocniciach na Sloven-
sku a maďarská zdravotná štatistika počas maďarskej okupácie. SNA, f. PZd, k. 323. Zpráva o anophelismu 
a malárii na Slovensku, Dr. M. Dziuban, prednosta V. oddelenia ŠZÚ v Bratislave, 6. 2. 1951.

29 SNA, f. PZd, k. 323. Zpráva o anophelismu a malárii na Slovensku, Dr. M. Dziuban, prednosta V. oddelenia 
ŠZÚ v Bratislave, 6. 2. 1951.

30 SNA, f. PZd, k. 323. Povereníctvo zdravotníctva, Zdravotná služba na Trati družby – potreba doplnenia inven-
táru pre ošetrovne, 30. 6. 1950; Patronát Lekárskej fakulty na Trati družby, 8. 7. 1950.

31 BARDOŠ, V.: Organizácia zdravotnej služby na mládežníckom úseku Trate družby (TD II) v roku 1950 – 1951, s. 82.
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v Košiciach a Lekárskej fakulty UK vykonali 24. februára 1950 prehliadku terénu 
stavby na východnom Slovensku a prerokovali plán zdravotnej služby. Aby zdravie 
zväzákov – brigádnikov na Trati družby bolo chránené, muselo sa pamätať okrem 
bežných zdravotníckych opatrení v prvom rade na opatrenia proti malárii. Zástup-
covia Ministerstva zdravotníctva, na čele s doc. K. Raškom32 a Povereníctva zdra-
votníctva sa dohodli na postupe pri realizácii antimalarickej akcie. „Celý problém 
po stránke zdravotnej je tak vážny, že zdravotné požiadavky aj keď náklady na ne sú 
značné a doteraz neboli zaistené sú naprosto potrebné.“33 

Vzhľadom k tomu, že problém malárie na východnom Slovensku bolo potrebné 
riešiť aj so susednými štátmi, Ministerstvo zdravotníctva sprostredkovalo rokovania 
medzi ČSR a Maďarskom. Pôvodne mal ČSR na jednaniach v Šátor – Ujhely zastu-
povať doc. Raška.34 Na rokovanie v Maďarsku nakoniec odcestoval35 Dr. Vojtech 
Bárdoš, prednosta II. odboru Povereníctva zdravotníctva, Dr. Pavol Macúch, riaditeľ 
Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu a Dr. Albín Holéczi, prednosta zdravotného 
referátu KNV Košice.36 Predmetom ich jednaní bolo zahájenie spolupráce pri lik-
vidácií malárie. Rokovania s riaditeľom Štátneho zdravotného ústavu v Budapešti, 
profesorom Dr. Andrášom Havašom a vedúcim parazitologického oddelenia Štátne-
ho zdravotného ústavu (ŠZÚ) Dr. Nándorom Zoltaím, prebiehali v nemocnici v Šá-
tor Ujhely. Maďarskí experti informovali slovenských kolegov akým spôsobom sa 
v Maďarsku od roku 1946 realizoval boj proti malárií a uskutočňovanie organizač-
ných a technických opatrení.37 

Skúsenosti s likvidáciou malárie v Maďarsku

Boj proti anofelizmu v Maďarsku riadil ŠZÚ v Budapešti. Na asanáciu sa pou-
žíval 1 % vodný roztok DDT aplikovaný pomocou rozstrekovačov. Po organizač-
nej stránke sa osvedčilo systematické školenie zdravotníckeho personálu o antima-
larickej činnosti v oblastiach so zvýšeným výskytom malárie. Asanáciu voľného 

32 Karel Raška (17. novembra 1909 – 21. novembra 1987) český lekár, epidemiológ, zakladateľ modernej česko-
slovenskej epidemiológie. Bol autorom konceptu epidemiologickej bdelosti (surveillance), ktorú WHO prijala 
v roku 1968 medzi základné epidemiologické metódy svojho celosvetového pôsobenia. V ČSR presadil diag-
nostiku Rh-faktoru a liečbu fetálnej erytroblastózy pomocou krvných transfúzií. V roku 1945 spolu s Františkom 
Patočkom riadil opatrenia proti zamedzeniu ďalšieho šírenia epidémie škvrnitého týfusu v koncentračnom tábore 
Terezín. Je jednou z hlavných osobností celosvetového eradikačného programu zameraného proti pravým kiahňam 
v rámci WHO, ktorej bol zamestnancom ako aj celého radu ďalších lokálnych eradikačných programov v ČSR. 
Dostupné na internete: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ra%C5%A1ka_(epidemiolog).

33 SNA, f. PZd, k. 323. Dôvodová správa.
34 „… Ministerstvo zdravotníctva oznamuje, že doc. Raška sa porady zúčastniť nemôže a po dohovore s p. vícemi-

nistrom Dr. Krieglom žiada, aby sa porady zúčastnil Dr. Bárdoš a Dr. Macúch. Ministerstvo zdrav. súhlasí, aby 
Dr. Bárdoš a Dr. Macúch boli v Šátor – Ujhely vo štvrtok ráno dňa 1. júna a žiada, aby k jednaniam bol prizvaný 
aj Dr. Havlík, ktorý je na Trati družby. Dr. Macúch je o podrobnostiach informovaný, od Ministerstva zdravot-
níctva žiada odpis zápisnice o jednaniach.“ SNA, f. PZd, k. 323. Úradný záznam. Bratislava 30. 5. 1950.

35 Na základe telefonickej výzvy Ministerstva zdravotníctva zo dňa 30. mája 1950.
36 Ďalší členovia delegácie MUDr. Benedik a MUDr. Havlík sa porady v Maďarsku nezúčastnili. „Na miesto 

zrazu, ktoré bolo určené na hranici dňa 1. 6. 1950 sa v určený čas nedostavili.“
37 SNA, f. PZd, k. 323. Protimalarická akcia, Ministerstvo zdravotníctva, k rukám s. doc. Dr. Rašku, 6. 6. 1950.

https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fet%C3%A1ln%C3%AD_erytroblast%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Pato%C4%8Dka_(l%C3%A9ka%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Pato%C4%8Dka_(l%C3%A9ka%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ra%C5%A1ka_(epidemiolog)
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terénu – močiarov nevykonávali, obmedzovali sa najmä na ozdravenie obytných 
miestností a hospodárskych budov. Postrek vykonávali päťčlenné brigády (štyria 
nekvalifikovaní robotníci a dozorca). Jedna brigáda denne asanovala približne de-
sať dedinských domov. Pred zahájením akcie prebiehala rozsiahla zdravotno-osve-
tová činnosť, hlavný dôraz sa kládol na zdôraznenie výhod vyplývajúcich z akcie, 
napríklad lepší spánok u obyvateľov, zvýšená produkcia mlieka u kráv a iné. Na 
všetky asanačné práce prispievali obyvatelia režijným poplatkom.38 Najvhodnejšie 
podmienky na postrek boli v mesiacoch apríl až máj. Všetky brigády, ktoré mal ŠZÚ 
k dispozícii, zahájili činnosť naraz v jednej obci, aby ich prácu mohol kontrolovať 
odborník – malariológ. Pred začiatkom postreku obyvatelia museli vyčistiť steny 
od pavučín, odtiahnuť nábytok od stien, zvesiť obrazy, kuchynské náradie uložiť do 
skríň a jeden člen domácnosti vypomáhal pri akcii. Emulziu DDT vydával v cister-
nách predseda miestnej ľudovej správy zodpovednému členovi pracovnej skupiny, 
prevoz zabezpečovali konským poťahom. Zabezpečenie potrebných ingrediencií 
bolo výlučne v kompetencii obcí. Emulziu na postrek pripravovali ráno pred za-
čatím akcie, okrem obydlí ju používali vo forme 0,5 %, aj na postrek domácich 
zvierat.39 Roľníci si akciu pochvaľovali „konštatovali, že dojivosť kráv po prevedení 
spomenutých opatrení sa zvýšila o 10 – 20 % a preto obyvateľstvo prijíma tieto akcie 
vďačne a rado pre ich uskutočnenie tiež finančne prispieva.“40 Vzhľadom na obavy, 
že zvýšené pestovanie ryže mohlo zvýšiť výskyt malárie, uskutočnili sa pokusy aj 
s asanáciou ryžových polí a ich úrodnosť výrazne stúpla. ŠZÚ v Budapešti zdôraznil, 
že po rozsiahlej asanácii na väčších plochách sa v daných lokalitách výrazne znížilo 
aj percento detských hnačkových ochorení. Vodná emulzia DDT podľa vtedajších 
odborných kritérií mala viacero predností: nepoškodzovala kožu, nevstrebávala sa 
do stien, jej účinnosť oproti iným prípravkom bola oveľa dlhšia. 41 Neodporúčalo sa 
miešať DDT s farbami a lakmi, lebo účinnosť prípravku sa výrazne znížila.

Antimalarická akcia

Delegáti ČSR a Maďarska sa dohodli na vzájomnej spolupráci v boji proti malá-
rii. Maďarskí kolegovia sa zaviazali, že okamžite pristúpia k asanácií domov v po-
hraničných obciach: Pacín, Riese, Bévlesnyvar, Zémplénagárd. Vedúci maďarskej 
delegácie Dr. Havaš vyslovil nádej, že v spoločnom boji proti malárii sa bude inten-
zívne pokračovať. Zároveň navrhol, aby sa urýchlene nadviazala spolupráca so so-
vietskymi malariológmi, vzhľadom na endemické rozšírenie malárie v pohraničných 
oblastiach neďaleko Užhorodu.42 Dr. Bárdoš v správe pre Ministerstvo zdravotníctva 

38 SNA, f. PZd, k. 323. Protimalarická činnosť v Maďarsku. (Správa Dr. Zoltai Nándora).
39 Postrek zvierat mohli opakovať až po troch týždňoch.
40 SNA, f. PZd, k. 323. Protimalarická činnosť v Maďarsku. (Správa Dr. Zoltai Nándora).
41 Škodlivé účinky DDT zistili americkí vedci až začiatkom 60. rokov. Zvýšené hodnoty DDT sa zistili v mlieku 

dojčiacich žien, preto o niečo neskôr prípravok postupne zakázali používať v Kanade, USA, vo Veľkej Británii 
a v škandinávskych krajinách.

42 SNA, f. PZd, k. 2. Protimalarická akcia, správa prednostu II. odboru Dr. Bárdoša o protimalarickej akcii, 
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ocenil aktivity maďarského zdravotníctva v boji proti malárii, rovnako upozornil na 
dôležitosť koordinovaného postupu so sovietskymi malariológmi a žiadal objedna-
nie DDT prášku z Maďarska na experimentálne postreky domov.43 

Povereníctvo zdravotníctva predložilo návrh zdravotníckych opatrení na Trati 
družby a zahájenie antimalarickej akcie.44 Dozor a kontrolu nad celou akciou pre-
vzalo Ministerstvo zdravotníctva a Povereníctvo zdravotníctva. Na akcii participo-
vali pracovníci Štátneho zdravotného ústavu v Prahe, Hygienického ústavu Lekár-
skej fakulty v Bratislave a Košiciach, Parazitologického ústavu Karlovej univerzity 
v Prahe, Výskumného ústavu chemických závodov v Bratislave, Ústavu anorganic-
kej chémie Vysokej školy technickej v Bratislave, malarické stanice v Košiciach, 
Veľkých Kapušanoch, zdravotnícki pracovníci na Trati družby a asanačné brigády 
zväzákov.45 Rozpočet na celú akciu predstavoval finančné prostriedky vo výške 14 
miliónov Kčs.46 Akcia na východnom Slovensku začala po predchádzajúcich poku-
soch v laboratóriách Výskumného ústavu CHZS, Bratislava – Dynamitka a v teréne 
v okolí Bratislavy.47 Výskum prebiehal pod vedením Ing. Karola Ullricha.48 Pred-
bežne pre celú akciu bolo potrebné zabezpečiť reziduálnu dezinsekciu všetkých ob-
jektov, kde boli zväzáci ubytovaní, sanáciu terénu, dezinsekciu obcí južne od Trate 
družby až po hranice s Maďarskom a severne do troch km2. Na postrek boli použité 
dva insekticídne preparáty s obsahom DDT – Tridynol a Anofelín, vyrobené v Che-
mických závodoch Nobel n. p. v Bratislave. Tridynol obsahoval 10, resp. 20 % DDT, 
účinok postreku trval bezpečne päť až šesť týždňov,49 oslabený reziduálny účinok 
trval dlhšie. Na asanáciu močiarov bol aplikovaný reziduálne účinkujúci preparát 
Anofelín – 1 % roztok technického DDT v petroleji, v ktorom sa ľahko rozpúšťal. 
Po postreku zostala na hladine vody tenká vrstva petroleja s obsahom DDT, ktoré 
ničilo larvy anofela.

Súčasťou protimalarických opatrení bol boj proti malárii aj v obciach v blízkosti 
stavanej trati. Celkovo sa sanácia terénu realizovala na rozlohe 162 km2. V roku 
1950 sa ubytovne zväzákov trikrát impregnovali insekticídnymi preparátmi (v máji, 
auguste a v novembri), rovnako aj domy v priľahlých dedinách, ktoré ležali v tomto 

Bratislava 7. 6. 1950.
43 Pre pokusné účely žiadal zo začiatku 50 – 100 kg prášku DDT.
44 „Aby zdravie pracujúcich zväzákov bolo chránené a aby boli vykonané konečné základné opatrenia na vykyno-

ženie malárie na východnom Slovensku.“ Na základe prieskumu pomerov na stavbe trate družby 24. februára 
1950 okrem iného bolo konštatované, že okres Kráľovský Chlmec mal najväčšiu chorobnosť na maláriu v celej 
ČSR, v roku 1944 – 512 prípadov, v roku 1945 – 115, v roku 1946 – 26, 1947 – 145, 1948 – 83, 1949 – 196 prí-
padov. Z toho boli tri prípady malária tropica. SNA, f. PZd, k. 323. Zpráva o anophelismu a malárii na Sloven-
sku, 26. 2. 1951; Zdravotné opatrenia na stavbách ČSM na východnom Slovensku. Povereníctvo zdravotníctva, 
adresované Povereníctvu dopravy (do rúk povereníka Bacílka.)

45 BARDOŠ, V.: Organizácia zdravotnej služby na mládežníckom úseku Trate družby (TD II) v roku 1950 – 1951, s. 78.
46 Úhradu nákladov vykonával KNV v Košiciach z úveru kap. 25 MZ – Slovensko – KNV Košice, časti 3, preventív-

na zdravotná starostlivosť, odd. 4, Boj proti nemociam prenosných na ľudí. SNA, f. PZd, k. 323. Dôvodová správa.
47 V pokusných nádobách, ktoré obsahovali sto až dvesto lariev komára anofeles bod úmrtnosti bol zaznamenaný 

asi za 18 minút. Čiastočne boli realizované aj terénne pokusy v Svätojurskom Šure.
48 SNA, f. PZd, k. 323. Ing. K. Ullrich – Skúsenosti z akcie proti komárom anofeles na východnom Slovensku. 

Bratislava 7. 8. 1950.
49 Počas ktorých sa nedali na postriekaných plochách zistiť muchy ani komáre.
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pásme a to dvakrát v roku 1950 (od mája do septembra).50 Močiare sa postriekali 
Anofelínom v roku 1950 len minimálne (o rozlohe dva km2). Postrek terénu – močia-
rov a obytných domov vykonávali zväzáci, zadelení do tzv. čaty, pričom 30 zväzákov 
tvorilo asanačnú čatu.51 Čata sa delila na štvorčlenné skupiny, každá skupina mala 
svojho zapisovateľa, ktorý zaznamenával údaje o postrekovaných plochách a množ-
stve použitého preparátu. Na postreky sa používali aparáty značky Multomat, ktoré 
dodala firma Sigma. Zväzáci boli vopred inštruovaní o asanačných prácach, pre po-
strek dostali ochranné okuliare, gumené čižmy, plašte a ochrannú masť na ruky. Pri 
postreku vodných plôch brigádnikov prevážal čln Československej dunajplavby.52

Výhodou akcie bola skutočnosť, že na maďarskej strane Kráľovského Chlmca 
začali podobnú akciu, čím sa zabránilo preletovaniu hmyzu, najmä komára anofeles. 
Asanáciu močiarov uskutočňovali československým prípravkom Anofelínom. Pou-
žívali aj preparáty DDT vo vodnatých suspenziách „ktoré sa však nedajú tak jedno-
ducho spracovať a pripraviť, ako naše produkty Anofelín a Tridynol.“53

V roku 1951 boli niekoľkokrát asanované ubytovne zväzákov o ploche 35 000 
m2. Domy v priľahlých obciach boli rovnako asanované, ale postrek už nerobili zvä-
záci, ale zdravotný referát KNV v Prešove v rámci protimalarickej akcie vo všetkých 
malarických okresoch východného Slovenska. V roku 1951 bola Anofelínom po-
striekaná vodná plocha o rozlohe 3 325 000 m2.

Protimalarickými opatreniami sa zabránilo nielen ochoreniu zväzáckych brigád-
nikov na Trati družby, ale poklesol aj počet ochorení u obyvateľov priľahlých obcí. 
Dojčenská úmrtnosť v roku 1950 v obciach, kde bol vykonaný protimalarický po-
strek sa znížila o 36 %. Medzi ďalšie pozitíva akcie patrili: pokles anofelov a komá-
rov, obyvatelia mohli k večeru vychádzať na polia pokojne pracovať, zvýšila sa do-
jivosť kráv a znížením počtu múch sa výrazne znížila aj možnosť prenosu črevných 
infekcií.54 Trať družby odovzdali brigádnici ČSM a zamestnanci ČSD 4. novembra 
1951 a zápas s maláriou sa postupne preniesol do celej oblasti. Iniciatívy v boji proti 
malárii na Trati družby pripravili pôdu pre zahájenie protimalarickej akcie na celom 
východnom Slovensku.

50 BARDOŠ, V.: Organizácia zdravotnej služby na mládežníckom úseku Trate družby (TD II) v roku 1950 – 1951, s. 80.
51 Čaty mali svojho vedúceho, okrem toho 1 inštruktora a 1 údržbára.
52 BARDOŠ, V.: Organizácia zdravotnej služby na mládežníckom úseku Trate družby (TD II) v roku 1950 – 

1951, s. 81 – 82.
53 SNA, f. PZ d, k. 323. Ing. K. Ullrich – Skúsenosti z akcie proti komárom Anofeles na východnom Slovensku. 

Bratislava 7. 8. 1950; SNA, f. PZd, k. 323. Zápisnica o kontrole výsledkov asanačných prác na východnom 
Slovensku. 15. 7. 1950.

54 BARDOŠ, V.: Organizácia zdravotnej služby na mládežníckom úseku Trate družby (TD II) v roku 1950 – 1951, s. 83.
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Summary

Malarial Issues in Slovakia (1918–1951)

Anna Falisová

The study deals with the issue of malaria in Slovakia from the establishment of 
Czechoslovakia to 1951. The malarial problem in Slovakia became topical during 
the First World War. In the past, endemic malaria occurred mainly in the Eastern 
Slovak Lowland, to a lesser extent in the southern areas of western Slovakia. In 1922, 
mandatory reporting of malaria in Slovakia was commanded. In 1923, the Komarek 
researched the issue of malaria and concluded that there is no need to introduce 
protective measures against it. A change in the perception of this problem has hap-
pened after the publication of Dr. M. Dziuban in 1927. In the same year, malaria was 
declared a contagious disease in Slovakia. In 1941 a German malariologist, Dr. E. 
Thonard-Neumann visited Slovakia and proposed a number of measures aimed at 
eradicating the disease. In November 1941, an anti-malarial division was established 
at the League against Tuberculosis, which began to fight malaria and established ma-
laria stations.

After the end of II. World War additional regions with endemic malaria were iden-
tified in the retrieved territory. New Act no. 49/1947 about health care incorporated 
malaria stations into national health institutes since January 1948. An important mile-
stone in the fight against malaria was the construction of the twinning line – Trať 
Družby, on which in certain periods worked up to 19 thousand temporary workers. It 
was a double-track of the railway line Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. In 1950, 
the section of Slovenské Nové Mesto - Kráľovský Chlmec and later also Kuzmice – 
Michaľany took over the patronage of the Czechoslovak Youth Union. The compan-
ionship track led through marshy, malaric regions where malaria occurred endemi-
cally, so the central authorities in the area launched an anti-malarial action in 1950. 
Two insecticidal preparations containing DDT were used for spraying – Tridynol and 
Anofelin produced by the Nobel n. p. in Bratislava. Participation of the event was 
attended by young organized people – „zväzaci“ who carried out the sanitation of 
buildings and terrain.

The anti-malarial measures prevented not only the sickness of the young organized 
people -brigaders on the Twinning Line, but also decreased the number of diseases in 
the inhabitants of adjacent villages. Infant mortality in 1950 in municipalities where 
anti-malarial spraying was performed was reduced by 36%. The malaria struggle 
gradually spread throughout the area. Initiatives to combat malaria on the Twinning 
Line paved the way for anti-malarial action to be launched across Eastern Slovakia.
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Traumatická paměť holocaustu
(K psychologickým aspektům vzpomínání)

MILAN HES

Předkládaný text se zabývá psychologickými aspekty vzpomínání na události holo-
caustu. Jeho jádrem je reflexe traumatem zasažené psychiky přeživších. V příspěvku je 
pozornost věnována zejména sledování způsobů, jak sami přeživší holocaustu reflek-
tují vlastní vzpomínání a jeho psychosomatické projevy. Zároveň je v úvodní části text 
veden snahou poukázat na tematiku paměti přeživších jako velmi důležitou pro po-
třeby historického vzdělávání. A to s důrazem na psychologické aspekty vzpomínání.

Prolínání roviny psychologické s rovinou didaktickou má své opodstatnění. 
Přeživší holocaustu, kteří se rozhodli se svými zážitky vystoupit, často uvádějí, že 
jejich motivací veřejně vzpomínat, byl právě „vzkaz“ mladým lidem. Poslouchej-
te, co jsme zažili, aby Vás nikdy nic podobného nepotkalo. Vnímejte naše vyprá-
vění, protože se domníváme, že je určeno společnosti přítomné a budoucí: „Chtěla 
bych jim vzkázat jenom to, aby se snažili o to, aby se tyto strašné věci nikdy více 
neopakovali.“1 „To už se nikdy nesmí opakovat a je to na té mladé generaci. (…) 
Prosím každého mladého člověka.“2 „Aby nepodceňovali nacionalismus, aby to 
mládež nebrala, že se jí to netýká.“3 „Kdo chce budoucím něco říci, musí mluvit 
teď.“4 „Je nesmírně důležité – ta mravenčí práce, která musí říct, co to násilí v mi-
nulosti znamenalo a co přineslo lidstvu.“5

Seznamovat mladou generaci s problematikou holocaustu lze různými způsoby.6 
Tím nejsmysluplnějším je nabídnout studentkám a studentům možnost setkání s oči-
tým svědkem událostí.7 Studentky a studenti přiznávají, že setkání s vyprávěním 
pamětníka na ně velmi působí. Mají pocit, že se jich takováto komunikace o mi-
nulosti mnohem více lidsky týká. Vstupují do „vztahu“ s někým, kdo disponuje ve 
vyprávění zajímavými detaily, kdo hovoří o atmosféře události či místa, na kterém se 
nacházel, setkávají se jednoduše řečeno se skutečným člověkem, v jehož vyprávění 

1 Archiv USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (dále jen VHA USC SFI), H. A. 
(1932), ID: 27557, Segment: 50.

2 VHA USC SFI, G. B. (1927), ID: 23182, Segment: 120.
3 VHA USC SFI, L. H. (1916), ID: 20527, Segment: 222.
4 VHA USC SFI, M. H. (1921), ID: 31114, Segment: 170.
5 VHA USC SFI, C. R. (1920), ID: 249, Segment: 114.
6 „V tomto našem století musí výchova směřovat k tomu, aby nejenom zprostřčdkovávala vědění, ale aby také 

zušlechťovala svědomí…“, poznamenává Viktor Emanuel Frankl: FRANKL, V. E.: Vůle ke smyslu, s. 17.
7 HES, M.: Promluvili o zlu. Holocaust mezi dějinami a pamětí.
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zpravidla nechybí emoce a celkový prožitek minulého. Přední slovenský didaktik 
dějepisu Viliam Kratochvíl k tomu poznamenává: „…analýza ústních svědectví… 
poskytuje žákům a studentům možnost seznámit se s tím, co prožívali a co si mysleli 
obyčejní lidé. Takto získávají pestřejší paletu názorů na naše nejnovější dějiny.“8

Běh času však pracuje nemilosrdně proti nám. Přeživší holocaustu stárnou a ne-
návratně odcházejí. Ostatně si v letošním roce připomínáme již pětasedmdesát let od 
skončení druhé světové války. Izraelská novinářka, spisovatelka Ruth Bondyová, jež 
se narodila v roce 1923 v Praze, v textu Poslední přeživší holocaustu9 vkládá do fik-
tivně vystavěného příběhu úvahu o tom, jak bude vzpomínání na holocaust vypadat, 
až očití svědci událostí definitivně opustí tento svět. Ze zamyšlení je patrné podstat-
né. Společnost si bude muset najít k paměti holocaustu zcela jinou cestu.

Pokračovat s připomínáním zla se musí i bez očitých svědků. „Dnes, na počátku 
jednadvacátého století, se mi myšlenky na holocaust vracejí častěji než před lety. 
Možná je to věkem, možná kvůli událostem ve světě. Ta naprostá neschopnost vidět 
blížící se apokalypsu je tu znovu. Kolem nás je Irák, Írán, Sýrie, moře radikální-
ho islámu, vývoj jaderných zbraní, chemické a biologické zbraně, balistické střely, 
rozum velí vidět vše černě,“ podotýká Ruth Bondyová.10 Klíčového významu tak 
v souvislosti s pamětí holocaustu nabývají zaznamenaná svědectví pamětníků. Do 
budoucna se bude jednat o jediný zdroj autentických vzpomínek.

Ve vzdělávacích materiálech nejrůznějšího charakteru (učebnice dějepisu, doku-
mentární filmy, metodické listy a pod.) se vzpomínek přeživších využívá zejména 
k popisu „okolí“ přeživšího. Jakou práci jste v nacistickém lágru dělali? V jakých 
podmínkách jste žili? Co vám dávali k jídlu? Měli jste dostatek teplého oblečení? 
Mohli bychom uvést další a další dotazy podobného typu. Je zcela pochopitelné, 
že pro poznání děsivé reality koncentračního tábora, ghetta či života v úkrytu jsou 
podobně nasměrované otázky zcela opodstatněné. Z povahy sledovaného historic-
kého jevu jsou bývalé oběti mnohdy jediným zdrojem cenných informací. Pachatelé 
zločinů neměli většinou žádný zájem zanechávat o přístupu k vězněným a pronásle-
dovaným osobám přebytečné informace.

Mladí lidé se během výuky dějepisu podle mých zkušeností chtějí „obrátit“ v po-
zornosti od popisu stavu k samotným přeživším. Není jistě náhodné, že při analytic-
kém rozboru svědectví pamětníků holocaustu si studentky a studenti lidsky neumí 
poradit s řadou zdánlivě nehistorických otázek. Jedná se o tázání bytostně lidské, 
které je přivádí k odpovědím po zdraví člověka, po stavu jeho duše i těla.

Prakticky ihned po skončení druhé světové války se na tato témata začal soustředit 
psychiatr a bývalý vězeň nacistického lágru Viktor Emanuel Frankl: „Nejde tedy o ně-
jakou faktografii, nýbrž o vylíčení prožitků. (…) Nechci se zde zmiňovat o velkých ohav-
nostech…, nýbrž o spoustě malých trápení, anebo jinými slovy o tom, co se ve všední den 

8 KRATOCHVÍL, V. et al.: Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň, s. 27.
9 BONDYOVÁ, R.: Drobné útěchy. 
10 Ibidem, s. 79.
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odehrávalo v duši běžného vězně.“11 V českém prostředí byla již v roce 1947 vydána kni-
ha psychologa, estetika a filozofa Emila Utitze. Nesla název Psychologie života v tere-
zínském koncentračním táboře12 a autor v úvodní kapitole objasňuje, že nemá v „úmyslu 
ani líčiti osobnosti, ani podávati historický přehled. Úloha je zejména psychologická.“13 

Být připraven na práci se svědectvím pamětníka mimo jiné také znamená poku-
sit se sledovat duševní zdraví očitých svědků nepředstavitelné genocidy. Jak bylo 
vůbec možné se zážitkem holocaustu dále existovat? Jak se přeživší s historickou 
zkušeností vyrovnávali? Jaké dopady mělo prožité na vztah očitého svědka k vět-
šinové společnosti, jejíž členové tímto zážitkem nedisponovali?14 Sice před „námi“ 
vystupuje (například v audiovizuálním záznamu) klidně hovořící člověk, ale mluví 
o zážitcích, jež v nás vyvolávají neklid. Nejedná se o jistý druh rozporu? Jak teprve 
mohly působit prožité události v něm samotném?

Emoce, vzpomínky, vyrovnávání se s prožitým, reakce organismu apod., jsou 
nedílnou součástí dějin holocaustu. Studentky a studenti oceňují, když mají mož-
nost do roviny psychického zdraví přeživších nahlédnout. Pamětník se tak stává více 
„skutečným“ člověkem. Není jen vypravěčem, průvodcem, který ukazuje viditelné 
znaky dějin holocaustu (předměty, jevy, vztahy, příčiny a důsledky). Je bytostí, jež 
historické události prožívala „na vlastní kůži“: „Každý neseme následky. Zdravotní, 
psychické a hlavně ty, řekl bych v uvozovkách ty vzpomínkové.“15 Zaměřme pozor-
nost na rovinu svědectví, v níž přeživší reflektují vlastní duševní zdraví.

Máme v současnosti k dispozici řadu svědectví pamětníků na průběh nacistické 
genocidy. Vnímáme to jako samozřejmé. Skoro by se chtělo konstatovat, že bylo pro 
každého snadné začít vyprávět o prožitém. Není tomu rozhodně tak. Nezapomínej-
me také na skutečnost, že existuje nemalá množina obětí holocaustu, pro kterou je 
společným znakem to, že nikdy nikomu o prožitém nevyprávěli. Jejich zkušenost 
k dispozici nemáme. Tito lidé vypovídat nechtěli nebo vypovídat nestihli. Jejich ob-
sahy paměti zůstaly skryté a nic už se v tomto případě nedá změnit. Známe jen něk-
teré vrstvy historické paměti holocaustu.

Mnozí přeživší mlčení porušili: „Já jsem si řekla, že to ze své paměti vygumuju 
a já na to nikdy nebudu vzpomínat. Prostě nechci o tomto období života nic vědět, 
a když se mě na to lidé ptali, tak já jsem o tom nechtěla hovořit. Jaký to má význam 
vzpomínat na takové hrůzostrašné věci nebo si to připomínat a já jsem na to skutečně 
zapomenula.“16 „Když jsem se vrátila, tak jsem měla pocit, že člověk má umístěný 
oči tak, aby se díval dopředu. Čili pro mě byla rozhodující budoucnost…“17

11 FRANKL, V. E.: A přesto říci životu ano, s. 6.
12 UTITZ, E.: Psychologie života v terezínském koncentračním táboře.
13 Ibidem, s. 7.
14 „Traumatické události ničí životodárné vazby mezi jednotlivcem a společenstvím. Solidarita skupiny poskytuje 

nejsilnější ochranu před hrůzou a zoufalstvím,“ konstatuje o dopadech traumatických zážitků na život jedince 
i společnosti psycholožka a psychotearapeutka Michaela Hapalová: HAPALOVÁ, M.: O smútku a hrdinstve 
(náčrt psychologickej reflexie príbehov prvej generácie preživších holokastu), s. 75. 

15 VHA USC SFI, E. S. (1940), ID: 15740, Segment: 56.
16 VHA USC SFI, Z. M. (1931), ID: 11364, Segment: 67.
17 VHA USC SFI, E. K.-S. (1927), ID: 23063, Segment: 91.



106

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

Mlčení mělo předně ochránit vlastní potomky. Zařídit to tak, aby hrůza definitiv-
ně skončila a nemohla páchat další škody na těch, kteří si život v nesvobodě pamato-
vat nemohli. Přeživší chtěli chránit před dopady zla. Nedovolit, aby tíha vzpomínky 
dopadla na děti: „Ani nevěřím, že jsem to prožila, ani nevěřím, jak to bylo možné. 
Skutečně tohle nepřeji nikomu. To je neuvěřitelné, když se dnes o tom mluví. Moje 
děti tohle neslyšely, já jsem o tom nevyprávěla o těch pocitech, nikdy to neslyšely. 
Nechtěla jsem jim zatěžovat duši, že já mám takovou minulost.“18 „A nadarmo si ří-
kám, že už na to nebudu myslet, už je to pryč, už to nebude, ale vždycky na to myslím, 
jak špatně mi bylo. Víte ani Věrce (dcera) jsem o tom nepovídala, jak bylo v lágru. 
Říkala jsem si, na co jí mám ztrpčovat život.“19 „Nechtěla jsem ho (syna) zatížit mou 
těžkou minulostí.“20 „Dětem jsem vlastně nic nevyprávěla. Snažila jsem se jim nevy-
právět nic. Moje dcera se často ptá, to bylo poslední dobou. Jinak jsem dobrovolně 
nic neříkala. Nechtěla jsem je ovlivňovat. Věděla jsem, že jsou určití potomci, kteří 
na to doplácejí zdravím a psychickým stavem, tak to jsem nechtěla. Já jsem chtěla, 
aby měli normální život.“21 „Měla jsem pocit, že to nikoho nezajímá, že to nikdo 
nepochopí. Ani v mé rodině se o tom nemluvilo.“22 

Neobracet se k minulému, uzamknout zážitek uvnitř paměti. Slovy psychologa 
Jara Křivohlavého sice může člověk „prožívat bolest a navzdory tomu zároveň i ur-
čitou míru radosti a naděje.“23 Programově zůstat daleko od vzpomínky. „Nemluvila 
jsem s dcerou ani s vnukama ani s manželem. Žili jsme přítomností.“24 „Já jsem 
z těch výjimek, kteří na to nemyslej. Jsem člověk, který nežije vzpomínkama.“25 „Já 
jsem svým dětem nic nevyprávěla. Chtěla jsem myslet dopředu.“26 Žít s myšlenkou 
na budoucnost. Viktor Emanuel Frankl považuje tuto orientaci za naprosto klíčovou 
pro život člověka: „…duševní zdraví je založeno na jistém stupni napětí mezi tím, 
co jsme již dosáhli, a tím, co máme ještě splnit. (…) Za nebezpečný omyl duševní 
hygieny považuji domněnku, že člověk na prvém místě potřebuje rovnováhu… (…) 
Ve skutečnosti potřebuje člověk naopak úsilí a zápas o nějaký cíl…“27

Tedy opak bývá někdy mnohem blíže pravdě. Pro řadu těch, kteří svědectví před-
ložili, nebylo snadné se vzpomínáním začít: „Velmi těžko se vzpomíná na ta léta, 
těžko se o tom mluví, mám na některé lidi velmi špatné vzpomínky. Byly to strašně 
stresové situace. Gardisté v Ružomberku nám vyhazovali věci ze skříně, sprostě nám 
nadávali. Jsou chvíle, kdy lituji, že jsem se do toho města vrátila.“28 Vzpomínání 
nebylo nikterak snadné. Provázela ho bolest: „Velmi těžko se na to vzpomíná. Jsou 

18 VHA USC SFI, F. H. (1926), ID: 28257, Segment: 47.
19 VHA USC SFI, A. N. (1914), ID: 40712, Segment: 177.
20 VHA USC SFI, K. B. (1922), ID: 20615, Segment: 101.
21 VHA USC SFI, H. A. (1922), ID: 15674, Segment: 102.
22 VHA USC SFI, J. D. (1930), ID: 9461, Segment 108.
23 KŘIVOHLAVÝ, J.: Pozitivní psychologie. Radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí, s. 8.
24 VHA USC SFI, E. F. (1913), ID: 8636, Segment: 68.
25 VHA USC SFI, J. F. (1922), ID: 8036, Segment: 145.
26 VHA USC SFI, M. K. (1923), ID: 12522, Segment: 102.
27 FRANKL, V. E.: Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie, s. 69.
28 VHA USC SFI, H. A. (1932), ID:27557, Segment: 47.
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to smutné vzpomínky, já si mockrát popláču, když se tak vrátím do toho všeho, že tak 
mi myšlenkami projdou všichni moji známí. Vůbec to byla jedna katastrofa.“29 „No 
vypořádat se psychicky s tou situací to bylo velmi těžké i pro mě a předpokládám, 
že pro rodiče to bylo ještě těžší. Byl to psychický problém, který přetrvával a vlastně 
i přetrvává dodnes. To je věc, kterou ačkoli bych chtěl, tak nemůžu odložit stranou.“30

Někteří pamětníci si však nemohli vybrat jinou možnost. Ponoření v bolesti, spja-
tí se vzpomínkami, které byly neoddělitelnou součástí jejich osobnosti: „Vzpomínky 
mi nedělají dobře, ale přesto musím vzpomínat. Není večera, abych nevzpomínala 
na své rodiče. Každý boží den. To se jinak nedá. Stále před sebou vidím ten vagón, 
jak jsme takhle seděli na zemi, tak můj otec křížem seděl na našich kolenách, aby 
neseděl na holé zemi, aby seděl na nás, aby trošku spal…“31 Někdy vyrovnávání se 
vzpomínkami připomínalo nerovný „souboj“ s vlastní pamětí: „Válečné zážitky se 
nedají zapomenout. Krátké období jsem si myslela, že to možné je. Snažila jsem se 
na to nevzpomínat, protože mě to házelo strašně zpátky, protože se ve mně znovu 
a znovu prostě řekla bych, otevíraly všechny ty rány, všechna ta příkoří, všechno to 
bylo pořád čerstvé. Vzdala jsem to. Musela jsem s tím prostě žít.“32

Pro mnohé pamětníky však bylo zcela vyloučené zůstat stát stranou od problému. 
„Při každé příležitosti jsem vyprávěla, jaké to bylo.“33Jejich osobnostní založení 
jim nedovolilo, aby mlčeli, aby se nevyrovnávali s prožitým tím, že by nehovořili. 
„Právo mluvit je právem se bránit.“34 Rozhodli se pro vyprávění bez dlouhého vá-
hání. Čelili prožitému předáním vlastní zkušenosti: „O těchto svých zážitcích jsem 
často vyprávěla svým dětem. Je zajímavé, že ačkoli jsou další generace, tak myslím, 
že je to zajímá. Mají vztah a prostě to dost procítí. Udělala jsem něco, co se možná 
některým lidem zdálo divné, ale já jsem vzala své děti do Osvětimi, se podívat, jaké 
to bylo. Prostě jsem si řekla, že musí vědět, co bylo. (…) Prostě vím, že velmi hodně 
lidí se snažilo své děti uchránit od těchto informací, ale já jsem si řekla, že když jsem 
mohla tu válku přežít, tak oni tu informaci přežijí určitě.“35

Již bylo v úvodu textu konstatováno, že pokud se vzpomínky pamětníků objeví 
v didaktických materiálech, zpravidla nejsou přepisy (ukázky) svědectví nasměro-
vány k popisu psychického zdraví přeživších. Svědectví jsou využívána jako doklad 
konkrétních aspektů historického jevu. Vzpomínky přeživších holocaustu jsou však 
velmi často plné odkazů na psychosomatické obtíže, s nimiž se museli pamětníci vy-
rovnávat: „Vypořádat se psychicky s tou situací to bylo velmi těžké i pro mě a před-
pokládám, že pro rodiče to bylo ještě těžší. Byl to psychický problém, který přetr-
vával a vlastně i přetrvává dodnes. To je věc, kterou ačkoli bych chtěl, tak nemůžu 

29 VHA USC SFI, A. B. (1928), ID: 27701, Segment: 108.
30 VHA USC SFI, A. F. (1931), ID: 17460, Segment: 101.
31 VHA USC SFI, B. F. (1914), ID: 28074, Segment: 110.
32 VHA USC SFI, R. B. (1934), ID: 22506, Segment: 44.
33 VHA USC SFI, I. D. (1914), ID: 8131, Segment: 92.
34 LUSTIG, A. Eseje: vybrané texty (1965-2008), s. 48.
35 VHA USC SFI, J. V. (1926), ID: 8149, Segment: 88.
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odložit stranou.“36 Tato rovina vzpomínek by neměla být opomíjena. Vzpomínky 
nejúporněji přetrvávají v případě traumatizujících zkušeností, zdůrazňuje psycholog 
Daniel Lawrence Schacter.37 

Zejména studenti středních a vysokých škol by měli mít možnost nahlédnout 
i na tuto tematiku. Bez setkání s „duší“ pamětníka není pochopení paměti holo-
caustu úplné. Význam psychické roviny vzpomínek na holocaust velmi zdůrazňuje 
americký historik Frank Ankersmith.38 Nelze opomíjet při poznání historické sku-
tečnosti zkrátka to, že rasově motivované násilí bylo, je a bohužel bude nesmírně 
traumatizující záležitostí.39 Psychické trauma „vzniká působením jednoho extrém-
ně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující 
charakteristiky: 1) příčina je pro jedince vnější; 2) je pro něj extrémně děsivá; 3) 
znamená bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity; 4) vytváří v jedinci 
pocit bezmocnosti.“40

Příjemce vzpomínek přeživších by v této souvislosti měl rovněž vědět o existenci 
posttraumatického stresového syndromu (PTS). Britská psychoanalytička Irene Blo-
omfield zdůrazňuje, že pro posttraumatický stresový syndrom je typické, že se jedná 
zejména o „poruchy spánku, noční můry, živé vzpomínky (flashbacky), deprese, změ-
ny osobnosti (trvalá podrážděnost, emocionální labilita, ustrašenost) a o somatické 
příznaky.“41 Reakce na traumatickou událost se objevuje tehdy, „kdy je člověku tváří 
v tvář extrémní krize znemožněna smysluplná akce a on se ocitá ve stavu totální 
bezmoci. Je vlastně reakcí na bezmocnost.“42 Posttraumatická stresová porucha je 
při svém vzniku velmi záludná. Nemusí se dostavit ihned a naopak může vypuknout 
i se značným časovým odstupem. „Posttraumatická stresová porucha se objevuje 
v jakémkoli věku, včetně dětství i stáří.“43 

V této souvislosti připomeňme, že jsou zmapovány situace, kdy se bolestné pro-
žívání minulosti holocaustu dokonce objevilo až u následující generace. Trauma-
tem onemocněly děti očitých svědků válečných událostí. Tedy pokolení, které již 
přímo ani hrůzy věznění, pronásledování či ukrývání nepoznalo nebo si je pro svůj 
nízký věk nemohlo uvědomovat a pamatovat. „Na každém postoji každého z nás 
je cítit a pozorovat tu kontinuitu; do jakékoli míry jsme prošli holocaustem. Ten 
holocaust jsem já osobně do sebe vsával mateřským mlékem, protože nic jiného mi 
jíst moje matka nemohla dát. A určitě je to zakódované nejenom ve mně, nejenom 

36 VHA USC SFI, A. F. (1921), ID: 17460, Segment: 115.
37 SCHACTER, L. D.: Sedm hříchů paměti, s. 21.
38 ANKERSMITH, F.: Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, s. 184.
39 Devastující vliv traumat na psychiku očitých svědků byl ve 20. století popsán poprvé po 1. světové válce. Teh-

dy se hovořilo v lékařských kruzích o „šoku z ostřelování“. S termínem posttraumatický stresový syndrom se 
začalo široce pracovat po skončení války ve Vietnamu. 

40 VIZINOVÁ, D. – PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie (PTSD): psychologická pomoc obětem válek a 
katastrof, s. 17.

41 BLOOMFIELD, I.: Léčba obětí násilí proti skupinám, s. 15.
42 VIZINOVÁ, D. – PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie (PTSD): psychologická pomoc obětem válek a 

katastrof, s. 17.
43 Ibidem, s. 27.
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v těch lidech, kteří holocaust přežili, ale v následující generaci.“44 Jak je z citované 
vzpomínky pamětníka patrné, nemusel hrát „běžný čas historie“ v tomto problému 
žádnou podstatnější roli. Pamětník I. P. se narodil před koncem války v roce 1944. 
Přesto sám sebe definuje jako oběť holocaustu. Onemocněl osobními dějinami raso-
vého násilí, i když si tento tlak nepamatuje.

