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Abstrakt: W tym roku wypadła uroczystość 800-lecia Uniwersytetu Padewskiego,
będąca wspaniałą okazją do przybliżenia zapomnianych włoskich lekarzy doby
nowożytnej studiujących na tamtejszej uczelni. Padewski uniwersytet, już od
momentu założenia, zachęcał do studiowania nie tylko zagranicznych, ale przede
wszystkich rodzimych studentów. Przedział czasowy, o jakim mowa w artykule, to
czas największego jego rozkwitu (XVI–XVII wiek). W niniejszym artykule
nakreślono kolejne biogramy znamienitych lekarzy przełomu XVI i XVII wieku.
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Title: University of Padua as Alma Mater of Italian students. Biographies of selected
physicians from 16th and 17th century

Abstract: This year saw a momentous celebration of the 800th anniversary of the
University of Padua, which is a great opportunity to bring the forgotten Italian
doctors of the modern era studying at the local university closer. The University of
Padua, from the moment it was founded, encouraged not only foreign, but above all,
native students to study. The period referred to in the article is the time of its greatest
prosperity 16th–17th century. In this text are presented biographies of early modern
physicians. They made many discoveries that changed the state of medicine at the
time.
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Wstęp

W XIII wieku wiele miast europejskich posiadało swoje
uniwersytety (Szumowski, 1961:151). Przodownictwo
w rozwoju kultury, sztuki i nauki miały ówcześnie dwie,
włoskie uczelnie (Duggan, 1999:58). Jednym z nich był
Uniwersytet Padewski, powstały w 1222 roku jako drugi,
najstarszy uniwersytet we Włoszech (Banaś, 2022:22). Jego
działalność zabłysnęła w renesansie wspaniałymi szkołami
anatomicznymi, teatrem anatomicznym, ogrodem bota-
nicznym i wybitnymi nazwiskami lekarzy z całej Europy
utrwalonymi w dziejach medycyny (Szumowski, 1961:151).

Stan świetności padewskiej uczelni trwał nieprzerwanie do
połowy XVIII wieku (Gajda, 2021:203). Studentów do
podejmowania nauki w na każdym wydziale nigdy nie
brakowało