Nemělo by nás překvapit to, že u mnohých pamětníků je zmiňován „stud“ za 
přežití. Psychologové a terapeuti již dlouho poukazují na tento fakt. „Důsledkem 
traumatu… je ztráta důvěry v sebe a ostatní, zranitelnost a stud z prožité bezmoci.“45 
Paradox. Člověk se zachránil, byl zachráněn, přežil, ale má potřebu ve svědectví 
zdůraznit, „že se za to stydí“: „Prostě jsem přežila. Přežila jsem koncentrák a cítím, 
že se stydím, že jsem vůbec přežila. Víte, to jsem i někde četla. Též jeden muž, jeden 
spisovatel myslím, píše, že on se zachránil sám z celé rodiny, a že se stydí, že se 
zachránil. Tak já taky tak, že jsem sama z celé rodiny se zachránila, tak proto mám 
takový špatný pocit, že to jenom osud dal, že jsem se zachránila. Vždycky jsem mys-
lela, že jsem taková smělá, taková, že když odejdeme všichni, tak já jim pomůžu, aby 
zůstali naživu, ale to se mi nepodařilo.“46 

Proč jsem já zůstal naživu, zatímco druzí zemřeli? Nesnesitelné břímě, jež člo-
věka sráží: „Pocit, že žiju za své kamarády. Oni to nesměli přežít. Žiju za ně. Mám 
pocit, že se k nim chodím zpovídat čím dál častěji, jestli žiji správně. Byl to čím dál 
horší. Svěřil jsem se lékaři s komplexem viny, že jsem to přežil a ostatní ne. Zřejmě je 
to postižení každého z nás. Nepřežila většina…“47 Oběť si klade vlastní existenci za 
vinu! Srovnává se s druhými, všímá si toho, že údajně zdatnější i schopnější zmizeli 
v nenávratnu. Nejedná se o nikterak výjimečný pocit. Tato emoce je velmi silná teh-
dy, „když byl člověk svědkem utrpení a smrti druhých lidí a nemohl či nedokázal jim 
pomoci.“48 U přeživších se pocit viny objevoval často. Významný psychoanalytik 
Felix de Mendelssohn k otázce „viny“ přeživších v zásadě potvrzuje výše zmíněné: 
„Vina se týká pocitu přeživších nebo jejich dětí: oni přežili, zatímco jiní zahynuli, 
jiní zemřeli, aby oni mohli žít, zemřeli ti, kteří by si možná víc než oni zasloužili žít. 
Mají pocit viny, že nezachránili své blízké a sami unikli smrti. Tento pocit viny nelze 
odbourat pouhým poukázáním na jeho iracionalitu.“49 

Přeživší jsou naživu a zároveň znají osudy mnoha lidí, kteří během rasově moti-
vovaného násilí zemřeli. Nyní si svědci tragických událostí nevědí s vlastním bytím 
rady: „Měl jsem výčitky svědomí, že jsem to přežil. Znal jsem spoustu lidí, o kterých 
jsem autenticky věděl, že jsou lepší než já nebo měli podstatně lepší intelekt. Ti to ne-
přežili. Takový výčitky svědomí.“50 „Co na mě leží ten pocit. Miliony lidí tam zůstalo 

44 VHA USC SFI, I. P. (1944), ID: 15832, Segment: 48.
45 Ibidem, s. 18.
46 VHA USC SFI, G. R. (1910), ID: 18192, Segment: 79.
47 VHA USC SFI, M. G. (1931), ID: 8742, Segment: 143.
48 VIZINOVÁ, D. – PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie (PTSD): psychologická pomoc obětem válek 

a katastrof, s. 18.
49 MENDELSSOHN, F.: Stud, hrdost a důstojnost – povědomí o sobě samém a ostatních v kontextu transgenerač-

ního traumatu, s. 102.
50 VHA USC SFI, H. H. (1925), ID: 16407, Segment: 84.
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a my dneska žijeme a na člověku to prostě leží. Vždyť ty lidi to nepřežili a říká si, proč 
zrovna já jsem to přežil.“51 „Mám takový pocit viny, že já jsem to přežila, oni tam 
zůstali.“52 Pamětníci by chtěli v minulosti alespoň něco změnit, ale není to možné: 
„Je to až pitomý. Já mám do dneška výčitky, že jsem neudělal alespoň gesto, když 
oni šli na tu smrt. Alespoň gesto, něco, ale já jsem seděl jako buchta a koukal, jak 
mi vražděj rodiče. Já jsem z toho skoro zblbnul. Doopravdy. Já jsem se toho nemohl 
zbavit. Do podvědomí zatlačený pocit viny. To se nedá zapomenout ani odpustit.“53

Nebývá časté, aby se předmětem historických bádání staly sny. V případě studia 
paměti přeživších to své opodstatnění má. „To mě pronásleduje hlavně v noci. (…) 
Zdá se mi o tom velice často. Z nějakýho důvodu musím zpátky do koncentráku a tak 
se probudím. Polštář slepenej potem pod hlavou. A tak se probudím. No a do koncen-
tráku nemusím zatím.“54 Klid nepřichází ani v noci. „To je trauma. Já jsem léta měl 
sny, které si byly hodně podobný, které se daly nazvat kafkovského druhu. Bezmoc, 
opuštěnost, zoufalství.“55 Spánek nepomáhá. Psychika pracuje, trauma zůstává a vy-
plouvá na povrch: „Ty stresy, ta traumata. Některé detaily sice vyprchají, ale jinak 
to zůstalo ve mně tak dlouho. Dlouhé roky asi tak do puberty jsem mívala takové 
neklidné vize ve spánku. Budila jsem se, křičela jsem ze sna, dokonce mě rodiče dali, 
někde jsem se i léčila. Prostě jsem tím velmi trpěla, co jsem zažila a od té doby celé 
mé dětství jsem byla taková velmi přecitlivělá. Možná to zůstalo ve mně doposud.“56

Děsivé sny a noční můry tíží psychiku pamětníků. „Ano. To se nedá zapomenout, 
to se nedá vymazat. Kolikrát řeknu manželovi: ’Už jsem zase byla v Auschwitzu’, 
když večer nespím. Bez prášků nemohu spát. Nervy, nervy jsou strašné. Stále myslí 
člověk, co my jsme přežili.“57 Opakující se prožitek, který bolí a znesnadňuje od-
počinek i život samotný: „Ale ty válečné zážitky nás nějak pronásledují stále. Jsou 
takový období, že třeba čtrnáct dní mám sny, že mě někdo honí nebo, že mě někdo 
bije, nebo že někdo z rodiny jde do plynu. Na jedný straně se mi to zdá bejt úplně 
neuvěřitelný, že něco takovýho jsme mohli zažít, na druhý straně je to úplně živý.“58 

Sny se stávají reálnou součástí života. „Ty sny zůstanou dokonce života. (…) Na-
jednou mám nějakej sen, já nevím, jaktože se to vrací a úplně zpocená se vzbudím 
a teď se musím orientovat, kde jsem, co jsem, co je a pak jsem zase šťastná, že jsem 
v mém bytě, v mé posteli, v čisté posteli a každej den si vážím, že mám střechu nad 
hlavou, když jdu do vany, když se koupu…“59 Chtě nechtě jsou s jejich projevy ne-
dobrovolně seznamováni i blízcí lidé v okolí pamětníka: „Víte, v noci se probudím 
a hlasitě křičím, pláču. Dcera tu bydlí vedle v bytě a já tak nahlas křičím, že přijde. 
Probudí mě a říká: ’Maminko, jsi doma a nejsi v lágru, probuď se.’ Vždycky mám 

51 VHA USC SFI, H. P. (1924), ID: 13135, Segment: 94.
52 VHA USC SFI, E. Z. (1920), ID: 21383, Segment: 115.
53 VHA USC SFI, F. S. (1910), ID: 21034, Segment: 45.
54 VHA USC SFI, O. B. (1909), ID: 16171, Segment: 162.
55 VHA USC SFI, K. G. (1918), ID: 32058, Segment: 200.
56 VHA USC SFI, J. S. (1936), ID: 30335, Segment: 45.
57 VHA USC SFI, Z. G. (1916), ID: 14874, Segment: 54.
58 VHA USC SFI, H. B. (1922), ID: 20074, Segment: 86.
59 VHA USC SFI, T. E. (1908), ID: 7959, Segment: 64.
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lágr před sebou. To okolí vidím, jaké to bylo, jak jsem šla s maminkou, jak jsem jim 
řekla, že je to moje maminka. Řekli mi, že tam pojede autem a my půjdeme pěšky.“60 
„Manželka má úplně zničené nervy a ani já na tom nejsem lépe v tomto směru. Vzpo-
mínám na ty válečné události, ale manželka více. Té se často zdá, že jí pronásledují 
esesáci, v lágru je a často křičí ze sna, až se probouzí. Velmi často.“61 

Rodinné prostředí je zasaženo traumatem. Psychické dopady na přeživšího i jeho 
okolí mohou přežívat dlouhá léta: „Taky se mi zdály sny. Třeba se mi zdál sen, jak 
moje podvědomí pracovalo, tak se mi zdál takovej následující sen, jako že jsem šla 
do Osvěnčimi s maminkou a bratrem, a když nás rozdělili, že ona půjde do tábora, 
kde se nepracuje a já, že půjdu tam, kde se pracuje. Tak jsem začala maminku pře-
mlouvat, aby opustila bratra a šla se mnou. A to se mi zdálo. A maminka se na mě 
podívala smutnejma očima a řekla: ’No ty jsi dospělá a já nemůžu to dítě opustit.’ 
Tak takovýhle sny se mi zdály a já jsem se probudila v slzách. Manžel měl pro mě 
veliký pochopení a velikej takt, protože on de facto ačkoliv byl árijec a tohleto všecko 
neprožil, tak na sebe vzal ten židovskej osud. Trvalo to léta, než jsem se z tohohle 
vzpamatovala.“62 

Ve snění se objevují znepokojivé detaily. „Velmi často se mně zdálo, jak jsme 
schovaní v seně v jednom tom seníku na Slovensku a kolem jdou esesáci se psy 
a hledají nás a my jsme zarytí v seně a poléváme to tam tabákem namočeným ve 
špiritusu a tak. Stále se mně zdály takový ty honičky, když utíkám a utíkám a oni jsou 
za mnou s těma psama. Vzpomínám si na jiné sny z toho Terezína, vzpomínám si, 
ještě dodnes cítím určitý zápach, který prostě byl z krematoria.“63 Není podstatné, že 
obsahy všech snů nejsou spjaté vždy s reálným prožitkem,64 že do paměti vstoupily 
z jiných zdrojů zkušenosti. Staly se součástí psychických obsahů paměti a teď nikým 
a ničím nepozvány z ní vystupují a děsí: „Dříve se mi opakovaně zdálo, to bylo velmi 
zajímavé, já jsem nevěděla, že v Osvětimi jsou plynové komory, a mně se zdálo, že 
jsem v plynové komoře. Toto se mi zdálo, to byl můj úplně živý sen. Přesně jak to tam 
bylo, tak se mi to zdálo.“65 

Člověk bojuje o holý život, prožívá strach, úlevu a znovu strach. Cyklus snění, 
kterého by se chtěl pamětník zbavit. Psychika si však nedá poručit: „Esesácké sny 
to je moje neštěstí. Já nespím, já musím spát zvlášť. Já se často v noci probouzím, 
pouštím si při tom rádio nebo televizi nebo čtu. Jakmile usnu třikrát, čtyřikrát za tý-
den mám esesácké sny. Honěj mě esesáci a to je hrůza. Toho kdybych se nějak mohl 
zbavit, byl bych strašně rád, ale to nejde a je to už padesát let od té doby. Nejde se 
toho zbavit.“66 „Já nevím, kolik let jsem měl sen. Tam před tou farmou. Kde mě čapli, 

60 VHA USC SFI, A. N. (1914), ID: 40712, Segment: 177.
61 VHA USC SFI, P. V. (1920), ID: 18769, Segment: 83.
62 VHA USC SFI, V. D. (1921), ID: 8206, Segment: 82.
63 VHA USC SFI, E. L. (1934), ID: 30741, Segment: 63
64 „Žádný sen, ani ten nejstrašnější, nemůže být horší než realita, která nás v lágru obklopovala…,“ uvádí Viktor 

Emanuel Frankl: FRANKL, V. E.: A přesto říci životu ano, s. 30.
65 VHA USC SFI, H. G. (1929), ID: 18172, Segment: 77.
66 VHA USC SFI, B. F. (1921), ID: 12097, Segment: 83.
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tam byl smrk, strašně vysokej smrk… (…) A po válce možná patnáct let já jsem měl 
jednou, dvakrát tejdně pořád jsem měl sen, že dostávám od těch Němců oprátku na 
krk, a že mě tahaj na ten smrk, a když jsem byl téměř už oběšenej na tej špičce, tak 
jsem se probudil mokrej jak myš. Já jsem se takhle třásl a to se mnou šlo léta.“67

Vzpomínky pamětníků tu naštěstí zůstávají. Jsou výzvou pro poznání i memen-
tem před opakováním chyb…

Summary

Traumatic Memory of Holocaust
(The Psychological Aspects of Recollection)

Milan Hes

The submitted text deals with the psychological aspects of recalling the events of 
the holocaust. The main crux of the text reflects the mental state of the survivors who 
experinced the trauma. The main focus of the text is on the ways how the survivors 
themselves reflect the memories and their psochosomatic manifestation. In addition, 
in the first part of the text the author emphasizes the essential part that these memories 
of the survivors play as a means of the history teaching. The main emphasis is on the 
psychological aspects of remembering.
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Vznik české válečné chirurgie
a její hlavní představitelé

JAN PASTOR

Válečná chirurgie je chirurgickým oborem, jehož úkolem je zabezpečit pomoc 
raněným ve válce nebo v jiných mimořádných podmínkách. Součástí výchovy vo-
jenského chirurga je nejen ovládnutí chirurgické a traumatologické problematiky, 
ale i vzdělání vojensko-odborné, jazykové a znalosti právních aspektů poskytování 
lékařské péče v zahraničí.1 Velmi důležitou součástí válečné chirurgie je otázka orga-
nizace zdravotnické pomoci za válečných (mimořádných) podmínek.

Válečná chirurgie je jedním z nejstarších lékařských oborů. Její vývoj byl určo-
ván nejen pokroky v medicínském poznání a technologiích, ale i potřebou reagovat 
na zdokonalování zbraňových systémů a jejich rostoucích zničujících účinků. Od 
mírové chirurgie ji odlišují specifické podmínky válečných konfliktů, především so-
ustředění velkého množství zraněných různého stupně závažnosti i typu poranění, 
kdy vedle odbornosti rozhoduje i organizace lékařské pomoci (třídění dle naléhavos-
ti, odsun poraněných).2

V českých zemích byla válečné chirurgii věnována velká pozornost v období 
probíhajících i hrozících válečných konfliktů. Na začátku 20. století se jednalo o 1. 
a 2. balkánskou válku (1912 – 1913)3 a 1. světovou válku (1914 – 1918). Válečná 
chirurgie se v tomto období začala vyvíjet na čistě empirickém podkladu z váleč-
ných zkušeností, kdy se postupy zavedené v mírových podmínkách ukázaly být 
nedostačujícími.

Později s hrozbou válečného střetnutí s Německem ve 30. letech 20. století přišlo 
cílevědomé (po stránce teoretické a organizační) pěstování válečné chirurgie a pří-
prava zdravotnictví na válku, která vyvrcholila založením Ústavu pro válečnou chi-
rurgii při 1. chirurgické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 
1936. Samotná 2. světová válka nedala českým lékařům možnost aktivní účasti v bo-
jové linii (s výjimkou lékařů působích v zahraničí či v partyzánských oddílech). Zku-
šenosti z válečné chirurgie mohli čeští chirurgové uplatnit až v samém závěru války 

1 KLEIN, L. – FERKO, A. et al.:  Válečná chirurgie, s. 14.
2 FUSEK, J. – DOHNAL, F. – MĚRKA, V. – KLEIN, L.: Česká válečná chirurgie, s. 28.
3 Účast českých lékařů v balkánských válkách byla opakovaně zpracována přímými pamětníky i historiky lé-

kařství: TROŠEV, K.: Čeští lékaři v Bulharsku v době balkánských válek; SMRČKA, V. – MÁDLOVÁ, V.: 
Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie; RYCHLÍK, E.: Na Černé Hoře a v Srb-
sku; POLÁK, O.: Dojmy lékaře z balkánské války; TITZL, B.: Mise prof. MUDr. Rudolfa Jedličky na Balkáně 
(1912 – 1913); KÁŠ, S.: Čeští lékaři v balkánských válkách 1912 – 1913,  s. 176.
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při ošetřování raněných postižených bombardováním měst a průmyslových závodů 
či v revolučních bojích.

Po roce 1948 následovaly organizační změny v celé armádě včetně zdravotnic-
ké služby podle sovětského vzoru. Ústav pro válečnou chirurgii byl převeden pod 
Vojenskou lékařskou akademii (VLA) založenou v roce 1951 v Hradci Králové (od 
roku 1955 nesla označení VLA Jana Evangelisty Purkyně). V roce 1958 byla VLA 
zrušena a místo ní vzniknul Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana 
Evangelisty Purkyně. V současnosti je jeho pokračovatelem Fakulta vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany, která v České republice jako jediná svého druhu 
obor válečné chirurgie dále rozvíjí.

Rozdělením Univerzity Karlo-Ferdinandovy na univerzitu německou a českou, 
v roce 1882, vznikla také česká chirurgická klinika. Výuka na ní byla zahájena 
v akademickém roce 1883/1884 a jejím prvním přednostou se stal prof. Vilém Weiss 
(1835 – 1891). Válečné chirurgii byla na klinice věnována pozornost od samého 
počátku. Prof. Weiss se zabýval problematikou střelných ran a na klinice zavedl do 
praxe sádrové obvazy. Až prorocky působí slova z jeho rektorské přednášky v roce 
1887: „…jak asi chirurgie vypadati bude, až vražedné zbraně ještě více zdokonaleny 
budou… blížíme se k oné době, kdy novými vynálezy a rafinovaností ducha lidského 
zbraně vražedné tak se zdokonalí, že jediným stisknutím knoflíku celé armády do 
povětří vyhazovati se budou…“ 4

Po smrti prof. Weisse se přednostou české chirurgické kliniky stal prof. Karel 
Maydl (1853 – 1903), žák slavného vídeňského chirurga prof. Eduarda Alberta 
(1841 – 1900). Pod vedením prof. Maydla dosáhla česká chirurgie úrovně plně srov-
natelné se světem. Zavedl v českých zemích asepsi, rozvíjel operační techniku a něk-
teré způsoby anestesie, zavedl vedení zdravotnické dokumentace (operační knihy, 
chorobopisy) a dbal i o vědecké bádání a publikování, které reprezentovalo kliniku 
ve světě. V roce 1878 se zúčastnil rakousko-uherského válečného tažení v Bosně 
a Hercegovině a v roce 1885 i války srbsko-bulharské, kdy jako asistent prof. Alberta 
vedl vojenskou záložní nemocnici v Bělehradě. Z těcho tažení vzešlo několik prací 
zveřejněných v Časopise lékařů českých i v rakouském lékařském tisku, které se 
zabývaly ošetřováním střelných poranění, organizací zdravotnické služby za války 
a účincích moderních střelných zbraní.5 V roce 1889 byl jmenován mimořádným 
profesorem a přednášel válečnou chirurgii na lékařské fakultě ve Vídni. Po přestupu 
do Prahy se o válečnou chirurgii zajímal dále a směřoval k ní také své žáky.

Karel Maydl zemřel náhle v roce 1903 a zanechal po sobě dva možné nástupce,  
Otakara Kukulu (1867 – 1925) a Rudolfa Jedličku (1869 – 1926). Rudolf Jedlička 
byl prof. Maydlovi bližší, zastupoval jej ve vedení kliniky v době jeho nepřítomnosti 
a nemoci, sám Maydl si jej přál za svého pokračovatele. Přesto byl přednostou kli-

4 WEISS, V.: O nynějším převratu chirurgie a jeho účincích, s. 761.
5 MAYDL, K.: Z polní nemocnice sisecké, s. 359; a ďalšie Listy z Bosny, s. 303; Kriegschirurgisches aus Bel-

grad, s. 89; Sanitätsdienst im serbisch-bulgarischen Kriege; Űber den Fortschritt in der Entwicklung moderner 
Feuerwaffen.
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niky jmenován Otakar Kukula a Rudolf Jedlička odešel na místo přednosty fakultní 
polikliniky.

Profesor Otakar Kukula publikoval práce o střelných poraněních žaludku a srdce, 
o poranění mozku a míchy a odstraňování projektilů,6 ve kterém dosáhl mimořádné 
zručnosti. Rovněž navrhnul pojízdný sterilizátor pro nástroje a obvazový materiál, 
který byl za 1. světové války součástí výbavy každého většího vojenského útvaru 
i každé polní a záložní nemocnice.

1. balkánská válka byla bojem balkánských národů za nezávislost na Osmanské 
říši a o navrácení jí zabraných území. České země byly velkým podporovatelem 
slovanských národů v tomto boji a kromě materiální a finanční pomoci se ustanovil 
i Český pomocný lékařský komitét, jehož úkolem bylo zorganizovat vyslání zdra-
votnických skupin do míst válečných konfliktů. V jeho čele stanul právě prof. Ku-
kula, který zorganizoval vyslání dvou chirurgických skupin na bojiště v Černé Hoře 
v letech 1912 – 1913.7 Za 1. světové války byl jmenován vrchním štábním lékařem 
a prováděl inspekce polních nemocnic na rusko-uherské frontě. Jednotlivé rakouské 
kliniky musely vypravovat polní chirurgické skupiny složené ze svých lékařů, z kli-
niky profesora Kukuly byly vypraveny skupiny tři, jejich vedoucími byli doktoři Jan 
Zahradníček, Josef Pazderník a Arnold Jirásek.

Profesor Rudolf Jedlička byl všestranně činným chirurgem a rentgenologem. 
Jako asistent kliniky přesvědčil prof. Maydla o přínosu RTG přístroje pro chirurgii 
a zavedl ho na klinice do praxe. Poté, co byl nástupcem prof. Maydla jmenován 
přednostou kliniky Otakar Kukula, odešel Rudolf Jedlička na místo vedoucího po-
likliniky. To bylo pro chirurga jeho formátu zcela nedostačující a tak hledal další 
možnosti svého uplatnění. Založil ústav pro zmrzačelé na Vyšehradě (otevřen v roce 
1913, později nazýván Jedličkův ústav) a soukromé chirurgické sanatorium v Podolí 
(otevřeno roku 1914), které se v roce 1921 stalo sídlem nově zřízené 2. chirurgic-
ké kliniky lékařské fakulty Univerzity Karlovy a prof. Jedlička byl jmenován jejím 
přednostou. Původní česká chirurgická klinika v areálu všeobecné nemocnice na 
Karlově náměstí pak byla přejmenována na 1. chirurgickou kliniku 1. lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy a tento název nese dodnes.

Zatímco prof. Kukula za 1. balkánské války organizoval vyslání chirurgických 
skupin ze zázemí, prof. Jedlička se osobně v čele soukromé expedice rozjel na po-
moc Srbům a to ještě dříve, než Český pomocný lékařský komitét vyslal první výpra-
vy. Působil jako vedoucí vojenské nemocnice v Bělehradě a své zkušenosti zveřejnil 
v Časopise lékařů českých.8 Jedná se o statistiku 1788 případů válečných poranění 
(především střepinami granátů a tříštivými olověnými projektily), o jejich průběhu 
a komplikacích. Srbsko ocenilo Jedličkovu pomoc vysokým státním vyznamenáním, 

6 KUKULA, O.: Některé kapitoly z chirurgie válečné, s. 97; ďalšie práce Několik ukázek z válečné chirurgie moz-
ku a míchy, s. 703; O střelných poraněních srdce, s. 1; O lokalizaci a extrakci projektiků; Následky válečných 
poranění lebky a mozku.

7 LICHTENBERG, J.: Význam a přínos 1. české chirurgické kliniky pro vojenské zdravotnictví a válečnou 
chirugii, s. 67.

8 JEDLIČKA, R.: Sdělení českých lékařův z bojišť na Balkáně, s. 792.
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řádem sv. Sávy. Druhé balkánské války se Jedlička ke své nelibosti zúčastnit ne-
mohl, protože Vídeň jakoukoli podporu a dobrovolnou pomoc Srbům zakázala.9

Za 1. světové války se profesor Jedlička ocitnul na straně Rakousko-Uherska, 
které vyhlásilo válku Srbsku. Byl tak postaven proti národu, k němuž cítil hluboké 
sympatie a kterému před pouhými dvěma lety pomáhal. Na počátku války byl od-
velen do polního lazaretu v bosenské Bjelině, ale po měsíci činnosti se jej podařilo 
odvolat zpět do Prahy. Jeho přátelé přesvědčili oficiální místa, že jako význačný vá-
lečný chirurg má organizovat péči o raněné ze zázemí a nikoli riskovat život v poli. 
Prof. Jedlička pak vedl vojenskou záložní nemocnici u sv. Bartoloměje na Vyšehradě 
a současně byl přidělen jako hlavní chirurg a operatér k nemocnici Červeného kříže 
v Českých Budějovicích, kam jednou za týden dojížděl na inspekce a k operacím. Za 
své zásluhy byl poctěn udělením důstojnického kříže řádu Františka Josefa I.

V průběhu války i po ní se plně projevilo sociální cítění profesora Jedličky. Jak 
je dobře patrné ze vzpomínek současníků, zajímal se o osud válečných invalidů,10 
navázal spolupráci záložní nemocnice se svým ústavem pro zmrzačené11 a založil tak 
vlastně jeden z prvních rehabilitačních ústavů v našich zemích.

Autorem první české monografie o válečné chirurgii, nazvané Na Černé Hoře 
a v Srbsku12 byl Emanuel Rychlík (1876 – 1963). Jako asistent kliniky prof. Kukuly 
za 1. balkánské války vedl vojenské nemocnice v Cetynji a Bělehradě. Jeho válečné 
působení v Srbsku mělo později u rakouských úřadů za následek, že se musel vzdát 
místa asistenta a nesměl v Praze dostat žádné jiné místo.13 Odešel proto na místo pri-
máře v Jindřichově Hradci a poté do Písku. V roce 1929 byl jmenován mimořádným 
profesorem válečné chirurgie.

Profesor Jan Levit (1884 – 1944), taky žák prof. Kukuly, působil jako válečný chi-
rurg v letech 1912 – 1913 v Niši a Bělehradě, za 1. světové války ve vojenských ne-
mocnicích v Kolíně, Terezíně, Pardubicích a v Praze na Karlíně. Zajímavostí je, že 
za pobytu v Terezíně několikrát operoval zde vězněného Gavrila Principa, s nímž se 
spřátelil. Po válce se vrátil na Kukulovu kliniku, dále po habilitaci v roce 1921 vedl di-
vizní nemocnici na Karlově náměstí v hodnosti plukovníka, v roce 1928 byl jmenován 
mimořádným profesorem válečné chirurgie a od roku 1934 vedl chirurgické oddělení 
nemocnice Na Bulovce. Zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře Osvětim.

Nástupcem profesora Kukuly v čele 1. chirurgické kliniky se stal profesor Arnold 
Jirásek (1887 – 1960). Všestranný chirurg, jehož zásluhy o válečnou chirurgii jsou 
jen jednou z mnoha částí jeho rozsáhlého životního díla. Zamýšlel se nad zvláštností 

9 DVOŘÁK, A.: Rudolf Jedlička – Samaritán v bílém plášti, s. 58.
10 Profesor Vondráček ve svých pamětech uvádí o profesoru Jedličkovi: „Demonstroval nám reparatury strašných 

válečných zranění, mezi nimi byl jeden muž asi čtyřicetiletý. Při demonstraci unikly pacientovi střevní plyny. 
Z rozpaků se až rozplakal. Jedlička mu položil ruku na hlavu a konejšivě mu řekl, aby se nestyděl, že je to mezi 
lékaři a hlavně: „To není vaše hanba, ale naše hanba, že jsme vám to zatím tak špatně spravili, ale ono se to 
všechno časem upraví.“ Tehdy jsem pochopil, kdo je to Jedlička“ , VONDRÁČEK, V.: Lékař vzpomíná 1895 – 
1920, s. 317 – 318.

11 HNĚVKOVSKÝ, O.: Průkopnické dílo Rudolfa Jedličky v péči o zraněné a zmrzačené, s. 341.
12 RYCHLÍK, E.: Na Černé Hoře a v Srbsku.
13 JIRÁSEK, A.: Česká a slovenská chirurgie v letech 1898 – 1945, s. 120.
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a úkoly válečné chirurgie, vyzdvihoval význam zakladatele ruské válečné chirurgie 
Nikolaje Ivanoviče Pirogova (1810 – 1881), jenž mu byl vzorem válečného chirurga.14

Profesor Jirásek prošel v mládí řadou válečných zkušeností, účastnil se bal-
kánské války v letech 1912 – 1913 v Cetynji a Bělehradě ve skupině vyslané prof. 
Kukulou a vedené dr. Rychlíkem, v letech 1914 – 1916 působil na ruské frontě ve 
skupině vedené dr. Zahradníčkem a v letech 1917 – 1918 sám vedl chirurgickou 
skupinu na italské frontě.

Jako přednosta 1. chirurgické kliniky měl ve 30. letech příležitost k zužitko-
vání svých zkušeností válečného chirurga na prahu hrozícího válečného střetnutí 
s Německem. Vyvrcholením jeho snah bylo založení Ústavu pro válečnou chirur-
gii v roce 1936 při 1. chirurgické klinice. Profesor Jirásek se stal jeho přednostou 
a úvodní přednášky při slavnostním otevření ústavu se účastnil i prezident republi-
ky Edvard Beneš. Přednáška Arnolda Jiráska byla publikována v Časopise lékařů 
českých.15 V tomto článku jednoznačně obhajuje existenci válečné chirurgie jako 
samostatného chirurgického oboru a úvadí její význačná specifika, jimiž se liší od 
chirurgie mírové.16

Činnost Ústavu pro válečnou chirurgii před válkou spočívala ve výuce traumato-
logie a první pomoci pro lékaře, studenty, sestry i laiky. V době všeobecné mobiliza-
ce se dal prof. Jirásek k dispozici ministerstvu obrany, povolán však nebyl.17 Kliniku 
dále připravoval na zvýšené požadavky.

17. listopad 1939 znamenal uzavření českých vysokých škol a zabrání kliniky 
německými úřady (později se z ní stal, stejně jako z Pražského sanatoria, lazaret 
SS). Svých zkušeností válečného chirurga mohl Jirásek naplno využít až při vy-
puknutí pražského povstání v květnu 1945, kdy vzorně organizoval chirurgickou 
pomoc pro velké množství raněných. O činnosti kliniky za okupace pak podrobně 
informoval ve své přednášce po znovuotevření českých vysokých škol, proslove-
né 11. června 1945.18

Pod vedením profesora Arnolda Jiráska vyšla v roce 1950 monografie Válečná 
chirurgie19 a v roce 1953 nechal přeložit válečnou chirurgii Nikolaje Nikolajevi-
če Jelanského do češtiny.20 Jiráskem zpracovávané kapitoly pojednávaly především 
o břišní chirurgii a neurochirurgii (poranění mozku a míchy), jimž se na své klinice 
systematicky věnoval. Byl pionýrem české neurochirurgie, nikoli však jejím zakla-
datelem jako samostatného oboru – obával se tříštění všeobecné chirurgie do úzkých 
specializací a snad také toho, že by na tomto úseku chirurgie mohl být předstižen.21

14 Idem: Nikolaj Ivanovič Pirogov, s. 629.
15 Idem: Existuje skutečně tzv. válečná chirurgie?, s. 1641.
16 Ráz poranění odlišný od mírových, vyčerpání organizmu vojáka, rozdílnost prostředí, v němž se zranění 

odehrává, potřeba rychlého a dokonale organizovaného transportu, množství raněných, kteří si najednou žádají 
pomoci, nepředvídatelnost a ustavičná změna válečných situací, tělesná a duševní zátěž chirurga ve válce.

17 KNOBLOCH, J.: Hrst vzpomínek na 1. českou chirurgickou kliniku v době Jiráskově, s. 86.
18 JIRÁSEK, A.: Úvodní přednáška po otevření vysokých škol, s. 275.
19 JIRÁSEK, A. – LICHTENBERG, J. et al.: Válečná chirurgie.
20 JELANSKIJ, N. N.: Válečná chirurgie. 
21 Za zakladatele české neurochirurgie jsou považováni profesori Zdeněk Kunc (1908 – 1984) a Rudolf Petr (1912 
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Profesor Jiří Diviš (1886 – 1959) byl zakladatelem české hrudní chirurgie. Byl 
žákem Rudolfa Jedličky a jeho pozdějším nástupcem ve vedení 2. chirurgické klini-
ky. Účastnil se válečného tažení na ruské frontě v letech 1914 až 1917. Jako válečný 
chirurg publikoval několik prací,22 v kterých se zabýval organizací zdravotní služby 
za války a obhajoval operační léčbu poranění, která byla dříve léčena především 
konzervativně. Navrhl montovaný operační sál a zasazoval se o urychlený transport 
raněných sanitními vozy. Po válce se jeho zájem soustředil na hrudní chirurgii, v níž 
dosáhl několik prvenství u nás a dokonce jedno celosvětové.23 Jako hrudní chirurg 
pak zpracovával kapitoly s hrudně-chirurgickou problematikou do učebnic chirurgie 
a monografií včetně Jiráskem editované Válečné chirurgie.

Profesor Jan Zahradníček (1882 – 1958) byl žákem profesor Kukuly, zúčastnil se 
balkánských válek v roce 1913, nejprve ve vojenské nemocnici v Bělehradě, později 
jako vedoucí chirurg v Sofii. Za své zásluhy byl Srby oceněn řádem sv. Sávy. Po 
vypuknutí 1. světové války působil jako velitel chirurgické skupiny Otakara Kukuly 
na různých bojištích v Rusku, v Rumunsku a v Albánii.

Během válečných tažení získal obrovské zkušenosti s poraněním kostí a kloubů. 
Poranění končetin výrazně převažovala nad poraněními tělních dutin či mozku, kte-
rá velká část poraněných nepřežívala. Publikoval práci o léčbě infikovaných střel-
ných ran kolenního kloubu24 a vyvinul amputační techniku, kterou později využil 
i ve svoji habilitační práci. Po návratu na Kukulovu kliniku se jeho zájem soustředil 
na ortopedii, věnoval se rozvoji moderních operačních metod, v protikladu k tehdy 
převládajícímu konzervativnímu způsobu léčby. Krátce vedl 2. chirurgickou kliniku 
po smrti Rudolfa Jedličky, až se v roce 1933 stal přednostou ortopedické kliniky 
v Praze, Na Bojišti. Je proto považován za zakladatele moderní české ortopedie.

Předchůdcem profesora Zahradníčka a prvním profesorem ortopedie české lé-
kařské fakulty byl Stanislav Tobiášek (1874 – 1931), který se spolu s Janem Za-
hradníčkem účastnil balkánských válek jako vedoucí záložní vojenské nemocnice 
v Bělehradě. V roce 1927 se stal prvním přednostou nově zřízené Ortopedické klini-
ky české lékařské fakulty (vůbec první ortopedická klinika v Československu byla 
založena v Bratislavě v roce 1922, Vítězslavem Chlumským).

Profesor Stanislav Kostlivý (1877 – 1946) byl zakladatelem moderní slovenské 
chirurgie. Narodil se a medicínu vystudoval ve Vídni, ale jako syn českých vlaste-
necky smýšlejících rodičů po krátké praxi na vídeňské chirurgické klinice nakonec 

– 2003), kteří založili samostatná neurochirurgická pracoviště a věnovali se pouze této specializaci. To Jirásek 
odmítal, nechtěl se vzdát své působnosti (a vedoucího postavení) v celé šíři všeobecné chirurgie. Jeho zásluhy o 
rozvoj české neurochirurgie ale nelze opominout, BENEŠ, V. nejst.: Mozek nad mozkem, s. 89 – 92.

22 DIVIŠ, J.: Stručný přehled operativní činnosti v polní nemocnici v uplynulém roce 1915, s. 231; O střelných 
poranění břišních v poli, s. 1030; O léčbě infikovaných ran střelných roztokem Dakin-Carrelovým, s. 791; Zur 
Frage über die Bedeutung der Leberdampfung bei den Bauchschüssen; Einiges über die Zweckmässigkeit von 
Chlorbehandlung Kriegsverwundeter in einem Feldspital.

23 Divišova prvenství v hrudně-chirurgických operacích: v roku 1926 – první plicní metastazektomie na světě, 
1931 – první plicní lobektomie v ČSR, 1946 – první pneumonektomie v ČSR, 1948 – první tymektomie pro 
myastenia gravis v ČSR

24 ZAHRADNÍČEK, J.: Artrectomie u těžce infikovaných střelných ran kloubu kolenního, s. 553.
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nastoupil roku 1905 na kliniku profesora Kukuly v Praze, kde získal široké chi-
rurgické vzdělání. V roce 1909 nastoupil na místo primáře chirurgického oddělení 
a později i ředitele nemocnice v Třebíči. Během 1. světové války byl odvelen jako 
vojenský chirurg do Haliče na ruskou frontu. Po zranění v roce 1916 se dostal do zá-
zemí a o rok později se vrátil zpět na primářské místo v Třebíči. Vznik samostatného 
Československa znamenal i vznik samostatné slovenské Univerzity Komenského 
v roce 1919, se sídlem v Bratislavě, namísto původní maďarské Alžbětínské univer-
zity. Nově jmenovaný profesor Stanislav Kostlivý nastoupil na místo přednosty nově 
zřízené chirurgické kliniky Univerzity Komenského a zároveň se stal jejím prorek-
torem. Podařilo se mu vybudovat první slovenskou chirurgickou kliniku a vychovat 
Slovensku první vlastní chirugickou školu.25

Profesor František Burian (1881 – 1965) je považován za zakladatele české plas-
tické chirurgie. Příležitost k jejímu rozvoji mu dala právě válka. Brzy po svém ná-
stupu na českou chirurgickou kliniku profesora Kukuly v roce 1908 se začal zajímat 
o problematiku chirurgie obličeje, které se dosud na klinice nikdo systematicky ne-
věnoval. V letech 1912 – 1913 se účastnil balkánských válek. Jeho prvním půso-
bištěm byl Bělehrad pod vedením docenta Tobiáška, po návratu z Bělehradu byl 
přidělen do Sofie, kde zůstal až do konce 2. balkánské války. Za 1. světové války byl 
šéflékařem posádkové nemocnice v Temešváru.

Těžká znetvořující a ztrátová válečná poranění byla něčím, na co nebyli tehdejší 
chirurgové připraveni. Ukázalo se, že je nutné tyto poraněné směřovat do speciali-
zovaných ústavů a svěřit je do rukou chirurgů se zkušenostmi v rekonstrukční chi-
rurgii. František Burian tak od chirurgie obličeje postupně přešel k plastické a re-
konstrukční chirurgii celého těla. Pacienty léčil v průběhu války a dále o ně, stejně 
jako o další, kteří se z války vrátili s těžkými deformacemi, pečoval v záložní vojen-
ské nemocnici na Hradčanech. Po převedení péče o válečné invalidy z Ministerstva 
obrany pod Ministerstvo sociální péče musel toto své pracoviště opustit a uchýlit se 
do stísněných prostor nemocnice Červeného kříže v Žitné ulici. Díky profesorovi 
Jedličkovi získal další prostory v Jedličkově ústavu na Vyšehradě, část nemocných 
mohl operovat i v Pražském sanatoriu. Jedličkův ústav měl také výborné možnosti 
pro následnou rehabilitaci operovaných. Zásluhou Arnolda Jiráska byla v roce 1932 
plastická chirurgie uznána jako samostatný chirurgický obor a v roce 1937 vzniknul 
Ústav plastické chirurgie v nemocnici na Královských Vinohradech. Přeměně ústavu 
v univerzitní kliniku a jmenování Františka Buriana řádným profesorem plastické 
chirurgie zabránila nacistická okupace, došlo k tomu až v roce 1948.

Po představení hlavních osobností české válečné chirurgie 1. poloviny 20. století 
a jejich životních příběhů je možné shrnout, že česká válečná chirurgie vznikala na 
podkladě zkušeností chirurgů z válečných konfliktů na počátku 20. století (balkán-

25 Prof. Kostlivý vychoval 20 docentů nebo profesorů, kteří obsadili všechny důležité primářské a přednostenské 
posty na Slovensku a vychovávali pak další chirurgické generace. Význam prof. Kostlivého pro Slovensko je 
přirovnáván k významu Williama Stewarta Halsteda (1852 – 1922), „otce“ americké chirurgie, KOTHAJ, P.: 
Momenty z dejín slovenskej chirurgie, s. 61 – 62.
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ské války a 1. světová válka). Pro mnohé z nich se jednalo o vůbec první chirurgické 
zkušenosti, neboť na vojenské mise byli vysláni krátce po nástupu na chirurgickou 
kliniku (Jirásek, Diviš, Burian, Zahradníček), jiní byli již zkušenými chirurgy a vý-
pravy sami vedli (Jedlička, Tobiášek, Rychlík, Niederle st.26). Z mladších chirurgů 
se velmi brzy stali vedoucí následujících výprav, roli jistě hrálo rychlé získávání 
zkušeností dané ošetřováním velkého počtu zraněných. Své válečné zkušenosti 
publikovali v článcích v rakouském i českém lékařském tisku (především Časopis 
lékařů českých). Někteří z nich se později stali vedoucími osobnostmi české chirur-
gie a přednosty pražských i mimopražských chirurgických klinik a oddělení. Patří 
k nim i zakladatelé samostaných chirurgických oborů (Burian – plastická chirurgie, 
Zahradníček – ortopedie, Diviš – hrudní chirurgie, Jirásek – neurochirurgie), pro 
jejichž rozvoj byla válka jedním z hlavních faktorů.

Pokud jde o vlastní vývoj válečné chirurgie v tomto období, je možné jej sledo-
vat od poměrně běžných bodných, sečných a nízkoenergetických střelných poranění 
z balkánských válek k bojištím 1. světové války, která přinesla nové typy zbraní a tím 
i nové typy poranění. Pro tato poranění si chirurgie teprve musela najít správný léčeb-
ný postup. Zkušenosti z mírové chirurgie se ukázaly zcela nevyhovující, chirurgie se 
musela odklonit od dřívějších konservativních přístupů k léčbě operační a dostatečně 
radikální, a to jak u dutinových (břišních, hrudních) tak i končetinových poranění. 
Chirurgie 1. světové války byla chirurgií infikované a hnisající rány,27 častý byl rozvoj 
plynaté sněti a počet úmrtí na ranné infekce leckde převážil i bojové ztráty.

To vedlo k vyvinutí principu časné radikální excise rány ještě před rozvojem 
infekce, s otevřeným hojením a sekundární suturou rány. Důraz byl kladen na dob-
ré prokrvení poraněných částí, uplatnila se i nová technika cévního stehu popsána 
Alexisem Carrelem. V ošetřování ran se používala antiseptika, prováděla se pasivní 
imunizace proti tetanu. Novou zkušeností bylo použití bojových chemických látek. 
Z nových lékařských technologií a přístrojů se významně uplatnil RTG přístroj, ste-
rilizátory nástrojů (a dodržování zásad asepse), užívání gumových rukavic a zdo-
konalené postupy anestesie. Z organizačních opatření měl význam zlepšený odsun 
zraněných do zázemí (sanitní vozidla, vlaky, letadla).

Poranění novými protipěchotními zbraněmi (automatické zbraně, střepiny min 
a granátů) byla často devastující a ztrátová a vyžádala si vznik nového chirurgického 
oboru – plastické a rekonstrukční chirurgie. Péče o válečné invalidy po stránce re-
habilitační a sociální se stala samostatnou problematikou, v níž se pomoc válečných 
chirurgů (Jedlička, Burian) uplatnila velkou měrou.

26 Bohuslav Niederle st. (1873 – 1963), žák prof. Maydla, účastnil se 1. balkánské války v roce 1912 v Bulharsku 
a 1. světové války v letech 1914 – 1917 v Srbsku a v Haliči, byl primářem chirurgického oddělení a ředitelem 
nemocnice v Kladně, od roku 1934 mimořádný profesor chirugie. HLAVÁČKOVÁ, L. – SVOBODNÝ, P.: 
Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348 – 1939, II. část, s. 196.

27 JIRÁSEK, A. – LICHTENBERG, J. et al.: Válečná chirurgie, s. 11.
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Summary

The Early Development of War Surgery 
in the Czech Lands and Its Founders

Jan Pastor

The article focuses on the establishment of the Czech school of wartime surgery as 
a self-standing area of expertise in the first half of the 20th century. Mentiones the import-
ant characters which participated on the formation of this surgical specialty. The Czech 
war surgeons lived through their first war experiences, as well as often also surgical ex-
periences in the Balkan wars and in the 1st World war. The knowledge thusly acquired 
had then served for many of them to develop their respective surgical specialties (plastic 
surgery, orthopaedic surgery, thoracic surgery, neurosurgery). Some of these surgeons had 
later become the leading experts of the Czech surgical school (Jirásek, Diviš, Zahradníček, 
Burian, Kostlivý). Their interest in war surgery has never dissipated. At the beginning of 
WW1, the applicable procedural knowledge had mostly been of empirical character. By 
the time of WW2, the theoretical and organisational skills of these surgeons had reached 
well beyond their previous experiences. However, due to the combat-free character of the 
occupation of the Czech countries, the Czech surgeons only get to use their skills at the ter-
minal stages of the WW2, particularly during the air strikes and the revolutionary battles. 
In the 1950s, the Academy of wartime surgery had been established in Hradec Králové 
(Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové), which later on has formed the basis for 
the establishment of the Faculty of military health care of the University of Defense. As 
of today, it remains the only institution in the Czech republic which continues to develop 
this surgical specialization.

Prameny a literatura

ADAMEC, J. – HLAVÁČKOVÁ, L.: Biografický slovník pražské lékařské fakul-
ty 1348 – 1939. I. část. Praha : Univerzita Karlova, 1988.

BALAŠ, V. – VLČEK, J.: Akademik Arnold Jirásek – český chirurg. Praha : Avi-
cenum, 1988.

BENEŠ, V. nejst.: Mozek nad mozkem. Praha : Grada, 2016.

DVOŘÁK, A.: Rudolf Jedlička – Samaritán v bílém plášti. Brno: Barrister & Prin-
cipal, 2013.



123

Historia Medicinae Slovaca V. Štúdie

FUSEK, J. – DOHNAL, F. – MĚRKA, V. – KLEIN, L.: Česká válečná chirurgie. 
Vojenské zdravotnické listy, 69, 2000, 1, s. 28–31.

HLAVÁČKOVÁ, L. – SVOBODNÝ, P.: Biografický slovník pražské lékařské 
fakulty 1348 – 1939. II. část. Praha : Karolinum, 1993.

HNĚVKOVSKÝ, O.: Průkopnické dílo Rudolfa Jedličky v péči o zraněné a zmr-
začené. Rozhledy v chirurgii, 31, 1952, 12, s. 341–344.

JIRÁSEK, A.: Nikolaj Ivanovič Pirogov. Praktický lékař, 11, 1931, 23, s. 629.

JIRÁSEK, A.: Existuje skutečně tzv. válečná chirurgie? Časopis lékařů českých, 
25, 1936, 51, s. 1641–1644.

JIRÁSEK, A.: Úvodní přednáška po otevření vysokých škol. Rozhledy v chirur-
gii, 1945, 24, s. 272–283.

JIRÁSEK, A.: Česká a slovenská chirurgie v letech 1898 – 1945. Praha : Státní 
zdravotnické nakladatelství, 1956.

JIRÁSEK, A. – LICHTENBERG, J. et al.: Válečná chirurgie. Praha : Naše voj-
sko, 1950.

KLEIN, L. – FERKO, A. et al.: Válečná chirurgie. Praha : Grada publishing, 2005.

KLEIN, L. – FERKO, A.: Jaké jsou zvlášnosti, význam a současné úkoly válečné 
chirurgie. Medical tribune, 2010, 15. Dostupné online: http://www.tribune.cz/cla-
nek/18176-jake-jsou-zvlastnosti-vyznam-a-soucasne-ukoly-valecne-chirurgie.

KOTHAJ, P.: Momenty z dejín slovenskej chirurgie. Bratislava : Patrium, 2016.

PEŠKOVÁ, H.: 70 let bohatého a plodného života prof. dr. Františka Buriana. 
Rozhledy v chirurgii, 29, 1951, s. 451.

RYCHLÍK, E.: Na Černé Hoře a v Srbsku. Praha : Unie, 1914.

SMRČKA, V. – MÁDLOVÁ, V.: Válečný chirurg František Burian a zrození 
české plastické chirurgie. Praha : Karolinum, 2015.

ŠVÁB, J. et al.: 120 let 1. české chirurgické kliniky. Praha : Karolinum, 2002.

TOŠOVSKÝ, V. V. et al.: Jan Zahradníček – český ortoped. Praha : Karolinum, 2000.



124

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

TROŠEV, K.: Čeští lékaři v Bulharsku v době balkánských válek. Praha : Univer-
zita Karlova, 1984.

WEISS, V.: O nynějším převratu chirurgie a jeho účincích (rektorská přednáška). 
Časopis lékařů českých, 26, 1887, 48, s. 761–767.



125

Historia Medicinae Slovaca V. Štúdie

Kultúrno-spoločenské a politické aspekty 
v živote prof. MUDr. Františka Šimera*

MARTIN VAŠŠ

V slovenskom kontexte zatiaľ nebola venovaná dostatočná pozornosť spo-
ločenskému a politickému aspektu pri vyhodnocovaní osobnosti významného 
českého profesora, ktorý do roku 1939 pôsobil na Lekárskej fakulte UK. Je po-
chopiteľné, že v doterajších publikovaných prácach, ktoré vzišli z pera lekárov, 
boli hlavnými námetmi vedeckých analýz profesijné aspekty jeho pôsobenia na 
Lekárskej fakulte UK.1 

František Šimer (20. 4. 1899 – 8. 9. 1943) sa narodil v Prahe a ako 23-ročný 
študent medicíny prišiel v roku 1922 do Bratislavy, aby tu pokračoval v lekárskych 
štúdiách. Univerzita Komenského bola vtedy ešte torzom, čo sa prejavilo aj na 
Lekárskej fakulte, kde boli otvorené len klinické ročníky. Študenti na pražskej aj 
brnianskej Lekárskej fakulte boli vyzývaní, aby si klinické semestre zapisovali 
v Bratislave. Medik František Šimer túto výzvu uposlúchol a počas leta 1922 sa 
prihlásil na propedeutickú kliniku k praktickej výučbe u profesora Miloša Neto-
uška, pričom zakrátko po ňom sa tam dostal aj Slovák Ladislav Dérer. František 
Šimer sa s Ladislavom Dérerom rýchlo spriatelili a spolu s ich pedagógom, ktorý 
bol od nich starší len o desať rokov, vytvorili pevný priateľský zväzok. Spájali ich 
spoločné lekárske záujmy a denné starosti na propedeutickej klinike. K Šimerovi 
a Dérerovi zakrátko ešte pribudol medik Niko Šeparovič, čím sa začala ich dlho-
ročná spolupráca.

V tomto kontexte je zaujímavé nazrieť do prostredia propedeutickej kliniky, 
v ktorej spoločne s prof. Netouškom pracovali. Klinika bola zriadená v roku 1922 
odčlenením dvoch izieb s 25 lôžkami z rozľahlej internej kliniky. O poschodie 
nižšie k nej bola pridelená veľká tzv. študentská pracovňa. Na klinike nebola nú-
dza o študentov, pretože jej vedeniu sa podarilo prilákať záujem mladých adeptov 

* Štúdia je publikačným výstupom projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 1938 - 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.

1 Prakticky jedinou samostatnou prácou venovanou osobnosti Františka Šimera v slovenských vedeckých 
kruhoch je štúdia autorského tandemu Ivana Hulína a Miloša Tichého Prof. MUDr. František Šimer – významná 
osobnosť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej je načrtnutý život a práca prof. 
Šimera s dôrazom na obdobie, keď bol členom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pričom 
osobitná pozornosť bola v tejto štúdii venovaná jeho vedeckej orientácii a jeho príspevku k výučbe patologickej 
fyziológie. Pozri bližšie: HULÍN, I. – TICHÝ, M: Prof. MUDr. František Šimer – významná osobnosť Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 135–145.
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o fyzikálnu i laboratórnu diagnostiku, čo súčasne zabezpečovalo dostatok pomoc-
níkov pre klinickú prácu. František Šimer sa veľmi rýchlo vypracoval na odbor-
níka a priekopníka patologickej fyziológie a biochémie na Slovensku. Ťažko však 
znášal, že v Bratislave nemali dostatočné laboratórne vybavenie, preto sa usiloval 
o nadviazanie spolupráce s vtedajšími špičkovými európskymi laboratóriami.

V roku 1928 absolvoval výskumný pobyt na Eppingerovej internej klinike vo 
Freiburgu. Podstatne dlhší a významnejší bol Šimerov výskumný pobyt v Londý-
ne, kde pôsobil na biochemickom ústave u prof. Edwarda C. Doddsa od mája 1929 
do júna 1931. Prof. Dodds sa o ňom vyjadril, že nepoznal nikoho, kto by pracoval 
tak tvrdo ako on a v apríli 1930 mu vo svojom oddelení ponúkol štipendium na 
jeden rok s platom 250 libier. Očakával pritom, že zloží doktorát filozofie na Lon-
dýnskej univerzite, no nedošlo k tomu. MUDr. František Šimer sa totiž rozhodol 
pre návrat do Bratislavy a na Lekárskej fakulte sa úplne hladko habilitoval 30. 
decembra 1930. Prechodne sa vrátil do Londýna, no od jesene 1931 sa ako docent 
spolu so zakrátko habilitovaným Ladislavom Dérerom podieľal na chode internej 
kliniky pod vedením prof. Netouška. Na internej klinike pôsobil až do leta roku 
1939. V klinickej praxi sa zameriaval najmä na oblasti vnútorného lekárstva, pri 
ktorých mohol uplatniť svoju vedeckú erudíciu: na metabolické poruchy, reguláciu 
dýchania a krvného obehu.

V akademickom roku 1938/1939 bol na krátky čas prednostom Ústavu pre vše-
obecnú a experimentálnu patológiu. Tento odbor bol popri internej medicíne jeho 
druhou láskou. Kládol pritom veľký dôraz na experimentálne overovanie nových po-
znatkov, pričom svoje okolie udivoval nesmiernou prírodovedeckou erudíciou a fe-
nomenálnou schopnosťou abstrahovať. Šimerove práce o metabolizme sacharidov 
v normálnom a nádorovom tkanive a pri cukrovke, ktoré publikoval v spolupráci 
s Frankom Dickensom, si získali medzinárodný ohlas.2

Asi najlepšie Šimerovu osobnosť z vedeckého hľadiska charakterizujú slová jeho 
dlhoročného kolegu a priateľa prof. MUDr. Ladislava Dérera, ktoré vložil do nekro-
lógu: „Kategoricky požadoval vedecký podklad akéhokoľvek lekárskeho počínania. 
Často ohromil, ba niekedy neúmyselne, až odradil klinických spolupracovníkov svo-
jou nesmiernou prírodovedeckou erudíciou, hravým ovládaním vyššej matematiky, 
fyzikálnej chémie a vôbec schopnosťou abstrahovať. Nemohli sme ho sledovať do 
sfér kvantovej teórie, vlnovej mechaniky, štvorrozmerného kontinua aď., ale aj pri 
týchto exkurziách nám svojim skromným a nenásilným spôsobom dával tušiť cesty 
pri utváraní svetonázoru moderného lekára.“3 

Po etablovaní ľudáckeho režimu v podmienkach autonómneho Slovenska na 
jeseň 1938 sa presadila nacionalistická personálna politika s protičeským za-
meraním, ktorej sa pochopiteľne nemohla vyhnúť exponovaná oblasť školstva 

2 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1. časť. s. 80, 83–85; 
NETOUŠEK, M.: Za profesorem dr. Šimerem a dr. Hlinkou, s. 1497–1499; ČÁRSKY, J.: Vývoj biochémie na 
Slovensku 1956 – 2006. 50 rokov organizovanej činnosti biochemikov, s. 6.

3 DÉRER, L.: Za prof. Dr. Františkom Šimerom, s. 118–122.
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vrátane Univerzity Komenského. Situácia na Lekárskej fakulte v tomto kontexte 
akcelerovala vo výraznejšej miere až po vyhlásení Slovenského štátu 14. marca 
1939. František Šimer, ktorý bol už od roku 1936 mimoriadnym profesorom 
patológie a terapie vnútorných chorôb patril do vzácnej kategórie „nenahraditeľ-
ných“ českých pedagógov na Lekárskej fakulte. V máji 1939 bol dokonca pred-
ložený návrh na jeho menovanie za prednostu ústavu. Zo Slovenska ale odišiel 
zo svojej vlastnej vôle.4 

Súkromie a spoločenský život Františka Šimera v Bratislave

František Šimer sa v roku 1932 zosobášil s významnou slovenskou maliar-
kou Ester Fridrikovou, ktorú poznáme pod menom Ester Šimerová Martinčeková 
(1909 – 2005). Ester Šimerová sa pred sobášom vrátila z päťročného študijného 
pobytu v Paríži a bola značne ovplyvnená francúzskym kultúrnym prostredím, čo 
malo pochopiteľne dopady aj na ich spoločné súkromie a spoločenský život. Okol-
nosti ich spoločného zoznámenia zostávajú zahalené rúškom tajomstva a nespomí-
najú ich vo svojich publikáciách ani poprední znalci Ester Šimerovej-Martinčeko-
vej z radov kunsthistorikov. Táto prvá dáma vtedajšieho moderného slovenského 
výtvarného umenia bola rodená Bratislavčanka, takže ich bližšie zoznámenie vie-
me minimálne vysvetliť priestorovo. František Šimer a Ester Šimerová získali byt 
v novostavbe obytného komplexu Avion. Išlo o funkcionalistickú stavbu, ktorej 
architektom bol funkcionalista českého pôvodu Josef Marek, ktorý bol rovnako 
ako Ester členom Umeleckej besedy slovenskej. Je preto isté, že sa spolu poznali. 
Ester Šimerová si zároveň dala na streche Avionu postaviť ateliér, ktorý sa zacho-
val až do dnešnej doby. Byt sa podľa svedectva maliara Štefana Bednára nachádzal 
na prvom poschodí.

Vplyv nadanej manželky výtvarníčky nemohol nezanechať svoje stopy aj na za-
riadenie bytu. Ester Šimerová totiž využila poznatky v oblasti úžitkovej a dekora-
tívnej tvorby, ktoré získala u svojej parížskej učiteľky Alexandry Exterovej a sama 
navrhla zariadenie bytu. Do funkcionalistického prostredia navrhla moderné zaria-
denie obývacej izby a spálne, ktorá mala počas dňa plniť funkciu dámskeho salóna. 
Obývacia izba obsahovala prvky parížskeho obdobia art deco. Steny spálne mali 
ružovú farbu, nábytok bol patinovaný na zlatožlto, dvojitý gauč, kreslo a okrúhle 
čalúnené sedadlo bez operadla boli potiahnuté bielou kožou, pričom podlaha bola 
pokrytá okrovo sfarbenou plsťou. Šimerová na jedno okno spálne zavesila červenú 
priesvitnú záclonu a na druhé žltú. Písací stôl a skrinku v kúte vyložila zrkadlami, 
aby tým vytvorila ilúziu väčšieho priestoru. Stenu zdobilo osvetľovacie teleso vo 
forme kubistického reliéfu zo skla a kovu podľa jej vlastného návrhu. Na jednej zo 
stien umiestnila rozmerný obraz Alexandry Exterovej. Unikátne boli aj maľované 
výplne interiérových dverí, ktoré boli blízke technikám talianskej metafyzickej maľ-

4 MESIARKIN, A.: Pedagogicko-vedecký zbor a študenti Lekárskej fakulty UK v rokoch 1919 – 1945, s. 21.
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by. Uvedené výplne predstavujú jedinú súčasť zariadenia jej bytu, ktoré sa zachovali 
po viacerých presťahovaniach. Návrh zariadenia obývacej izby môžeme spoznať len 
na základe kresieb a zachovaných fotografií. Nábytok bol navrhnutý v štýle art deco 
a jeho realizáciu podľa predstáv Šimerovej zrealizovali české UP závody.5

Byt Šimerovcov sa stal podľa vyjadrenia maliara Janka Alexyho akýmsi kultúr-
nym konzulátom mesta a plnil funkciu miesta stretávania sa slovenských umelcov až 
do jari 1939, kým sa obidvaja manželia nepresťahovali do Plzne. Janko Alexy, ktorý 
býval jej hosťom neskôr spomínal: „Mali sme dojem, že sme sa ocitli v byte osoby 
z iného sveta.“6 V ateliéri na streche Avionu býval hosťom aj maliar Štefan Bednár7, 
ktorý nám zachoval aj svedectvo o všestrannom kultúrnom a politickom rozhľade 
Františka Šimera. Napriek časovej náročnosti svojho lekárskeho a pedagogického 
povolania si našiel čas na kultúru, sledovanie záujmov svojej manželky. Z gréčtiny 
jej dokonca prekladal klasické verše, medzi inými aj verše poetky Sapfó.

Šimer bol tiež aktívnym účastníkom konverzácií, ktoré viedla jeho manželka 
s inými umelcami v ich byte. Spomínaný Štefan Bednár bol účastníkom konverzácie 
s Ester Šimerovou o modernom umení, Paríži, o starovekých kultúrach (egyptskej, 
asýrskej a gréckej), o renesancii, astrológii a kabale. Počas konverzácie Ester čakala 
na svojho Frantu, ako zvykla volať manžela. Keď prišiel pred súmrakom domov, 
rýchlo potlačil svoju únavu z vyčerpávajúcej klinickej a pedagogickej práce a hneď 
sa pripojil k spoločnému rozhovoru, v ktorom sa rozoberala kultúra, hrozba naciz-
mu, španielska občianska vojna aj nádejný rozvoj slovenského umenia.8 Uvedený 
rozhovor manželov Šimerovcov so Štefanom Bednárom sa odohral v čase Bednáro-
vej výstavy v Bratislavskom umeleckom kabinete na jar 1937.9 

Čistá a silná tvorivá osobnosť Františka Šimera bola veľkým príkladom aj pre 
jeho manželku. Rovnako aj jeho vrelý vzťah k modernému výtvarnému umeniu bol 
stimulujúci pre jej tvorbu. František Šimer bol obetavým manželom a predstavoval 
pre svoju partnerku veľkú oporu pre jej výtvarnú činnosť aj ďalšie štúdiá.10 V rokoch 
1933 – 1937 spoločne podnikali kratšie cesty po Európe. Ester Šimerová v tomto 
období súčasne absolvovala viaceré študijné pobyty v Paríži.11

Po zániku druhej republiky sa pred letom 1939 František Šimer spolu s manžel-
kou rozhodli dobrovoľne odsťahovať z Bratislavy. Podľa vyjadrenia Ester Šimerovej 
sa jej manžel spolu s kolegom prof. Josefom Švejcarom (1897 – 1997), ktorý sa stal 
najznámejším českým pediatrom, dobrovoľne rozhodli po rozpade republiky odísť.12 
Nepochybne ich k tomu motivoval aj postoj ľudáckeho režimu voči zamestnancom 
českej národnosti a tiež skutočnosť, že bol oddaným stúpencom česko-slovenského 

5 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 36–37.
6 Slovenská národná knižnica – Literárny archív, fond 153 (Alexyovci), sign. č. 153 AO 6, Mozaiky, s. 313 

(strojopis).
7 SALNER, P.: Taká bola Bratislava, s. 27.
8 BEDNÁR, Š.: Bohém hľadá vlasť I, s. 300–301.
9 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 44.
10 Naši umelci o svojej tvorbe. Rozhovor s akad. maliarkou Ester Šimerovou, s. 7.
11 PAUER, M.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 110.
12 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 44.
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štátu a s novou politickou realitou sa nevedel ľahko vyrovnať. Odchod z Bratislavy 
znamenal zásadný zlom v živote obidvoch manželov Šimerovcov. Skončila sa ním 
jedna idylická kapitola v ich životoch a stála pred nimi tragická konfrontácia s nacis-
tickým terorom v Protektoráte Čechy a Morava.

Hrdina protinacistického odboja v Protektoráte (1939 – 1943)

František Šimer sa po odchode zo Slovenska aj s manželkou usídlil v Plzni, kde 
bol ministerstvom zdravotníctva Protektorátu poverený vykonávaním funkcie primára 
v tamojšej nemocnici. Sťahovanie neprebehlo bez problémov a náročná bola adaptácia 
na nové podmienky – stali sa obyvateľmi Protektorátu Čechy a Morava a tým nacis-
tického Nemecka. Plzeň neponúkala priestor pre moderné umenie. Ester Šimerová sa 
síce stala členkou spolku západočeských výtvarníkov a v roku 1941 usporiadala výsta-
vu, ktorú však nacistické úrady zatvorili ako prejav „zvrhlého umenia“.13 

Obidvaja manželia sa ťažko vyrovnávali s nacistickou totalitou. Šimer predstavo-
val typ človeka, ktorý nebol jednorozmerný a popri svojej vedeckej práci a kultúre sa 
hrdo hlásil k svojej českej národnosti a záležalo mu na osude svojej vlasti. Nemienil 
sa preto prizerať nacistickej nadvláde so založenými rukami. Svoj protinacistický 
postoj a zmýšľanie prejavil už hneď po príchode do Plzne a po menovaní za primára 
v plzenskej nemocnici. Už vtedy začal okolo seba zoskupovať priateľov a spolupra-
covníkov, ktorí boli ochotní vykonávať odbojovú činnosť v prospech českého národa 
a bez ohľadu na jej nebezpečenstvá.

V roku 1941 vstúpil do spolupráce s ilegálnym odbojovým hnutím ÚVOD 
(Ústřední vedení odboje domácího), ktoré predstavovalo zastrešujúcu organizáciu 
pre najvýznamnejšie odbojové organizácie na území Protektorátu. Do spolupráce 
s domácim odbojom vstúpil aj Šimerov asistent z Plzenskej nemocnice MUDr. Vi-
lém Hlinka. Od roku 1941 dal svoje oddelenie k dispozícii domácemu odboju, aby 
sa v ňom mohli ukrývať ilegálni pracovníci prenasledovaní Gestapom a tí, ktorí sa 
nehlásili polícii. Prof. Šimer naoko liečil týchto odbojárov na úteku a so svojimi spo-
lupracovníkmi MUDr. Vilémom Hlinkom a Josefom Honzom kládol veľký dôraz na 
to, aby ich úkryt nebol prezradený a aby jeho politickým „pacientom“ nič nechýbalo.

Dbal tiež o to, aby zostali v kontakte s vonkajším svetom a mohli popri svojom 
„liečení“ pokračovať v podzemnej aktivite. Dokonca sám zo svojich vlastných financií 
hradil väčšinu nákladov spojených s liečením týchto ilegálnych pracovníkov. V časo-
vom rozpätí medzi letom 1941 a 2. augustom 1942 ich na svojom oddelení prechová-
val až dvadsaťpäť. V nemocnici figurovali pod krycími menami a pokojnou rozvahou 
sa staral o to, aby celá záležitosť nebola prezradená, obzvlášť v ťažkej dobe po atentáte 
na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha 27. mája 1942, keď prechovávanie ilegál-
nych pracovníkov prinášalo trest smrti celým rodinám prechovávačov.14

13 Ibidem, s. 68.
14 NETOUŠEK, M.: Za profesorem dr. Šimerem, s. 1501.
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Prof. Šimera však neodradila ani drastická heydrichiáda a pokračoval ďalej vo 
svojej činnosti. Po atentáte na Heydricha ukrýval v nemocnici jednu skupinu česko-
slovenských parašutistov z Veľkej Británie.15 V druhej polovici júla 1942 však došlo 
k prezradeniu celej veci a napriek starostlivému odstráneniu podozrivých dokumen-
tov a iných stôp boli František Šimer a jeho spolupracovník Vilém Hlinka 2. augusta 
1942 zatknutí priamo v plzenskej nemocnici počas vykonávania práce.16 

V rámci vyšetrovania niekoľko svedkov vypovedalo o tom, ako František Šimer 
a Vilém Hlinka počas druhej svetovej vojny zachránili niekoľko ľudských životov 
aj mimo ich medicínskeho povolania. Pomáhali s ukrývaním osôb; organizovali 
finančné zbierky v prospech ľudí hľadaných Gestapom; rozširovali ďalšie tlačo-
viny, ktoré boli zamerané proti nacizmu a tretej ríši; zabezpečovali potravinové 
lístky pre osoby hľadané Gestapom; vystavovali dokumenty na falošné mená pre 
osoby hľadané Gestapom. Vyšetrujúci sudcovia v Plzni im pripísali aj zhotovenie 
vysielacej stanice, ktorá prevádzkovala činnosť proti nemeckej ríši a ukrývanie 
zbraní a iných výbušnín. Rovnako boli obvinení z organizovania činnosti pre kry-
tie a úschovu osôb hľadaných Gestapom. Na základe žaloby, ktorú zostavili vyšet-
rujúci sudcovia v Plzni, boli Šimer s Hlinkom zatknutí.17

Prof. Šimera uväznilo priamo Gestapo a na základe vtedajšieho vrchného 
justičného lekára MUDr. Němečka máme zachované informácie o Šimerových 
zdravotných problémoch, ktorými v čase uväznenia trpel. Nemecká tajná polícia 
mu však nedovolila, aby sa liečil vo väzenskej nemocnici, čo znamenalo, že prof. 
Šimer dochádzal iba ambulantne v sprievode nemeckého policajta na ošetrova-
nie k MUDr. Němečkovi. Podľa svedectva prof. Netouška vieme, že prof. Šimer 
v tom čase už trpel Graves-Basedowovou chorobou, čo je autoimunitná choroba 
štítnej žľazy. Rovnako trpel bližšie nešpecifikovaným chronickým ochorením 
obličiek. MUDr. Němeček však márne poukazoval na závažnosť ochorení prof. 
Šimera. Dosiahol iba to, že Šimerovo uväznenie na Gestape bolo zmenené na 
samoväzbu v borskej väznici.

Šimer dochádzal aj napriek tomu denne do väzenskej nemocnice a získaval tam 
u MUDr. Němečka potajomky informácie politického aj osobného charakteru. Po-
čas internácie v borskej väznici sa prof. Šimer správal príkladne a statočne, pričom 
hrdinsky znášal aj svoje odlúčenie od lekárskej práce a od rodiny. Počas väznenia sa 
nikdy neusiloval získať priazeň nacistických väzniteľov.18 Keďže niektoré z obvine-
ní mali povahu ťažkých trestných činov, boli obidvaja lekári v decembri 1942 pre-
sunutí do Berlína, kde ich čakal proces pred ľudovým súdom. Podľa zachovaných 
odpisov rozsudkov uložených v Archíve mesta Plzeň mali byť obidvaja vo februári 
1943 odsúdení, keď Františkovi Šimerovi mal byť vymeraný trest odňatia slobody 
na 15 rokov a Vilémovi Hlinkovi 8 ročný trest odňatia slobody, pričom boli uznaní 

15 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 69.
16 NETOUŠEK, M.: Za profesorem dr. Šimerem, s. 1501.
17 ŠLAPÁKOVÁ, N.: Právní postavení obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava, se zaměřením na české 

obyvatelstvo, s. 29–30.
18 NETOUŠEK, M.: Za profesorem dr. Šimerem, s. 1501.
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za vinných vo všetkých bodoch obžaloby. Zo zachovanej plzenskej archívnej doku-
mentácie tiež vyplýva, že obidvaja lekári boli z rozsudku prekvapení.19 

Podľa kunsthistoričky Ľudmily Peterajovej, ktorá mala možnosť čerpať informá-
cie aj od samotnej Ester Šimerovej-Martinčekovej, bol František Šimer odsúdený 
v prvom procese na doživotie a v druhom na smrť, pričom bol popravený priamo 
v berlínskej väznici Plőtzensee. Ester Šimerová v tom čase ležala v pražskej nemoc-
nici na Motole po vážnej gynekologickej operácii.20 K nemeckej internácii a okol-
nostiam popravy prof. Šimera poskytuje najviac informácií svedectvo Ing. Otakara 
Nového, CSc., ktorý zhodne s kunsthistoričkou Ľudmilou Peterajovou spomína od-
súdenie na doživotie a pri obnovenom procese k trestu smrti. Otakar Nový ďalej uvá-
dza, že okrem prof. Šimera a MUDr. Hlinku bol v Berlíne odsúdený k doživotiu aj 
odbojár MUDr. Karel Hradecký (1904 – 1943).21 Nakrátko boli prevezení a uväznení 
v Kaisheime v Bavorsku, kde svojho manžela prišla navštíviť aj Ester Šimerová, 
pričom na tento mučivý zážitok už nikdy v živote nezabudla.22 

Keď sa o odsúdení na doživotie dozvedeli Šimerovi pražskí priatelia Otakar Nový 
a profesor Švejcar, tak túto správu prijali s určitou úľavou a vnímali ju ako šťastie 
v nešťastí, pretože nedošlo k vyneseniu rozsudku trestu smrti, ktorý očakávali. Ako 
väzni mali šancu na prežitie, mohli korešpondovať, dostávať balíky a v neposled-
nom rade aj čítať knihy. Veľmi rýchlo však došlo k negatívnemu obratu, pretože na-
cistický zástupca sa voči rozsudku odvolal a proces mal byť v roku 1943 obnovený 
u najvyššej inštancie nacistického súdnictva v Berlíne. Preto aj boli František Šimer 
a Vilém Hlinka prevezení z Kaisheimu späť do Berlína.23

V tejto situácii bolo príliš málo času na prípravu obhajoby a zápas za zachrá-
nenie života prof. Šimera. V tejto súvislosti bolo potrebné v krátkom čase získať 
advokáta nacistu, ktorý bol oprávnený vystupovať u najvyššieho trestného senátu. 
Ester Šimerová kvôli zabezpečeniu financií na honorár pre advokáta musela predať 
veľký olejový obraz Václava Rabasa a jednu svoju veľkú olejomaľbu, rovnako aj 
svoje cenné šperky s výnimkou jedného prsteňa. Otakar Nový potom s celou nado-
budnutou sumou odcestoval na fingovanú služobnú cestu do Berlína a navštívil tam 
dopredu vytipovaného advokáta, ktorý na jeho prekvapenie nebol členom NSDAP. 
Otakarovi Novému sa podarilo uvedeného advokáta navyše prehovoriť, aby ho vzal 
so sebou na pojednávanie s prof. Šimerom ako svojho asistenta v talári. Mohol byť 
tak svedkom Šimerovej obhajoby pred nacistickým tribunálom.

Profesor Šimer vystupoval smelo a hneď v úvode svojej obhajobnej reči priznal, 
že poskytol československým výsadkárom útočisko na internom oddelení plzenskej 

19 ŠLAPÁKOVÁ, N.: Právní postavení obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava, s. 30.
20 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 69.
21 MUDr. Karel Hradecký pôsobil v Strakoniciach od 1. júla 1939, kde bol menovaný primárom interného 

oddelenia v tamojšej nemocnici. Na jar 1941 sa strakonická nemocnica stala útulkom a výzbrojovou stanicou 
pre československých parašutistov a osoby hľadané Gestapom. MUDr. Hradecký podobne ako to bolo aj 
v prípade prof. Šimera, týchto „pacientov“ liečil, miestny farár im vystavoval falošné krstné listy a miestny 
veliteľ četníkov im spolu s ďalším kňazom zaobstarávali falošné doklady, zbrane a potraviny.

22 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 71.
23 NETOUŠEK, M.: Za profesorem dr. Šimerem, s. 1501.
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nemocnice. Súčasne prehlásil, že neuznáva násilnú okupáciu oklieštenej Českosloven-
skej republiky a vyhlásenie Slovenského štátu. Obidva akty označil za protiústavné, 
porušujúce medzinárodné právo aj Mníchovskú dohodu veľmocí z 29. septembra 1938. 
Prof. Šimer o sebe prehlásil, že uznáva len exilového prezidenta Edvarda Beneša a čes-
koslovenskú exilovú vládu v Londýne a nepripisuje platnosť nemeckým zákonom na 
území Čiech a Moravy. Prijatie československých parašutistov ako československých 
vojakov na svojej klinike považoval za svoju občiansku a vlasteneckú povinnosť.

Otakar Nový v súvislosti s odvážnou Šimerovou obhajobnou rečou skonštatoval, že 
v hrdelných procesoch pred nacistickými súdmi sa takéto typy rečí neviedli veľmi často. 
Na procese si všimol, že Šimerov nebojácny a zásadový postoj zaimponoval aj nacistic-
kým sudcom, čo sa prejavilo v tom, že sa k nemu začali správať so značným rešpektom, 
a to najmä od okamihu, keď na seba vzal celú ťarchu viny. Nacistický tribunál vyniesol 
nad Františkom Šimerom, Vilémom Hlinkom a Karlom Hradeckým trest smrti, no sú-
časne v rámci rozsudku vyzdvihol statočné a mužné vystupovanie prof. Šimera.

Po vyrieknutí rozsudku nasledovali v Berlíne aj v Prahe pokusy o záchranu prof. 
Šimera zo strany jeho manželky, ujca JUDr. Ivana Dérera a ďalších pražských pria-
teľov. Priatelia prof. Švejcar, Otakar Nový a Ivan Dérer vypracovali žiadosť o mi-
losť adresovanú priamo Adolfovi Hitlerovi a napriek veľkým problémom sa im ju 
podarilo doručiť priamo k jej adresátovi. Hitler žiadosť o kladné vybavenie milosti 
parafoval Dr. Meissnerovi 2. septembra 1943. Do nádejného vyústenia však vstú-
pila nešťastná súhra okolností. Britské bombardovacie letectvo totiž uskutočnilo 5. 
septembra 1943 nálet na Berlín, v rámci ktorého omylom bombardovali namiesto 
pavilónu firmy Siemens pavilóny väznice v Plőtzensee.

Došlo pritom k totálnemu zničeniu administratívnej budovy väznice a pošta preto 
prestala byť doručovaná, a to aj vrátane Hitlerom kladne vybavenej žiadosti o milosť 
pre Františka Šimera. Okrem administratívnej budovy došlo pochopiteľne aj k po-
škodeniu iných pavilónov väznice, čo následne vyvolalo niekoľko pokusov o úteky 
väzňov. Veliteľ väznice, ktorý bol fanatickým nacistom, dal preto rozkaz k zahájeniu 
popráv väzňov odsúdených k trestu smrti. Tak boli 8. septembra 1943 popravení aj 
prof. František Šimer a MUDr. Vilém Hlinka. Deň predtým bol v tej istej väznici 
popravený aj Július Fučík. IMôžeme opatrne formulovať skutočne tragický paradox 
- nebyť uvedeného britského náletu, možno by prof. Šimer druhú svetovú vojnu pre-
žil. Za niekoľko týždňov 25. októbra 1943 prišli na adresu pozostalej manželky Ester 
Šimerovej manželov odev a necelých 11 mariek ako „mzda za prácu“.24 

Prof. František Šimer zomrel ako hrdina protinacistického odboja a bol verný 
svojej vlasti, za ktorú považoval Československo. Netreba ani dodávať, že v jeho 
osobe stratila československá lekárska veda jedného z najpoprednejších odborníkov. 
Jeho tragický osud však napriek prežitým hrôzam predstavuje trvalé posolstvo po-
treby prinášať aj najvyššie obete, ak treba brániť princípy humanity, slobody a de-
mokracie.

24 PETERAJOVÁ, Ľ.: Ester Šimerová Martinčeková, s. 70–71.
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Summary

Cultural, Social and Political Aspects
in the Life of prof. František Šimer, MD

Martin Vašš

The present study focuses on cultural, social and political aspects in the life of prof. 
MD. František Šimer (1899 – 1943), who in the 1920s and 1930s is intrinsically tied 
to the Faculty of Medicine of Comenius University, first as a graduate and soon as one 
of its foremost educators and experts of international format. Šimer was a culturally, 
socially and politically well-informed person. In 1932 he married the prominent Slovak 
painter Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005) and was in direct contact with the 
Slovak artistic life in Bratislava. The furnishing of his apartment in the Avion residential 
complex, designed by his wife, was also unique. A special chapter is his political atti-
tudes since the break-up of Czecho-Slovakia in March 1939, when, before the summer 
of 1939, he and his wife leave for Pilsen in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 
where he actively participates in the Czech anti-Nazi resistance. Šimer refuses to rec-
ognize the Nazi occupation of Bohemia and Moravia and the newly established Slovak 
State. The study therefore pays special attention to Shimmer’s resistance activities and 
heroic attitude during his imprisonment by the Gestapo, sentencing by the Nazi courts 
and the circumstances of his execution on September 8, 1943 in Berlin.
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Dejiny medicíny na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave.
30. výročie založenia Oddelenia histórie 
medicíny a zdravotníctva*

MATEJ GOGOLA

Prvýkrát sa dejiny medicíny stali súčasťou výučby na lekárskych fakultách 
v roku 1906. Pod vedením Karla Sudhoffa (1853 - 1938) vznikol 1. apríla 1906 
v Lipsku najstarší ústav dejín medicíny. Už o rok nato začala táto inštitúcia vydá-
vať prvý časopis, ktorý sa odboru venoval. Spočiatku sa volal Archiv für Geschich-
te der Medizin, dnes ho poznáme ako Sudhoffs Archiv s podtitulom Zeitschrift 
für Wissenschaftsgeschichte/Journal for the History of Science and Medicine.1 
Sudhoffov ústav, resp. ľudia, ktorí ho v dôsledku kritickej situácie v 30. rokoch 
20. storočia museli opustiť (predovšetkým Henry E. Sigerist a Owsei Temkin), 
mali ešte pred svojim definitívnym odchodom veľký podiel na založení ústavu de-
jín medicíny na John Hopkins University v Spojených štátoch amerických, ktorý 
vznikol v roku 1929.

Do roku 1945 boli podobné inštitúcie založené na univerzitách vo Viedni (1914), 
Würzburgu (1921), Prahe (1924), Freiburgu (1926), Frankfurte nad Mohanom 
(1927), Leidene (1928), ďalej v Berlíne, Buenos Aires, Aténach, Bonne, Kluži, Flo-
rencii, Istanbule, Krakove, Moskve, Mníchove a pod.2

Pokiaľ ide o inštitucionálne zázemie pre zastrešenie histórie medicíny na stredo-
európskych univerzitách, prvenstvo drží najstaršia z nich - Karlova univerzita v Pra-
he, kde na dnešnej 1. lekárskej fakulte vzniklo obdobné pracovisko už v roku 1924 
pod vedením Ondřeja Schrutza.3 Len o tri roky nato, bolo založené pracovisko, zao-
berajúce sa, okrem iného tiež, dejinami medicíny aj v Bratislave. Bolo predchodcom 
Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva (od roku 

* Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0459/18 Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky Februárového prevratu.

1 Ešte v období Sudhoffovho života bol Archiv für Geschichte der Medizin premenovaný na Suddhofs Archiv 
für Geschichte der Medizin (1929 - 1933), neskôr na Suddhofs Archiv für Geschichte der Medizin und der Na-
turwissenschaften (1934 - 1965) a od roku 1966 dodnes vychádza ako Sudhoffs Archiv.

2 Súhrnne pozri termín Medizingeschichte: GERABEK, W. E. – HAAGE, B. D. – KEIL, G. – WEGNER, W.: 
Enzyklopädie Medizingeschichte, Band 2, H – N, s. 951.

3 ČERNÝ, K.: Mor 1480-1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, s. 23. K tomu aj: STRO-
UHAL, E.: 70 let Ústavu dějin lékařství 1. LF UK v Praze, s. 17
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2003 Ústavu sociálneho lekárstva a etiky) Lekárskej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (ďalej ako LF UK), problematika ktorého je predmetom tejto štúdie.

Od prvej tretiny 20. storočia vznikajú v Európe spoločnosti pre dejiny medicí-
ny. Prvou bola od 25. septembra roku 1901 vo Frankfurte nad Mohanom Deutsche 
Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, dnes známa 
ako Die Gesellschaft für die Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der 
Technik. Pri jej zrode ktorej stál opäť Karl Sudhoff. O rok neskôr vzniká podobná 
spoločnosť vo Francúzsku a Rakúsku, v roku 1907 v Taliansku a v roku 1912 vo 
Veľkej Británii. O rok nato bolo vo Veľkej Británii založené prvé špecializované 
múzeum medicíny. Každá z týchto spoločností dodnes vydáva svoj časopis, resp. 
zborník, ktorým prezentuje výsledky svojich výskumov.

V období vzniku Univerzity Komenského a jej prvej fakulty, lekárskej, presa-
dzovali jej zakladatelia od samého začiatku myšlienku na vytvorenie múzea dejín 
medicíny, resp. zdravotníctva.4 Zo začiatku bol vyčlenený i priestor a financie. Do-
konca túto myšlienku podporoval aj samotný prvý rektor UK Kristian Hynek, prvý 
prorektor Stanislav Kostlivý, prvý dekan LF UK Gustáv Müller a ďalší významní 
protagonisti stojaci za vznikom bratislavskej univerzity. Medzi nimi i Jiří Brdlík, 
neskôr Vavro Šrobár, Július Ledényi-Ladziansky, Konštantín Čársky či Ladislav 
Dérer. Hoci sa táto téma na zasadaniach profesorského zboru LF UK otvárala opa-
kovanie, z pôvodného plánu zakaždým zišlo a nepodarilo sa to do dnešných dní.5 
Naposledy sa táto téma otvorila na 59. zasadnutí vedenia LF UK, konaného v ja-
nuári 2018, keď o nej informoval doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., prednosta 
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky a zároveň vedúci Oddelenia histórie 
medicíny a zdravotníctva.6 Šlo o návrh na otvorenie stálej expozície múzea, kto-
ré by sa nachádzalo priamo v priestoroch fakulty. Múzeum sa malo slávnostne 
otvoriť pri príležitosti osláv stého výročia LF UK, ktoré prebiehali od 17. do 19. 
septembra 2019.7

V predkladanom príspevku chceme poukázať na vývoj dejín medicíny a zdravot-
níctva na LF UK, so zreteľom na existenciu Oddelenia histórie medicíny a zdravot-
níctva, ktoré vzniklo 1. apríla 1994. Od roku 2017 vydáva oddelenie vlastné period-
ikum, recenzovaný zborník, ktorého piate číslo drží ctený čitateľ v rukách.

4 K tomu: TICHÝ, M.: Možnosti a príspevok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského k zriadeniu zdravotnícke-
ho múzea v Bratislave, s. 189-191.

5 Pozri tiež požiadavku o zriadení múzea pri lekárskej fakulte, ktorá bola odoslaná na Ministerstvo školstva 
a národnej osvety so žiadosťou o podporu 40 tisíc KČS. K tomu: AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, 
školský rok 1928/1929, 2. máj 1929, s. 4.

6 59. zápisnica zo zasadnutia Vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, konaného dňa 
31. 1. 2018. Citované 21. 11. 2019. Dostupné na internete: https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/
dokumenty/Zapisnice_z_Vedenia_LF_UK/59._VLF_-_31. 1. 2018.pdf.

7 K tomu pozri: Oslavy 100. výročia založenia UK. Citované 03. 12. 2019. Dostupné na internete: https://www.
fmed.uniba.sk/storocnica.

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/dokumenty/Zapisnice_z_Vedenia_LF_UK/59._VLF_-_31.1.2018.pdf
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/dokumenty/Zapisnice_z_Vedenia_LF_UK/59._VLF_-_31.1.2018.pdf
https://www.fmed.uniba.sk/storocnica/
https://www.fmed.uniba.sk/storocnica/
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Prof. MUDr. Antonín Spilka (1876 - 1948), prvý
a posledný prednosta Ústavu pre lekársku históriu,
filozofiu a hodegetiku

Antonín Spilka patril k zakladateľom Univerzity Komenského v Bratislave a mô-
žeme ho tiež zaradiť k najaktívnejším osobnostiam tzv. Hynkovej skupiny. Bol jed-
ným z prvých českých profesorov, ktorí v septembri 1919 na univerzitu prišli a záro-
veň jedným z posledných, ktorí ju nútene v roku 1938 museli opustiť. Jeho osobnosť 
je mimoriadne zaujímavá. V súvislosti s našou témou ide o človeka, ktorý ako prvý 
na LF UK zaštítil pod jeden ústav dejiny a filozofiu medicíny spolu s úvodom do 
štúdia lekárstva. Skôr ako prejdeme k predstaveniu teoretického ústavu, ktorý sa 
mal zaoberať dejinami medicíny na LF UK, zaostríme na najvýznamnejšie míľniky 
kariéry tohto moravského rodáka.

Antonín Spilka sa narodil 17. januára 1876 v obci Lukov. Po absolvovaní gymnazi-
álnych štúdií v Třebíči a skončení štúdia medicíny na Lekárskej fakulte Karlo-Ferdinan-
dovej univerzity v Prahe, získal v roku 1903 titul doktora medicíny. Ako lekár bol pre-
svedčený, že ten, kto neovláda patologickú anatómiu, nemôže pochopiť podstatný spád 
chorôb a ich deštruktívny vplyv na človeka.8 Ako spomínajú Milan Beniak a Miloš Tichý 
vo svojej monografii, ešte kým Antonín Spilka pôsobil v Prahe, bol deň čo deň doobeda 
v pitevni, poobede v laboratóriu a večer – neskoro v noci zaspával nad knihami.9 Pokiaľ 
ide o výskum, Spilkovo najintenzívnejšie bádateľské obdobie sa viaže k pôsobeniu na 
Univerzite Karlovej. V roku 1904 vyšla jeho práca Fischerovo typhusdiagnosticum a re-
akce Gruber-Widalova a v roku 1906 O methodách zjištění počtu zárodků bakteriálních 
v prostorové jedničce ústředí a o bakteriologických počítadlech.10

29. apríla 1919 bol Antonín Spilka habilitovaný na Univerzite Karlovej v Prahe 
v odbore patologická anatómia11 a v tom istom roku začala jeho životná - profesijná 
etapa spojená s Bratislavou.

Antonína Spilku pre myšlienku vybudovať novú univerzitu na Slovensku naviedol 
Kristian Hynek.12 Neskorší prvý rektor univerzity okolo seba vytvoril okruh schop-
ných ľudí – lekárov, predovšetkým z pražskej Univerzity Karlovej, ktorí síce nadšení, 
ale i plní otázok, prišli do Bratislavy budovať neskoršiu najvyššiu vzdelávaciu inštitú-
ciu. Tento okruh Hynkových spolupracovníkov sa v historiografii označuje termínom 
Hynkova skupina. Okrem internistu Kristiana Hynka a patologického anatóma Anto-
nína Spilku do nej patrili Gustáv Müller (gynekológ a pôrodník), Stanislav Kostlivý 
(chirurg), Zdeněk Mysliveček (neurológ a psychiater), Roman Kadlický (oftalmológ), 

8 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Osobnosť profesora MUDr. Antonína Spilku v histórii Lekárskej fakulty UK v Bra-
tislave, s. 93-94.

9 Ibidem, s. 94.
10 Ibidem, s. 94.
11 AUK, LF, Soznam osôb a ústavov taktiež státnych zkúšobných komisií podľa stavu na začiatku stúd. roku 1931-

32. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre stúd. r. 1931-32, s. 11.
12 K Hynkovi stručne: GOGOLA, M.: Prvý rektor Univerzity Komenského Dr. h. c. prof. MUDr. Kristian Hynek, 

DrSc., s. 51-52 alebo: CSÁDER, V.: prof. MUDr. Kristian Hynek, s. 93-97.
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František Prokop (súdny lekár), Stanislav Růžička (hygienik) a Jiří Brdlílk (pediater).13 
Tí si medzi sebou tiež rozdelili najvýznamnejšie akademické hodnosti. Kristian Hynek 
sa stal rektorom univerzity, Gustáv Müller dekanom Lekárskej fakulty, Antonín Spilka 
jej prodekanom a Zdeněk Mysliveček členom Akademického senátu univerzity.

Antonín Spilka bol akiste originálnym človekom. Václav Vondráček ho vo svo-
jich spomienkach označuje za najgrotesknejšiu postavu lekára, s ktorou sa počas 
svojho života stretol.14 Používal rôzne zaujímavé mnemotechnicé pomôcky, študen-
tom zvykol nadávať do názvov zvierat či rastlín, čo tiež vyznievalo zvláštne. Pri 
pitevných cvičeniach búchal študentom po prstoch a rád nechal študentov, aby sa 
ho pýtali na otázky z medicíny, na ktoré vedel odpovedať. Pri obliekaní nedbal na 
eleganciu a často vyzeral ako tulák. Vondráček jeho osobu zhrnul v tom zmysle, že 
bol výborným patoanatómom, ale ťažkým psychopatom.15

V Bratislave sa jeho správanie veľmi nezmenilo. Vondráčkovho kolegu mal Spil-
ka naháňať po ústave s nožom, inokedy zasa museli privolať na políciu dekana. 
Spilku museli zviazať, lebo bol v stave neutíchajúcej agresie.16

Vondráčkove pamäti dopĺňa Karel Přerovský, ktorý sa o niektorých Spilkových 
výčinoch v Bratislave zmieňuje vo svojich spomienkach. K splneniu rigoróza z pa-
tologickej anatómie nestačilo ísť na dekanát, ale bolo nutné osobne kontaktovať 
prednostu Spilku, pričom následná skúška mohla trvať i týždeň.17 Vstával doobeda, 
tesne pred prednáškou po 11. hodine a dlho do noci hrával šach v neďalekej Alžbet-
ke. Bol starým mládencom a málokto ho navštívil v jeho byte, ktorý bol v ústave 
priamo v laboratóriu. Podľa Přerovského dával Spilka celému štúdiu medicíny na 
bratislavskej lekárskej fakulte osobitý ráz.18 Hoci sa jeho choroba začala prejavovať 
už v Prahe, prepukla až v Bratislave. Trpel nádorom podmozgovej žľazy.19

13 K tomu pozri: GOGOLA, M.: Univerzitné štúdium medicíny na Slovensku v prvých rokoch existencie Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského, s. 86-88; Spomenutí lekári boli tiež prvými profesormi LF UK menovaní pre-
zidentom Československej republiky. Výnimkou spomedzi všetkých bol Jiří Brdlík, ktorý bol menovaný až 2. 
augusta 1920. Ostatní boli profesormi od 31. júla 1919. Pozri: GRÓFOVÁ, M.: Vzdelávanie budúcich lekárov 
na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919 – 1950, s. 282-283.

14 VONDRÁČEK, V.: Lékař vzpomíná (1895 - 1920), s. 320.
15 Ibidem, s. 320-321.
16 Ibidem, s. 321.
17 PŘEROVSKÝ, K.: Gaudeamus Igitur! Rozmarné čtení o tom, jak bratislavská universita se zrodila a jak její 

lékařská fakulta své dětství prožívala, s. 59. Prvé rigorózum ponímalo skúšky zo všeobecnej biológie, lekárskej 
fyziky a lekárskej chémie spolu so skúškami z anatómie, histológie a embryológie a fyziológie. Po zdarnom vy-
konaní skúšky bol kandidátovi udelený titul MUC – medicinae universae candidatus. Skúšobnými predmetmi 
druhého rigoróza boli patologická anatómia a histológia, všeobecná a experimentálna patológia, farmakológia 
a znalosť receptov, vnútorné lekárstvo, detské lekárstvo, psychiatria a neuropatológia. Skúšobnými predmetmi 
tretieho rigoróza boli chirurgia, pôrodníctvo a gynekológia, očné lekárstvo, dermatológia a syfilis, hygiena 
a súdne lekárstvo. K tomu: GRÓFOVÁ, M.: Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského v Brati-
slave v rokoch 1919 – 1950, s. 297-298.

18 PŘEROVSKÝ, K.: Gaudeamus Igitur! Rozmarné čtení o tom, jak bratislavská universita se zrodila a jak její 
lékařská fakulta své dětství prožívala, s. 65. Správaním sa a charakterom Antonína Spilku sme sa nechceli za-
oberať. Zvedavý čitateľ môže siahnuť po pamätiach Václava Vondráčka či Karla Přerovského, ktorí Spilkovu 
osobu dostatočne vykreslili, príp. v štúdii: BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Osobnosť profesora MUDr. Antonína 
Spilku v histórii Lekárskej fakulty UK v Bratislave, predovšetkým s. 94-95 alebo KÁŠ, S.: Profesor MUDr. 
Antonín Spilka, pražský a bratislavský anatom ktoré však viac-menej vychádza zo spomínaných pamätí.

19 VONDRÁČEK, V.: Lékař vzpomíná (1895 - 1920), s. 321.
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Antonín Spilka už ku koncu pôsobenia (v druhej polovici 30. rokov) na LF UK 
nemal veľa povinností v rámci profesorského zboru. Okrem formálneho členstva 
v niektorých komisiách dostal v akademickom roku 1932/1933 za úlohu zostaviť 
všeobecný študijný návod pre poslucháčov všetkých fakúlt UK v Bratislave.20 

História medicíny na bratislavskej fakulte

Už v roku 1920 sa profesorský zbor LF UK uzniesol na tom, že sa na fakulte 
zriadi archív.21 Profesori tak reagovali na prípis z Ministerstva školstva a národnej 
osvety o potrebe zriadenia tejto inštitúcie. V tomto roku sa teda Archív LF UK, do-
žíva svojho stého výročia. Pre zlé skladovacie podmienky sa archívne dokumenty 
Archívu LF UK v roku 2009 dostali pod správu Archívu UK v Bratislave.22

V októbri 1919 poveril profesorský zbor Antonína Spilku, aby napísal krátky 
informačný článok o novozaloženej bratislavskej univerzite do Časopisu lékařů čes-
kých.23 Stalo sa tak potom ako sám profesor Spilka navrhoval, aby sa zriadila sa-
mostatná tlačová komisia, ktorá by uverejňovala správy z univerzity.24 V súvislosti 
s piatym výročím vzniku UK a jej prvej fakulty bola vydaná Ročenka University 
Komenského za první pětiletí (vyšla však až v roku 1925). V nej nachádzame dô-
ležité informácie k vzniku a formovaniu - zo začiatku lekárskej, od roku 1921 aj 
právnickej a filozofickej fakulty.

Hneď v úvode tejto kapitoly by sme chceli podotknúť, že samotný názov inštitú-
cie, ktorá mala v sebe zahŕňať výučbu dejín medicíny, jej filozofie a úvodu do štúdia 
medicíny sa neraz písal skomolene. Napríklad v Zozname osôb a ústavov Univerzi-
ty Komenského v Bratislave to bolo v poradí Ústav pre lekársku filozofiu, históriu 
a hodegetiku, v zápisniciach zasadaní profesorských zborov zasa Ústav pre lekársku 
históriu, filozofiu a hodegetiku. Už tento nepatrný rozpor naznačuje, že inštitúcia 
nebola pre univerzitu až tak atraktívna.

Ústav pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku vznikol v roku 1927 skôr 
z pragmatických dôvodov. Šlo predovšetkým o to, ako umiestniť stále chorľavejšie-
ho Antonína Spilku na iné miesto ako na post prednostu Ústavu patologickej ana-
tómie. Spilkov nádor hypofýzy tlačil na optický nerv, čo viedlo k porušeniu zraku 
(hemeralopii). Jeho zdravotný stav mu nedovoľoval zodpovedne viesť jeho dovte-
dajšie pracovisko.25 Preto v súvislosti s neustále sa zhoršujúcim fyzickým, ale prav-
depodobne aj psychickým stavom Antonína Spilku sa v rámci zasadania profesor-
ského zboru zo dňa 1. decembra 1926 riešil jeho nástup vo funkcii prednostu Ústavu 

20 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1932/1933, 20. jún 1933, s. 23.
21 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1919/1920, 3. marec 1920.
22 GRÓFOVÁ, M.: Najcennejší dar k deväťdesiatinám… alebo ako sme zachraňovali registratúru Lekárskej fa-

kulty UK v Bratislave, s. 15-17.
23 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1919/1920, 23. október 1919, s. 5. Treba doplniť, že 

podobný článok v Časopise lékařů českých z pera Antonína Spilku nikdy nevyšiel.
24 Ibidem, s. 5.
25 DOHNÁNY, L.: Vyučovanie histórie medicíny na lekárskych fakultách, s. 107.
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patologickej anatómie.26 Referujúcimi boli Jan Lukeš, Viktor Reinsberg a Zdeněk 
Mysliveček. Posledný menovaný prečítal komisii referát o návrhu zriadenia novej 
inštitúcie, ktorá by sa zaoberala lekárskou históriou, filozofiou a hodegetikou medi-
cíny. Zároveň doplnil požiadavku, aby bol profesor Spilka zbavený povinností, ktoré 
prináša funkcia profesora všeobecnej patológie a patologickej anatómie.

Antonín Spilka mal takisto prísť o post prednostu Ústavu patologickej anatómie 
s tým, že bude menovaný riadnym profesorom pre lekársku históriu, filozofiu a ho-
degetiku a prednostom novovybudovaného ústavu, ktorý by sa uvedenou proble-
matikou zaoberal.27 Profesorský zbor mal zaručiť profesorovi Spilkovi, aby sa sám 
rozhodol či v budúcnosti bude alebo nebude prednášať kapitoly z experimentálnej 
a všeobecnej patológie.28 Tento Myslivečkov návrh bol profesorským zborom jed-
nohlasne prijatý.29 Ako sa k tomu staval samotný Antonín Spilka, žiaľ, nevieme. Na 
zasadaní profesorského zboru nebol zapísaný ani medzi prítomnými, ani neprítom-
nými a zároveň ospravedlnenými.30 Súviselo to s jeho už spomínaným zlým zdravot-
ným stavom. Ešte v januári 1926 požiadal o jednoročnú zdravotnú dovolenku, ktorá 
mu bola profesorským zborom schválená.31

Na nasledujúcom zasadaní profesorského zboru, ktoré sa uskutočnilo 19. januára 
1927 (na ktorom bol Spilka stále neprítomný)32 sa riešila otázka obsadenia profe-
sorského miesta v Ústave patologickej anatómie33 a zároveň návrh na menovanie 
Antonína Spilku riadnym profesorom lekárskej histórie, filozofie a hodegetiky, ktorý 
bol zaslaný na Ministerstvo školstva a národnej osvety.34

9. marca 1927 sa na zasadaní profesorského zboru Antonín Spilka stále neobjavil, 
no pri jeho mene zaznela žiadosť o šesťmesačnú študijnú dovolenku, ktorá mu bola 
schválená.35 Na zasadaní profesorského zboru sa ukázal až nasledujúci akademický 
rok 1927/1928 (v októbri 1927).36

25. januára 1928 zaznela na zasadaní profesorského zboru od dekana Vítězsla-
va Chlumského informácia, že na Ministerstvo školstva a národnej osvety podal 
úradné hlásenie o chorobe Antonína Spilku. Oznámil tiež, že profesor odcestoval 
k svojmu bratovi do Pardubíc do domácej liečby a jeho pedagogická činnosť sa 
znovu prerušuje.37

Podľa všetkého Ústav pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku napriek 
Spilkovej neprítomnosti fungoval. Na zasadaní profesorského zboru 14. marca 

26 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1926/1927, 1. 12. 1926, s. 5.
27 Ibidem, s. 6.
28 Ibidem, s. 6.
29 Ibidem, s. 6.
30 K tomu: Ibidem, s. 2-3.
31 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1925/1926, 27. január 1926, s. 7.
32 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1926/1927, 19. január 1927, s. 2-3.
33 Ibidem, s. 7. Navrhnutým bol profesor Jan Lukeš, ktorý bol profesorom patologickej anatómie na vysokej škole 

zverolekárskej v Brne. Profesorský zbor hlasoval v jeho prospech.
34 Ibidem, s. 3.
35 Ibidem, 9. marec 1927, s. 6.
36 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1927/1928, 19. október 1927, s. 3.
37 Ibidem, 25. január 1928, s. 8.
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1928 bol v sekcii Personálie predostretý návrh na zriadenie miesta upratovačky 
pre tento ústav.38

Na zasadaní profesorského zboru dňa 6. júna 1928 bola referovaná žiadosť 
Ministerstva školstva a národnej osvety o vyjadrenie profesorského zboru vo veci 
Antonína Spilku. Spilka bol totiž na fakulte viac neprítomný, než prítomný. Keďže 
však za to mohol jeho zlý zdravotný stav, tento fakt brali jeho kolegovia voči nemu 
ako gesto a v prípade potreby sa ho zastali aj pred štátnymi orgánmi. Stanislav 
Kostlivý, jeden z referentov v tejto veci navrhol, že profesorský zbor nemá viac 
čo dodať k hláseniu dekana zo dňa 2. marca 1928.39 Profesorský zbor, podľa neho, 
môže akurát konštatovať, že profesor Spilka riadne vykonával v letnom semestri 
akademického roku 1927/1928 svoje prednášky a zúčastňoval sa pravidelne zasa-
daní profesorského zboru.40

Pokiaľ ide o Spilkovu pedagogockú činnosť, v zimnom semestri akademického 
roku 1929/1930 vyučoval tri hodiny týždenne predmet úvod do štúdia lekárskeho41 
a štyri hodiny za týždeň náuku o makroparazitoch človeka.42 V letnom semestri toho 
istého akademického roku predmet práce z dejín a filosofie lekárstva pre pokročilej-
ších tri hodiny týždenne po dve akademické hodiny,43 dejiny fyziológie po tri hodiny 
týždenne a náuku o makroparazitoch človeka. II. časť po štyri hodiny týždenne.44 
V letnom semestri akademického roku 1930/1931 vyučoval úvod do štúdia klinické-
ho po dobu päť hodín týždenne.45 Takisto to bolo aj v zimnom semestri akademické-
ho roku 1931/1932, kde Antonín Spilka viedol rovnaký predmet.46

Väčšina ostatných pedagógov mala v rámci pedagogických povinností aspoň dva 
a viac predmetov. V letnom semestri akademického roku 1931/1932 viedol kurz 
úvod do štúdia klinického.47 V zimnom semestri akademického roku 1932/1933 vie-
dol predmet úvod do štúdia lekárskeho I. (lekárska hodegetika).48 V letnom semestri 
viedol úvod do štúdia klinického.49

38 Ibidem, 14. marec 1928, s. 17.
39 Ibidem, 6. jún 1928, s. 10.
40 O návrhu sa následne tajne hlasovalo a všetci hlasujúci súhlasili s daným návrhom. Ibidem, s. 10.
41 AUK, LF, Soznam prednášok. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave 

v zimnom semestre štúd. r. 1929/30, s. 16.
42 Ibidem, s. 17.
43 AUK, LF, Soznam prednášok. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave 

v letnom semestre štúd. r. 1929/30, s. 16.
44 Ibidem, s. 17.
45 AUK, LF, Soznam prednášok. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave 

v letnom semestre štúd. r. 1930/31, s. 17.
46 AUK, LF, Soznam prednášok. Soznam osôb a ústavov taktiež státnych zkúšobných komisií podľa stavu na 

začiatku stúd. roku 1931-32. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave 
v zimnom semestre stúd. r. 1931-32, s. 76.

47 AUK, LF, Soznam prednášok. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave 
v letnom semestre štud. roku 1931-32, s. 26.

48 AUK, LF, Soznam prednášok. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií podľa stavu na 
začiatku štud. roku 1932-33. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave 
v zimnom semestre štud. r. 1932/33, s. 78.

49 Soznam prednášok. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave v letnom 
semestre štud. r. 1932/33, s. 24.
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V zimnom semestri akademického roku 1933/1934 vyučoval v priebehu piatich 
hodín týždenne dejiny chémie.50 V zimnom semestri akademického roku 1934/1935 
viedol úvod do štúdia lekárskeho takisto päť hodín týždenne.51 V zimnom semestri 
akademického roku 1935/1936 vyučoval dejiny chémie doby najnovšej.52 Výučba sa 
konala na Fyziologickom ústave, čo bola výnimka. Antonín Spilka viedol primárne 
svoje hodiny v kabinete histórie – čo znamená v Ústave histórie, filozofie a hodegeti-
ky, resp. v Ústave lekárskej fyziky alebo posluchárni histologicko-embryologického 
ústavu. V zimnom semestri 1936/1937 vyučoval úvod do štúdia lekárskeho taktiež päť 
hodín týždenne.53 V letnom semestri toho istého akademického roku vyučoval dejiny 
bakteriálnej imunity v rozsahu piatich hodín týždenne.54 V zimnom semestri 1937/1938 
úvod do štúdia lekárskeho v priebehu piatich hodín týždenne,55 v letnom semestri zasa 
dejiny objavov parazitných protozoí v priebehu piatich hodín týždenne.56 V zimnom 
semestri akademického roku 1938/1939 predmet o kolloidných hmotách – ich podstate, 
vlastnostiach, ktoré možno využiť v lekárstve v priebehu piatich hodín týždenne.57

Už len z názvov jednotlivých predmetov vidíme, že k dejinám medicíny nemal 
Antonín Spilka až taký blízky vzťah a ťažko by sme ho právom mohli označovať za 
zakladateľa dejín medicíny na LF UK. Nemožno mu však uprieť, že ako prvý viedol 
ústav, ktorý mal tento predmet zastrešovať.

Mimochodom, v protokoloch profesorského zboru z akademického roku 
1933/1934 odznela informácia o medzinárodnom zjazde pre dejiny vied, ktorý sa 
mal konať v októbri 1934.58 Nikto sa k tejto otázke vtedy nevyjadril. Dokonca ani 
Antonín Spilka, hoci bol na zasadaní prítomný.

Celý Spilkov ústav (nazývaný tiež kabinet histórie) pozostával z jednej miest-
nosti v budove Teoretických ústavov. Hoci sa Antonín Spilka do novej úlohy pustil 

50 AUK, LF, Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1933-34. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre štud. 
r. 1933/34, s. 80.

51 AUK, LF, Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1934-35. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre štud. 
roku 1934/35, s. 85.

52 AUK, LF, Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1935-36. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre štud. 
roku 1935/36, s. 86.

53 AUK, LF, Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1936-37. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre štud. 
roku 1936/37, s. 88.

54 Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského 
v Bratislave v letnom semestre štud. roku 1936-37, s. 24.

55 AUK, LF, Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1937-38. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre štud. 
roku 1937-38, s. 88.

56 Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského 
v Bratislave v letnom semestre štud. r. 1937-38, s. 25.

57 AUK, LF, Zoznamy prednášok 1932/33 – 1938/39. Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skušobných komisií 
podľa stavu na začiatku štud. roku 1938-39. Soznam prednášok, ktoré sa budú konať v zimnom semestre štud. 
roku 1938-39, s. 93.

58 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1933/1934, 14. marec 1934, s. 5.
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s veľkou vervou, podľa Ladislava Dohnányho to s dejinami medicíny nebolo veľmi 
entuziastické. Pokiaľ ide o vedecko-výskumnú činnosť, tá v ústave v podstate ne-
existovala. Antonín Spilka sa zaoberal pedagogickou prácou - prednáškami, no aj 
v rámci nich sa venoval skôr odborom patriacim do odvetvia všeobecnej patológie, 
bakteriológie a biológie.59

Pri prednáškach k dejinám medicíny mal poslucháčom rozprávať zo začiatku 
normálnym hlasom, ktorý sa však od prvej vety znižoval až do takej miery, že mu ne-
rozumeli ani študenti v absolútnej blízkosti.60 Aj týmto spôsobom mal ústav postup-
ne zanikať až definitívne po akademickom roku 1938/1939 ukončil svoju činnosť.

Osoba Antonína Spilku nebola zodpovedná za zánik ústavu. Skôr šlo o to, že 
pracovisko vzniklo akoby len preňho, bol jeho jediným zamestnancom a nečerpal 
takmer nijaké financie z rozpočtu LF UK.61

Ešte v roku 1929, na zasadaní profesorského zboru dňa 4. decembra sa ohľadom 
výstavby Univerzity Komenského na pozemkoch Lafranconi uvažovalo o zriadení 
a postavení dvanástich ústavov, medzi ktorými mal byť aj Ústav pre históriu medi-
cíny.62 O tomto projekte referovali Jan Lukeš a Zdeněk Frankenberger. Podotkli, že 
návrhy stavebných programov všetkých teoretických ústavov už boli dodané skôr 
a korelujú so žiadanými podmienkami. V prípade, že by šlo o väčšie budovy, čo 
znamenalo, že nie každý ústav by sídlil v samostatnom dome, sa v rámci návrhu 
môžeme dočítať, že Ústav pre históriu medicíny mal byť v budove s Ústavom pre 
normálnu anatómiu a Ústavom pre histológiu a embryológiu, prípadne ešte s Ústa-
vom pre súdne lekárstvo a Ústavom pre patologickú anatómiu.63 Samostatný Ústav 
pre históriu medicíny – ako taký ale nikdy nevznikol. S odchodom Antonína Spilky 
skončil svoju činnosť i Ústav pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku.

Vavro Šrobár a dejiny medicíny?

Vavro Šrobár bol nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností, ktoré stá-
li pri zrode bratislavskej univerzity, hoci zo začiatku o myšlienke československej 
univerzity v Bratislave pochyboval. Logickejšia mu prišla idea zachovania maďar-
skej univerzity. Po návšteve Kristiana Hynka a jeho skupiny však svoj názor zmenil 

59 DOHNÁNY, L.: Vyučovanie histórie medicíny na lekárskych fakultách, s. 108.
60 Ibidem, s. 108.
61 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D. – BIŠČOVÁ, E. – OZOROVSKÝ, V.: Historic-

ké okolnosti vzniku Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 89.

62 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1929/1930, 4. december 1929, s. 12. Ďalšími ústavmi, 
ktoré na pôde Lafranconi mali byť umiestnené boli: Ústav pre histológiu a embryológiu, Ústav pre lekársku ché-
miu, Ústav pre lekársku biológiu, Ústav pre lekársku fyziku, Ústav pre normálnu anatómiu, Ústav pre normál-
nu fyziológiu, Ústav pre farmakológiu, Ústav pre experimentálnu patológiu, Ústav pre patologickú anatómiu, 
Ústav pre súdne lekárstvo a Ústav pre hygienu.

63 V ďalšej budove mal sídliť Ústav pre lekársku fyziku, lekársku chémiu a farmakológiu a v ďalšej samostatnej 
budove Ústav pre fyziológiu, experimentálnu patológiu a lekársku biológiu. Ústav pre hygienu, podľa návrhu 
prednostu, mal stáť „bezpodmienečne separátne“. Ibidem, s. 12.
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a jeho meno sa dokonca spojilo s prvými rokmi existencie LF UK.64 Vavro Šrobár 
reprezentoval v pedagogickom – profesorskom zbore UK to, čo na iných kated-
rách Jozef Škultéty, Anton Štefánek alebo Michal Hodža.65 Pri jeho mene nebudeme 
vymenúvať všetky biografické momenty, keďže im je venovaných hneď niekoľko 
renomovaných vedeckých monografií.66 Spomenieme len tie základné.

Vavro Šrobár sa narodil 9. augusta 1867 v Liskovej, v západnej časti Liptovskej 
kotliny severovýchodne od Ružomberka v rodine richtára. Gymnaziálne štúdiá ab-
solvoval v Ružomberku, Levoči, Banskej Bystrici a Přerove, kde i maturoval. Vavro 
Šrobár sa už v mladom veku netajil svojim národným povedomím, a to mu tiež kom-
plikovalo jeho štúdium. Vďaka štúdiu medicíny sa potom dostal na pražskú lekársku 
fakultu. Tam sa aktívne zapájal do spolku Detvan a v rokoch 1894 – 1895 bol aj jeho 
predsedom. Po návrate na Slovensko si otvoril vlastnú lekársku prax a onedlho nato 
sa naplno zapojil do politickej činnosti na Slovensku.

Vavro Šrobár je známy predovšetkým ako stálica politického života prvej polovice 
20. storočia na Slovensku. Ako lekár, zdravotnoosvetový pracovník a človek, ktorý sa 
zásadne pričinil o vznik najvyššej slovenskej vedecko-vzdelávacej inštitúcie však stále 
pre mnohých zostáva nepoznaný.67 Už v roku 1919 predniesol na Lekárskom zdra-
votnícko-sociálnom zjazde, kde okrem iného, vystúpili viacerí zakladatelia LF UK 
zásadný referát o stave zdravotníctva na Slovensku a možnostiach riešenia.68

Informácie o jeho osobe v súvislosti s LF UK nájdeme opäť primárne v zápis-
niciach profesorských zborov LF UK. Aktívne sa na chode univerzity podieľal len 
v priebehu troch rokov, no za tento čas sa meno Vavra Šrobára stihlo zapísať do jej 
dejín veľkými písmenami. Nechýbalo veľa a stal by sa najvyššie postavenou osobou 
najstaršej fakulty UK.

V období jeho príchodu na LF UK v roku 1935, na krátky čas skončil s politikou, no 
o jeho meno mal profesorský zbor LF UK eminentný záujem už skôr. Prvýkrát sa o ňom 
v zápisniciach protokolov profesorských zborov dočítame v roku 1924. Spočiatku žia-
dal o udelenie veniae legendi, resp. docentúry z odboru sociálnej patológie. Žiadosť sa 
schválila, no o nijakých ďalších podrobnostiach sa v zápisniciach nedozvieme.69

Na zasadaní profesorského zboru 23. januára 1924 sa otvorila otázka menova-
nia Vavra Šrobára profesorom z hodegetiky a dejín lekárstva. Profesor Růžička 
oznámil, že Šrobár je ochotný prijať profesúru z hodegetiky a dejín lekárstva. Ten-

64 Viac k Hynkovej skupine pozri: GOGOLA, M.: Univerzitné štúdium medicíny na Slovensku v prvých rokoch 
existencie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, s. 86-88 to - s. 86-88 ; BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, I. časť, s. 22-29. VAŠŠ, M.: Názory Vavra Šrobára na 
niektoré aspekty slovenskej otázky po roku 1918, s. 513.

65 DANIŠ, M.: Vavro Šrobár a Univerzita Komenského, s. 392.
66 Za všetky uveďme: PEKNÍK, M. et al. (eds.): Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník.
67 FALISOVÁ, A.: Vavro Šrobár – lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR, s. 375.
68 DANIŠ, M.: Vavro Šrobár a Univerzita Komenského, s. 392.
69 V tejto súvislosti nasledovalo trojnásobné odloženie kvôli skutočnosti, že komisia ešte nestihla zasadať: AUK, 

LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1923/1924, 24. október 1923, s. 12; Ibidem, 14. november 
1923, s. 6; Ibidem, 5. december 1923, s. 5. V danej veci 5. decembra profesor Růžička navrhol, aby Vavrovi 
Šrobárovi bolo ponúknutá profesúra z hodegetiky a dejín lekárstva. K tomu: Ibidem, 5. december 1923, s. 5.
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to návrh bol zúčastnenými prijatý.70 Problém bol v tom, že nijaká inštitúcia zao-
berajúca sa hodegetikou, resp. dejinami medicíny na LF UK ešte neexistovala. Je 
možné sa domnievať, že ak by Vavro Šrobár súhlasil s profesúrou z tohto odboru, 
profesorský zbor by Ústav pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku vytvoril 
už vtedy a vyčlenil pre Šrobárovo pôsobenie. Táto inštitúcia bola predsa ad hoc 
vytvorená pre Antonína Spilku o tri roky neskôr. Ústredné orgány v Prahe s vyme-
novaním Šrobára za profesora ale nesúhlasili. Podľa nich nebolo miesto profesora 
zlučiteľné s vykonávaným politickej činnosti na vysokej úrovni.71 Vavro Šrobár sa 
potom na čas odmlčal a naplno sa venoval politickej činnosti.

Neskôr, 10. júna 1930 bol Vavro Šrobár navrhnutý na menovanie bezplatným 
profesorom hodegetiky a dejín lekárstva. Šlo o reakciu na výnos Ministerstva škol-
stva a národnej osvety z 5. júna toho roku. O návrhu sa nehlasovalo tak ako zvyčaj-
ne – tajnou voľbou, ale aklamáciou.72 Až na zasadaní profesorského zboru 18. júna 
1930 odznel návrh na menovania Vavra Šrobára bezplatným mimoriadnym profeso-
rom sociálneho lekárstva.73 Zakrátko, 22. októbra 1930 odznel návrh na menovanie 
Vavra Šrobára bezplatným profesorom dejín medicíny a hodegetiky, ktoré bolo odo-
slané na Ministerstvo školstva a národnej osvety.74

S menovaním za neplateného riadneho profesora sociálneho lekárstva Vavro Šro-
bár súhlasil až v apríli 1935. V rámci sociálneho lekárstva sledoval Šrobár tri hlav-
né okruhy tém. Vypracovanie zdravotnej štatistiky a jej vyhodnotenia, zameranie 
vedeckej činnosti na aktuálne problémy sociálnych chorôb, epidemických chorôb, 
výživy ľudu a hygieny práce a rozvíjanie výchovnej a pedagogickej činnosti. Na 
realizácii týchto úloh sa ale nepodieľal dlhý čas.

Nechýbalo veľa a Vavro Šrobár by sa stal dekanom LF UK. 13. mája 1936 sa 
uskutočnila voľba dekana. Z prítomných 23 hlasujúcich75 hlasovala drvivá väčšina 
za Vavra Šrobára. Keďže z 23 lístočkov bolo 22 s jeho menom, je pravdepodobné, 
aj vzhľadom na neskoršie udalosti, že Šrobár hlas sám sebe nedal. Vzápätí Vavro 
Šrobár udal dôvody, pre ktoré sa dekanom stať nemôže. O nich sa v protokole 
profesorského zboru síce nedočítame, môžeme sa však domnievať, že za všet-
ko mohla jeho pracovná vyťaženosť na politickom poli. Je pravdepodobné, že by 
sa vykonávanie funkcie dekana nedalo zlúčiť s jeho politickými povinnosťami. 
Ako dekan by sa nemohol pravidelne zúčastňovať rokovaní profesorského zboru 
a musel by mať svojho zástupcu. Počas pôsobenia Vavra Šrobára na LF UK sa 
jeho meno v zápisniciach profesorského zboru objavuje viac medzi neprítomnými 

70 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1923/1924, 23. január 1924, s. 9.
71 BENIAK, M. – TICHÝ, M.: Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, I. časť, s. 158.
72 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1929/1930, 10. júna 1930, s. 9.
73 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1929/1930, 18. jún 1930, s. 1-2.
74 AUK, LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1930/1931, 22. október 1930, s. 6.
75 Medzi hlasujúcimi boli: dosluhujúci dekan Ivo Mačela, prodekan Bedřich Wiškovský, Josef Babor, Jan Buchta-

la, Zdeněk Frankenberger, Vilém Hons, Antonín Gala, Stanislav Kostlivý, Jan Lukeš, Miloš Netoušek, František 
Prokop, Viktor Reinsberg, Stanislav Růžička, Antonín Spilka, Vavro Šrobár, Karel Koch, Jaroslav Sumbal, 
Miroslav Křivý, Alois J. Chura, Ludevít Valach, Jan Fridrichovský, Stanislav Krákora, Ladislav Dérer. AUK, 
LF, Protokoly profesorského zboru LF, školský rok 1935/1936, 13. máj, s. 1-2.



146

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

a ospravedlnenými, než prítomnými. Dekanom LF UK sa nakoniec po následnom 
hlasovaní stal profesor Vilém Hons.76 

V súvislosti s pôsobením na LF UK poznáme Vavra Šrobára poznáme najmä 
ako prvého prednostu Ústavu sociálneho lekárstva. S históriou medicíny toho nemal 
veľa spoločného, hoci sa takmer z tohto oboru inauguroval. Jeho pozitívny vzťah 
k histórii môže demonštrovať jeho počin z roku 1946, keď Matici slovenskej daro-
val 100 000 korún na zriadenie ceny, ktorá bude udeľovaná mladým historikom za 
kvalitné historické práce.77 Ako píše Miroslav Daniš, existencia neskoršieho Od-
delenia histórie medicíny a zdravotníctva - súčasného Ústavu sociálneho lekárstva 
a lekárskej etiky LF UK je možno akýmsi symbolickým vyjadrením snaženia Vavra 
Šrobára na poli sociálneho lekárstva, ale i historického bádania na Slovensku.78

Miloš Tichý a jeho záujem o dejiny medicíny

Ako sme spomínali v úvode našej štúdie, zakladateľom dejín medicíny na LF UK 
bol v roku 1994 doc. PhDr. Miloš Tichý, CSc. Predovšetkým vďaka jeho odhodlaniu 
vzniklo Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva na vtedajšom Ústave sociálne-
ho lekárstva. Po roku 1938, keď už existenciu Ústavu pre lekársku históriu, filozofiu 
a hodegetiku neevidujeme, ide o prvé pracovisko, ktoré sa malo systematicky zaobe-
rať dejinami medicíny a zdravotníctva. Spilkov ústav fungoval viac na pedagogickej 
činnosti jeho jediného zamestnanca. Nijaká vedecko-výskumná činnosť zdokumen-
tovaná nebola. Oddelenie, ktoré bolo založené v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, 
fungovalo inak. Vzniklo najskôr ako vedecko-výskumné pracovisko a až neskôr sa 
jeho zamestnanci zapojili naplno aj do pedagogickej činnosti. V krátkosti predstaví-
me základné biografické informácie zakladateľa Oddelenia histórie medicíny a zdra-
votníctva Miloša Tichého.

Miloš Tichý sa narodil 18. júla 1929 v Modre v učiteľskej rodine. Po gymnazi-
álnych štúdiách, ktoré prežil počas vojnových rokov v Banskej Štiavnici, Bratislave 
a Sv. Jure odišiel študovať do Prahy. Najskôr na Vysokú školu politických a hospo-
dárskych vied, neskôr Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej, ktorú v roku 1953 
ukončil titulom „promovaný historik.“79 V tom istom roku sa oženil a tri roky praco-
val na Katedre základov marxizmu-leninizmu LF UK ako asistent. V rokoch 1956 – 
1959 pôsobil ako interný ašpirant (doktorand) na Filozofickej fakulte Lomonosovo-
vej univerzity v Moskve v odbore história.80 Po návrate sa zamestnal na LF UK, kde 
zostal pracovať (v roku 1962 sa habilitoval v odbore história) až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1994. Univerzite Komenského venoval 41 rokov produktívneho 

76 Ako zaujímavosť uvádzame, že v druhom hlasovaní bolo odovzdaných 24 hlasov, pretože na zasadanie profe-
sorského zboru dorazila aj profesorka Božena Štúrová. Viac k prvej profesorke na LF UK vôbec: FALISOVÁ, 
A.: Božena Štúrová-Kuklová. Bojovníčka proti bacilom, s. 595-598.

77 DANIŠ, M.: Vavro Šrobár a Univerzita Komenského, s. 394.
78 Ibidem, s. 394
79 SEDLÁČKOVÁ, E.: Miloš Tichý na ceste životom, s. 12-16.
80 Ibidem, s. 17.
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života.81 V monografii o jeho osobe Eulálie Sedláčkovej, Tichého neskoršej kole-
gyne, jej autorka píše o Tichého osobných pozitívnych vlastnostiach ako pedagóga. 
Mladých ľudí mal mať rád, bol k nim často priateľský, niekedy možno aj viac akoby 
bolo vhodné a tešil sa u nich veľkého záujmu. Pravdepodobne aj preto sa v indexoch 
iná známka ako tá najlepšia nevyskytovala.82

Zmena v jeho živote nastala v roku 1968, po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do 
Československa. Za svoje presvedčenie a angažovanie bol vylúčený z Komunistic-
kej strany Slovenska, čím stratil aj prácu. Pomocnú ruku Milošovi Tichému aj celej 
jeho rodine podal Jozef Dedek, prednosta vtedajšej Katedry sociálneho lekárstva 
a Gustáv Čatár dekan LF UK v Bratislave.83 V tomto období začína nová profesijná 
cesta Miloša Tichého, v rámci ktorej prebiehal v rokoch 1970 – 1990 na Katedre 
sociálneho lekárstva LF UK v súvislosti s odborovým výskumom Ministerstva zdra-
votníctva SR výskum k dejinám LF UK.84 Šlo predovšetkým o prvé roky existencie 
prvej fakulty univerzity – lekárskej. Výsledkom výskumu bolo obhájenie siedmich 
výskumných úloh. Za uvedených dvadsať rokov bolo na tomto pracovisku napísa-
ných viac ako dvesto vedeckých štúdií a odborných článkov.85 

Tým, že bol Miloš Tichý vylúčený z komunistickej strany, pretože nesúhlasil 
so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy, bolo jeho pôsobenie na LF UK pod drobno-
hľadom. No tak, ako sa ho zastal prednosta doc. MUDr. Jozef Dedek, zakaždým 
sa zaňho postavil i jeho nástupca prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc. Z pracovného 
hodnotenia Milša Tichého z februára roku 1984: „Menovaný je pracovitý, družnej 
povahy, s výborným vzťahom ku kolektívu. Je kritický a sebakritický, úlohy plní 
načas….snaží sa o podporu progresívnych názorov v práci katedry, čím pozitívne 
napomáha jej rozvoju.“86

Jeho hodnotenia a časté snahy o predĺženie skrátených pracovných zmlúv boli 
často zakončené ďalším dokumentom so žiadosťou o zvýšenie pracovného zara-

81 K tomu: SEDLÁČKOVÁ, E. – PAVLÍKOVÁ, Ľ. – HEŘMANOVÁ, D.: Doc. PhDr. Miloš Tichý, CSc., nestor 
dejín LF UK v Bratislave, s. 91.

82 SEDLÁČKOVÁ, E.: Miloš Tichý na ceste životom, s. 18.
83 Viac k osobným peripetiám v živote Miloša Tichého: Ibidem; SEDLÁČKOVÁ, E.: Jubileum Doc. PhDr. Mi-

loša Tichého, CSc., s. 8-9; SEDLÁČKOVÁ, E. – PAVLÍKOVÁ, Ľ. – HEŘMANOVÁ, D.: Doc. PhDr. Miloš 
Tichý, CSc., nestor dejín LF UK v Bratislave. K publikačnej činnosti Miloša tichého pozri: ŠKOVIEROVÁ, 
A.  – ROŠKOVÁ, D. (eds.): Sociálne a humanitné vedy vo vzťahu k medicíne, farmácii a príbuzným disciplínam 
(Výberový bibliografický prehľad publikácií do roku 2018), s. 79-82, 96, 133-136, 140-141, 161-162. K prijatiu 
Miloša Tichého ako samostatného odborného pracovníka na Katedru sociálneho lekárstva pod vedením doc. 
MUDr. Jozefa Dedeka pozri: Archív Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky (ďalej ako AÚSOLALE), 
Miloš Tichý, Pracovná zmluva zo dňa 21. septembra 1970.

84 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D. – BIŠČOVÁ, E. – OZOROVSKÝ, V.: His-
torické okolnosti vzniku Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 89. Od roku 1970 mal Miloš Tichý pracovnú zmluvu s LF UK 
uzatvorenú na čas určitý a postupne sa mu v priebehu každého jedného, resp. dvoch rokov zo strany vedenia LF 
UK predlžovala. Dohodu o predĺžení platnosti pracovnej zmluvy na dobu neurčitú podpísal až 13. apríla 1982. 
AÚSOLALE, Miloš Tichý, Dohoda o predĺžení platnosti pracovnej zmluvy.

85 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D. – BIŠČOVÁ, E. – OZOROVSKÝ, V.: Historic-
ké okolnosti vzniku Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 90.

86 AÚSOLALE, Miloš Tichý, Pracovné hodnotenie zo dňa 10. februára 1984, s. 1-2.
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denia. Cieľom Miloša Tichého bolo dostať sa z pozície odborného pracovníka na 
samostatného vedeckého pracovníka a tým tiež zvýšiť prestíž svojho pracoviska 
v rámci katedry.87 Jeho žiadosti boli podporované aj zo strany jeho nadriadených – 
prednostov Jozefa Dedeka a Milana Beniaka. Zakaždým však boli žiadosti posú-
dené negatívne.

Vznik Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva

Vedúcimi Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho le-
kárstva (od roku 2003 Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky) počas doteraz 
tridsaťročnej histórie existencie boli:

1990 – 1994 doc. PhDr. Miloš Tichý, CSc.
1994 – 2000 prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc.
2001 – súčasnosť doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Oddelenie vzniklo 1. apríla 1990 rozhodnutím rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave č. ORR 1744/1990 A I/1 ako vedeckovýskumné pracovisko.88 Rektor 
UK vyčlenil pre novú inštitúciu päť miest pre zamestnancov s vysokoškolskou 
kvalifikáciou a jedno administratívne miesto. Prvými zamestnancami oddelenia 
sa okrem Miloša Tichého stali: Elena Biščová, Eulália Sedláčková, Ľudmila Pav-
líková, Darina Heřmanová a Helena Drappanová.89 Prvé ustanovujúce stretnutie 
sa uskutočnilo deň po oficiálnom založení pracoviska, kde kolektív prerokoval 
pracovnú koncepciu vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Odvtedy až do 
dnešných dní sa oddelenie zameriava predovšetkým na dejiny LF UK, slovenské 
a všeobecné dejiny medicíny, históriu jednotlivých vedných odborov a význam-
ných lekárok a lekárov v dejinách.90

Najťaživejším problémom bolo od začiatku umiestnenie oddelenia, resp. 
vhodné pracovné podmienky pre jeho zamestnancov. Sám Miloš Tichý píše: 
„Začínalo sa na zelenej lúke.“91 Znamená to, že oddelenie sa zrodilo v podstate 
z ničoho, len na báze ľudí, ktorí chceli spoločnú myšlienku pretvoriť v cieľ ve-
decko-výskumného pracoviska s kultivovanými priestormi a možnosťou konti-
nuálnej cieľavedomej práce.

87 Ibidem, 1-2.
88 AÚSOLALE, Miloš Tichý, Rozhodnutie rektora Univerzity Komenského v Bratislave.
89 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D.: Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva 

Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990-2000), s. 17. Na začiatku bolo oddeleniu 
pridelených až sedem pracovných miest s finančným zabezpečením. Ďalšou zamestnankyňou bola Eva Odle-
rová, ktorú si však vedúci Ústavu sociálneho lekárstva ponechal na svojom pracovisku. TICHÝ, M.: Začínalo 
sa na zelenej lúke, s. 25. Helena Drappanová po krátkom čase pracovisko takisto opustila a venovala sa ďalej 
oblasti, ktorú vyštudovala – právu. Ibidem, s. 17.

90 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D.: Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva 
Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990-2000), s. 17.

91 TICHÝ, M.: Začínalo sa na zelenej lúke, s. 25.
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Prvé umiestnenie inštitúcie bolo provizórne v priestoroch Ústavu sociálneho le-
kárstva na Dunajskej ulici, č. 1.92 Prvým oficiálnym pôsobiskom boli miestnosti na 
Svoradovej ulici (vtedajšej Nešporovej ulici), č. 1. Budova prislúchala Rektorátu 
UK a oddeleniu pripadli dve miestnosti a dlhá chodba následne vyplnená knihov-
ničkami. Ako píše Miloš Tichý: „Prostredie skromné, ale pre nás milé útulné, neza-
budnuteľné.“93 Čoskoro ale nasledoval ďalší presun, a to na Miletičovu ulicu, č. 14. 
Zamestnancom oddelenia pričastým sťahovaním chýbal bližší kontakt s fakultou. 
Aj preto vznikli odborné semináre, na ktorých sa často zúčastňovali i zamestnanci 
fakulty na Sasinkovej ulici v Bratislave.94 Tieto semináre sa uskutočňovali na pravi-
delnej báze už od septembra 1990, zo začiatku dokonca každý mesiac.95 Semináre 
mali vysokú úroveň a pravidelne sa medzi prezentujúcimi striedali jednotliví za-
mestnanci oddelenia, ktorí aj týmto spôsobom prezentovali svoje parciálne výsledky 
vedecko-výskumnej činnosti. Seminárov sa zúčastňovali ako historici, tak aj lekári 
a odborníci z iných oblastí.96

V roku 1993 získalo Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva nový priestor 
v starej podkrovnej časti budovy Nových teoretických ústavov na Sasinkovej ulici, 
č. 2, kde sídli do dnešných dní. Hlavne v prvých rokoch svojej existencie sa Odde-
lenie histórie medicíny a zdravotníctva preukázalo ako veľmi aktívne pracovisko. 
V priebehu štyroch rokov zorganizovalo viac ako tridsať odborných seminárov na 
rôzne témy, predovšetkým k dejinám LF UK.97 Zamestnanci oddelenia spolupraco-
vali s veľkým množstvom lekárov, ktorí sa spolupodieľali na jednotlivých témach 
výskumu. Za všetkých môžeme spomenúť napríklad Jozefa Buchvalda, Gustáva Ča-
tára, Zoltána Oláha, Michala Valenta,98 Rudlolfa Moravca, Alicu Kappelerovú, Ka-
rola Kappelera, Jozefa Čárskeho, Jozefa Beňušku, Ivana Satka, Petra Stanka a mno-
hých ďalších.

V roku 1994 dosiahol Miloš Tichý dôchodkový vek a napriek jeho snahe zostať 
na fakulte musel odísť. Po štvorročnom pôsobení na pozícii vedúceho Oddelenia his-
tórie medicíny a zdravotníctva musel inštitúciu, ktorú sám zakladal opustiť. Ako sám 
v roku 2000 pri príležitosti desiateho výročia vzniku oddelenia napísal: Zdalo sa, že 
moje životné šťastie je zavŕšené. Naivne som si myslel, že tak ako všade na svete, za 
malý nepatrný honorár, ba aj zadarmo tu budem môcť stráviť dôchodkový vek, sa-
mozrejme pri plnej pracovnej aktivite, ak mi ju umožní vek a zdravie. Žiaľ tento sen 
mojej staroby sa rozplynul ako ranná hmla. Po zavŕšení 65. roku života, ktorý som 

92 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D.: Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva 
Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990-2000), s. 17.

93 TICHÝ, M.: Začínalo sa na zelenej lúke, s. 26.
94 Ibidem, s. 26.
95 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D.: Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva 

Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1990-2000), 18.
96 Ibidem, s. 18. Pozri tiež: PAVLÍKOVÁ, Ľ.: Semináre k dejinám Lekárskej fakulty UK, 7.
97 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – SEDLÁČKOVÁ, E. – HEŘMANOVÁ, D. – BIŠČOVÁ, E. – OZOROVSKÝ, V.: Historic-

ké okolnosti vzniku Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, s. 90.

98 Michal Valent s oddelením spolupracuje do dnešných.
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celý strávil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, musel som 
odísť. Nezatrpkol som. Oddelenie, ktoré som založil a pomohol budovať, je podnes 
mojím druhým domovom.“99

Po odchode Miloša Tichého z LF UK putovali jeho kroky na Slovenskú zdravot-
nícku univerzitu, kde sa s viacerými kolegami (medzi ktorými nechýbali Ján Štencl 
či Michal Valent). spolupodieľal na vytvorení viacerých monografií. Po Milošovi 
Tichom sa vedúcim oddelenia stal Milan Beniak.

Prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc., rodák z Kozároviec, v okrese Levice študoval 
na LF UK v rokoch 1951 – 1957 a vzápätí nastúpil na Katedru sociálneho lekárstva, 
kde pôsobil až do roku 2002. Od roku 1982 sa stal vedúcim katedry a po odcho-
de Miloša Tichého do dôchodku sa stal tiež vedúcim Oddelenia histórie medicíny 
a zdravotníctva.100 Popri bohatej vedecko-výskumnej a pedagogickej aktivite v ob-
lasti lekárskych vied bol častým spolupracovníkom Miloša Tichého pri koncipovaní 
viacerých prác z dejín fakulty a jej jednotlivých útvarov. Medzi najvýznamnejšie 
diela tandemu Beniak – Tichý patrí zaiste vedecká monografia Dejiny Lekárskej fa-
kulty Univerzity Komenského, I. časť, ktorá zostane dlho neprekonaná, keďže jej 
koncipovanie je viac-menej založené a informáciách z archívnych dokumentov LF 
UK. Milan Beniak s Milošom Tichým spolupracovali tiež na parciálnych problé-
moch v súvislosti s dejinami fakulty a tiež významnými osobnosťami LF UK.

Z lekárov na Katedre (neskôr Ústave) sociálneho lekárstva spolupracoval Miloš 
Tichý najmä s Milanom Beniakom a s Vojtechom Ozorovským, ktorý sa po odchode 
Milana Beniaka do dôchodku stal prednostom Ústavu sociálneho lekárstva (neskôr 
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky) a taktiež vedúcim oddelenia. Rodák 
z Košíc a naturalizovaný Petržalčan Vojtech Ozorovský sa dodnes venuje širokému 
spektru historicko-medicínskych prác. Počas jeho pôsobenia na LF UK (od roku 
1976) sa venoval primárne dejinám dermatovenerológie na Slovensku, Dermatove-
nerologickej kliniky LF UK a problematike boja proti pohlavným chorobám. Medzi 
jeho posledné veľké diela patrí tzv. storočnica, resp. bilingválna publikácia zhrňu-
júca storočnú existenciu LF UK s názvom 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave/100 Years of Faculty of Medicine of Comenius University 
in Bratislava, ktorá vyšla v roku 2019 pri príležitosti stého výročia založenia fakulty. 
Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. mal v súvislosti s oslavami vzniku fakulty 
slávnostný príhovor a za svoje účinkovanie na fakulte ako aj na univerzite dostal 
pamätnú medailu UK aj LF UK.

Od roku 2001, odkedy je Vojtech Ozorovský prednostom ústavu a vedúcim od-
delenia, spoločne so svojimi kolegyňami Euláliou Sedláčkovou a Ľudmilou Pavlí-
kovou101 spolupracovali na mnohých vedeckých publikáciách a svižne rozvíjali spo-
luprácu s jednotlivými teoretickými ústavmi aj klinickými pracoviskami LF UK.102 

99 TICHÝ, M.: Začínalo sa na zelenej lúke, s. 26.
100 OZOROVSKÝ, V.: Profesor MUDr. Milan Beniak, DrSc. – významná osobnosť sociálneho lekárstva, zdravot-

nej výchovy a histórie medicíny, s. 177.
101 Neskôr Ľudmilou Horníkovou Pavlíkovou.
102 ŠKOVIEROVÁ, A. - ROŠKOVÁ, D. (eds.): Sociálne a humanitné vedy vo vzťahu k medicíne, farmácii a prí-
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Jednou z ich náplní bola i spoluorganizácia medzinárodných sympózií k dejinám 
medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. S týmito pravidelnými stretnutiami sa 
začalo už v roku 1992 a pokračovatelia odkazu Miloša Tichého sa ich snažia cyklic-
ky opakovať naďalej.

Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny,
farmácie a veterinárnej medicíny

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva od svoj-
ho vzniku úzko spolupracovalo s pracoviskami podobného zamerania z okolitých 
krajín. Spolupráca prebiehala najmä s českými univerzitami, predovšetkým 1. lekár-
skou fakultou Karlovej univerzity a Lekárskou fakultou Karlovej univerzity v Plzni. 
Vzájomné kontakty sa postupne prehlbovali, čo vyústilo v myšlienku usporiadať 
sympózium k dejinám československej medicíny a farmácie vo svetovom kontexte. 
V lete roku 1992 sa uskutočnilo prvé stretnutie historikov medicíny stredoeurópske-
ho priestoru pri príležitosti 130. výročia Železničnej nemocenskej poisťovne na čes-
kej západnej dráhe v Plzni.103 V priestoroch kongresového centra Lekárskej fakulty 
Karlovej univerzity v Plzni sa stretlo viac ako sto lekárov, farmaceutov, historikov 
a ďalších odborníkov z Českej a Slovenskej republiky (v tom čase ešte spoločnej 
federácie), Nemecka a Rakúska, aby sa aktívne podieľali na konferencii.104 Za Od-
delenie histórie medicíny a zdravotníctva sa udalosti plánovali zúčastniť všetci jeho 
zamestnanci, čo môžeme čítať v korešpondencii Miloša Tichého. 23. januára zaslal 
list predsedovi organizačného výboru a zároveň prezidentovi podujatia prof. MUDr. 
RNDr. Jaroslavovi Slípkovi, DrSc.105 Na sympóziu sa teda zúčastnili vedúci odde-
lenia Milan Beniak, Miloš Tichý, Helena Drappanová, Darina Heřmanová, Ľudmila 
Pavlíková a Eulália Sedláčková. Mená zamestnancov oddelenia sa nachádzali až pri 
štrnástich z celkovo sto príspevkov. V roku 1993 vyšiel tiež zborník z tejto konfe-
rencie ako supplementum Plzenského lekárskeho zborníka s podtitulom Historie čs. 
mediciny a farmacie ve světovém kontextu.106

Plzenským stretnutím sa započalo datovanie cyklických stretnutí lekárov, farma-
ceutov, veterinárnych lekárov, historikov, archivárov, zamestnancov múzeí, knižníc 
a ďalších odborných a vedeckých ustanovizní. Druhé sympózium sa uskutočnilo 
v roku 1994 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách a organizovalo ho Oddelenie his-
tórie medicíny a zdravotníctva. Podľa Milana Beniaka, ktorý bol prezidentom II. 

buzným disciplínam (Výberový bibliografický prehľad publikácií do roku 2018), s. 63-65, 159-160. 
A. - ROŠKOVÁ, D. (eds.): Sociálne a humanitné vedy vo vzťahu k medicíne, farmácii a príbuzným disciplínam
(Výberový bibliografický prehľad publikácií do roku 2018), s. 63-65, 159-160
103 Dokumenty prislúchajúce k účasti Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva na sympóziu sa nachádzajú v: 

AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, I. sympózium.
104 OZOROVSKÝ, V. – HORNÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Ľ.: 20-ročná história medzinárodných sympózií k dejinám 

medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 180.
105 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, I. sympózium.
106 SOBOTKA, P – SLÍPKA, J. (eds.): Historie čs. mediciny a farmacie ve světovém kontextu. Symposium pořáda-

né v Plzni 7. – 10. července 1992. Plzeňský lékařský sborník, Supplementum 66/1993, 280 s.



152

Historia Medicinae Slovaca V.Štúdie

medzinárodného sympózia k dejinám medicíny a farmácie, nemalo usporiadanie toh-
to podujatia v Slovenskej republike precedens.107 Organizačný výbor vychádzal zo 
skúseností svojho úspešného predchodcu, vtedy ešte československého sympózia.108 
Podľa zoznamu prihlásených sa malo na sympóziu zúčastniť 95 autorov.109 Zo za-
mestnancov oddelenia sa k pôvodným autorom z prvého ročníka pridala aj sekre-
tárka oddelenia Elena Biščová, za Ústav sociálneho lekárstva sa okrem prednostu 
Milana Beniaka zúčastnili Eva Chandogová, Margita Moravcová, Eva Odlerová, 
Vojtech Ozorovský, Miluše Remišová a Anna Volná.110 Z konferencie vyšiel Zborník 
príspevkov z vedeckého sympózia.111 Až 19 z celkovo 76 príspevkov vyšlo z pera za-
mestnancov oddelenia. Ako zaujímavosť v súvislosti s týmto podujatím možno spo-
menúť možnosť pre účastníkov letieť helikoptérou ponad vrchy Vysokých Tatier.112

3. česko-slovenské sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medi-
ciny s mezinárodní účastí sa konalo v Benešove pri Prahe. Hlavným organizátorom 
bol Ústav dějin lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a prezidentom podu-
jatia bol jeden zo zakladateľov tradície sympózií prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, 
DrSc.113 Zamestnanci oddelenia sa podieľali na štyroch referátoch.114 Keďže Miloš 
Tichý už nebol zamestnancom LF UK, hlavným zástupcom oddelenia na podujatí 
bola doc. PhDr. Ľudmila Pavlíková, CSc.115 Sympózium sa v roku 1996 rozrástlo 
o veterinárnu medicínu a zmenilo tým tiež svoj názov.

Pod záštitou rektora UK a dekana LF UK sa od 1. do 3. júla 1999 konal štvrtý 
ročník sympózia pri príležitosti 80. výročia vzniku LF UK. To bol tiež dôvod, prečo 
sa organizácia podujatia oneskorila o jeden rok. Prezidentom sympózia bol tak isto 
ako pri druhom ročníku prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a zároveň vedúci 
Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Milan Beniak. Okrem iných referátov, 
zaujal najmä ten, v ktorom bývalé kolegyne vzdali úctu svojmu priateľovi Milošovi 
Tichému v príspevku Doc. PhDr. Miloš Tichý, CSc., nestor dejín LF UK v Bratisla-
ve.116 Zo sympózia vyšiel v roku 2000 recenzovaný zborník príspevkov.117 

107 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, II. sympózium, BENIAK, M.: Prvé slovenské Me-
dzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie, s. 1.

108 Ibidem, s. 1.
109 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, II. sympózium, Medzinárodné sympózium 

k dejinám medicíny a farmácie vo Vysokých Tatrách v dňoch 8. – 10. júna 1994. Zoznam prihlásených k 31. 
januáru 1994.

110 Ibidem.
111 BENIAK, M. (ed.): Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Zborník príspevkov z vedeckého 

sympózia 8. – 10. júna vo Vysokých Tatrách, 200 s.
112 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, II. sympózium, Žiadosť o umožnenie vyhliadkových 

letov helikoptérou pre účastníkov Medzinárodného sympózia k dejinám medicíny a farmácie. K tomu tiež: 
OZOROVSKÝ, V. – HORNÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Ľ.: 20-ročná história medzinárodných sympózií k dejinám 
medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 181.

113 Ibidem, s. 181.
114 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, III. sympózium, Program, 3. česko-slovenské 

sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny s mezinárodní účastí.
115 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, III. sympózium, Oznámenie Dekanátu LF UK.
116 SEDLÁČKOVÁ, E. – PAVLÍKOVÁ, Ľ. – HEŘMANOVÁ, D.: Doc. PhDr. Miloš Tichý, CSc., nestor dejín LF 

UK v Bratislave, s. 91-93.
117 PAVLÍKOVÁ, Ľ. – BENIAK, M. et al. (eds.): História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte 
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V roku 2001 sa uskutočnilo prvé sympózium v novom miléniu v priestoroch 
Vojenskej lekárskej akadémie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Organizačnému 
výboru predsedal doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Abstrakty prednesených prí-
spevkov boli v zborníku, ktorý účastníci prevzali pri prezencii.118 Pokračovanie 
tradície nebolo neporušené ani dva roky nato v roku 2003, keď sa 6. medzinárodné 
sympózium konalo v Košiciach. 108 príspevkov odznelo v troch sekciách. Pre-
zidentom sympózia bol prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky 
a zároveň vedúci Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva doc. MUDr. Vojtech 
Ozorovský, CSc.119 V Archíve Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky sa 
k spomínanému sympóziu nachádza bohatý materiál.120 Zborník príspevkov bol 
nahratý na CD. V roku 2005 sa konalo siedme pokračovanie sympózií v Olomouci. 
Za organizačný výbor sympózia bola za oddelenie určená Ľudmila Pavlíková.121 
Zo 62 prihlásených referátov vytvorili usporiadatelia zborník abstraktov.122 27. – 
29. júna 2007 sa uskutočnilo ôsme medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, 
farmácie a veterinárnej medicíny. Miestom stretnutia bol Martin a prezidentom 
bol opäť Vojtech Ozorovský. Organizačný výbor pod vedením PhDr. Márie Bujal-
kovej, PhD. pripravil pre účastníkov 62 príspevkov. Tak ako to bolo v Košiciach, 
aj z Martina odchádzali účastníci s recenzovaným zborníkom nahratým na CD.123 
Deviate sympózium prebiehalo v Brne pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Charlesa Darwina a výročia zakladania nových vysokých škôl. Z 37 príspevkov od 
43 autorov a spoluatorov vznikol zborník abstraktov aj zborník príspevkov na CD. 
Podujatie organizačne zaštítila Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno.124

Desiate sympózium sa opäť konalo v Bratislave v Kongresovej sále Ministerstva 
zdravotníctva SR 28. - 29. júna 2012. Prezidentom podujatia bol Vojtech Ozorovský 
a organizačný tím na čele s Ivanou Vojtekovou, taktiež z Ústavu sociálneho lekárstva 
a lekárskej etiky, pripravil pre účastníkov mimoriadnu udalosť, a to takú, že zborník 
zo sympózia bol pripravený a vytlačený už pred samotným zahájením akcie.125 Bra-
tislavské sympózium bolo posledným stretnutím dvoch pôvodných zamestnankýň 
oddelenia, docentiek Ľudmily Horníkovej Pavlíkovej a Eulálie Sedláčkovej.

vývoja európskej vedy 20. storočia, 303 s. Viac k sympóziu pozri: KOHOUT, J.: 4. mezinárodní sympozium 
k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Bratislava, 1. – 4. července 1999, s. 734.

118 OZOROVSKÝ, V. – HORNÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Ľ.: 20-ročná história medzinárodných sympózií k dejinám 
medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 181.

119 Ibidem, s. 182.
120 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, VI. sympózium, Príspevky domácich účastníkov, 

Príspevky zahraničných účastníkov, Korešpondencia, Konferenčné poplatky, Prípravný materiál, Program.
121 AÚSOLALE, Medzinárodné sympóziá k dejinám medicíny, VII. sympózium, 7. česko-slovenské sympozium 

k dějinám medicíny, veterinární mediciny a farmacie v Olomouci 8. – 10. června 2005.
122 OZOROVSKÝ, V. – HORNÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Ľ.: 20-ročná história medzinárodných sympózií k dejinám 

medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 182.
123 Ibidem, s. 182. Pozri tiež recenzné posudky Ladislava Badalíka a Eulálie Sedláčkovej: AÚSLALE, Medziná-

rodné sympóziá k dejinám medicíny, VIII. Sympózium, Recenzné posudky.
124 OZOROVSKÝ, V. – HORNÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Ľ.: 20-ročná história medzinárodných sympózií k dejinám 

medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 182-183.
125 VOJTEKOVÁ, I. – OZOROVSKÝ, V. – DOBIÁŠOVÁ, E. – KNEZOVIĆ, R. (eds.): Fragmenty z dejín medi-

cíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník vedeckých prác, 280 s.
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Jedenáste sympózium sa konalo od 26. júna do 27. júna 2015 v Ústí nad Labem 
s podtitulom Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a vete-
rinární medicíny. Z oddelenia sa ho zúčastnili Vojtech Ozorovský a Matej Gogola. 
Hoci sa pre meškanie vlaku sami oneskorili o niekoľko hodín a zúčastnili sa až 
záverečného posedenia, Vojtech Ozorovský prebral pomyselnú štafetu a prisľúbil 
organizáciu podujatia o tri roky v Bratislave.

Dvanáste sympózium sa uskutočnilo v Bratislave na pôde LF UK a hlavnou té-
mou bola Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Českoslo-
venskej republiky. Z podujatia vyšiel zborník v tretej sérii „domáceho“ zborníka ve-
deckých prác Historia Medicinae Slovaca.126 Záštitu nad sympóziom prebrali rektor 
UK Karol Mičieta i dekan LF UK Juraj Šteňo, prezidentom bol Vojtech Ozorovský, 
hlavnými organizátormi Ivana Vojteková, Adam Mesiarkin a Matej Gogola.127 Sym-
pózium bolo venované stému výročiu založenia Československej republiky a témy, 
ktoré na ňom odzneli súviseli priamo s hlavnou líniou podujatia.

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva od roku 2015

Od 1. septembra 2014 začal na oddelení pracovať absolvent Filozofickej fakul-
ty UK Matej Gogola. V dovtedajšom zameraní sa orientoval na staršie všeobecné 
dejiny, z ktorých obhájil v auguste 2014 dizertačnú prácu v oblasti byzantskej du-
chovnej kultúry. V rámci denného doktorandského štúdia sa zúčastnil dvojsemes-
trálneho pobytu v rámci Erasmu na Institut für Alte Geschichte und Altertumskun-
de, Papyrologie und Epigraphik na Universität Wien vo Viedni a päťmesačnej stáže 
v súvislosti s národným štipendijným programom na Кафедрe истории южных 
и западных славян Исторического факультета Московского государстевного 
университетаимени М. В. Ломоносова в Москве.

Na miesto nastúpil po odchode Eulálie Sedláčkovej do dôchodku.128 V letnom 
semestri akademického roku 2014/2015 sa zapojil do výučby v rámci povinného 
predmetu sociálne lekárstvo, ktoré je rozdelené do piatich tematických okruhov. 
Jeden z týchto okruhov sa venuje dejinám medicíny vo svete a na dnešnom úze-
mí Slovenska.

V akademickom roku 2016/2017 bol na polovičný úväzok prijatý Adam Me-
siarkin, takisto absolvent študijného odboru História na Filozofickej fakulty UK, 
avšak so zameraním na slovenské dejiny. V súvislosti s jeho štipendijnými pobytmi 
možno spomenúť jeho viacročné pôsobenie na Jagellonskej univerzite v Krakove 
(Erasmus, Ceepus, Vyšehradský fond) či Varšavskej univerzite (Ceepus). Čerpal 
štipendium Ernsta Macha, Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a vý-

126 GOGOLA, M. – MESIARKIN, A. – VOJTEKOVÁ, I. (eds.): Medicína, farmácia a veterinárna medicína v ob-
dobí vzniku Československej republiky. 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinár-
nej medicíny. Historia Medicinae Slovaca III., 205 s.

127 Viac: GOGOLA, M.: 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 
255-257; VOJTEKOVÁ, I.: K dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, s. 33.

128 AÚSOLALE, Eulália Sedláčková.
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skum vo Viedni. Po tom, ako Ľudmila Horníková Pavlíková odišla do dôchodku, 
získal na pracovisku plný úväzok.129

Obaja boli organizátormi a spoluorganizátormi viacerých konferencií a participo-
vali na projektoch Vega, Fondu na podporu umenia či APVV.

Hlavným dôvodom prijatia oboch čerstvých absolventov doktorandského štúdia 
na Filozofickej fakulte bola práca na jubilejnej publikácií k stému výročiu LF UK 
v roku 2019. Súčasťou výskumu jednotlivých pracovísk a fakulty ako celku bola 
i úspešná žiadosť o grant VEGA s číslom 1/0459/18 a názvom Dejiny Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti 
a veda od autonómie po následky Februárového prevratu. V roku 2019 sa oddelenie 
podieľalo na vydaní bilingválnej slovensko-anglickej výročnej publikácie k zalo-
ženiu LF UK 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave/100 
Years of Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava.

Od akademického roku 2018/2019 obaja zamestnanci vedú na fakulte povinne 
voliteľné predmety, a to úvod k dejinám medicíny a Introduction to the History of 
Medicine (Matej Gogola) a History of Medicine in Slovakia (Adam Mesiarkin).130 Na 
oddelení je taktiež možné písať diplomovú prácu z dejín medicíny. Doposiaľ úspeš-
ne odovzdalo diplomovú prácu šesť študentov, v horizonte nasledujúcich dvoch aka-
demických rokov sa ráta s ďalšími tromi.

Historia Medicinae Slovaca

Od roku 2017 vychádza na Oddelení histórie medicíny a zdravotníctva Ústa-
vu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK recenzovaný zborník zameraný 
na dejiny medicíny. Svojim zameraním ide o unikát v stredoeurópskom priestore, 
keďže číslo, ktorého príspevok vážený čitateľ v tejto chvíli číta, je už piatym v po-
radí. Periodikum zamerané na dejiny medicíny a zdravotníctva je akýmsi pokračo-
vaním dávnejšej tradície, ktorá na oddelení existovala ešte počas pôsobenia jeho 
zakladateľa Miloša Tichého. Vtedy to boli tzv. decembrové semináre z Dunajskej 
ulice, kde v tom čase oddelenie sídlilo.131 A akýmsi väčším seminárom by mohla 
byť konferencia a konferencia z roku 2016 k 450. výročiu najznámejšieho stredo-
európskeho lekára Jána Jessenia odštartovala vydávanie recenzovaného zborníka 
Historia Medicinae Slovaca. Konferencia konaná 8. decembra 2016 pod záštitou 
dekana LF UK Juraja Šteňa, na ktorej sa úvodného slova zhostil prorektor UK 
a vedúci Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave Vincent 
Múcska, hostila historikov a lekárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny i Srb-
ska a tak sa zaslúžene tituluje prídomkom – medzinárodná.

129 AÚSOLALE, Ľudmila Horníková-Pavlíková.
130 K tomu: 66. zápisnica zo zasadania Vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, konaného 

dňa 17. 5. 2018. Citované 20. 02. 2020. Dostupné na internete: https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_
fakulte/dokumenty/Zapisnice_z_Vedenia_LF_UK/66._zapisnica_VLF_-__17.5.2018.pdf.

131 GOGOLA, M. – RYBÁR, L. (eds.): Ján Jessenius (1566 - 1621). Ľudia a doba. Historia Medicinae Slovaca I., s. 7.

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/dokumenty/Zapisnice_z_Vedenia_LF_UK/66._zapisnica_VLF_-__17.5.2018.pdf
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/o_fakulte/dokumenty/Zapisnice_z_Vedenia_LF_UK/66._zapisnica_VLF_-__17.5.2018.pdf
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Druhé číslo zborníka vyšlo v júni 2018 a zameriavalo sa na slovenských lekárov 
v zahraničí a zahraničných lekárov na Slovensku.132 Tretie číslo zamerané na výročie 
vzniku Prvej Československej republiky sme spomínali vyššie, keďže závery 12. 
medzinárodného sympózia boli zhrnuté práve do tohto periodika a zatiaľ predpo-
sledné štvrté číslo bolo venované stému výročiu založenia LF UK.133

Záver

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekár-
skej etiky LF UK sa počas tridsiatich rokov svojej existencie dôstojne etablovalo na 
fakulte. Zo začiatku v ňom pracovalo šesť zamestnancov a šlo prevažne o ženský 
kolektív. Dnes v ňom pracujú traja zamestnanci a ide o čisto mužský tím.

Oddelenie prešlo počas svojej existencie viacerými zmenami, mnohými sťahova-
niami a jeho pracovníci zapísali niekoľko-tisíc stránok papiera, ktorých výsledkom 
je množstvo publikácií, či už vedeckých monografií, vedeckých štúdií v časopisoch 
a zborníkoch alebo odborných či populárno-vedeckých článkov. Oddelenie v novo-
dobej histórii stálo pri všetkých dôležitých výročiach fakulty, nevynímajúc to po-
sledné – najokrúhlejšie – sté.

V prílohe článku prikladáme bibliografický zoznam prác zamestnancov Oddele-
nia histórie a zdravotníctva od 1. apríla 1990 do 31. decembra 2019. Bibliografický 
zoznam je radený chronologicky. Recenzie a informačné články doň neboli zahr-
nuté. Autor čerpal z evidencie publikačnej činnosti dostupnej na stránke LF UK: 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC.

Summary

The History of Medicine at the Faculty of Medicine,
Comenius University in Bratislava. 30th Anniversary
of the Section of History of Medicine and Health System

Matej Gogola

The History of Medicine became part of education and research at medical facul-
ties in 1906 under the leadership of Karl Sudhoff (1853 - 1938). The oldest institute 
of medical history was established on 1 April 1906 in Leipzig. Just a year later, the 
institution began publishing the first journal devoted to the field. Until 1945 simi-
lar institutions were etablished at universities of Vienna (1914), Würzburg (1921), 

132 GOGOLA, M. – DANIŠ, M. (eds.): Zahraniční lekári na Slovensku. Slovenskí lekári v zahraničí. Historia 
Medicinae Slovaca II., 160 s.

133 GOGOLA, M. - MESIARKIN, A. - DANIŠ, M. (eds.): 100 rokov univerzitného lekárskeho vzdelávania na 
Slovensku. 100 rokov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 187 s.

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC
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Prague (1924), Freiburg (1926), Frankfurt (1927), Leiden (1928), then in Berlin, Bue-
nos Aires, Athens, Bonne, Cluj-Napoca, Florence, Istanbul, Krakow, Moscow, Mu-
nich, etc. First institution for medical history in Central Europe was founded at the 
oldest university of Central European area Charles University in Prague. In 1924 was 
established Institute for medical history under the leadership of Ondřej Schrutz at 
today’s 1st Faculty of Medicine. Just three years later, a similar department was estab-
lished in Bratislava. In 1927 was founded Institute for Medical History, Philosophy 
and Hodegetics. First (and also last) head of the institute was pathological anatomist 
Professor Antonín Spilka. This institution existed until 1938. A number of experts, 
especially doctors of medicine, dealt with the history of medicine at Faculty of Med-
icine, Comenius University in Bratislava. However, official section was estabilished 
on 1 April 1990. It was founded by Assoc. prof. Miloš Tichý, PhD., who dealt with the 
history of medicine (especially, history of Faculty of Medicine, Comenius University 
in Bratislava) from 1970s. In 2020 Section of the History of Medicine and Health Sys-
tem celebrates its 30th anniversary. Since 2017 publishes peer-reviewed proceedings 
called Historia Medicinae Slovaca. This paper is a part of its 5th volume.
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Recenzie, správy a podujatia

Weber, J.: Vladárske čítanie, tr.: Brodňanská, E. – Koželová, A. – 
Juríková, E. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2019, 288 s.

Erika Brodňanská a Adriána Koželová z Inštitútu romanistiky Filozofickej fakul-
ty Prešovskej univerzity spolu s Erikou Juríkovou z Katedry klasických jazykov Fi-
lozofickej fakulty Trnavskej univerzity preložili latinsko-nemecký spis prešovského 
lekára a lekárnika Jána Webera (1612 – 1684). V čase, keď zastával úrad mestského 
richtára napísal v roku 1665 dielo Lectio principum (Levoča, 1665) ako súčasť poli-
tickej trilógie. Weberova trilógia obsahovala dve vladárske zrkadlá a heraldický spis 
s výkladom o erbe mesta Prešov. Dielo Lectio principum, vydané v recenzovanom 
preklade pod názvom Vladárske čítanie, adresoval autor mladým adeptom na poli-
tický úrad. Vladárske zrkadlo je literárny útvar, v ktorom autor predkladá ideálny 
obraz vladára pre každého, kto by chcel zastávať akýkoľvek úrad v správe mesta 
alebo krajiny.

Ako je známe, Ján Weber poskytoval ako prvý v Uhorsku vo svojej prešovskej 
lekárni odborné vzdelanie záujemcom o lekárske vedy a farmáciu. Neskôr keď bol 
viac rokov v úrade prešovského richtára (1661 – 1667, 1675 – 1682) usiloval sa odo-
vzdávať svoje vedomosti a schopnosti „najdrahším synom svojho mesta, nováčikom 
vo vládnutí“ (s. 36), a preto napísal vladárske zrkadlo Lectio principum (Vladárske 
čítanie). Ján Weber chcel týmto spisom vštepiť budúcim generáciám pôsobiacim 
v oblasti politiky základné mravné hodnoty a zásady politického správania. Usiloval 
sa zachytiť v spise hodnoty, skrze ktoré možno nájsť pravú cestu k poctivému spôso-
bu života a prostriedky k zachovaniu prosperity štátu (s. 37). Weberovo dielo Lectio 
principum Vladárske čítanie je vlastne kresťanské filozofické uvažovanie o morál-
nych zásadách ideálneho vladára.

V historickom kontexte si nemožno nevšimnúť, že Weber nevenoval svoje dielo 
panovníkovi Leopoldovi I., ale 73 členom mestskej a vonkajšej rady v Prešove, čím 
chcel pravdepodobne vyjadriť povedomie autonómie v správe mesta. Richtár Ján 
Weber nepochybne prispel k tomu, že v roku 1665 bolo prijaté rozhodnutie o zria-
dení Evanjelického kolégia v Prešove, ktoré bolo protiváhou ku vtedajšej katolíckej 
jezuitskej Trnavskej univerzite.

Po úvodnom slove a po štúdii o autorovi a jeho diele (s. 6-15) nasleduje v recen-
zovanej knihe samotný preklad (s. 16-242). Na každej strane prekladu sa nachádza 
originálny latinsko-nemecký text v naskenovanej podobe. Preklad je zrkadlom naske-
novanej stránky nielen vzhľadom na obsah, ale aj vzhľadom na typ písma v origináli 
(kapitálky, kurzíva). Čitateľ tak môže pohodlne vyhľadať a porovnať preklad zaují-
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mavých častí priamo v originálnom texte. Vďaka mennému a zemepisnému registru 
(s. 266-286) sa môže kedykoľvek vrátiť na miesto v texte, o ktoré má neskôr záujem.

Preklad a ani pôvodný text nie je rozdelený na kapitoly. Výraznejšie sú od seba 
oddelené iba prológ a vlastný text spisu. Medzi obe časti spisu sú vložené panegy-
riky, oslavné básne na autora a dielo. Spočiatku sa text prekladu číta ťažšie, kým si 
čitateľ nezvykne na barokovú rétoriku. Potom sa však čítanie stane ľahkým a schop-
ným nasýtiť ducha. Čitateľ nestráca niť ani pri čítaní zložitých súvetí, obvyklých 
v latinskom texte, v ktorom sú vedľa seba nakopené slová s podobným významom. 
Málokto si pritom uvedomuje, aké majstrovstvo si vyžaduje preložiť rôzne básnické 
formy, a pritom zachovať metrické a estetické kritériá. Nie sú to však len oslavné 
básne medzi prológom a textom spisu, ale tiež množstvo veršovaných citátov, ktoré 
sa nachádzajú v texte.

Prostredníctvom rôznych príbehov a príkladov autor nabáda nositeľov politickej 
moci ku kresťanským cnostiam, k mravnosti a k úcte k nadriadeným a podriadeným. 
Toto množstvo príkladov z biblie, mytológie, z antických a stredovekých diel, ba 
dokonca aj z diel najnovších autorov, poskytuje dnešnému čitateľovi možnosť kon-
frontovať sa so vzdelaním a prameňmi, ktoré boli známe vo Weberovej dobe. Vzhľa-
dom na to, že autor spisu podľa zvyku svojej doby neuvádzal pramene, z ktorých 
čerpal svoje myšlienky a príklady, vznikla potreba vypracovať kritický poznámkový 
aparát. Bez neho by súčasný čitateľ nebol schopný na niektorých miestach pochopiť 
obsah preloženého textu. Dnes prekvapuje vzdelanostná úroveň adresátov Weberov-
ho spisu, ktorí ho používali bez vysvetľujúcich poznámok. Je to zvláštny pocit čítať 
dielo adresované vzdelanému čitateľovi zo 17. storočia. Popravde, musíme sa pri-
znať, že veľmi oceňujeme, že po anglickom resumé je zaradený výkladový slovník 
mien historických, biblických a mytologických postáv Kto je kto v spise Vladárske 
čítanie (s. 245-262).

Už z prológu je zrejmé, že Ján Weber postavil a rozvinul myšlienkovú stavbu 
svojho spisu na výroku z delfskej veštiarne Nosce te ipsum (Poznaj sám seba). Podľa 
neho sebapoznanie je nevyhnutné pre dobrý a cnostný život a do nešťastia sa dostá-
vajú krajiny, kde vladár vedie neusporiadaný život, nechce sa učiť a prijímať rady 
od skúsených a učených mužov. Weber uvádza v spise štyri oslie bremená, ktoré 
vladári a králi sotva vládzu zniesť: závisť a nenávisť (s. 119), nezrelé uvažovanie 
ľudu a túžba haniť (s. 121), vierolomnosť (s. 127) a nevďak (s. 130). Ťarcha vlády 
podľa neho spočíva na troch princípoch: rozhodovanie, moc a veľká vážnosť (s. 
148). Vnútorné rozhodovanie vladára vyviera z trojnásobného prameňa: z povahy, 
výchovy a zo skúseností (s. 163). Okrem troch uznávaných cností vladára, ktorými 
sú vľúdnosť, obratnosť a bystrý duch, je podľa Webera nevyhnutné, aby z neho vy-
žarovala tiež radosť z vykonávaného úradu (s. 213). Na koniec zaradil Weber ako 
syntézu svojho spisu, výklad o symbolike častí trónu v Jeruzalemskom chráme, kto-
rý dal postaviť najmúdrejší kráľ Šalamún (s. 239, porov. 1 Kr 10,18 - 20).

Nikto nepochybuje o záslužnosti prekladateľskej práce a sprístupňovania his-
torických dokumentov, no málokto si vie predstaviť, že dôslednosť práce niekedy 
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vyžaduje aj výskum v archívnych dokumentoch. V recenzovanom preklade museli 
napríklad prekladateľky overovať údaje v Štátnom archíve v Prešove vo fonde Ma-
gistrátu mesta Prešov (s. 10). No ani tento zodpovedný prístup nestačil pri identifi-
kácii iniciálok mena jedného učeného teológa M. J. M. P., ktoré zostali v preklade 
bez vysvetlenia (s. 139). Pritom sa na danú dobu pozoruhodne snažil potvrdiť vzne-
šenosť a nadradenosť ženského pokolenia.

Martin Zborovjan

LABANCOVÁ, I. – OLEJNÍK, V. – MESIARKIN, A. (eds.): Odborno-
-náučné dokumenty. Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 
17. storočia. Diel 1. Monumenta Linguae Slovacae, vol. III. Brati-
slava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, 530 s.

Séria kritických vydaní prameňov Monumenta Linguae Slovacae súvisí s projek-
tom grantovej agentúry APVV s názvom Slovacikálne texty z bývalého Uhorského 
kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780). Cieľom uvedeného grantu 
je objavovať, skúmať a sprístupňovať doteraz neznáme písomné pamiatky z nášho 
územia napísané v predspisovnej slovenčine. Iniciatíva riešiteľského kolektívu pod 
vedením profesora Martina Homzu z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave adekvátne reaguje na skutočnosť, že ucelený, 
systematický výskum a publikácia slovacík sa doposiaľ prakticky neuskutočňovali. 
Slovenská historiografia disponuje štúdiami k niekoľkým jednotlivým historickým 
textom (Václava Chaloupeckého či Branislava Varsíka), v tom aj receptárom (ako 
tie Bohuša Kuchára, Gyulu Décsyho alebo Jozefa Nováka). Poznáme lingvistické 
práce – zväčša však zamerané na pramene neskoršieho obdobia a, samozrejme, 
monumentálny počin, Historický slovník slovenského jazyka, roky uskutočňovaný 
(a vydávaný) Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Projekt profesora Homzu je nový formou, ale aj obsahom. Výstupmi z historické-
ho výskumu sú kritické vydania daných prameňov. Sú opatrené kritickými štúdiami 
a komentármi s publikáciou (transkribovaného textu – v tomto prípade z humanis-
tickej kurzívy) plného znenia textu a takisto aj sekundárnymi vedeckými štúdiami, 
ktoré s pomocou spomenutých zdrojov ilustrujú historickú realitu. Čiže tak, ako dek-
laruje zostavovateľka recenzovanej práce, Ivana Labancová, v porovnaní s historic-
kým slovníkom dostáva čitateľ takýmto spôsobom potrebný kontext - ako slov, tak aj 
vďaka slovám celej pamiatky. Projekt je tak logicky „nový“ aj obsahom, pretože sa 
zameriava na doteraz neznáme texty, z rôznych oblastí ľudského života. Ako píše 
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Ivana Labancová v úvode svojej štúdie: „Na začiatku veľkých projektov stojí takmer 
vždy vízia dlhodobej a systematickej práce.“ Edícia Monumenta Linguae Slovaca 
takýmto projektom zaiste je.

Prvé číslo Monumenta Linguae Slovaca z roku 2018 bolo zamerané na prepis 
a komentár právnych dokumentov, slovenských prísah (medzi rôznymi fyzickými 
a právnickými osobami) z Bardejova, Gelnice, Košíc, Levoče, Prešova a Sabinova, 
z 16. až 18. storočia. Tak ako pri tomto čísle, tiež aj pri čísle 3, ktoré je predmetom 
recenzie, je garantom relevancie lingvistického výskumu profesor Pavol Žigo.

Druhá publikácia v sérii, monografia Mesto a jazyk. Bardejov v ranom novoveku 
z roku 2019 nadväzuje na prvú, pretože tiež vychádza z dizertačnej práce bývalého 
študenta Martina Homzu, Petra Benku, v ktorej skúmal socio-lingvistické prepojenia 
v historickej realite ranonovovekého Bardejova.

Predmetné, recenzované tretie číslo série, sa nevenuje oblasti práva. Zostavova-
telia, autori štúdií Ivana Labancová, Adam Mesiarkin a Vladimír Olejník (ktorý bol 
zodpovedný primárne za transkripciu latinských častí) ho nazvali primerane, a to 
Odborno-náučné dokumenty. Zbierka poučení o liečiteľstve a prírode zo 17. storo-
čia. Publikácia analyzuje a sprístupňuje prameň, uložený v Štátnom archíve Prešov, 
v Špecializovanom pracovisku Spišský archív v Levoči, vo fonde Zbierka písomnos-
ti rozličnej proveniencie. Rukopisná knižka datovaná do roku 1601, je katalogizova-
ná pod titulom Schola salernitana de conservanda bona valetudine. Názov je trochu 
mätúci, pretože v skutočnosti nejde o preklad či verziu známeho stredovekého zdra-
vovedného textu, spájaného so slávnou lekárskou školou v Salerne. Ako nás upozor-
ňujú zostavovatelia a ako je zrejmé aj zo samotného textu, z hexametrovej skladby 
preberá sotva pár veršov, ktoré sú (aj s titulom zhodným s nadpisom) uvedené na 
úvodných listoch zbierky. Rukopis receptára (ako prameň zostavovatelia nazvali), 
predstavíme pre účel recenzie najlepšie zároveň s prehľadom štúdií a komentárov.

Úvodnú štúdiu, Niekoľko poznámok k dielu „Schola salernitana de conservanda 
bona valetudine“, napísala aktuálna doktorandka Martina Homzu, Ivana Labancová. 
Jej niekoľko poznámok je súhrnom zásadných informácií vychádzajúcich zo skutoč-
ne vyčerpávajúcej „fyzickej“ identifikácie a interpretácie textu. Tá spočívala v pre-
pise slovensky písaných časti z dobového písma, meritórnom zaradení obsahu(ov) 
jednotlivých častí, predstavení historicko-literárneho kontextu a časti historiografie 
predmetu. Spomenuté sú aj sprievodné črty publikácie textu (forma zápisu, značky, 
skratky) a vstup do lingvistickej problematiky. Viditeľne najsilnejšou časťou prvej 
štúdie je však, podľa nášho názoru, identifikácia jednotlivých pisárskych rúk. Zá-
merne sme preto nespomenuli meno autora novovekého zdroja. Pri archívnej pozícii 
sa uvádza meno Paulus Malus, zvaný Mossoviensis, čiže Mošovský. Ako uvádza 
autorka, Paulus Malus (pôvodne azda Pavol Jablonovský), protestantský učiteľ pô-
vodom z Liptova, začal (minimálne) spisovať svoju vedecko-naučnú zbierku ako 
rektor (nedozvedáme sa akej) školy v Mošovciach. Pôsobil krátko na to ako rektor 
v Modre, ale je možné, že približne v rovnakom čase ako v Mošovciach, pracoval 
aj v Hlohovci. Zo štúdií sa viac o osobnosti autora, alebo hlavného zostavovateľa, 
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nedozvedáme. Odkazujú, žiaľ, na nepočetné, kusé informácie. K čomu sme sa chceli 
dostať je, že Ivana Labancová v štúdií preukázala (s minucióznym priradením jed-
notlivých rúk k jednotlivým listom), že separátne výpisky, či celé fragmenty zapi-
sovalo na listy zbierky až 20 rúk. Pozastavenie sa nad otázkou, prečo to tak vlastne 
bolo, je tým, čo nám možno v prvej zo štúdií chýba. Prepožičiaval snáď učiteľ Mo-
šovský svoju knižku študentom, napríklad na ich študijné cesty? Úvodnú dedikáciu 
Andrejovi Justovi z Necpál podpísal Malus-Jablonovský-Mošovský, ale konkrétne 
akej (a akej veľkej) časti z textu je sám autorom sa už pravdepodobne nedozvieme.

Druhým, spomedzi iných najrozsiahlejším, rozborom a komentárom je štúdia 
Adama Mesiarkina, tiež študenta Martina Homzu, aktuálne zamestnanca Oddelenia 
histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Le-
kárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul Receptár a prírodovedná 
zbierka Pavla Mala v kontexte dejín vied a vlastných zdrojov, odráža jej zámer uká-
zať pôvod jednotlivých častí textu prírodovednej zbierky. Autor uvádza s pomocou 
slovenskej aj zahraničnej historiografie prehľad dejín príslušných vedných odborov 
(botanika, astrológia, zoológia), pri rozdelení vlastnej štúdie na základe „disciplinár-
neho“ rozčlenenia textu prameňa.

Po predstavení botanicko-medicínskej intelektuálnej tradície analyzuje v prvom 
rade slovensky písané časti zbierky, ktoré sú zamerané na predstavenie rastlinných 
liečiv. Výskum ukázal, že majoritným zdrojom slovensky písaných častí sú české 
edície impozantného herbára Pietra Andrea Mattioliho, Tadeáša Hájka (1562) a Ada-
ma Hubera (1596). Päť kníh Mattioliho, neskôr nazývaných ako herbár, vzniklo pô-
vodne ako „revízia“ a komentár k starovekému a stredovekom overenému spisu De 
materia medica Pedania Dioskorida. Ide o katalóg graficky a textovo predstavených 
(pravažne) rastlín, využívaných pri príprave liečiv a celkovo pri riešení zdravotného 
stavu človeka, pôvodne z polovice 1. storočia po Kristovi. České verzie renesanč-
ného spisu, boli jednými z prvých a mali, ako vidíme, výrazný dopad na receptáre, 
liekopisy či zoznamy liečiv aj na našom území. Autorovi sa podarilo jednotlivé časti 
rukopisu z Levoče priradiť ku konkrétnym odsekom v Bylinářoch alebo Herbářoch 
Hájka alebo Hubera a tiež v Huberovej Apatéke (1596), ktorá z nich priamo vy-
chádzala. Z týchto miest sa odvíja zásadná časť problematiky celej edície slovacík, 
menovite charakter jazyka písomných pamiatok. Autor druhej štúdie sa uskromňuje 
na stručný komentár v oblasti lingvistiky, ktorý sa v jeho limitovanom rámci nelíši 
od záverov zostavovateľov, či interpretácii autora tretej zo štúdií, jazykovedca Pavla 
Žiga. V nasledujúcom komentári a rozbore textu už Mesiarkin pokračuje postupne 
tak, ako je písaná samotná zbierka Pavla Jablonovského. Znamená to, že sa venu-
je morovému regimen, ktorý je skoro doslovne do textu prameňa inkorporovaný 
z predlohy autorstva Pietra Baira.

Po možno siahodlho rozvedenom predstavení dejín astronómie (a astrológie) 
analyzuje podobne podrobným spôsobom aj nasledujúce fragmenty, prepísané pre-
važne z astronomickej práce vedca a mecenáša vied Heinricha Rantzau. Z kníh tohto 
vplyvného protestantského štátnika prebral zostavovateľ, ako autor uvádza, aj iné 
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informácie do svojej zbierky (časti o liečivách z rastlín, tiel zvierat alebo neživej 
prírody). Autorovi sa podarilo identifikovať pôvod všetkých latinsky písaných častí 
textu, ktoré sú v prevažnej miere zamerané na humánnu medicínu (výňatky z príro-
dopisného diela Conrada Gessnera Hortus sanitatis, Macer floridus, Liber lapidum). 
Nepodarilo sa mu však identifikovať zdroj niekoľkých slovensky písaných „glos“ 
alebo aj ucelených odsekov, ktoré sú obsahovo hospodárskymi, veterinárnymi, ale 
tiež zdravovednými radami. Ponúka určité zaujímavé prepojenie s inými slovenský-
mi receptármi, ale dopátrať sa k počiatočnému zdroju predmetných informácií, bolo 
v tomto stave poznania (a iných podobných prameňov) pre autora a zostavovateľov 
nemožné. Ako drobný nedostatok vyčerpávajúceho (v tom najlepšom zmysle slova) 
príspevku by sme videli znovu akési zamyslenie sa nad okolnosťami prístupu a do-
stupnosti zostavovateľa (zostavovateľov) zbierky k spomenutým, citovaným zdro-
jom. Mohol sa Jablonovský dostať k prácam „nemeckých“ protestantských autorov 
počas vlastných štúdií na niektorej z nemeckých univerzít? Mal k nim prístup v kniž-
nici niektorého z uhorských intelektuálov? Dali by sa tieto možnosti overiť napríklad 
v našich historických zbierkach alebo archívoch? Tieto otázky sa však týkajú samej 
osoby zostavovateľa, a tá nebola predmetom štúdie ani tej, ani nasledujúcej, preto 
azda zostávajú pre ďalší výskum.

Záverečným z kritických textov je jazykovedný rozbor a interpretácia Pavla Žiga. 
Približuje v krátkosti literatúru, fenomény dobovej variantnosti jazyka, dejiny pred-
spisovnej slovenčiny s jej väzbami na biblickú češtinu, uvádza spoločné, prebrané 
a odlišné črty v gramatike, lexike a grafickom zápise jednotlivých jazykov. Závery 
profesora Žiga, by sa aj po prečítaní textu prameňa dali našimi slovami uzavrieť 
nasledovne. Napriek tomu, že väčšina slovensky písaných fragmentov je úplným 
prepisom českých pôvodín, podarilo sa identifikovať niektoré odlišnosti (niektoré 
koncovky slovies, zápis slov, lokálne termíny, atď.), ktoré nám dovoľujú jednotlivé 
jazyky odlíšiť. Zároveň bol jazyk českých pôvodín skutočne blízky jazyku priestoru, 
v akom text predpokladane vznikal (Turčianska stolica).

A naopak, časti, ktoré nie sú z identifikovaných českých zdrojov, ale majú väzby 
na iné slovenské receptáre, tiež vykazujú lingvistické črty, podobné dobovej češtine. 
Táto skutočnosť preto opodstatňuje zostavovateľov tvrdiť, že prírodovedný rukopis 
z Levočského archívu je tak prvým takto zameraným textom (receptárom) napísa-
ným v predspisovnej slovenčine.

Záverom môžeme zhrnúť názor zostavovateľov, že predmetná zbierka z Levoče 
nevybočuje z rámca dobového štýlu, formy a obsahu. V tomto smere typicky prelína 
a prepája z dnešného pohľadu separátne vedecké oblasti a disciplíny (medicína, bo-
tanika, astronómia, atď.) a vytvára z nich praktický zoznam liečiv a rád.

Recenzované tretie číslo Monumenta Linguae Slovaca rozširuje sériu zameranú 
na výskum slovacík smerom, ktorý z pohľadu poznávania histórie medicíny na Slo-
vensku môžeme len vítať. Môžeme ešte vyjadriť túžbu po tom, aby sa skupine rieši-
teľov podarilo odhaliť a predstaviť aj ďalšie podobné rukopisy v našich archívoch. 
Vydanie receptára, či prírodovednej zbierky Pavla Mala spĺňa okrem pár spomenu-
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tých (nie až natoľko podstatných, nutných však spomenúť) detailov, ku ktorým by 
sme možno trúfalo doplnili absenciu prekladu latinských pasáží, v úplnosti nároky 
na kritickú edíciu prameňa.

Tretia časť edície Monumenta Linguae Slovaca nezostala svojej povesti pred-
chádzajúcich dvoch častí nič dlžná. Ide o mimoriadne kvalitný počin v slovenskej 
historiografii cenený o to viac, že vekový priemer editorov (zároveň autorov úvodu, 
štúdií s kritickým aparátom a poznámok) je menej ako 35 rokov.

Matej Gogola

MAŤOVČÍK, A. (ed.): Albert Škarvan. Denníky 1896 – 1926. Martin 
: Slovenská národná knižnica, 2019, 517 s.

Lekár, spisovateľ, prekladateľ, esperantista, tolstojovec a „prvý slovenský antimili-
tarista“ Albert Škarvan (1869 - 1926) po sebe zanechal nezvykle osobný odkaz v podo-
be viacerých, počas svojho života či neskôr, vydaných spisoch. Môžeme medzi ne zara-
diť napríklad Zápisky vojenského lekára (prvýkrát vydané ako Мой отказ от военной 
службы. Записки военного врача z roku 1898 vydané v Anglicku; prvé slovenské 
knižné vydanie bolo zrealizované až v roku 1920, zatiaľ posledné v roku 1991), Vlastný 
životopis z roku 1926 alebo Moja premena (vydané v roku 1973). Ako však editor zo-
zbieraného diela Augustín Maťovčík píše, napriek týmto svedectvám je „dodnes málo 
známy Škarvanov celoživotný vnútorný zápas, neustále hľadanie samého seba“ (s. 9). 
Zo začiatku zanietený tolstojovec (zároveň tiež postupne čoraz častejší kritik niektorých 
Tolstého myšlienok) Škarvan si viedol denníky zachované v samostatných zošitoch ale-
bo na hárkoch, ktoré sú dnes uložené v jeho rukopisnej pozostalosti v Literárnom archí-
ve Slovenskej národnej knižnice v Martine (s. 17). Tieto písomnosti súkromnej povahy 
môžeme považovať za extrémne intímny, osobný a subjektívny historický prameň, nie 
vždy relevantný k hodnoteniu určitej situácie, nezriedka s akousi vnútornou nevyrovna-
nosťou, zároveň však s pozoruhodným posolstvom.

Škarvan si začal písať denník po príchode do Ruska, koncom júla 1896. Práve 
týmto „útekom“ sa chcel vyhnúť ďalším represiám po štvormesačnom väzení za 
odmietnutie vojenskej služby. Zapisoval si svoje myšlienky, dojmy z ciest a stretnu-
tí, pozorovania a pod. na osobitných lístkoch, ktoré potom, hlavne po odchode 
z Ruska do Anglicka, prepisoval a dopĺňal (s. 17).

Predtým, než sa Škarvan do Ruska dostal, študoval medicínu na lekárskej fakulte 
univerzity v Budapešti, odkiaľ po roku prešiel do Prahy. Tu sa, okrem iného, dostal 
do slovenského spolku Detvan. Z Prahy viedla jeho cesta do Innsbrucku, kde na ta-
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mojšej lekárskej fakulte v júli roku 1894 slávnostne promoval na doktora medicíny 
(Univerzita v Innsbrucku mu po jeho peripetiách v armáde a následnom väzení le-
kársky titul odňala. Mal zákaz vykonávať lekárske povolanie, ktorý však taktiež 
nerešpektoval a lekársku pomoc ľuďom v okolí poskytoval zadarmo). Albert Škar-
van sa netajil tým, že si radosti svojho mladého života zo začiatku užíval plnými 
dúškami. K jeho „premene“ malo dôjsť medzi rokmi 1889 – 1890. Pravdepodobne 
ho ovplyvnil aj jeho neskorší kolega na rakúskej univerzite Dušan Makovický, no 
predovšetkým Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910) a jeho dielo Kráľovstvo božie 
vo vás, ktoré vyšlo v roku 1893 so silným protivojnovým posolstvom. Toto dielo tiež 
zapríčinilo všeobecne známe problémy, ktoré Škarvan zažíval tesne pred skončením 
jeho vojenskej služby a o ktorých nás informuje vo svojich Zápiskoch.

Denníky, ktoré sú predmetom tejto recenzie, zostavil a pripravil na vydanie zná-
my slovenský biografista Augustín Maťovčík. Rozhodol sa ich rozdeliť do ôsmich 
období = ôsmich kapitol. Každé jedno obdobie – každá jedna kapitola, založená na 
chronologickej postupnosti je označená rímskou číslicou. Môžeme tak reflektovať 
ako sa Škarvanove názory na život postupne vyvíjali. Denník I. sa viaže k obdobiu 
od roku 1896 do 29. apríla 1897, Denník II. od 11. mája 1897 do 17. júla 1899, Den-
ník III. od februára 1901 do 5. februára 1910, Denník IV. od júla 1915 do 23. júla 
1921, Denník V. od 8. januára do 4. novembra 1921, Denník VI. od 17. apríla do 23. 
júla 1921, Denník VII. od 4. novembra 1921 do 20. novembra 1921 a Denník VIII. 
1924 až do roku 1926. Zápisky sú v ruštine, maďarčine, nemčine a predovšetkým 
v slovenčine. Cudzojazyčné pramene sú v publikácií uverejnené v pôvodnom znení 
a následne preložené do slovenčiny, čo z publikácie robí pomerne obsažné dielo.

O Škarvanovom vzťahu k medicíne a o jeho lekárskej činnosti sa dozvedáme pre-
dovšetkým z jeho Denníka číslo VII. (s. 389 – 430). V Denníku III. sa zasa dočítame 
o Škarvanovom vzťahu k alkoholu a alkoholizmu. Škarvan sa zasadzuje o mieru 
a píše o škodlivosti alkoholizmu nielen na Slovensku, ale i vo svete (hlavne s. 267 – 
270). Riešenie alkoholickej otázky považuje Škarvan za „dvere, ktoré vedú ku rieše-
niu všetkých vážnych otázok života. Opité národy nemôžu ustrojiť dobrý život.“ O al-
kohole a jeho neblahých účinkoch sa zo Škarvanových denníkov dočítame na 
viacerých miestach. Škarvanov postoj k alkoholizmu je naznačený najmä v jeho 
spise z roku 1925 Čo hovorí lekár o liehovinách, ktorý vyšiel v Krajinskom ústredí 
Československého abstinentného zväzu.

Pokiaľ ide o jeho zápisky v súvislosti s lekárskym poslaním, Škarvan o sebe tvr-
dí, že mu medicínska prax v porovnaní s jeho kolegami, ide slabo. Nie však preto, že 
nevie liečiť, ale preto, lebo neverí „v zmysel a rozumnosť medikamentózneho lieče-
nia“ (s. 393), keď tvrdí, že vie, že „medikamentózna terapia nie je veda, ale povera 
lekárov a obecenstva, že medikamenty neliečia, že lieči jedine príroda, že lekár môže 
v najlepšom páde len tomu učiť ľudí, ako majú rozumne naturálne žiť, čomu sa majú 
vystríhať, aby neuškodili svojmu telu a zdraviu.“ (s. 393). Škarvan dopĺňa, že už 
tridsať rokov sa venuje oficiálnym lekárskym praktikám, ktorým neverí a považuje 
za „švindeľ a za zlo“ (s. 393).
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V Škarvanových denníkoch z rokov 1896 – 1926 nachádzame jeho jedinečné 
názory na náboženstvo, vieru, Boha, duchovenstvo, slovanskú vzájomnosť, svedo-
mie, príklon a následný odklon od Tolstého myšlienok, názory na Židov, maďarizá-
ciu, vojnu, alkoholizmus, hygienu, ľudské hodnoty a mnohé iné.

Akýsi predhovor s titulom Denníky ako literatúra aj dokument pripravil literárny 
vedec a bývalý minister kultúry SR Rudolf Chmel, pod ktorého menom v roku 1977 
vyšla kniha Život je zápas s podtitulom Vnútorná biografia Alberta Škarvana. Rudolf 
Chmel v nej napísal úvodnú esej, no keďže z politických dôvodov nemohol Augustín 
Maťovčík publikovať, autorské spracovanie celého diela bolo prisúdené práve Chme-
lovi. Za predhovorom nasleduje Maťovčíkov úvod v znení Svedectvo denníkov o osu-
doch A. Škarvana, čo by sme mohli označiť za Škarvanovu biografiu. V rámci tejto 
kapitoly sa nachádza aj Chronologický prehľad a regesty Škarvanových denníkov, kde 
sa stručne o každom jednom zväzku denníkov dozvieme základné informácie. Za tou-
to časťou knihy pokračuje už spomínaných osem kapitol. Každá z kapitol končí po-
známkami – bohatými odkazmi na literatúru s vysvetlivkami, ktoré dotvárajú pohľad 
na obdobie života Alberta Škarvana. V prípade, že je pôvodný Škarvanov text v rus-
kom, maďarskom alebo nemeckom jazyku, jeho preklad sa v rámci kapitoly takisto 
nachádza. Publikácia je zakončená krátkym anglickým a ruským resumé.

Text je vhodne dopĺňaný obrazovým materiálom, či už malého, mladého a neskôr 
dospelého a staršieho Alberta Škarvana, úryvkami listov, kópiami titulných listov 
Škarvanových diel, Škarvanových priateľov – Dušana Makovického alebo Leva Ni-
kolajeviča Tolstého či manželky Gity a iných.

Kniha pôsobí vizuálne veľmi esteticky (na pevnom obale publikácie je vytlačený 
text písaný rukou z tretieho Škarvanovho denníka Moje preporodenie) a poteší ne-
jedného zanieteného čitateľa. Jediným negatívom je azda vyššia cena publikácie, 
ktorá je však na grafickú kvalitu primeraná.

 
Matej Gogola

TEDLA, J. - TEDLA, M. - BELLAN, D.: Malacké zdravotníctvo v histo-
rickom vývoji, obrazoch a spomienkach. Mesto Malacky, 2019, 155 s.

Predstavená práca vznikla ako hold päťdesiatročnej práce MUDr. Jána Tedlu, ktorý 
svoje lekárske povolanie zasvätil odboru otorinolaryngológie. Pôvodne to mali byť zoz-
bierané jeho  spomienky, no keďže ich bolo potrebné zasadiť do širšieho kontextu doby 
a prostredia, práca  sa rozrástla do šiestich vybraných  kapitol o histórii a súčasnosti 
malackého zdravotníctva cez prizmu života jedného lekára a jednej nemocnice.
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Doktora Jána Tedlu poznal v podstate každý Malačan. Ako napísal jeden z trojice 
autorov monografie, Stano Bellan, vety ako: „Co si húchí? Zastav sa u Tedlu, nech 
sa na tebja kukne!” zneli v priebehu rokov v mnohých rodinách v širokom okolí Ma-
laciek, až zľudoveli. A možno niet lepšej vizitky pre lekára ako keď sa dostane do 
širokého povedomia ľudí. Aký by mal byť vzťah lekára a pacienta precízne vyjadril 
slovami  jeden z najvýraznejších filozofov, spisovateľov  a lekárov 20. storočia u nás, 
MUDr. Pavol Strauss, ktorého slová  vhodne charakterizujú aj povesť a lekársku prax 
Jána Tedlu, ktorý začal pracovať na chirurgickom oddelení v Skalici (8 mesiacov) 
práve pod vedením vtedajšieho vynikajúceho primára Pavla Straussa: „...Lekár musí 
vedieť zhodnotiť  všetky liečebné obavy, musí vedieť zahladiť všetky neistoty chorého 
i rodín, istým a niekedy pravdivo bolestným prístupom a reálnou prognózou. Pacient 
musí vidieť  i jeho možnú nerozhodnosť i očakávanie najpriaznivejšieho termínu psy-
chického dozretia na zákrok a samozrejme, aj somatického. Pacient musí vidieť i cítiť 
uspokojivú žičlivosť, ustavičnú starostlivosť a nehu, musí cítiť teplú ruku a teplé ot-
covské srdce. Pacient musí mať dôveru s jeho odbornú znalosť a ľudskú kvalitu. Ťažko 
je každé gesto a každý krok usmerniť k spokojnosti pacienta i rodín. Nik nemôže vždy 
a vo všetkom každému vyhovieť. Ale aj negatíva, i u tragických prípadov, sa môžu tak 
servírovať, aby nikdy neostala trpkosť a nesúlad (Lekárske rekviem, 1983).1

Ján Tedla sa narodil v Perneku 24. februára 1930 ako najstarší z troch synov Joze-
fa Tedlu a Márie, rodenej Bartalskej. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v 
Bratislave ukončil v roku 1956. Hneď nastúpil do skalickej nemocnice. Ako sme už 
spomenuli, spočiatku pôsobil na chirurgickom oddelení pod vedením Pavla Straussa, 
neskôr na ušno-nosno-krčnom (ORL) oddelení pod vedením Juraja Orbana. V Ska-
lici zotrval do prvej atestácie, do konca októbra 1959. Po získaní špecializácie 
z ORL odboru začal  v roku 1959 pracovať v Malackách. Ján Tedla v nemocnici v 
Malackách zriadil prvú ORL ambulanciu pre deti a dospelých. Pri ambulantnej praxi 
si udržiaval chirurgickú zručnosť v tzv. klinický deň na ORL oddelení v nemoc-
nici v Skalici, neskôr u profesora Lajdu na klinike v Bratislave. Atestáciu II. stupňa 
z ORL získal v roku 1969. V roku 1972 pri otvorení novovybudovanej nemocnice v 
Malackách inicioval požiadavku na vytvorenie samostatného lôžkového ORL odd-
elenia. V roku 1973 bolo zriadených 22 lôžok pre pacientov s chorobami ORL. Pod 
vedením Jána Tedlu ORL oddelenie poskytovalo zdravotnú starostlivosť pre oblasť 
bývalého okresu Bratislava vidiek, ktoré malo 150 tisíc obyvateľov. V roku 1979 bol 
menovaný riaditeľom nemocnice. V tejto funkcii zotrval do roku 1990. Primárom 
bol aj počas vedenia nemocnice. V priebehu svojho štyridsaťročného pôsobenia 
v Malackách pripravil na atestácie sedem mladých otorinolaryngológov. Praco-
val až do roku 1999. V tomto roku bolo zrušené aj lôžkové oddelenie ORL. Knihu 
o malackom zdravotníctve, na ktorej sa nosne podieľal spolu  s ďalšími  lekármi, 
ktorí do nej prispeli radami  a spomienkami, už v rukách nedržal. Zomrel 26. októbra 
2019. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách.

1 STRAUSS, P.: Rekviem za neumieranie. Zobrané literárne a mysliteľské diela. III. zväzok. Prešov: Vydavateľ-
stvo Michala Vaška, 2009. s. 105-106.

https://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9673
https://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9673
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Publikácia o malackom zdravotníctve obdobie prvých storočí dokumentuje len 
kusými záznamami (prvá kapitola: Krajina, byliny a budúcnosť krajiny). V 19. 
storočí až do prvej svetovej vojny zdravotnícke služby zabezpečovali dvaja či traja 
súkromní lekári s pomocným personálom a pôrodnou babicou (druhá kapitola: Dlhé 
obdobie do konca monarchie). Slovami Jána Tedlu, 20. storočie prinieslo i napriek  
dvom svetovým vojnám  rozvinutý a dobre organizovaný systém ambulancií, neskôr 
aj so zriadením nemocnice s lôžkovými oddeleniami. Vznikalo viac zdravotníckych 
zariadení, ordinácií lekárov aj nových liečebných postupov. Rozvoj zdravotníckej 
starostlivosti akceleroval najmä v druhej polovici 20. storočia a inak tomu nebolo 
ani v Malackách a blízkom okolí (kapitoly tri až šesť). A práve tomuto obdobiu 
je venovaná ťažisková pozornosť práce, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol aj Ján 
Tedla. Takto spomína na posledné roky svojej lekárskej praxe v malackej nemocnici: 
„ Podľa štatistík z roku 1997 bolo na  lôžkovom oddelení ORL v Malackách hospi-
talizovaných 725 pacientov, operovaných bolo 710 pacientov. O rok neskôr bolo 611 
hospitalizácií a 380 operácií. V priebehu roka sa počet lôžok na oddelení znížil z 25 
na 20. V roku 1999 bolo oddelenie ORL v Malackách zrušené. Zakrátko zdravotnícke 
zariadenie (tzv. stará nemocnica) opustilo priestory zámku.“

V odbornej kariére Jána Tedlu pokračuje v rovnakom medicínskom odbore aj 
jeho syn, doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, ktorý je spoluautorom pred-
stavenej publikácie. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil 
v roku 1999 a v súčasnosti pôsobí  v Univerzitnej nemocnici svätého Cyrila a Metoda 
v Bratislave, v ambulancii pre poruchy prehĺtania a vedie súkromnú ambulanciu 
pre choroby uší, nosa a krku. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v akademickom 
prostredí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na 
viacerých  univerzitách a vedeckých pracoviskách vo Veľkej  Británii a Spojených 
štátoch amerických. Ako prvý na Slovenskú a v Česku zaviedol špecializované 
vyšetrenie porúch prehĺtania  a založil ambulanciu pre poruchy prehĺtania pri ORL 
klinike v Bratislave. Je členom Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a 
chirurgiu hlavy a krku, člen výboru laryngologickej sekcie, člen rinologickej sek-
cie Slovenskej lekárskej komory, člen GMC (Anglickej lekárskej komory), BAETS  
(Britskej asociácie endokrinochirurgov a chirurgov štítnej žľazy), ESSD (Európskej 
spoločnosti pre poruchy prehĺtania) a BLA (British Laryngeal Association). 

 Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá  aj chorobami štítnej žľazy a rakovinou 
hlavy a krku. Záujem o vedu a výskum prejavil pri svojom pôsobení na prvej ORL 
klinike v Bratislave. Výsledkom jeho dlhoročného bádania je komplexne spraco-
vaná publikácia o poruchách prehĺtania ale aj celý rad ďalších významných prác.2 

2 ZELENÍK, K. - MATOUŠEK, P. - TEDLA, M. - SYROVATKA, J. - KOMÍNEK, P.: Extraesophageal Reflux: 
What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to 
Proton Pump Inhibitors? Gastroenterol Res Pract., 7, 2013, s. 1-5; Tiež: SUCHÁNKOVA, M. - BUCOVÁ, M. 
- TIBENSKÁ, E. - TEDLOVÁ, E. - DEMIAN, J. - MAJER, I. - NOVOSADOVÁ, H. - TEDLA, M. - PAULO-
VIČOVÁ, E. - KANTÁROVÁ, D.: Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and 2 in bronchoalveolar 
lavage fluid in pulmonary sarcoidosis. Respirology, 18, 2013, 3, s. 455-62; AL MAQBALI, T. - TEDLA, M. 
- WEICKERT, M. O. – MEHANNA, H.: Malignancy risk analysis in patients with inadequate fine needle aspi-
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Túto poruchu si, ako Miroslav Tedla tvrdí, vyskúšal pri angíne takmer každý z nás. 
Je však veľa ľudí, ktorých porucha prehĺtania ohrozuje na zdraví alebo priamo na 
živote. Veľmi nebezpečný je zápal pľúc, ktorý ľudia dostanú potom, ako sa im práve 
pri poruche prehĺtania dostane jedlo do pľúc. Na následky tejto poruchy vyvolanej 
mnohými faktormi zomiera až 25 % pacientov. U nás a ani v strednej Európe sa 
doteraz tejto diagnóze nikto tak komplexne nevenoval ako práve Miroslav Tedla.

Práca Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach  
obsahuje množstvo historických faktov, údajov a zaujímavých informácií a je 
ukážkou publikácie, ktorá sa zameriava na regionálny priestor. Bohatá  fotodo-
kumentácia  a dobové zábery z histórie malackého zdravotníctva  poskytujú ma-
teriál, ktorý  dokresľuje  celú problematiku a z publikácie vytvára aj akoby malé 
múzeum ľudských a predmetových pamätihodností, ktoré  je možné v budúcnos-
ti ďalej rozvíjať a čerpať z nich. Je  aj pamätnicou na množstvo významných 
osobností medicíny, ako aj obslužného zdravotníckeho personálu, bez ktorého by 
úspešný chod lekárskej starostlivosti nebol možný. Čitateľskú príťažlivosť okrem 
rozsiahleho obrazového materiálu vytvára  aj mozaika úsmevných spomienok  
mnohých pracovníkov, ktorá má  taktiež hodnotnú, dobovú výpovednú hodnotu. 
Na záver uvádzam jeden  z úsmevných zážitkov z Malackej nemocnice, podľa 
príbehu MUDr. Eugena Kováča:

Bolo to tesne po revolúcii. Raz som na požiadanie ľudí zo Stupavy vyšetroval 
pacienta cudzinca, lebo vraj dlhodobo kašle. Bol to muzikant, ktorý s kapelou hrával 
v uliciach Viedne, no predovšetkým priateľ ich dcéry, s ktorou žil. Bol to taký malý 
mužíček s umastenými dlhými vlasmi, pripomínajúci Indiána z filmu. Po vyšetrení 
som zistil, že má malý nález na pľúcach. Bolo potrebné ho komplexne vyšetriť a liečiť.  
Nemal však žiadne poistenie a na pľúcne oddelenie ho nikde nechceli prijať, lebo 
bolo podozrenie na tuberkulózu a liečba bola drahá a dlhodobá. Následne sa poistil 
a bol prijatý na TBC oddelenie v Podunajských Biskupiciach.  Raz v noci dostal 
náhle bolesti do brucha a bol preložený na chirurgické oddelenie ako akútny prípad.  
Po vykonaní laparotómie vysvitlo, že má množstvo čudnej, akoby kazeóznej hmoty 
v bruchu aj na pobrušnici.  Po odbere materiálu na histológiu pacienta zašili a po 
krátkom čase sa zistilo, že má lepru. Nakoľko u nás neboli dostupné lieky na lepru, 
pacienta prepustili. Prišiel do mojej ambulancie a ja som mu nešťastne sľuboval, že 
požiadam o mimoriadny dovoz liekov na lepru, no neviem, kedy to bude. On mi však 
s úsmevom povedal: „Nebojte sa, pán doktor, ja idem domov, do Ekvádoru, a tam ma 
šaman  bez problémov vylieči“ (s. 139).

Miroslav Daniš

ration cytology (FNAC) of thethyroid. PLoS One, 7 2012, 11, s. 1-6; TEDLA, M. - VALACH, M. - CARRAU, 
R. L. et al.: Impact of radiotherapy on laryngeal intrinsic muscles. Eur Arch Otorhinolaryngol, 23, 2012, 3; 
TEDLA, M. - PROFANT, M. - DOLEŽAL, P.: Management of patients with dysphagia at the ENT dpts. in the 
Czech republic and Slovakia. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 57, 2008, š.1, s. 31-35.
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Konferencia o dejinách farmácie
X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

5. september 2019, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

5. a 6. septembra 2019 sa na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave konal už tradičný Zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorý bol 
tento rok jubilejný hneď z dvoch dôvodov. Išlo o desiaty zjazd spoločnosti a zároveň 
sa konal pri príležitosti stého výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. 
Téma tohto ročníka znela: „Quo vadis scientia pharmaceutica?“ Na otázku kam kráča 
farmaceutická veda sa snažili nájsť odpoveď viaceré sekcie vedeckej konferencie. Jed-
nou z nich bola aj Konferencia dejín farmácie, v rámci ktorej sa predstavili odborníci 
z rôznych pracovísk. Konferencia pokrývala široké pole tém z oblasti farmácie a me-
dicíny, počínajúc obdobím antiky a končiac pri moderných dejinách.

Po otvorení konferencie a prednesení úvodných príhovorov predsedníctva – Ľud-
mily Ozábalovej a Tomáša Hamara, odzneli v rámci sekcie nasledujúce príspevky.

Ľudmila Ozábalová z Katedry jazykov FaF UK v Bratislave predniesla pred-
nášku na tému Galenov prínos pre medicínske vedy, v ktorom predstavila život a die-
lo tohto významného antického lekára.

V antických dejinách pokračovala aj Daniela Rošková z Katedry všeobecných de-
jín, FiF UK v Bratislave s témou Jedy a ich požívanie rímskou spoločnosťou v die-
lach antických autorov. V príspevku predstavila najznámejšie jedovaté látky známe 
antickým autorom a priblížila ich použitie pri odstraňovaní nepohodlných osôb najmä 
z cisárskeho dvora tak, ako ich do všetkých podrobností zaznamenali rímski historici.

Eva Morovicsová z Psychiatrickej kliniky LF UK v Bratislave a UNB a Miroslav 
Tibor Morovics z Historického ústavu SAV predniesli príspevok s názvom Zavede-
nie štúdia lekárnictva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.“

Viera Žufková z Katedry jazykov FaF UK v Bratislave sa vo svojej prezentácii 
s názvom Ľudová Zdravoveda Vavra Šrobára venovala tomuto významnému, aj keď 
nie veľmi prebádanému dielu.

Nasledovala prednáška Lekári medzi humanistami 16. storočia na území dnešné-
ho Slovenska, ktorú predniesol Ivan Lábaj z Katedry jazykov FaF UK v Bratislave 
a Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave. V príspevku sa veno-
val trom významným humanistom, ktorí sa okrem svojej lekárskej praxe venovali aj 
literárnej činnosti. Boli to Ján Antoninus Košický, Ján Sambucus a Juraj Purkircher.

Tomáš Hamar z Katedry jazykov LF UK v Bratislave predniesol svoj príspevok 
na tému Botanické názvoslovie v diele Jána Justusa Torkoša Taxa pharmaceutica 
Posoniensis, v ktorom sa venoval slovenským názvom liečivých rastlín a porovná-



211

Historia Medicinae Slovaca V. Recenzie, správy a podujatia

val ich slovotvornú štruktúru s ostatnými jazykmi taxy, ako aj so súčasnou sloven-
skou botanickou nomenklatúrou.

Ružena Čižmáriková a Lucia Lintnerová z Katedry chemickej teórie liečiv FaF 
UK v Bratislave predstavili mnoho zaujímavých informácií z histórie vzniku peri-
odickej tabuľky chemických prvkov v príspevku s názvom Mendelejova periodická 
tabuľka chemických prvkov.

Posledný príspevok s názvom Trojzáprah rozvoja vedy, predniesol Milan Melník 
z Oddelenia anorganickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave.

Všetky príspevky sa stretli s veľkým záujmom návštevníkov a po ich odznení sa 
rozvinula živá diskusia.

Daniela Rošková
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Pripomíname si

Dezider Velits

Pripomínanie si významných osobností z mi-
nulosti neplní iba spoločenskú a ľudskú úlohu, 
ale skôr reaguje na potrebu zvýrazniť múdrosť 
a pravidlá, ktoré v minulosti platili, ale najmä boli 
považované za prirodzenú ľudskú súčasť. Okrem 
toho tým predkladáme aj skutočnosti, ktoré sú uži-
točné pre komparáciu a obdivujeme skutky, ktoré 
terajšia doba považuje za archaické.

V roku 2020 si s úctou pripomíname 160. na-
rodeniny druhého riaditeľa Kráľovskej školy pre 
baby v Bratislave, univerzitného profesora a pred-
nostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekár-
skej fakulty Alžbetinej univerzity v Bratislave.

Priezvisko Velits naznačuje, že rod Velitsovcov 
mal korene na území dnešného Slovenska, v ma-
lej dedinke Turčianskej stolice, zvanej Laclavá 
(Lászlófalva), odkiaľ pochádza aj Deziderom Velitsom používané šľachtické meno, 
Lászlófalvi. Sedmohradská vetva Velitsovcov sa usadila najprv v mestečku Torda 
(dnes Turda v Rumunsku). Samuel Velits bol lekárnikom od roku 1766, Dezider bol 
jeho pravnukom, ktorý základné vzdelanie získal vo svojom rodnom meste. Napriek 
tomu, že mal možnosť byť medikom „doma“ na lekárskej fakulte univerzity založe-
nej v roku 1872 v Kluži, zapísal sa na štúdium do Budapešti.

Na ďalší vývoj budúceho lekára mal rozhodujúci vplyv len o deväť rokov starší 
profesor, pôvodom tiež z Koložváru, Vilmos Tauffer. Vynikajúco erudovaný Tauffer 
bol v období rokov 1876 – 1878 asistentom profesora Alfréda Hegara, európskej 
špičky pôrodníctva vo Freiburgu. Tauffer bol zakladateľom operatívnej gynekológie 
v Uhorsku. Už v roku 1881 sa stal univerzitným profesorom a prvým riaditeľom 
novozaloženej II. pôrodníckej kliniky v Budapešti.

Dezider Velits maturoval v roku 1879 a od roku 1882, ako medik, pravidelne 
navštevoval Taufferovu kliniku, a preto sa nemožno čudovať, že po promócii v roku 
1885 zostal na tejto klinike pracovať. Bolo to obdobie rozvoja operačnej gyneko-
lógie, rozmachu extirpácií vaječníkových nádorov. V roku 1877 vyšla priekopníka 
práca Roberta von Olshausena, Die Krankheiten der Ovarien, s prvým pokusom 
o klasifikáciu tumorov ovária. Tauffer správne rozpoznal, že ďalší vývoj gynekoló-
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gie závisí vo veľkej miere od rozvoja histopatológie a v tomto smere inicioval aj naj-
mladšieho člena svojej kliniky, Velitsa. Tento dva roky usilovne navštevoval histo-
patologický „ústav“ mimoriadneho profesora Viktora Babesa, prosektora nemocnice 
Stefánia v Pešti. Pod jeho vedením histologicky vyšetroval vzorky pochádzajúce 
prevažne od pacientok II. pôrodníckej kliniky. Babes sa neskôr vrátil do Rumunska 
a v Bukurešti sa stal svetoznámym expertom v oblasti bakteriológie, infektológie 
a parazitológie. Od Babesa si Velits osvojil nielen abecedu mikroskopovania, ale aj 
schopnosť zachytiť videné „krásnymi kresbami“ a svoje publikácie zamerané na pa-
tológiu novotvarov vaječníkov vlastnoručne ilustroval. Pozorovania dr. Velits uve-
rejňoval na stránkach budapeštianskeho „lekárskeho týždenníka“, Orvosi Hetilap, 
ktorý v roku 1857 založil Ľudovít Markušovský, rodák zo Štrby. Niektoré postuláty 
dr. Velitsa podložené histopatologickými nálezmi mali, podľa Scipiadesa, svetový 
význam. Dezider Velits v roku 1887 poukázal na to, že tzv. papilárne cystómy, ktoré 
Olshausen vyčlenil zo skupiny glandulových cystómov, možno ďalej diferencovať 
na tzv. cystadenoma pseudomucinosum papillare (pseudopapilárny cystóm) a na 
papilárny cystóm. Dr. Velits o rok neskôr upozornil ako prvý, že mikroskopicky 
benígne vyzerajúci papilárny cystóm, je v skutočnosti malígny novotvar vytvárajúci 
pobrušnicové diseminácie a metastázy v uzlinách retroperitónea. Medzi gynekológ-
mi vtedy prevládal prílišný konzervativizmus so snahou neextirpovať „zdravo“ vy-
zerajúci druhostranný vaječník. Dr. Velits dôrazne upozornil na to, že „vaječníky sú 
konsenzuálne orgány“: „Ak sa jeden z vaječníkov tumorózne zmení, podobný vývoj 
môže nastať aj v druhom vaječníku.“ Dezider Velits bol zástancom profylaktickej 
extirpácie aj druhostranného ovária, najmä vtedy, ak bola žena už po fertilnom veku.

Prvý riaditeľ Kráľovskej školy pre baby v Bratislave MUDr. Ján Ambro opustil naše 
rady 15. mája 1890, vo veku 63 rokov. Druhým riaditeľom školy pre pôrodné asistentky 
v Bratislave bol práve Dezider Velits. Kým pôrodnícke oddelenie v Bratislave vybudoval 
doktor Ambro, Velits zriadil a vybudoval konzervatívnu aj operatívnu gynekológiu. Bec-
kovčan Ján Ambro, horlivý stúpenec Semmelweisovho učenia o profylaxii puerperálnej 
horúčky, práve v snahe čo najdôslednejšie dodržať zásady asepsy, vybojoval založenie 
samostatného ústavu, ktorý bol odovzdaný do prevádzky 1. januára 1885.

Dezider Velits po svojom nástupe za riaditeľa školy ihneď požiadal ministra o po-
volenie rozšíriť profil babskej školy o gynekologickú činnosť. Prijatie pacientiek 
bolo povolené už dňom 12. novembra 1890. Dr. Velits sa tak stal priekopníkom 
„v Prešporku“ dovtedy neznámej gynekologickej starostlivosti. Aby prelomil počia-
točnú nedôveru a strach z nemocnice, začal aj bezplatnú, ambulantnú gynekologickú 
starostlivosť v priestoroch babskej školy. Čoskoro rozpoznal aj to, že budúce pôrod-
né babice bude treba pripraviť predovšetkým na vedenie pôrodu v mimoústavných 
podmienkach, „aby aj v najchudobnejšej chatrči vedeli využiť spôsoby a prostried-
ky pôrodníckej čistoty“. Preto už v júli 1891 požiadal mestskú radu, aby povolila 
a podporila založiť tzv pôrodnícke „poliklinikum“. Dovtedy mesto zamestnávalo 
pôrodníka chudobných, ktorý poskytoval prvú pôrodnícku pomoc pre nemajetné 
vrstvy. Po poslednom pôrodníkovi v roku 1891 sa mestská rada rozhodla neobnoviť 
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túto funkciu a ušetrenými peniazmi podporila Velitsovo „poliklinikum“. A tak v no-
vembri 1891, po Budapešti (1882) a Segedíne (1890), aj v Prešporku začalo takéto 
zariadenie fungovať. Po požiadaní o pomoc, chudobnú rodičku alebo šestonedieľ-
ku, kdekoľvek na území mesta, navštívil asistent babskej školy v sprievode dvoch 
žiačok a poskytli odbornú pomoc priamo v obydlí. Išlo teda o ambulantnú formu 
pôrodníckej starostlivosti. Keď v roku 1896 Velitsov asistent Hugo Pápai publikoval 
skúsenosti „poliklinika“ a konštatoval, že nielen výučba babíc sa stala kvalitnejšou 
vďaka tejto ustanovizni, ale aj činnosť už praktizujúcich prešporských babíc. O zme-
nách priamo v budove babskej školy podal „hlásenie“ samotný jej riaditeľ, v 52 
stranovej brožúre Prešporská uhorská kráľovská babská škola 1873 – 1894/1895. 
Ide o jedinečný dokument o histórii babskej školy so štatistickými tabuľkami o počte 
žiačok v jednotlivých ročníkoch, o počte pacientok na pôrodníckom oddelení, od 
roku 1890 aj na gynekologickom oddelení, s menným zoznamom dovtedajších asis-
tentov, pôdorysom jednotlivých poschodí, atď.

Od založenia školy až do konca školského roku 1894/1895 diplom babice získalo 
1136 žiačok, 426 slovenskej, 422 maďarskej a 288 nemeckej národnosti. V každom 
školskom roku boli dva päťmesačné kurzy: od októbra do februára v maďarskom 
a nemeckom jazyku, od marca do júla po maďarsky a slovensky. Ako učebnica sa už 
používala príručka profesora Kežmarského, ktorú do slovenčiny preložil Jozef Bell. 
Rozbehla sa modernizácia hygienických zariadení, laboratória, knižnice, septickej 
izby, bol zavedený mestský telefón a zriadené samozrejme nové izby pre pacientky 
s gynekologickými ochoreniami.

Teodor Kežmarský, pôrodník zo Spišského Podhradia, bol riaditeľom 1. gyneko-
logicko-pôrodníckej kliniky univerzity v Budapešti. Aj jeho zásluhou začali gyneko-
lógiu systematicky prednášať postupne na všetkých lekárskych fakultách v Uhorsku.

Napriek návalu organizačnej a pedagogickej práce nezabudol Dezider Velits ani 
v Prešporku na vedecko-publikačnú činnosť. Bol vždy otvorený, niekedy až prí-
liš, terapeutickým novostiam. Novotou bolo v 80. rokoch 19. storočia zavedenie 
kastrácie do liečby osteomalácie, choroby, ktorá deformáciou panvy robila starosti 
predovšetkým pôrodníkom. Dnes vieme, že najčastejšou príčinou nedostatočnej mi-
neralizácie kostného tkaniva pri osteomalácii je nedostatok vitamínu D. Pred „érou 
vitamínov“ však o etiopatogenéze osteomalácie kolovali najbizarnejšie hypotézy, 
ako napríklad jedna z nich, hypotéza Hermanna Fehlinga, o tzv. trofoneuróze zalo-
ženej na pozorovaní, že po extirpácii vaječníkov nastalo u niektorých pacientiek vy-
liečenie (výrazné zlepšenie) osteomalácie. Velits sa stal horlivým zástancom Fehlin-
govej operácie. Po príchode do Bratislavy zistil zvýšený výskyt osteomalácie medzi 
pacientkami pochádzajúcimi zo Žitného ostrova. V období 1891 – 1907 publikoval 
štyri práce, z ktorých Ďalšie údaje k chirurgickej liečbe osteomalácie, publikovaná 
v Magyar Orvosi Archivum (Maďarský lekársky archív) v roku 1893, sa stala základ-
nou monografiou maďarskej odbornej literatúry o osteomalácii. Velits zostal verný aj 
svojej láske z Pešti, histopatológii: na cievach ovárií, odstránených u osteomalatic-
kých žien, ako prvý vo svetovej literatúre opísal hyalínové degenerácie.
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Ďalšou, perspektívnejšou novinkou poslednej tretiny 19. storočia sa stala rene-
sancia operácie, princípu známeho už v antike, Sectio Cesarea, chirurgického od-
stránenia plodu z maternice. Sporadické pokusy s cisárskym rezom pri nemožnosti 
pôrodu per vias naturales, končili do 70. rokov l9. storočia väčšinou smrťou matky. 
Jednou z príčin vysokej materskej letality bola tristoročná dogma: ranu maternice 
spôsobenú cisárskym rezom netreba zašiť. Proti tejto dogme vystúpili viacerí uzná-
vaní lekári a vedci (Säger, Kehrer). Propagátorom a jedným z priekopníkov „konzer-
vatívneho“ cisárskeho rezu Sägera sa v Uhorsku stal aj dr. Velits. Už počas druhého 
roku svojho pôsobenia v Bratislave publikoval výborný prehľadný článok O súčas-
nom stave Sägerovho cisárskeho rezu.

V prvej časti práce podal literárny prehľad o doterajších výsledkoch Sägerovej ope-
rácie, citujúc aj údaj z roku 1890: letalita 212 Sägerových operácií bola 23,5 % oproti 
44,1 % letalite 272 operácií sec Porro (podľa Porra). V druhej časti práce uviedol 
kazuistiky dvoch úspešných cisárskych rezov. Ako to zdôrazňoval Velits, išlo o prvú 
publikáciu v Uhorsku o „konzervatívnom“ cisárskom reze. Uviedol aj ďalšie prípady 
Sägerovej operácie vykonané do odovzdania rukopisu (práca vyšla v decembri 1891): 
zo 6 prípadov boli 4 operácie vykonané v Pešti (trikrát operoval šéf kliniky Tauffer 
a raz jeho asistent Velits) a 2 operácie v Bratislave. Operatérmi v Prešporku boli Ve-
lits na „babskej škole“, respektíve primár chirurgie Hugo Schmid na svojom oddelení 
v štátnej nemocnici. Žiaľ, o tejto sekcii, ktorá bola na území Slovenska priekopnícka, 
vieme len toľko, koľko nám uviedol vo svojom článku Velits, a to že Schmid operoval 
približne pred rokom (1890) pre „absolútne úzku panvu“ s priaznivým výsledkom pre 
matku i pre novorodenca.

V roku 1914 bola založená v Bratislave Lekárska fakulta Alžbetinej univerzi-
ty. Dezider Velits sa stal univerzitným profesorom, zároveň bol riaditeľom štátnej 
nemocnice a prednostom ženskej kliniky. S veľkým nadšením sa pustil do práce: 
vytvoriť materiálne a personálne podmienky pre fungovanie budúcich fakultných 
kliník. Žiaľ, osud mu neprial, pretože vypukla 1. svetová vojna, sekundárni lekári 
boli prevelení na front, a taktiež zdroje, pôvodne určené pre účely lekárskej fakulty. 
Na front však museli odísť aj lekári z dedín a iných miest, čo malo tragický dopad 
na osud gravidných žien, rodičiek, šestonedieľok aj novorodencov. Situáciu opísal 
Velits v práci O vplyve vojny na osud rodičiek. Otvorene však poukázal i na to, že 
okrem odchodu lekárskeho dozoru má na zmnožení zanedbaných prípadov svoj po-
diel aj nedostatočné ocenenie práce babíc. 25 % dedinských babíc pracovalo doslova 
za hladovú mzdu. Špecifickým problémom bola emigrácia babíc do Ameriky: „Veľký 
počet absolventiek prešporskej babickej školy, tých najinteligentnejších, si uplatňuje 
u nás získané vedomosti v krajine dolárov. Tam uhorský diplom vysoko cenili.“

Dňa 24. septembra 1919 prevzal pražský profesor Gustáv Müller od profeso-
ra Velitsa budovu Ženskej kliniky Lekárskej fakulty Alžbetinej univerzity. Profesor 
Dezider Velits zostal žiť v Bratislave až do svojej smrti v roku 1921. Spolu s Jánom 
Ambrom, dvaja významní slovenskí lekári majú zásluhy nielen na začiatkoch, ale 
aj súčasných úspechoch slovenského pôrodníctva a gynekológie. Je našou trvalou 
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povinnosťou študovať a po zásluhe oceňovať ich ľudské a odborné poslanie. V roku 
2019 sme dôstojne oslávili storočnicu Univerzity Komenského a jej Lekárskej fakulty. 
Spomínali sme, vzdali sme úctu pražským profesorom, ktorí vysokú školu zriadili, 
budovali a vychovali prvú generáciu slovenských lekárov. Treba však pripomenúť, 
že rozvoj medicíny nezačal založením Univerzity Komenského. Je celkom zrejme, že 
múdrosť, medicína a intelektuálna výška predstavovali kontinuum. Aj preto je dôležité 
pripomínať si minulosť, aby sme si napríklad nemysleli, že všetko v oblasti medicíny, 
či v iných oblastiach sa začalo zmenami politického systému pred 30 rokmi. Medicína 
a iné vedy a disciplíny rešpektujú múdrosť a kontinuum dokonalosti.

Michal Valent

Ernest Dlhoš

Býva to tak, že si radi pripomíname osobnosti, ale aj skutky, ktoré nie sú iba vhodné 
pre pripomenutie. Spomienkovosť, akoby bola najmä rozprávaním a pohľadom do 
minulosti. Pripomínanie nesie v sebe niečo, čo by sme chceli zdôrazniť, čo nepatrí do 
spomienkovej oblasti, ani do vyzdobeného pamätníčka. Ak považujeme tieto vety za 
pripomenutie, tak je to preto, že pripomínaný profesor Dlhoš bol a ostáva osobnosťou 
aj preto, že sa mu podarilo prezieravo pochopiť, že medicína nie je založená na 
vylepšovaní, ale preto, že je to oblasť intelektuálnej výšky, hlbokého pochopenia 
a vysokej zručnosti s hlbokou anticipáciou. K tomuto a takémuto konštatovaniu 
„prichádzame“ nie pre vychvaľovanie zásluh profesora Dlhoša, ale asi aj preto, že 
medicína sa zdokonaľuje, ale neviem, či rovnako tak aj ľudské myslenie, hlboký cit 
a túžba po hodnotení bez pekuniárneho ocenenia. Súhrn týchto reálií som sa pokúsil 
komprimovať do pripomenutia muža, ktoré nepotrebuje naparfumované slová.

Považujeme za svoju povinnosť s vďakou a úctou pripomenúť si ženského lekára, 
ktorý bol vzorom pracovitosti, novátorskej predvídavosti, priekopníckej výkonnosti, 
organizátorskej húževnatosti a chlapskej statočnosti, ktorý sa narodil 9. mája 1910.

Monografia o profesorovi Dlhošovi od autorov Jána Štencla, Miloša Tichého 
a Michala Valenta z roku 1999 popisuje jeho životné a pracovné osudy a úspechy. 
Mnohé údaje nemienime opakovať. Skôr chceme pripomenúť jeho osobnosť 
v spomienkach, ako sme ho poznali, vážili si ho – my, ktorí sme s ním dlhé roky 
spolupracovali. Poznali sme ho nielen po odbornej stránke, ale aj ako vzácneho Muža.

Pripomíname si jednu z významných osobnosti v histórii slovenského 
pôrodníctva, lekára, ktorý preslávil systém antenatálnej starostlivosti aj za hranicami 
Slovenskej republiky.
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Profesor Dlhoš bol významný reprezentant školy profesora Michala Šeligu, 
prvého graduovaného Slováka vo vednom odbore gynekológia a pôrodníctva.

Profesor Dlhoš mal výnimočné schopnosti presadzovať originálne myšlienky 
v prevencii tehotnostných, pôrodníckych a gynekologických komplikácii, v spolupráci 
so širokým kolektívom lekárov, členov slovenskej gynekologickej spoločnosti. V jej 
čele pôsobil viac rokov (1961 – 1973). Dokázal bojovať za pracovné postupy, o ktorých 
bol presvedčený, že sú nielen správne, ale sú predovšetkým v prospech žien a detí.

Profesor Dlhoš bol vynikajúci učiteľ. Učiteľ prísny, ktorý neodpúšťal ľahostajnosť 
a neplnenie lekárskeho poslania. Dve – tri generácie ženských lekárov od roku 1953 
do roku 1981 u neho absolvovali atestačné skúšky prvého a druhého stupňa. Získali 
odbornú kvalifikáciu gynekológa pôrodníka. Po celý svoj život na profesora Dlhoša 
s vďakou a úctou spomínali, boli mu vďační.

Ja osobne som pred atestačnou komisiou, ktorej predsedal ešte docent Dlhoš 
v Martine, v decembri 1956, úspešne absolvoval prvú atestáciu. Druhú som získal 
už v Trenčíne (po presťahovaní katedry z Martina) v januári 1960. Profesora Dlhoša, 
vedúceho Katedry gynekológie ŠSDVL som poznal zo schôdzí Slovenskej odbočky. 
Čs. gynek. porod. Sekcie Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně v Prahe.

Systém v práci i jej svedomité vykonávanie lege artis boli pre profesora Dlhoša 
najvyšším zákonom. Tak nás vychovával. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdával 
budúcim generáciám ženských lekárov. Bol človek – Človek s pochopením pre 
bolesť druhého. Pod jeho prísnou a zdanlivo neprístupnou povahou mal spravodlivé 
a vnímavé srdce. Takého profesora si uchovávam v pamäti. S vďakou si spomínam 
na roky našej blízkej, úspešnej spolupráce.

V roku 1969 vznikla Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť 
SLS. Profesor Dlhoš bol jej prvým predsedom, ja vedeckým sekretárom. Začali 
sme pripravovať organizačný poriadok, organizovať členskú základňu, plniť 
neinštitucionálne ďalšie vzdelávania ženských a iných lekárov špecialistov, plány 
práce, vedecko–odborné schôdze. Začiatky odbornej spoločnosti boli náročné, ale 
pod vedením predsedu profesora Dlhoša, sme všetko úspešne zvládli. Bol múdry, 
rozvážny v práci a plnení povinností presný a dôsledný. Na fungovaní a plnení 
poslania spoločnosti mu veľmi záležalo.
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Nezabúdam, rád spomínam na spoločné cesty na konferencie a schôdze národného 
a federálneho výboru. Najmä v dnešnej uponáhľanej, často necitlivej dobe, v dobe 
nevšímavosti, ktorá niekedy sprevádza život mladých ľudí. Ako mladý lekár som na 
klinike mal možnosť získavať nielen odborné vedomosti, ale aj ľudsky rásť. Predstavení 
kliniky, starší kolegovia boli pre nás mladších príkladom a vzorom po každej stránke.

Mnohé priekopnícke poznatky Ernesta Dlhoša sú dnes samozrejmosťou. 
V spolupráci s inými autormi pripravil rozsiahlu monografiu Gynekologicka 
endokrinológia. Ako prvý zaviedol do diagnostiky kuldoskopiu. Na jeho pracovisku 
vyrástla skupina odborníkov, ktorá rozvinula u nás poznatky gynekologickej 
laparoskopie. Je zásluhou profesora Dlhoša, že s vehemenciou jemu vlastnou, presadil 
potrebu diagnostiky a aj liečby ochorení prsníka na gynekologických pracoviskách. 
Na svojom pracovisku ju prakticky rozvinul a realizoval. Knižná publikácia 
Komplexná diagnostika nádorov prsníka získala najvyššie odborné uznanie Cenu 
Prezídia Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně. V pôrodníckej praxi získal uznanie svojim 
revolučným poňatím vedenia III. pôrodnej doby. Doktorskú dizertačnú prácu 
Príspevok k vedeniu III. pôrodnej doby obhájil v roku 1966 v Prahe na Univerzite 
Karlovej ako prvý gynekológ zo Slovenska.

Profesor Dlhoš sa mimoriadne zaslúžil o dostatok odbornej literatúry v rámci 
doškoľovania lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Bol 
prednáškovo aj publikačne veľmi plodný. Napísal najmenej dvadsať knižných 
publikácii, 450 časopiseckých a zborníkových prác. Iných publikácii vydal niekoľko 
stoviek. Aktívne sa podieľal na vydaní série Gynekológia a pôrodníctvo (I. – V. diel). 
Bol zostavovateľ prvého dielu Fyziologické pôrodníctvo. Publikácia tiež získala 
Cenu Prezídia Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně

Je zásluhou profesora Dlhoša, že vychovával a viedol svojich spolupracovníkov 
k prednáškovej a publikačnej aktivite. Svedčia o tom počty prednesených 
a uverejnených prác v domácej a zahraničnej literatúre. Profesor Dlhoš bol za svoje 
všestranné aktivity nositeľom Radu práce, získal mnohé uznania, ocenia univerzitné, 
fakultné, školskej a zdravotníckej správy. Viaceré medaily za aktívnu účasť v SNP.

Spomienkou a pripomienkou života a diela profesora MUDr. Ernesta Dlhoša, 
DrSc. je kongresová medaila, ktorú na návrh prezidenta SGPS SLS profesora 
Ján Štencla výbor odsúhlasil. Realizoval ju akademický sochár, medailér Marián 
Polonský. Medailu vyrazila Štátna mincovňa Kremnica pri príležitosti VII. kongresu 
SGPS SLS v Bratislave v dňoch 24. – 27. mája 2000.

Predseda Slovenskej odbočky profesor Dlhoš bol podpredsedom Čs. gynek. porod. 
sekcie Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně. Predsedom bol akademik ČSAV Alfréd Kotásek 
(1911 – 1991). Vzťahy s českými kolegami boli vždy srdečné a priateľské. Dobrá 
vzájomná spolupráca a dôvera bola v striedaní odborných podujatí na Slovensku 
a v Česku. Čas ukázal, aké boli tieto vzťahy užitočné pre obe spoločnosti.

Od roku 2014 sa konajú Slovensko – České a Česko – Slovenské konferencie 
v Bratislave a Brne. V roku 2019 sa konala v poradí VI. konferencia v Bratislave, 
prezidentom podujatia bol doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
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Nemožno nespomenúť, že prof. Dlhoš mal priateľské vzťahy s mnohými 
významnými umelcami (Bazovský, Fulla), literátmi a jeho záujem o umeleckú tvorbu 
vôbec. Bol talentovaný muzikant, hráč na klavíri, ako medik si hraním v kaviarni aj 
privyrábal na štúdium. Obdivuhodná bola jeho láska k slobode, odpor k utláčateľom. 
Uvedomele sa hlásil k SNP. Bol vášnivý poľovník, milovník slovenskej prírody.

Profesor Dlhoš, pozitívne ovplyvnil svojich najbližších spolupracovníkov na 
Katedre a Klinike ženského lekárstva SZU, ktorí Dlhošovskú tradíciu zachovávajú 
a uvádzajú vo vzdelávaní a starostlivosti o ženu, matku a novorodenca. Prof. MUDr. 
Ernest Dlhoš, DrSc. odišiel na večnosť 24. marca 1994.

Vzácny pán Profesor, vážime si Vás, ďakujeme za všetko čo sa Vám podarilo 
realizovať pre skvalitňovanie ženského lekárstva nielen na Slovensku. Nezabúdame, 
spomíname, ale osobne aj pripomínam obrovité skutky poukladanými slovami 
s predpokladom, že čitateľ pochopí nielen veľkosť profesora Dlhoša, ale aj to, že 
šlo o iný svet, v ktorom bolo ľahšie odpozorovať ľudskosť, múdrosť a zručnosť 
profesionálov v medicíne.

Nezabúdame.

Michal Valent

Anton Ponťuch

Asi nikto nepochybuje o tom, že minulosť je už takmer nekomparabilná so sú-
časnosťou. Mnohí súčasní odborníci a aj špecialisti získavajú vysoké vzdelanie na 
prestížnych univerzitách vo svete. Zaplatené školné nie je investíciou „do vetra“. 
Uvádzam to najmä preto, aby som pripomenul, že vysoké vzdelanie v minulosti bolo 
aj obrazom ľudskej túžby a chcenia vedieť čo najviac. Tieto myšlienky akoby cha-
rakterizovali profesora Ponťucha, vzdelanca, múdreho človeka s obrovskou empa-
tiou, ale aj hlboko rozmýšľajúceho muža s kritickým pohľadom na seba a aj okolo 
seba. Jeho inakosť „by vystačila“ na samostatné dielo. Preto nasledujúce vety nie sú 
hodnotením, ani pripomínaním jeho veľkosti, skôr sú to iba vety pre uvedomenie si 
toho, že svet sa mení a ľudia v ňom, možno aj na vlastnú škodu. Možno aj takto by 
uvažoval profesor Ponťuch o súčasnom svete, v ktorom kadejaké inakosti prevyšujú 
múdrosť, odbornosť a ľudskosť v širokom slova zmysle.

Profesor Ponťuch vyrastal v skromných dedinských pomeroch na hornej Ora-
ve v obci Medvedzie, v okrese Námestovo. Vplyv rodinného prostredie sa prejavil 
v jeho pozitívnych ľudských vlastnostiach. Bol skromný, pracovitý, húževnatý, vy-
trvalý a čestný. Bol hrdý na kraj, z ktorého pochádzal. Vyplýva to aj z toho, že v jeho 
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pracovni visel obraz hornej Oravy a ďalšie obrazy akademickej maliarky Marky 
Medveckej, jeho priateľky z detstva. Po návrate z turistického zájazdu v Poľsku za-
stavil autobus za hraničným prechodom a s úsmevom zavelil: „vystúpiť a pobozkať 
oravskú zem“. Vždy sa rád vracal domov.

Viackrát podnikol turistické výstupy na Roháče, Bol veľkým fanúšikom futbalu. 
Fandil hráčom ŠK Slovan Bratislava – MUDr. Chodákovi (rodákovi z Oravy), Ing. 
Karelovi, Ing. Tegelhoffovi, Pažickému, Kubalovi a ďalším. V lete relaxoval na kú-
palisku na Tehelnom poli, rád plával. V Bratislave navštevoval Spolok Oravčanov, 
kde si rád pohovoril s vekovitými priateľmi a nadväzoval nové priateľstvá. Miloval 
umenie, často navštevoval knihkupectvá.

Anton Ponťuch sa narodil v Budapešti 16. februára 1915. Maturoval v Ružomber-
ku, promoval na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1939. 
Po skončení vojenskej služby, ešte pred skončením druhej svetovej vojny, nastúpil 
na Ženskú kliniku v Bratislave, na voľné miesto asistenta. Náhly odchod prednos-
tu kliniky profesora Michala Šeligu (1881 – 1945) do večnosti, spôsobil generačné 
zmeny v personálnej situácii kliniky. Vedenie kliniky dočasne prevzal docent Svetozár 
Štefánik (1899 – 1989). Bol menovaný profesorom a bol ustanovený za prednostu kli-
niky. Zo starších asistentov zostali len niektorí – prvým asistentom bol Aurel Hudcovič 
(1911 – 1981). Nastúpila nová mladšia generácia ku ktorej patril aj doktor Ponťuch.

V novembri 1954 na Šulekovej ulici otvorili II. gynekologicko – pôrodnícku 
kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ženská klinika na 
Zochovej ulici sa premenovala na I. gynekologicko – pôrodnícku kliniku. Prednos-
tom II. kliniky bol ustanovený docent Aurel Hudcovič. Miesto prvého asistenta na 
Ženskej klinike po ňom prevzal práve asistent Anton Ponťuch.

Anton Ponťuch sa začal venovať histologickému laboratóriu, ktoré viedol profe-
sor  Štefánik, Výsledky sledovaní gynekologickej histológie, najmä otázky endomet-
ria, obhájil ako kandidátsku dizertáciu a habilitačnú prácu. Pri obhajobe bol profesor 
Havlásek z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Po vytvorení pobočky LF UK v Martine, tam otvorili ženskú kliniku. Za pred-
nostu kliniky bol vymenovaný Doc. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Bol menovaný 
univerzitným profesorom vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo. Skúsenosti 
z vedenia kliniky v Martine uplatnil ako prednosta kliniky v Bratislave. Kliniku 
prevzal po profesorovi Štefánikovi v roku 1971.

V inuaguračnom príhovore pri nastupovaní za prednostu kliniky, zdôraznil myš-
lienku, že práca na klinike bude pod zvýšeným dozorom a kontrolou verejnosti a od-
borníkov – ako pod mikroskopom. Sám si uvedomil náročnosť tejto funkcie, preto od 
začiatku kládol dôraz na dochvíľnosť, pracovitosť, svedomitosť, poriadok, disciplínu, 
dodržiavanie pracovného harmonogramu, na vedenie dokumentácie, na publikovanie 
výsledkov výskumnej činnosti. Prioritu videl vo výchove a vzdelávaní. Týchto zásad 
sa pridržiaval počas celého obdobia pôsobenia vo funkcii prednostu kliniky.

O profesorovi Ponťuchovi bolo známe, že na kliniku prichádza medzi prvými, 
posledný odchádzal. Prakticky celý svoj život zasvätil práci na klinike. Klinika 
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bola pre neho „životným koníčkom“. Práca v liečebno–preventívnej oblasti bola 
fundamentom jeho ideálov a spoločenskej realizácie. Prerod pôrodníckej taktiky 
a úspechy preventívnej starostlivosti v odbore strhli jeho záujem na mnohé kľúčo-
vé problémy pôrodníckej patológie. Venoval sa modernej diagnostike v pôrodníc-
tve a gynekológii, ako aj zdokonaľovaniu operačných postupov. Lekárska činnosť 
mu nebola zamestnaním, ale skutočným poslaním. Pre blaho rodičky a pacientky sa 
snažil urobiť všetko, čo jej mohlo prospieť a prinavrátiť oslabené zdravie. Záujmy 
kliniky a pacientky vždy kládol pred záujmy osobné. Bol veľmi náročný k sebe, ve-
del byť tolerantný k spolupracovníkom mal však pochopenie aj pre ľudské slabosti 
a nedostatky.

V pedagogicko–výchovnej činnosti začínal ako mladý asistent vyučovaním budú-
cich ženských sestier na Zdravotníckej škole. Praktickým výcvikom na klinike v spo-
lupráci s triednymi učiteľkami zdokonaľovali kvalifikáciu žiačok. Mnohé absolventky 
školy po maturite pracovali na klinike. Pôsobili ako pôrodné asistentky alebo ženské 
sestry. Pri výchove sestier zaviedol seminárne školenia. Ostatní zamestnanci sa školili 
na prevádzkových schôdzach. Vo funkcii docenta sa podieľal na prednáškach pre po-
slucháčov medicíny. Ako prednosta zodpovedal za celú pedagogiku. Jeho prednášky 
boli vysoko hodnotené obsahom a prednesom. Svedčila o tom aj vysoká účasť poslu-
cháčov. Študentom bol blízky, ale vždy nekompromisne prísny.

Významnú úlohu vo výchove lekárov malo absolvovanie pravidelných (týždenných) 
seminárov. Zúčastňovali sa na nich aj terénni gynekológovia. Výnimočnú úlohu mali 
semináre venované perinatálnej a materskej morbidite a mortalite, Jednou z prioritných 
úloh profesora bola starostlivosť o matku a dieťa. Výsledky analýz boli spracované, do-
kumentované a publikované v odborných časopisoch. Prednosta zdôrazňoval zvyšova-
nie úrovne vedeckovýskumnej práce lekárov. Túto činnosť aj významne podporoval.

Všetky práce na publikovanie prísne korigoval, kontroloval nielen po stránke 
obsahovej, jazykovej, ale aj po stránke formálnej (štatistické spracovanie, grafická 
úroveň). Uverejnené klinické práce boli uznávané, pozitívne hodnotené

Profesor Ponťuch bol aktívny v prednáškovej a publikačnej činnosti doma aj za 
hranicami. Často bol pozývaný prednášať na medzinárodné – svetové vedecké pod-
ujatia. S prednáškami vystupoval na gynekologických a perinatologických akciách – 



222

Historia Medicinae Slovaca V.Pripomíname si

Japonsko, ZSSR, Bulharsko, Juhoslávia, Švajčiarsko, NSR, Londýn, Paríž, Moskva, 
Havana, Mexiko City, Viedeň, Halle, Lipsko, Białystok, Berlín, Budapešť a iné.

Do histórie sa zapísal aj ako spoluautor päťdielnej publikácie Gynekológia a pô-
rodníctvo pre postgraduánu aj pregraduálnu výchovu. Osobne bol zostavovateľom 
piateho dielu s názvom Gynekologické operácie. Publikácia získala najvyššie odbor-
né ocenenie Cenu Prezídia Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně. Uverejnil viac ako 200 časo-
piseckých a zborníkových prác, dve desiatky knižných vydaní. Viac ako sto historic-
kých, popularizačných a zdravotno–výchovných článkov. S profesorom Bárdošom 
mu vyšla príučka Prevencia v gynekológii a pôrodníctve pre potreby gynekológov 
v ambulantnej starostlivosti o ženy.

Počas mnohoročnej klinickej praxe sa stále venoval starostlivosti o tehotné ženy, 
ich zdravotný stav a novorodencov. Najviac sa zameriaval na sérologický konflikt, 
izoimunizáciu v Rh – systéme v tehotnosti. Spolupracoval s profesorom Hrubiškom, 
hematológom a profesorkou Michaličkovou, pediatričkou. Spoločne uverejnili mo-
nografiu Hemolytická choroba novorodencov. Zvýšenú pozornosť venoval aj iným 
chorobným stavom v tehotnosti, ako sú napr. toxoplazmóza, eklampzismus, prená-
šanie tehotnosti, hroziaci predčasný pôrod pri insuficiencii hrdla maternice so za-
meraním na serkláž, vyšetrenie plodovej vody získanej punkciou, UZ - vyšetrenie, 
sledovanie hroziacej asfyxie plodu kardiotokograficky, počas pôrodu a iné.

Z histórie vieme, že na Ženskej klinike sa jej významní zamestnanci venovali aj 
gynekologickej histológii. Medzi nimi profesor Gustáv Müller, profesor Michal Še-
liga, profesor Svetozár Štefánik, docent Samuel Kadlečík, profesor Anton Ponťuch, 
profesor Augustín Bárdoš a aj docent Jozef Války.

Vo vzťahu k pacientkám mal rovnaký postoj a prístup – nerobil rozdiely. Postu-
pom času si vytvoril kredit dobrého, vyhľadávaného odborníka a operatéra. Pred 
operáciou mal pohovor s každou pacientkou o operačnom výkone. Operoval veľmi 
precízne a rád. Počas operácie vládla vždy pokojná atmosféra – aj pri zložitejších 
situáciách. Kritické okolnosti nehodnotil na operačnej sále. Pripomienky vzniesol až 
v pokojnom prostredí pracovne. U pracovníkov kliniky aj mimo nej si získal autori-
tu. Bol všeobecne obľúbený.

Z mimoklinických aktivít treba zdôrazniť jeho angažovanosť v SLS. Predsedom 
SGPS bol 15, rokov, tiež predsedom SSL v Bratislave, predsedom Sekcie perina-
tálnej medicíny SGPS. Striedavo vykonával funkciu predsedu federálneho výboru 
ČSGPS Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně v Prahe.

Odborné, osobné a pracovné kvality predurčili profesora Ponťucha na mnohé 
významné funkcie, ktoré vykonával presne a so záujmom. Komisie LF UK, MZ, 
Predseda hlavnej problémovej rady pre gynekológiu a pôrodníctvo. Bol predsedom 
edičnej rady Vydavateľstva Osvety s. p. v Martine. Roky úspešne spolupracoval so 
šéfredaktorom profesorom Františkom Klinom (1919 – 1992). Bol členom viace-
rých redakčných rád odborných a lekárskych časopisov doma aj za hranicami. Výbor 
SGPS si uctieva jeho pamiatku v mesiaci február každý rok organizuje Deň profe-
sora Ponťucha. Tento rok to bol XXXI. deň. Výbor vydal Pamätnú medailu prof. 
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Ponťucha, ktorú udeľuje zaslúžilým členom gynekológie domácim aj zahraničným. 
Autorom medaily je akademický sochár, medailér Marián Polonský. V roku 2015 
bol profesor Anton Ponťuch uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Len 
s úctou sa treba skloniť nad rozsahom a významom práce, ktorú vykonal na týchto 
postoch pre slovenské ženské lekárstvo.

V októbri 1951 (štvrtoročiak medik) som ako pomocná vedecká sila nastúpil na 
Ženskú kliniku LF SU. Stretával som sa s docentom Ponťuchom. Ako som ho spo-
znával, obdivoval som jeho ľudské a lekárske postoje a konania. Vytvoril sa medzi 
nami významný priateľský vzťah, aký je možný medzi učiteľom a žiakom. V januári 
1969 vznikla Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť SLS (SGPS SLS). 
Zvolili ma za vedeckého sekretára SGPS. Od roku 1973 bol profesor Ponťuch pred-
sedom Spoločnosti. Spolupracovali sme až do jeho predčasného odchodu do večnos-
ti 17. augusta 1989. Veľmi som si ho vážil, obdivoval, mal ho úprimne rád.

Profesor Ponťuch po sebe zanechal klinické pracovisko so vzácnou históriou, 
s dobrým menom, uznávané v odborných aj laických kruhoch. S úctou a vďakou spo-
míname na svojho vzácneho učiteľa, pre nás nedosiahnuteľný vzor oddaného Priateľa. 
Kultivovaného, humanizmom predchnutého, verného Slováka, dobrého Človeka.

Pán Profesor ďakujeme, nezabúdame, spomíname.
 
Michal Valent

Vladislav Zikmund

Nedožité narodeniny? Nie, nie, nie, chce sa mi kričať, že je to omyl. Profesor 
Zikmund nás neopustil! Možno iba spočinul vo večnosti vesmíru, ale každé jeho 
slovo tu je v pamäti priateľov a všetkých ľudí, ktorí mali šťastie stretnúť ho a zamys-
lieť sa nad jeho vždy krátkym, ale zmysluplným “prednesom k danému problému“. 
Ach Bože, akoby bolo dobre v súčasnej motanici započúvať sa do jeho stanoviska, 
či hodnotenia všadeprítomného marazmu. Viem, že ani najmodernejšie prepojenia 
nedokážu Vlada Zikmunda sprítomniť, čo i len na krátky rozhovor. Viem, že súčas-
nosť nemusí pochopiť tieto vety ako celok. Možno sú trochu iné, ale asi iba preto, že 
súčasnosť deviovala a ani nevieme, na ktorú stranu. Hodili by sa nám jeho názory, 
postoje, múdre rady a východiská zo spomenutého marazmu súčasnosti. Nemôžem 
nepísať na úvod tieto vety, lebo by som u Vlada „nepochodil“. Iba týchto niekoľko 
slov, na začiatok spomienky pripomínam, aby som zdôraznil, že Vladko Zikmund 
nám chýba. Najmä preto, že súčasnosť by potrebovala mnohých podobných, ale niet 
ich. Slza sa mi kotúľa po líci, že nedosiahnem, čo by som chcel. Možno aj preto ale-
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bo nielen preto pripájam pripomenutie veli-
kána ducha, obdareného skrytou múdrosťou 
bez vystatovania sa, „na súčasný spôsob“.

Bol činovníkom významných sveto-
vých spoločností. Zvolili ho za člena Roy-
al Society of Medicine (v Londýne), In-
ternational Brain Research Organisation, 
pôsobil vo viacerých redakčných radách 
medzinárodných časopisov, bol jedným 
zo zakladajúcich členov Medzinárodného 
kolégia pre vyššiu nervovú činnosť (Col-
legium Internationale Activitas Nervosae 
Superiosis), medzinárodnej vedeckej spo-
ločnosti pre skúmanie neurobiológie sprá-
vania, interaktívnej fyziológie a psycho-
somatických vzťahov, významne prispel 
k založeniu tradície bianuálnych európ-
skych konferencii o pohyboch očí a funkcii 
mozgu, čo uvádzajú viaceré monografie o tejto problematike. Dlhodobo sa angažo-
val v Slovenskej lekárskej spoločnosti, pôsobil ako člen prezídia a predseda Komisie 
pre hraničné, neoverené metódy v medicíne a Komisie pre medicínsku etiku.

Vladislav Zikmund sa narodil v Žiline 2. februára 1925. Tento rok pripomína-
me jeho nedožité 95. narodeniny. Od školských rokov mal širšie predstavy o tom, 
čomu by sa rád v živote chcel venoval (napríklad aj výtvarné umenie), z ktorých 
si napokon vybral medicínu. Počas štúdia lekárstva pôsobil ako pomocná vedecká 
sila na Neuropsychiatrickej klinike, keď bol prednostom profesor Jozef Černáček 
(1909 – 2006). Neskôr bol tiež akademikom SAV a ČSAV. Potom ako v roku 1950 
kliniku rozdelili na Neurologickú a Psychiatrickú (ktorej vedúcim bol profesor 
Ernest Guensberger), Vlado Zikmund bol na Lekárskej fakulte, vtedy Slovenskej 
univerzity, promovaný v roku 1951 a stal sa jedným z prvých odborných asistentov 
Psychiatrickej kliniky.

Po založení Slovenskej akadémie vied nastúpil ako vedecký pracovník do Labo-
ratória klinickej fyziológie vyššej nervovej činnosti človeka, ktoré založil a viedol 
akademik Ladislav Dérer, pri I. internej klinike LF UK. MUDr. Zikmund vykonával 
skoro pol storočia viaceré vedecké a organizačné funkcie na pôde Ústavu experi-
mentálnej medicíny SAV, ktorý sa neskôr premenoval na Ústav normálnej a patolo-
gickej fyziológie SAV.

Titul kandidáta lekárskych vied obhájil v roku 1960, venia docendi z vedného 
odboru psychiatria získal v roku 1967. Ako zástupca externého riaditeľa bol povere-
ný vedením Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV (1965 – 1969). Veľký 
doktorát lekárskych vied mu udelili v roku 1986 v roku 1991 bol menovaný profeso-
rom psychiatrie. Po prechode na SAV naďalej klinicky a pedagogicky pôsobil aj na 



225

Historia Medicinae Slovaca V. Pripomíname si

Klinike psychiatrie. Počas dlhšej práceneschopnosti profesora Guensbergera kliniku 
viedol a plnil jej pedagogické poslanie.

Už v počiatkoch svojej vedeckej práce na SAV, spolu s docentom Ivanom Rutt-
kayom-Nedeckým vypracovali metódu, pomocou ktorej študovali vzťahy medzi 
nervovou a psychickou zdatnosťou človeka a vznikom a vývojom telesných chorôb 
a porúch. Bádaním určitých osobnostných charakteristík človeka v súvislosti so 
vznikom somatických ochorení, predstihli viac ako o desaťročie rovnaký výskum 
v medzinárodných štúdiách.

V roku 1969 založil Oddelenie psychofyziológie, ktorú tak posunul na úroveň 
novej vedeckej disciplíny na Slovensku, a neskôr v roku 1990 sa stal vedúcim Od-
delenia fyziológie mozgu. Hlavnými témami vedeckej práce prof. Zikmunda boli 
dva okruhy problémov. Jednak fyziologické základy a prejavy psychických pro-
cesov skúmané elektrofyziologickými metódami zaznamenávania činnosti mozgu. 
A tiež pôsobenie psychických a sociálnych vplyvov na fyziologické funkcie ľud-
ského organizmu z širšieho hľadiska označované ako psycho-sociálne vzťahy. Tieto 
vzťahy sa prejavujú jednak bezprostredne, pri všetkých silnejších osobitne citovo 
podfarbených reakciách človeka, na to, čo sa v jeho psychike v reakcii na vonkajší 
svet odohráva, tiež z dlhšej časovej optiky, z hľadiska vzniku a rozvoja viacerých 
civilizačných chorôb. Vo všetkých uvedených oblastiach spolupracoval s domácimi 
a zahraničnými pracovníkmi a pracoviskami, čo prinieslo viacero prioritných zistení 
a medzinárodne uznaných objavov.

Profesor Zikmund absolvoval mnohé študijné a pracovné pobyty na významných 
zahraničných inštitúciách, s ktorými nadviazal vedeckú spoluprácu. Vo svojich prá-
cach venoval zvýšenú pozornosť nielen psychickým a telesným ochoreniam člove-
ka, ale aj jeho psychickému a telesnému zdraviu a celkovej kvalite života. Publi-
koval pár sto vedeckých a odborných prác, väčšinou vo významných zahraničných 
časopisoch a knižných publikáciách. Známe, uznávané a citované sú aj jeho domáce 
časopisecké a knižné publikácie, či kapitoly v učebniciach.

Pôsobil tiež vo vedúcich funkciách Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej odbor-
ných zložkách. Rovnako bol zakladateľom a mnohoročným predsedom Slovenskej 
spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS a striedavo aj predsedom Federálneho 
výboru Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu.

Veľkú pozornosť venoval popularizácii vedeckých poznatkov a zdravotnej vý-
chove v rámci Akadémie vzdelávania. My profesori: Bárdoš, Birčák, Cagáň, Janec, 
Kukura, Riečanský, Rosival a iní, sme organizovali celoštátne, krajské, okresné se-
mináre so zdravotno-výchovnou problematikou a propagáciou vedeckých poznat-
kov, vydávali sme zborníky prednášok, každoročne sme organizovali Hálkove dni 
v Čadci (spolu 17 krát). Profesor Zikmund bol v roku 2002 pri zakladaní klubu 
Sapientia Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Klub združuje významné pedagogické 
a vedecké osobnosti fakulty a zdravotníctva. Za roky existencie klubu sa konalo 187 
úspešných posedení a práve Vlado Zikmund významnou mierou prispel k vysokej 
odbornej a spoločenskej úrovni pravidelných mesačných stretnutí.
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Ako harmonická, vyvážená osobnosť nezabúdal na telesnú kultúru, napríklad vý-
borne lyžoval, patril do jadra kolektívu, ktorý združoval výborných prvoligových 
basketbalistov VŠ Bratislava. Členmi boli väčšinou lekári, na čele so zakladateľom, 
profesorom Jozefom Kukurom.

Za výnimočný a trvalý vklad do pokladnice slovenského zdravotníctva bol oce-
nený najvyššími poctami SLS, aj inými spoločnosťami a organizáciami a od roku 
2015 je členom Dvorany slávy slovenskej medicíny.

Encyklopedickými vedomosťami, životnými skúsenosťami umocnenými vzác-
nym intelektom, s filozofickou kritickou hĺbavosťou bol radcom a pomocníkom pri 
prekonávaní profesionálnych aj osobných problémov. Morálne a charakterovo čistý 
človek, vedec, lekár, psychiater, psychológ a filozof v jednej osobe, pričom bolo 
všetko umocnené umeleckým nadaním – maľoval, modeloval, písal básne, filozofic-
ké úvahy a vo výbornej psychickej a fyzickej aktivite ho udržiaval šport.

Za desaťročia priateľstva a spolupráce som profesora Zikmunda nielen dobre 
spoznal, ale vážil som si ho, obdivoval, a mal úprimne rád. Muža vzácnych ľud-
ských vlastností, dôsledného pri plnení povinností, uvážlivého, ktorý sa vždy snažil 
postrehnúť podstatné stránky toho, k čomu mal zaujať stanovisko.

Vzácny pán profesor, z úprimného srdca Ti ďakujem za priateľstvo, spoluprácu, 
za všetko čo si pre mňa urobil a čo pre mňa stále znamenáš. Náš život nebol ľahký, 
ale nielen preto sme si boli bližší a súdržnejší. Možno by súčasnosť ani nepochopila 
konanie dobra bez známeho, či skrytého cieľa. Teraz je všetko, obyčajnými slovami 
povedané, „za prachy“. Možno aj v tom je ukrytá predestinácia dnešných, cieľave-
domých pravdou – prach si a na prach sa obrátiš. Aj po nás zostane prach, ale naše 
skutky sa nepominú. Ďakujem, nezabúdam, spomínam.

Michal Valent

Ján Štencl

Považujem za povinnosť využiť argument môjho veku, aby som s nadhľadom 
mohol niečo napísať k jubileu významnej osobnosti, človeka, ktorého vekom pre-
vyšujem. Ak by som nerobil komparáciu, napísal by som – iba vekom. No na druhej 
strane priznávam, že o zrelom jubilantovi starší človek môže písať z nadhľadu a trú-
fam si povedať, že aj s obdivom voči všetkému, čo sa týka dosiahnutého jubilantom.

Ján Štencl sa narodil 19. mája 1940 v Handlovej v rodine baníka. Od detstva 
žil a poznával banícky svet. Banícke prostredie trvale ovplyvnilo jeho povahové, 
charakterové a morálne hodnoty a postoje. Ján Štencl už ako dieťa obdivoval výni-
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močnú vlastnosť baníkov, ktorí pre záchra-
nu priateľa často riskovali aj vlastný život. 
Banícke okolie v ňom zanechalo pocit 
solidarity, zodpovednosti za iných, čest-
nosti a pracovitosti. Počas ranej dospelosti 
sa rozhodol pre povolanie lekára. Známa 
je jeho húževnatosť, pracovitosť, zása-
dovosť, neoblomnosť vo veciach pravdy, 
v boji za spravodlivosť. Nie je malicher-
ný, vzťahovačný, vie sa zastať a bojovať 
za práva spolupracovníkov, podriadených 
a členov organizácií, ktoré vedie alebo kto-
ré riadil. Jeho pozitívne postoje pri rieše-
ní aj závažných vzťahových, pracovných 
a spoločenských otázok a problémov sa 
vždy snaží viesť k spokojnosti zaintereso-
vaných strán a v prospech veci.

Lekársku fakultu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave ukončil promóciou v roku 

1963. V roku 1967 získal špecializáciu I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo 
a o tri roky neskôr špecializáciu II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Neskôr 
získal špecializáciu zo subšpecializačných odborov reprodukčná medicína, materno-
-fetálna medicína a gynekologická urológia. V roku 1974 obhájil kandidátsku dizertač-
nú práca, kde mu bol udelený titul kandidát lekárskych vied. V roku 1980 sa po úspeš-
nom obhájení habilitačnej práce stal docentom pre odbor gynekológia a pôrodníctvo 
a v roku 1999 mu bol inauguračným konaním udelený titul profesor.

Profesor Ján Štencl začal pracovať po promócii v Nitre u primára Ladislava Pol-
číka (1911 – 1978) prednostu Gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia NsP. Po roku 
1964 nastúpil na I. gynekologicko–pôrodnícku kliniku LF UK a FN na Zochovej ulici 
v Bratislave. Prednostom kliniky bol vtedy profesor Svetozár Štefánik (1899 – 1989). 
V rokoch 1967 – 1970 pôsobil vo funkcii oodborného asistetna profesora Ponťucha 
(1915 – 1989) na Ženskej klinike JLF UK a MUNsP v Martine. V roku 1970 sa s pro-
fesorom Ponťuchom vrátil na Ženskú kliniku na Zochovu ulicu do Bratislavy.

V roku 1973 odišiel pracovať do Univerzitnej nemocnice na Gynekologicko-pô-
rodnícku kliniku v Constantine (Alžírsko), na miesto docenta a vedúceho oddele-
nia. Tam bol poverený vybudovať a zorganizovať poliklinický systém. Tento systém 
zdravotnej starostlivosti o ženu, matku a dieťa bol neskôr prijatý ako vzorový pre 
celé Alžírsko. V roku 1975 vyhral konkurz a stal sa prednostom II. gynekologic-
ko-pôrodníckej kliniky v Constantine. Komisia Ministerstva zdravotníctva Alžírska 
v roku 1977 vyhodnotila kliniku profesora Štencla ako najlepšiu v krajine. Po úspeš-
nom pôsobení na klinike v Constantine sa na krátke obdobie vrátil na I. gynekolo-
gicko-pôrodnícku kliniku na Zochovu ulicu. V roku 1978 nastúpil na Katedru gy-
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nekológie a pôrodníctva a Kliniku ženských chorôb Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie 
lekárov a farmaceutov v Bratislave na Kramároch k profesorovi Ernestovi Dlhošovi 
(1910 – 1994), kde sa v roku 1981 stal prednostom tejto kliniky a vedúcim katedry.

V novembri 1981 v Brne ho zvolili za člena výboru Slovenskej gynekologicko-
-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SGPS SLS). 
V máji 1990 v Bratislave ho zvolili za viceprezidenta spoločnosti. V marci 1992 odi-
šiel na večnosť prezident SGPS SLS profesor Augustín Bárdoš (1921 – 1992) a pro-
fesor Štencl bol poverený funkciou prezidenta SGPS SLS. V rokoch 1994, 1998, 
2002 bol opätovne zvolený do funkcie prezidenta SGPS SLS. Funkciu prezidenta 
SGPS vykonával spolu 14 rokov. V júni v roku 2006 bol zvolený za doživotného 
Čestného prezidenta SGPS SLS

Od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta SGPS SLS sa profesor Štencl 
snažil o odborné i spoločenské pozdvihnutie gynekologickej obce a spoluprácu medzi 
gynekológmi v ambulantnej a nemocničnej zložke. Dôkazom toho bolo aj zavedenie 
organizovania každoročných celoslovenských kongresov. Pôvodne od roku 1977 sa 
organizovali celoštátne kongresy Gynekologicko–pôrodníckej spoločnosti striedavo 
raz v Slovensku a raz v Čechách. Posledný kongres bol roku 1991 v Brne. SGPS 
v roku 2000 v Bratislave organizovala VII. Celoslovenský kongres SGPS SLS a pre-
zidentom kongresu bol profesor Štencl. Od tých čias sa celoslovenské kongresy SGPS 
konali každý rok. V roku 2014 sa nadviazalo na dávnu históriu a začali sa organizovať 
každoročné Slovensko – České a striedavo Česko – Slovenské konferencie.

Po svojom nástupe ako na pozíciu prezidenta SGPS navrhol Výboru SGPS, aby 
ako logo SGPS slúžil znak s vyobrazením Moravianskej venuše - symbolu ženskos-
ti. SGPS používa tento znak, odvodený od nálezu starého 22 tisíc rokov dodnes.

Profesor Štencl sa od promócie intenzívne venoval pedagogickej a vedeckový-
skumnej činnosti. Ťažiskom jeho štúdií bola problematika gynekologickej endokri-
nológie, vzájomné vzťahy matky plodu v rámci fétoplacentovej jednotky, účinok 
niektorých liekov podávaných v tehotnosti alebo počas pôrodu na srdcový sval mat-
ky. Zaoberal sa dynamikou stereoidných hormónov v priebehu fyziologickej a pato-
logickej tehotnosti, neurohumorálnou problematikou a emesis gravidarum.

Zaslúžil sa o rozvoj prenatálnej medicíny, diagnostiky a liečby rizikovej gravidi-
ty, prenatálnej diagnostiky, liečby plodu ako intrauterinného pacienta, ultrazvukovej 
diagnostiky v tehotnosti, ultrasonografickej diagnostiky v gynekológii, komplexnej 
diagnostiky a liečby nádorových ochorení genitálií.

V rokoch 1986 – 1990 bol profesor Štencl mestský odborník v Bratislave a od 
roku 1990 hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo. V deväťde-
siatych rokoch sa ako hlavný odborník MZ SR zasadil o rozvoj endoskopie a ul-
trazvukovej diagnostiky na Slovensku tým, že sa mu podarilo presadiť, aby každé 
gynekologické oddelenie v okresných ústavoch národného zdravia na Slovensku 
disponovalo prístrojom pre ultrasonografickú a endoskopickú diagnostiku. Toto bol 
kľúčový moment pre rozvoj týchto disciplín v Slovensku. Ako hlavný odborník MZ 
SR presadzoval zavádzanie moderných diagnostických a operačných metód.
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Bolo o ňom známe, že je dobrý operatér a najradšej operuje závažné gynekologické 
prípady. V operáciách nepostupoval iba podľa zaužívaných praktík ale hľadal aj nové 
operačné postupy. Ako prvý na území Československa vykonal vaginálnu intrafasci-
álnu hysterektómiu, o čom prednášal na gynekologickej konferencii v Košiciach. Po 
tejto jeho prednáške začali spomínanú operáciu vykonávať na viacerých gynekologic-
kých pracoviskách na Slovensku a v Čechách. V pôrodníctve zdokonalil operačný po-
stup pri cisárskom reze, kde pri zájdenej bránke, zosunul močový mechúr, čím vznikol 
priestor na vybavenie plodu narezaním vaginálnej steny, t. j. bez otvorenia maternice. 
Celoplošne na Slovensku zaviedol a rozvinul diagnostickú a operačnú laparoskopiu.

Keď bol profesor Štencl prednostom na Klinike ženských chorôb na Kramá-
roch, zriadilo sa Medzinárodné centrum pre endoskopickú gynekologickú chirurgiu, 
s pôsobnosťou pre strednú a východnú Európu. Toto centrum dňa 12. januára 1990 
v Bratislave otvoril francúzsky minister zahraničných vecí Ronald Dumas. V roku 
1991 bola založená Európska spoločnosť gynekologickej endoskopie a Ján Štencl 
sa stal členom Výboru tejto európskej odbornej spoločnosti. V tom istom roku bola 
založená aj Endoskopická spoločnosť SGPS SLS a začali sa realizovať medzinárod-
né workshopy s cieľom zvyšovania operačnej zručnosti odborníkov. V Bratislave 
ako v prvom meste v Československu sa uskutočnila hysterektómia laparoskopic-
kou cestou. V tom období Slovensko zažívalo rozmach v endoskopickej chirurgii. 
Profesor Štencl sa stal zakladajúcim členom a neskôr doživotným členom Európskej 
spoločnosti gynekologickej endoskopie.

V roku 1996 sa podarilo v Bratislave uskutočniť 5. kongres Európskej spoloč-
nosti gynekologickej endoskopie, ktorého prezidentom a hlavným organizátorom 
bol profesor Štencl. Kongres sa konal za účasti 1 200 účastníkov, z ktorých väčšina 
bola zo zahraničia, bolo použitých 20 operačných stolov a po prvýkrát sa podarilo 
sústrediť na jedno miesto všetky európske endoskopické školy.

Pri hodnotení vo FIGO Newsletter (FIGO − Medzinárodná federácia pre gyneko-
lógiu a pôrodníctvo) bol tento kongres vyhodnotený ako zatiaľ najúspešnejší s naj-
väčším počtom účastníkov a bol zaradený medzi jeden z najlepšie pripravených 
a zabezpečených endoskopických gynekologických kongresov. Nazvaný bol ako 
„famózny kongres v Bratislave“.

Profesor Štencl bol za svoju prácu uznávaný na slovenskej i medzinárodnej úrov-
ni, patrí medzi desiatich najvýznamnejších gynekológov sveta, ktorí boli na Európ-
skom kongrese endoskopickej chirurgie v Paríži v roku 2000 ocenení cenou Award 
of Excellence in Laparoscopis Surgery za rozvoj gynekologickej endoskopie.

Jeho činnosť a zásluhy o rozvoj slovenskej gynekológie a pôrodníctva nielen 
v Slovenskej republike, ale aj za hranicami sú vysoko uznávané a vzácne. Je člen 
FIGO, EAGO, UPIGO, EBCOG, člen Medzinárodných komisií atestačných skúšok 
zo ženského lekárstva. V rokoch 2007 – 2010 bol Prezidentom UPIGO (Únia me-
dzinárodných gynekológov a pôrodníkov), poradný orgán Rady Európy, predtým 
pôsobil ako viceprezident.
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Profesor Štencl veľmi úspešne pracoval ako uznávaný gynekológ, pôrodník a vý-
borný operatér. Potvrdzuje to nielen jeho pôsobenie na klinických pracoviskách na 
Slovensku, vo Francúzsku a Alžírsku, ale aj aktivity v priebehu svojej profesionálnej 
kariéry.

Profesor Štencl rozvinul metódy a medicínske postupy, ktoré boli na jeho popud 
zavedené s celoslovenskou pôsobnosťou:
• systém starostlivosti o tehotnú a plod
• cytologický skríning onkologických ochorení krčka maternice na území mesta 

Bratislavy
• ultrazvukový skríning vývojových chýb plodu
• skríning genetických ochorení plodu
• skríning hypoxie plodu
• prenatálnu genetickú diagnostiku v I. a II. trimestri gravidity
• algoritmus postupu pri diagnostike a liečbe gynekologického zápalu, ováriových 

nádorov, bolesti v malej panve – tzv. pelvic pain, intrauterinného ohrozenia plodu

Jeho pracovisko sa venovalo komplexnej diagnostike a liečbe nádorových ocho-
rení prsníka, problémom reprodukčnej medicíny, komplexnej diagnostike a liečbe 
ženskej neplodnosti, metódami plánovaného rodičovstva a modernou kontracep-
ciou, gynekológiou detí a dospievajúcich, diagnostikou a liečbou gynekologického 
zápalu, urogynekológiou.

Je autorom mnohých diagnostických a liečebných postupov, ktoré ako „algo-
ritmus“ prevzali ostatné slovenské ženské oddelenia, niektoré z nich aj zahraničné 
pracoviská. Išlo najmä o vyššie spomínaný algoritmus postupu sledovania tehotných 
žien a plodov a algoritmus pri diagnostike a liečbe gynekologického zápalu, sterility, 
ováriových nádorov, pelvickej bolesti, intrauterinného ohrozenia plodu.

Zaslúžil sa o rozvoj perinatálnej medicíny, diagnostiky a liečby rizikovej gravidi-
ty, prenatálnej diagnostiky, liečby plodu ako intrauterinného pacienta, ultrazvukovej 
diagnostiky v tehotnosti, ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii, komplexnej diag-
nostiky a liečby nádorových ochorení genitálií, endoskopickej diagnostiky a opera-
tívy, použitia laseru v gynekológii a pôrodníctve. Vypracoval a zaviedol modernú 
starostlivosť o tehotnú matku a plod na Slovensku.

Už začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, profesor Štencl sa ako 
prvý v Československu zaoberal a riešil problematiku intrauterinného pacienta 
a práva tohto pacienta, kde plod bol chápaný ako rovnocenný partner, ktorému je 
potrebné už pred narodením poskytnúť príslušnú starostlivosť. To viedlo k ďalšiemu 
kroku, aby na Slovensku založil odbor fetálna medicína. Profesor Štencl bol jedným 
z prvých, ak nie vôbec prvý v našich podmienkach, ktorý zavádzal a používal ter-
mín intrauterinný pacient. Vnímanie plodu ako rovnocenného partnera a pacienta ho 
zaujímalo od ranej profesionálnej kariéry, keď ešte na klinike v Martine (koncom 
šesťdesiatych rokov minulého storočia) začínal s vyšetrovaním bilirubínu v plodo-
vej vode a intraamniálnymi transfúziami pri rh imunizácii. Neskôr medzi prvými na 
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území Československa rozvíjal invazívne a diagnostické liečebné postupy u plodu – 
amniocentéza, odbery tkanív a krvi plodu, genetické vyšetrenia u plodu.

Robil prvé výkony na plode – punkcie cystických útvarov. Ako prvý na svete 
previedol marsupializáciu močového mechúra plodu priamym otvorením maternice 
u atrézii uretry plodu. Neskôr intraamniálnym shuntom. Tento vývojový problém 
plodu bol podľa svetovej literatúry dovtedy riešený shuntom (Golbus, Harison). Me-
dzi ďalšie priame operačné metódy pri otvorení maternice patrila aj exanguináciu 
krvi u plodov, ktorí boli rh imunizovaní.

Plod liečil konzervatívnou aj chirurgickou liečbou. Bolo pre neho prirodzené, že 
plod ako pacient dostával adekvátnu liečbu – cestou matky, cestou plodovej vody, 
intramuskulárne do svalu plodu a v prípade nevyhnutnosti aj cievneho systému pria-
mo do srdca plodu.

Problematika starostlivosti o plod ho natoľko zaujala, že chápal plod ako partne-
ra lekára a člena spoločnosti nielen po medicínskej stránke, t. j. plod má právo byť 
liečený a diagnostikovaný, ale plod má mať aj ostatné práva – právo na život a právo 
na optimálne podmienky pre vývoj in utero.

O tejto problematike prednášal aj na medzinárodných kongresoch a podujatiach 
v zahraničí. Jeho prednášky natoľko zaujali, že v roku 1990 ho pozvali prednášať na 
pôdu parížskej Sorbonny o etických právach plodu. Podujatie sa konalo pod záštitou 
prezidenta Francúzskej republiky Francoisa Miterranda v aule Univerzity Sorbonna 
a profesor Štencl mal so svojou prednáškou obrovský úspech. Na základe toho bol 
požiadaný, aby prednášal aj na ďalší deň zamestnancom Ministerstva zdravotníctva 
Francúzska v Centre Georges Pompidou v Paríži.

V roku 1996 sa profesor Ján Štencl stal riaditeľom Slovenskej postgraduálnej 
akadémie medicíny, ktorá sa v roku 2002 transformovala na Slovenskú zdravotníc-
ku univerzitu v Bratislave (ďalej len SZU) a profesor Ján Štencl bol zvolený za jej 
rektora. V októbri 2002 prevzal profesor Štencl z rúk prezidenta Slovenskej repub-
liky Rudolfa Schustera, menovací dekrét rektora Slovenskej zdravotníckej univerzi-
ty v Bratislave. SZU sa stala pokračovateľkou Slovenskej postgraduálnej akadémie 
medicíny. Profesor Štencl sa zaslúžil o založenie a budovanie univerzity, tejto dôle-
žitej a potrebnej zdravotníckej vysokej školy.

Potreba transformácie a vzniku SZU vychádzala z nutnosti naplnenia smerníc 
Európskej únie, ktoré vyžadovali zmeny vzdelávania vo viacerých kategóriách zdra-
votníckych pracovníkov so zameraním na posilnenie vysokoškolského vzdeláva-
nia. Tento stav bolo možné preklenúť tak, že rezort zdravotníctva využil personálne 
a materiálne podmienky vtedajšej Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny. 
Ďalším dôvodom transformácie bola potreba, aby v zmysle Charty prípravy medi-
cínskych špecialistov EÚ štát garantoval a zabezpečoval postgraduálne vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov (vrátane prípravy medicínskych špecialistov) prostred-
níctvom kompetentnej národnej/štátnej inštitúcie, ktorá by sa mala kombinovať s vy-
sokou školou, alebo by mohla byť reprezentovaná špecializovanou vysokou školou. 
Slovenská postgraduálna akadémia medicíny vtedy mala už takmer päťdesiatroč-
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né skúsenosti s postgraduálnym vzdelávaním s funkčnými pedagogickými útvarmi 
a početnými výučbovými základňami v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. 
Taktiež disponovala vysokým počtom pedagogických pracovníkov profesorov a do-
centov, ako aj zamestnancov s vedecko-akademickou hodnosťou, pričom organizá-
cia a spôsob postgraduálneho vzdelávania sa veľmi blížil požiadavkám európskych 
medicínskych špecialistov (UEMS). Profesor Štencl pochopil podmienky a nevy-
hnutnosť danej doby a s kolektívom spolupracovníkov vyvinul maximálne úsilie pre 
zriadenie a neskoršie budovanie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

V súlade s kritériami UEMS a spomínanej Charty bolo potrebné aj určité násled-
né formovanie špecializačného štúdia v súlade s podmienkami jeho všeobecného 
uznávania v rámci EÚ. Konkrétne najmä v rámci samotného špecializačného odboru 
gynekológia a pôrodníctvo sa profesor Štencl zasadzoval a podarilo sa mu presa-
diť vytvorenie tzv. subšpecializačných odborov (gynekologická urológia, onkoló-
gia v gynekológii, materno-fetálna medicína, pediatrická gynekológia, reprodukčná 
medicína, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve; ako aj možnosť získania certifi-
kátu z mamodiagnostiky v gynekológii), ktoré následne zostali v rámci profilácie 
a ďalšieho vzdelávanie gynekológov a pôrodníkov. I keď dnes možno konštatovať, 
že spomínané obdobie bolo negociačne veľmi náročné, vytvorenie týchto subšpe-
cializácií a certifikátov, ktoré zostali v rukách gynekológov a pôrodníkov, prinieslo 
široký priestor pre výkon gynekologickej praxe.

Profesor Štencl ako zakladateľ SZU bol Slovenskou lekárskou spoločnosťou oce-
nený za činnosť, ktorá viedla k zriadeniu SZU v Bratislave. SLS ocenila vznik SZU 
ako významnú udalosť roka 2002.

Profesor Štencl vykonával funkciu rektora univerzity veľmi úspešne dve funkčné 
obdobia až do roku 2010, keď bol zvolený za doživotného čestného rektora SZU 
v Bratislave.

Ako rektor univerzity smeroval všetky svoje kroky pre budovanie a rozvoj SZU, 
či už po stránke skvalitňovania teoretickej a praktickej výučby poslucháčov, budo-
vania fakúlt SZU, osobitne sa zasadil o zriadenie a otvorenie pregraduálneho štúdia 
všeobecné lekárstvo v rámci Lekárskej fakulty SZU ako aj o zriadenie štvrtej fakul-
ty – Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Zasadil sa tiež o mo-
dernizáciu a skvalitňovanie výučbových a pracovných priestorov v rámci budov 
v Bratislave, ktoré boli prispôsobené potrebám a požiadavkám troch fakúlt. Získal 
budovu v Modre Harmónii do správy SZU a stál pri vybudovaní excelentného ve-
deckého pracovisko – Vedeckovýskumnej základne SZU (bývalý Ústav preventívnej 
a klinickej medicíny, ktorý bol prevedený do správy SZU a počas pôsobenia rektora 
Štencla sa SZU v zmysle vtedy platnej legislatívy uchádzala a spĺňala všetky kritéria 
pre získanie statusu výskumnej univerzity). Podieľal sa na budovaní moderného plne 
funkčného kongresového centra ako súčasti Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej 
Bystrici. SZU počas jeho pôsobenia rozširovala aj svoje výučbové základne a uni-
verzitné kliniky v rámci celého Slovenska s cieľom zapojiť do vzdelávacieho proce-
su SZU všetky významné zdravotnícke zariadenia.
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Profesor Štencl ako rektor SZU rozvíjal aj medzinárodné vzťahy a spoluprácu me-
dzi univerzitami. V roku 2007 bol profesorovi Štenclovi udelený titul University Pro-
fessor Honoris Causa na Štátnej medicínskej univerzite v Ternopile a v roku 2007 titul 
Honorable Professor na Kazachstanskej štátnej medicínskej univerzite v Astane.

Rozsiahla je aj prednášková a publikačná činnosť profesora Štencla. Predniesol 
doma a v zahraničí takmer tri stovky prác. Aktívne sa zúčastnil päťdesiatky kongre-
sov a sympózií v zahraničí. Mnohé prednášky boli vyžiadané (Heidlberg, Drážďa-
ny, Zakopané, Marakéš, Praha, Lyon, Clérmond - Ferrand, Toronto, Londýn, Paríž, 
Miláno, Bonn, Capri, Philadelphia, Singapur, Brusel, Kodaň, Budapešť a iné). Uve-
rejnil do 150 vedecko–odborných prác. Z toho niekoľko desiatok v zahraničí. Je 
autorom a spoluautorom knižných monografií.

Počas svojej profesionálnej kariéry dbal o odborný rast svojich kolegov, kto-
rých odborne profiloval. Pod jeho vedením vyrástli profesori, docenti, kandidáti 
vied, mnohí primári oddelení a viacerí špičkoví lekári, ktorí sa síce nerozvíjali pe-
dagogickým smerom ale dnes sú uznávaní odborníci nielen doma ale aj v zahraničí.

Profesor Štencl patril medzi veľmi aktívnych a angažovaných ženských lekárov 
v Slovenskej republike aj v medzinárodnom pôsobení: Rector Magnificus Sloven-
skej zdravotníckej univerzity, prezident SGPS SLS, prednosta Gynekologicko–pô-
rodníckej kliniky FNsP akademika L. Dérera SZU, predseda Sekcie perinatálnej 
medicíny, Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS SLS, predseda Spoločnosti pre 
menopauzu a andropauzu, zakladajúci člen medzinárodného klubu Raoula Palmera, 
spoluzakladateľ Európskej postgraduálnej gynekologickej akadémie, člen komisie 
FIGO pre nové technológie a operačné postupy, člen skúšobných Komisií medzi-
národných atestačných skúšok z gynekológie a pôrodníctva v Aténach, Ríme a Bra-
tislave, člen EBCOG, ktorá má určiť charakter kritérií a podmienky pre sústavné 
vzdelávanie gynekológov a pôrodníkov v Európskej únii, člen Komisie pre obhajo-
by kandidátskych dizertačných prác z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo, 
bývalý hlavný odborník MZ SR a mestský odborník mesta Bratislavy pre ženské 
lekárstvo, odborný poradca Rady MZ SR pre lekársky výskum, predseda odbor-
nej skupiny Poradného zboru pre gynekológiu a pôrodníctvo, člen Rady expertov 
ministra zdravotníctva SR, člen Rady štátnych programov základného výskumu 
pri ČSAV pre odbor Prenatálny a postnatálny vývoj ľudského organizmu a jeho 
genetické základy, člen komisie pri Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti pre 
obhajoby doktorských dizertačných prác z vedného odboru gynekológia a pôrod-
níctvo, člen viacerých vedeckých rád vysokých škôl, člen viacerých redakčných 
rád vedecko–odborných časopisov doma aj za hranicami (Archivio di Obstetricia 
e Gynecologia (Taliansko); UPIGO NEWS (Francúzsko); Slovenská gynekológia 
a pôrodníctvo; Praktická gynekológia; Čestný redaktor časopisu International 
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine; Čestný redaktor ča-
sopisu Neuroendocrinology Letters; Člen redakčnej rady časopisu Polish Journal 
of Gynaecological Investigations; člen redakčnej rady pre Poľskú gynekologickú 
onkológiu; Journal of Gynaecological Surgery – Endoscopy, Imaging and Allied 
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Techniques; Člen redakčnej rady Przeglad Ginekologiczno-Polozniczy; Lekársky 
Obzor; Slovenská angiológia; Zdravý život; ABC zdravia; Dlhoročný člen redakč-
nej rady časopisu Československá gynekologie.

Profesor Štencl za svoje aktivity, všestrannú angažovanosť v odbore a spoločen-
skej činnosti je nositeľom mnohých vyznamenaní, ocenení a medailí. Je laureátom 
Kríža prezidenta Slovenskej republiky I. triedy, má všetky ocenenia Slovenskej le-
kárskej spoločnosti, z ktorých medzi najvzácnejšie patrí vyznamenanie SLS „Strom 
života“ za mimoriadne zásluhy o rozvoj SLS a za podporu plnenia jej cieľov a po-
slania. Je laureátom ocenení Slovenskej zdravotníckej univerzity, čestný člen SLS, 
SGPS, ČGPS ČLS J. E. Purkyňu, Polskiego Towarzystwa Ginegologicznego a ďal-
ších. Je držiteľom zlatých medailí Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univer-
zity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied a čestnej plakety Jána 
Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, ktorú mu udelila Slovenská akadémia vied.

Pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o Handlovej bolo profe-
sorovi Štenclovi v novembri 2006 ako rodákovi udelené čestné občianstvo mesta 
Handlová, ktorý sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a zveľadenie 
mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete a tiež tým, že 
obohatil ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

V marci 2011 získal profesor Štencl jednu z najvyšších pôct, stal sa riadnym čle-
nom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. V decembri 2016 bol profesor 
Štencl slávnostne uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny.

Mal som osobné šťastie, od roku 1981 sme vo výbore SGPS SLS spolupracovali. 
Keď bol prezidentom Spoločnosti, pätnásť rokov som bol jeho vedeckým sekretárom. 
S prezidentom sme úspešne riadili činnosť organizácie, usporadúvaním vedeckých, od-
borných podujatí na domácej aj medzinárodnej úrovni. Úspešne spolupracujeme v ob-
lasti literárnej tvorby, publikačnej činnosti. Ďakujem, nielen za ideové nápady a vedenie, 
hlavne za konkrétnu pomoc ale aj kritické postoje v našej spoločnej činnosti. Úprimne 
mu ďakujem za roky spoločného pôsobenia v SGPS ako aj v SZU. Vážim si jeho pria-
teľský vzťah ku mne osobne, ako aj k spolupracovníkom, funkcionárom výboru.

Jubilant je uznávanou odbornou, vedeckou a organizačnou osobnosťou. Všeobec-
ne sú známe jeho výborné odborné, pedagogické, vedecké a organizačné schopnosti, 
ktoré plne využíva vo svojej všestrannej vedúcej a riadiacej činnosti. Má nemalé 
zásluhy na činnosti a úspechoch nielen našej Odbornej spoločnosti, ale aj odbornom 
raste a neustálom rozvoji gynekológie a pôrodníctva nielen v Slovenskej republike 
ale aj v zahraničí. Mnohé pokroky a úspechy v ženskom lekárstve, perinatológii, 
fetálnej medicíne, v právach nenarodeného dieťaťa, gynekologickej endoskopii, on-
kogynekológii, senológii, v pokrokoch postgraduálneho vzdelávania lekárov a stred-
ných zdravotníckych pracovníkov, v medzinárodných kontaktoch, medziodborových 
vzťahoch, sú jeho nehynúcou zásluhou.

Voľne a aj vekovito by som mohol povedať po starom otcovi, že jubilantovi „ne-
padali pečené holuby…“ Je to milá a úsmevná riekanka našich starých otcov. Je však 
aj výpoveďou o tom, že jubilant nič nedostal zadarmo. Možno ani pri vyratúvaní 
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a chvále by sme nemali zabudnúť, že jubilant v živote pri dosahovaní nezaháľal 
a nečakal, čo mu zhora spadne. Teda neobdivujem, ale uznávam, že všetko, čo do-
siahol malo svoje opodstatnenie a nebol to ani lacný dar od Boha. Od toho dostal 
rozum a vytrvalosť. Jeho život je dôkazom, že splnil do bodky boží zámer. Ostáva 
mu ešte povinnosť, aby prevýšil aj mňa terajším mojim vekom. K tomu mu želám 
dobré zdravie a pokračovanie po dobre nasmerovaných koľajniciach s dostatkom síl 
a „nedostatkom“ telesných neduhov.

Michal Valent
 

Spomienky na štúdium na Lekárskej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave, roky 1948 – 1953

Výročia alebo jubileá majú za cieľ spomínať na ľudí, ktorí sa dožili času alebo 
udalosti, aby sme si z tejto príležitosti vytvorili úvahu o ľuďoch, čo okolo nich 
bežalo, do čoho boli časovo a dejovo vtiahnutí. Pri pohľade späť sa obyčajne dívame 
očami súčasnosti a nepozeráme sa už na to, čo bolo v minulosti platné a najmä, čo 
sa mohlo. Žitie to nie je len vypĺňanie času. Je to niečo, čo možno do hĺbky nikdy 
nepochopíme. Prostredie, v ktorom sme sa narodili v nás zanecháva hlbokú stopu, 
ku ktorej sa často človek vracia.

Platí to aj v mojom prípade. Narodil som sa 3. októbra 1929 v Lutile – malebnej 
stredoslovenskej dedinke pri Svätom Kríži na Hronom. Pochádzam zo sedemdetnej 
ekonomicky skromnej maloroľníckej rodiny. Do Bratislavy som prišiel 1. septembra 
1939 ako desaťročný. Vyrastal som u bezdetnej tety, otcovej sestry. Bývala 
v Petržalke obsadenej Nemcami (Engerau). Denne som prechádzal nemecko - 
slovenskú a slovensko - nemeckú hranicu. Chodil som na Grösslingovu ulicu do I. 
štátneho slovenského gymnázia. Tak som prežil celú druhú svetovú vojnu.

Po maturite v roku 1948 som bol brigádnik Trate mládeže. V októbri 1948 sme 
sa na fakultu zapisovali na kvestúre univerzity na Rajskej ulici. Vtedy bolo ešte 
semestrálne zapisovanie. Bez prijímacích pohovorov nás do prvého ročníka prijali 
426. Začal som študovať na Lekárskej fakulte – vtedy Slovenskej univerzity. Z našej 
oktávy „B“ sa na lekárstvo prihlásili viacerí – štyri dievčatá a štrnásť mládencov.

Prechod z gymnázia na univerzitu v akademickom roku 1948/1949 nebol pre 
mladých ľudí jednoduchý. Uplynulo len niekoľko mesiacov od zmeny politického 
systému v Československu vo februári 1948. V lete 1948 bola na LF SU zrušená 
pedagogická komisia, ktorú nahradila reformná komisia. Jej úlohou bolo pripraviť 
nový návrh štúdia medicíny.
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Politický a spoločenský život po roku 1948 mal na Slovensku aj viaceré pozitívne 
stránky, ktoré ovplyvnili formovanie životnej filozofie mladých medikov. Po 
skončení druhej svetovej vojny nastal rozvoj slovenského kultúrneho a vedeckého 
života, kde mala univerzita v Bratislave nezastupiteľné miesto

Lekárska fakulta v porovnaní s ostatnými fakultami mala v povojnovom období 
najpočetnejší profesorský a pedagogický zbor. Zápasila s veľkými priestorovými 
problémami a nedostatočným prístrojom vybavením, najmä pre novovznikajúce 
ústavy a kliniky.

My, vychovaní ešte v duchu klasickej stredoškolskej výchovy, sme boli ako 
medici konfrontovaní už nie s pôvodnou demokraciou, ale ideologicky jednostranne 
orientovanou výchovou a kultúrou. Žiaľ, nedalo sa vyberať. Svet okolo seba sme 
vnímali z hľadiska svojho veku a pomerov, v ktorých sme sa ocitli.

Postavenie vysokých škôl v rámci školskej sústavy určoval vysokoškolský zákon 
prijatý v máji 1950. Priniesol reformu štúdia na vysokých školách. Znamenal zrušenie 
relatívnej nezávislosti a rozsiahlej samosprávy. Namiesto volieb akademických 
funkcionárov zaviedli priame menovacie pokračovanie. Rektora menoval prezident 
republiky na návrh Štátneho výboru pre vysoké školy a to na obdobie troch 
rokov. Prorektorov, dekanov a prodekanov menoval minister školstva, ktorý mal 
kompetenciu aj zriaďovania katedier a menovanie ich vedúcich.

Po februárových udalostiach 1948 ešte pred prijatím zákona vznikli na 
vysokých školách akčné výbory fakúlt, ktoré sa zaoberali politickými previerkami 
poslucháčov. Študentov, ktorí neobstáli pred disciplinárnou komisiou, preradili na 
určitý čas do výroby.

Podľa nových študijných predpisov boli povinné prednášky aj praktické cvičenia, 
sylaby, zoznamy odporúčanej literatúry. Poslucháči boli začlenení do študijných 
skupín, zaviedli jednotné termíny skúšok, stanovili rozvrh prednášok a praktických 
cvičení. Zdôrazňoval sa praktický výcvik študentov, jeho kontrolu a zintenzívnenie 
odborného a politického rastu učiteľov a poslucháčov. Zároveň sa zaviedol zápis na 
celý akademický rok.

Bol ustanovený vedúci učiteľ ročníka a vedúci jednotlivých študijných skupín. 
Vedúcou našej skupiny bola Viera Krsková, dcéra dekana LF SU profesora MUDr. 
Hermana Krska (1897 – 1983), prednostu Ústavu súdneho lekárstva. V rokoch 
1948 – 1954 bol dekanom fakulty.

Viera Krsková prešla do Prahy na LF Karlovej univerzity študovať odbor pediatria 
a vedúcim nášho krúžku sa stal Ján Štefanovič, rodák z Moravského Lieskového.

V prvom semestri okrem vedeckého komunizmu, odborných predmetov sme mali 
prednášky z predmetu úvod do štúdia medicíny. Prednášal ho MUDr. Slabej, ktorý 
prišiel z nemocnice v Banskej Bystrici. V čase nášho štúdia na LF SU už poslucháči 
nemali svoju vlastnú záujmovú organizáciu – Spolok slovenských medikov (SSM), 
ktorý vznikol v roku 1919 bol zrušený v marci 1948. Spolok začlenili do Zväzu 
slovenskej mládeže (ZSM) ako odbor ZSM poslucháčov medicíny. Od roku 1948 do 
roku 1968 pôsobil na LF UK Československý sväz mládeže (ČSM).
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Medici so svojimi skupinami boli povinní angažovať sa v rôznych mimofakultných, 
spoločenských činnostiach. Naša skupina chodila na pracovné brigády. Na terajšom 
Námestí slobody (vtedy Firšnál) sme kopali základy pre budovu súčasnej Fakulty 
architektúry STU. Na stavbe sme pomáhali tiež pri murárskych prácach a upratovaní 
priestorov po murároch a maliaroch.

Členovia študijnej skupiny chodili kolektívne na praktické cvičenia, skúšky a iné 
študijné povinnosti. Museli sa stretávať na spoločnom štúdiu odborných predmetov. 
Spoločne sme chodili aj na akcie mimo fakulty (divadlo, kino, zábavné akcie). Vo 
fašiangovom období sme organizovali Medický ples, väčšinou v budove Reduty.

Neviem zabudnúť, že v letnom semestri školského roku 1948/1949 bolo 
stretnutie študijnej skupiny za účelom určenia sebakritiky. Schôdza začala o 14.00 
h. Domov som prišiel neskoro po polnoci, pešo do Petržalky. Už si nespomeniem, 
akú sebakritiku sme predvádzali a z čoho sme sa museli „exkulpovať“. Na to, či sme 
sľubovali, že sa polepšíme alebo či budeme poctivejšie študovať si už nepamätám.

Po otvorení školského roku 1948/1949 sme niektorí ako volontéri začali 
chodiť do Ústavu histológie a embryológie LF SU k profesorovi MUDr. Ivanovi 
Stanekovi, DrSc., akademikovi SAV. Akademik Ivan Stanek (1915 – 1972) bol 
charizmatická osobnosť, múdry, vzdelaný, nesmierne pracovitý muž, uznávaný 
pedagóg, významný odborník. Ústav bol umiestnený v chátrajúcom starom 
domci bývalej koniarne grófa Aspremonta. „Plafóny“ boli podopreté hranolmi, 
aby nespadli na poslucháčov. Aktívne sme sa zapojili do STM (Súťaž tvorivosti 
mládeže), ktorú vtedy vyhlásili. Zúčastnili sme sa na riešení úlohy Vplyv TS 160 na 
mitózu korienkov cibule (Ivan Kotman, Ivan Kuzma, Juraj Šranko, Michal Valent). 
Úlohu sme úspešne vyriešili a predniesli na konferencii STM. Získali sme tretie 
miesto a diplom.

Vypomáhali sme tiež pri praktických cvičeniach z histológie. Zúčastňovali sme sa 
ústavných seminárov, kde odznievali aktuálne otázky na vedecké témy a premietali 
sa vedecké – poučné filmy, ktoré sme požičiavali z amerického konzulátu. Konzulát 
sídlil v budove pri hoteli Carlton. V súčasnosti je tam veľvyslanectvo USA.

Začiatkom novembra 1948 ma organizátori poslali vrátiť požičané filmy. Cítil 
som sa poctený a s filmami pod pazuchou som vykročil. Tam som filmy odovzdal 
„fešnej“ čiernovlasej, mladej dáme. Následne som sa chcel vrátiť späť na fakultu. 
Keď som vyšiel na ulicu začalo pršať a prichádzala električka, rozbehol som sa, 
aby som ju stihol. Pred hotelom Carlton ma pristavil muž v civile, prezentoval sa 
odznakom tajnej polície. Zisťoval čo som na konzuláte robil a prečo som tam vôbec 
išiel. Legitimoval ma a si zapísal moje údaje.

Po príchode na Histologický ústav som prítomných informoval čo ma postihlo, 
neverili mi, chodili tam roky bez problémov. Na túto udalosť som aj medzičasom 
zabudol. Po Novom roku 1949, keď so sa vrátil do školy od rodičov, prekvapila 
ma moja drahá tetuška. So slzami v očiach ma informovala, že bola predvolaná na 
SNB – povedali jej: „ak chce váš synovec doštudovať – nech tam viacej nechodí.“ 
Uvedomil som si, že som na čiernej listine! Stal som sa opatrným.
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Výučba na fakulte bola šesť dní v týždni. Dopoludnia boli praktické cvičenia, 
odpoludnia prednášky, ktoré trvali až do 21.00 hodiny. Anatómiu prednášala odborná 
asistentka, prednostka ústavu MUDr. Eugénia Štekláčová. Anatómovia (aj asistenti 
a medici volontéri krásne farebne kreslili na tabuľu jednotlivé časti ľudského 
organizmu. Písaním na tabuľu dopĺňali prednes všetci prednášajúci. Fyziológiu 
prednášal prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc. (1912 – 1996), histológiu prof. MUDr. 
Ivan Stanek, DrSc., lekársku chémiu prof. Ing. Ján Kubis, (1911 – 1982), fyziku 
prof. RNDr. Žigmund Križan, (1907 – 1964), biochémiu po návrate z USA prof. 
MUDr. Rudolf T. Niederland, DrSc.(1915 – 2003). LF SU v Bratislave bola prvá 
v republike, kde začali učiť biochémiu ako nový medicínsky odbor.

Štúdium lekárstva v tom období bolo viac ako náročné. Literatúru sme nemali. 
Medici si museli prednášky písať. Vytvorili sa aj menšie skupiny, ktoré si potom 
zapísaný text spoločne prepisovali a dopĺňali. Niektorí aj rozmnožovali a za odmenu 
poskytli iným. Fakulta mala jedinú poslucháreň (dnes Ladzianského) v Starých 
teoretických ústavoch (Sasinkova ulica č. 2). Poslucháreň však nestačila pre veľký 
počet medikov. Sedelo sa na schodoch, mnohí celý čas stáli. Kto chcel sedieť, musel 
prísť na prednášku veľmi skoro. Prezencia na prednáškach sa kontrolovala. Niekedy 
prednášajúci čítal celý menoslov poslucháčov. Na praktických cvičeniach prezentáciu 
evidovali vedúci študijných skupín. Prebiehali trvalé kontroly vedomostí, skúšali 
prednášajúci aj vedúci praktických cvičení. Poslucháreň bola vždy preplnená. 
V súčasnosti sa to nemôže stať!

Tento spôsob kolektívneho štúdia mal veľkú prednosť. Denne sme sa stretávali, 
dobre poznali. Priatelia a kamaráti sme sa kontaktovali po celý náš odborný život.

Na Slovensku neboli lekári stomatológovia. Zubársku starostlivosť poskytovali 
odborníci „dentisti“. Po prvom ročníku záujemcov preradili na štúdium stomatológie 
(dve – tri desiatky z nich). Promovaní boli o rok skôr s titulom MSDr. (Medicinae 
Stomatologiae Doctor).

Po prvom ročníku bol celý náš krúžok brigádovať na TM. Po druhom ročníku, 
po úspešnom absolvovaní skúšok prvého rigoróza (anatómia, fyziológia, histológia–
embryológia, organická chémia, fyzika, biochémia a vedecký komunizmus) 
absolvovali medici z celej ČSR v Dolnom Kubíne trojmesačnú poddôstojnícku 
školu. Náš ročník bol prvý a posledný, viac sa tieto sústredenia nekonali.

Po druhom ročníku prešla skupina medikov do Prahy študovať odbor pediatria. V tom 
istom období prestúpila skupina (20 – 30) medikov do Prahy na Hygienickú fakultu UK.

V treťom ročníku (1950/1951) som bol volontér na I. internej klinike akademika 
Ladislava Dérera (1897 – 1960). Bol som na izbe profesora MUDr. Mikuláša 
Hrubišku, DrSc. Bol organizátorom a hlavným odborníkom MZ SSR pre hematológiu 
a transfúziológiu krvi. Na Partizánskej ulici vybudoval nádhernú Kliniku hematológie 
a transfuziológie SZU a FN, ktorá už dnes neexistuje.

Po treťom ročníku už s titulom MUC. (Medicinae Universae Candidatus) sme boli 
na klinickej praxi v nemocnici sv. Barbory v Rožňave. Absolvovali sme dvojmesačnú 
(júl, august) letnú prax – mesiac na chirurgii a mesiac na internom oddelení. Po 
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štyroch týždňoch sme sa na oddeleniach vymenili. Máme pekné a milé spomienky. 
Napr. ako medici sme sa stravovali v lekárskej jedálni, boli sme obsluhovaní.

Rožňava patrila k oblasti s väčšinovým obyvateľstvom maďarskej národnosti. Ja, 
ktorý som druhú vojnu prežil v Engerau som s maďarčinou nemal problémy.

Prednostom chirurgického oddelenia bol primár MUDr. Vojtech Farkaš. Známy, 
uznávaný, výborne erudovaný všeobecný chirurg. Robil všetky vážne zákroky 
najmä po autohaváriách v celej šírke – brucho, hrudník, úrazy hlavy, cievy a pod. 
Bol výborný pedagóg, veľa nás naučil. Súčasne bol riaditeľom nemocnice.

Na internom oddelení bol primár MUDr. Kubánka (1913 – 1997), ktorý bol tiež 
veľmi múdry, vzdelaný odborník a pracovitý lekár internista.

Samozrejme, ako medici sme chodili aj na gynekologicko – pôrodnícke oddelenie 
primára Karola Kerpana (1909 – 1992). Tam sme mali priateľa Dr. Zajíčka, českej 
národnosti. Ženské oddelenie v praxi nebolo, ale chodili sme k pôrodom. Chodili 
sme tiež na novorodenecké a detské oddelenie.

Na oddeleniach pracovali rádové sestry, ktoré nás dobre usmerňovali a dopĺňali 
naše vedomostné nedostatky. Cez letné dovolenkové obdobie sme mali možnosť 
robiť všetko, zastupovať sekundárnych lekárov. Písali sme chorobopisy, odoberali 
anamnézy, asistovali pri rôznych vyšetreniach a zákrokoch. Osobne som najviac 
chodil do laboratória, hlavne na hematológiu. Na chirurgii sme asistovali pri 
operáciách, na ambulancii pri preväzovaní rán a robili rôzne pomocné práce.

Viacerí sme mali so sebou bicykle a absolvovali sme výlety do kaštieľa Betliar, 
na hrad Krásna Hôrka, do Mauzólea, jaskyne Domica, Dobšinskej ľadovej jaskyne, 
kúpelov Štós, jazera Uhorná, na Kláštorisko v Slovenskom raji. Boli sme na Volovci 
a vo Vysokých Tatrách, ale aj inde.

V Rožňave vzplanula v našej študijnej skupine láska medzi kolegom MUC. 
Júliusom Riedelom (1929 – 2002) a MUC. Drahomírou Kriakovou (1928 – 2002), 
rodáčkou z Pohorelej. V manželstve žili šťastne až do odchodu na večnosť. Vychovali 
syna – pediatra, anezteziológa, prednostu kliniky.

V Rožňave sme boli dve študijné skupiny. Upevnili sme si svoje kolegiálne 
a priateľské vzťahy, ktoré pretrvali po celé dlhé obdobie nášho života. Na toto letné 
obdobie, medickú prax v roku 1951, nezabúdame, radi spomíname. Chodili sme po 
dedinách, robili zdravotnú výchovu. Poznali sme nemocničné prostredie, pracovníci 
nás uviedli do zdravotníckeho života. Zoznámili sme sa s lekármi, mali sme kontakty 
so zdravotníckymi pracovníkmi, pacientmi, pacientkami a rodičkami. Získali sme 
poznatky a predstavy o svojom budúcom povolaní - poslaní, čo nás očakáva ako 
výkonných lekárov.

Po celý svoj odborný život sme ostali vďační spomínaným učiteľom, 
primárom oddelení a sekundárnym lekárom.

Vo štvrtom ročníku som zistil, že nie interná medicína ale ženské lekárstvo má 
byť mojim životným poslaním. V októbri 1951 som nastúpil na miesto pomocnej 
vedeckej sily na Ženskú kliniku LF SU na Zochovej ulici u prednostu profesora 
Svetozára Štefánika (1899 – 1989).
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V rámci ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) som sa zapojil do 
riešenia úloh: Zdroje stafylokokových infekcii v pôrodníctve pod vedením prof. 
MUDr. Antona Ponťucha, CSc. (1915 – 1989), Pôrodnícka analgézia, vedúcim 
bol prof. MUDr. Augustín Bárdoš, CSc. (1921 – 1992). Zapojili ma aj do riešenia 
výskumnej úlohy prvej päťročnice Vplyv gymnastiky na priebeh šestonedelia. 
Hlavným riešiteľom bol doc. MUDr. Vojtech Kliment (1918 – 2005). Sledovali sme 
4991 rodičiek. Jedna skupina po pôrode pravidelne niekoľkokrát denne cvičila pod 
vedením inštruktorky. Druhá mala normálny denný režim – necvičili. Dosiahnuté 
výsledky sme spracovali, vyhodnotili, predniesli na konferencii a uverejnili v roku 
1954 v časopise Československá gynekologie.

Na Ženskej klinike som trávil všetok svoj voľný čas, vo dne v noci, soboty, 
nedele, sviatky. V roku 1953 som trojmesačnú letnú prax absolvoval už na Ženskej 
klinike LF SU: Spoznal som mnohých lekárov, s ktorými som potom spolupracoval 
takmer svoj celý produktívny vek. Mnohí z nich sa stali významnými odborníkmi, 
osobnosťami vo vednom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Profesori Ponťuch, 
Hudcovič, Bárdoš, Brucháč, docenti Kliment, Toldy, Zajacová, primári Hraško, 
Teren, Klačanskí a iní. lekári.

Ženská klinika LF SU je pre mňa mimoriadne významná, aj v mojom osobnom 
živote. Okrem spomínaných a ďalších kolegov som sa zoznámil so svojou veľkou 
láskou, neskôr manželkou, matkou mojich detí Martou Štefancovou, ktorá sa 
narodila v roku 1934. Manželka je vnučkou Emanuela Lehockého (1875 – 1930), 
zakladateľa a vedúcej osobnosti slovenskej sociálnej demokracie. Bola žiačkou 
Zdravotníckej školy, na kliniku chodila na povinnú prax. Vyštudovala medicínu, 
bola odborná lekárka v oblasti dermatovenerológie a kandidátka vied. Vychovali 
sme dcéru a syna.

Spomínaní vzácni zamestnanci nemocníc a kliník na mňa a môj odborný rast 
nepochybne pozitívne pôsobili. Ovplyvnili môj ľudský profil budúceho mladého 
lekára, odborníka. Postupne sme prerástli v trvalé priateľstvo.

V roku 1953 som už bol platným členom lekárskeho kolektívu. Zastupoval som 
na pôrodnej a operačnej sále, podával narkózy a asistoval pri pôrodoch a operáciách. 
Ak si to situácia vyžadovala, mohol som zastúpiť službukonajúceho lekára

Promovaní sme boli v decembri 1953, posledný ročník s titulom MUDr. 
(Medicinae Universae Doctor). Potom bol udeľovaný titul Promovaný lekár. Titul 
MUDr. sa na fakulty vrátil od roku 1966.

Titul MUDr. udelili nám, 188 absolventom, 132 mužom a 56 ženám. Na fakulte 
pôsobila Distribučná komisia. Funkcionári fakulty a pracovníci Povereníctva SNR 
pre zdravotníctvo. Väčšina absolventov nastupovala na východné Slovensko. Tam 
bola nie dobrá situácia – nebolo lekárov. Vo vedeckom výskume a pedagogike 
v Bratislave zostalo pracovať 22 promovaných. V ročníku sme mali jedného 
akademika SAV a člena korešpondenta ČSAV, sedem univerzitných profesorov, 
deväť docentov, deväť držiteľov titulu DrSc. a trinásť s titulom CSc. Najviac bolo 
obvodných a závodných lekárov – na východe.
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Náš vedúci študijnej skupiny prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., akademik SAV 
a člen korešpondent ČSAV bol významný, medzinárodne uznávaný mikrobiológ 
a imunológ. Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc., nefrológ a klinický farmakológ, 
prof. MUDr. Milan Schnorrer, DrSc. chirurg, prednosta III. chirurgickej kliniky LF 
UK, prof. MUDr. Anna Bojanovská, DrSc. – dermatovenerologička, prof. MUDr. 
Milan Samel, DrSc. – biológ, genetik, prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. – urológ, 
prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. – ženský lekár, humánny parazitológ, doc. MUDr. 
Vlastimil Mayer, DrSc. – virológ, MUDr. Pavel Langer, DrSc. – vedúci vedecký 
pracovník SAV, experimentálny endokrinológ, doc. MUDr. Pavol Kolesár, CSc. – 
diabetológ, doc. MUDr. Július Hájek, CSc. – fyziológ, doc. MUDr. Marta Hájková – 
Mistríková, CSc. – telovýchovné lekárstvo a iní.

Za čias našich štúdii na LF SU mali sme s pedagógmi veľmi pekný, priateľský 
vzťah. Taký, ako sa vyžaduje vo vzťahu učiteľ – žiak. Žiadne odstupy a žiadne 
„kamošstvá“. Sociálna sieť nebola, hovorilo, diskutovalo sa priamo, s vyžadovanou 
dôstojnosťou a patričným odstupom, úctou.

Mnohé situácie, vzťahy, spolupráca, sú dnes pri mojej vekovitosti už menej 
pochopiteľné, až cudzie. Naši mladí lekári, absolventi LF UK sú múdri, vzdelaní, 
žiaľ niektorým chýba empatia, pochopenie pre ťažkosti a problémy chorého a starého 
človeka. Niekedy mám dojem, že mladý lekár lieči skôr diagnózu a nie chorého, ktorý 
hľadá pochopenie a pomoc. Terajšie zdravotníctvo je, pre nás z minulého storočia, 
pretechnizované. Je čím ďalej, tým menej času na rozhovor, vypočutie chorého. Všetky 
vyšetrenia robia laboratória a špecializované prístroje. Lekár je nútený študovať 
nálezy vyšetrení, rozumieť im, urobiť záver, diagnózu a určiť terapiu. Problém a pre 
lekára nežiadúca situácia nastáva aj tým, že „pacienti“ študujú internet, (chorí menej). 
Osvoja si nesprávne nálezy, chybné vysvetlenia, odporúčania a dožadujú sa, aby 
lekár rešpektoval ich nesprávne vedomosti, laické informácie, naštudované opisy 
a odporúčania. Tak vznikajú nedorozumenia, až konflikty a sťažnosti na lekára, aj celý 
zdravotnícky systém. Žiaľ, niekedy sa pacient mení na klienta!

Úprimne povedané, teraz by štúdium pre mňa bolo veľmi náročné, nepochopiteľné, 
už by som sa o to nepokúšal. To je prijateľné pre mladých, ktorí vyrástli, žijú z mobilu, 
e-mailu, internetu a iných moderných technických vymožeností.

Som rád, že náš syn absolvoval LF UK. Sledujem jeho klinickú prácu gynekológa – 
pôrodníka. Mám úprimnú radosť a držím mu palce. Teším sa, keď sa náhodou dozviem, 
že je s jeho správaním sa k „ženám“ a plnením poslania lekára, spokojnosť.

My, absolventi LF UK v Bratislave sme hrdí na svoju alma mater. Fakulta nás 
formovala, vychovávala nielen odborne, ale aj „človečensky“. Študovať lekárstvo sme 
začali pred 72 rokmi. Promovaní sme boli pred 67 rokmi.

Náš promočný ročník (1953) sa prvýkrát stretol v roku 1983 v Nitre. Účasť bola 
prekvapivo vysoká, prišlo do 170 kolegýň a kolegov. Spoločne sme sa stretli spolu 15 krát.

Z nás 188 absolventov roku 1953 sa po svete, s problémami ešte „motáme“ asi 
dve desiatky. V roku 2019 sme sa na 15. stretnutí pozdravili desiati. Boli sme šťastní, 
radostní, aj keď už menej mobilní.
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My, lekári z promočného ročníka 1953, sme plnili poslanie klasickej medicíny. 
Neboli sme kontaktovaní s alternatívnou, ani naturálnou medicínou. Liečili sme 
chorého – celého človeka, zachraňovali sme životy, prinavracali ohrozené zdravie. 
Po nočnej službe náhradné voľno nebolo. Na finančnú odmenu sa nepomyslelo. 
Napriek tomu to bol „zlatý vek“ – rodička bola rodičkou, chorý bol pacientom, nie 
klientom. Vidí sa nám, že sa vďaka pokroku, technickým vymoženostiam v súčasnom 
zdravotníctve vytráca priestor. Bližší osobný kontakt a záujem o chorého sublimuje, 
stráca sa empatia. Niekedy nie je čas vžiť sa do situácie toho, kto hľadá pochopenie, 
pomoc, vyliečenie alebo upevnenie zdravotného stavu. Teraz sú v zdravotníctve iné 
pravidlá, ktoré zdôrazňujú najmä finančné ohodnotenie profesionality, ako „mierka“ 
odbornosti sa používa impakt faktor.

Naše nadšenie, odhodlanie, ale aj túžba byť užitočným vyplývalo nie z pekuniárneho 
záujmu, ale z dôvodov akejsi človečenskej hrdosti. Časy sa zmenili a menia sa ďalej. 
Byť lekárom v minulosti neznamenalo byť zamestnaným. Bolo to poslanie.

Súcitenie, empatia sa nedajú odmerať, ale pre chorého sú často rozhodujúcim 
faktorom. Tieto vety nie sú nariekaním, ani smútkom za minulou érou, ale pripomenutím 
„postojov ľudskosti“ v časoch, ktoré neboli jednoduché Nerobíme hodnotenie, ale iba 
pripomíname minulosť kvôli komparácii so súčasnou akceleráciou a možno aj úbytkom 
potreného súcitenia. Chceme tým prinavrátiť nie vôňu éteru nemocníc, ale „vôňu“ 
ovzdušia, v ktorom chorý hľadá a nachádza pomoc pre riešenie osobných problémov 
zdravia. Túžime, aby sa ani dnes nezabúdalo na to, že múdrosť a statočnosť sa nehanobia 
a že prekážky sa prekonávajú ešte väčšou statočnosťou a úprimnou múdrosťou, a to 
bez vidiny osobného zisku. Práve hojnosť takejto múdrosti a odhodlanosti želáme aj 
našim pokračovateľom.

Michal Valent
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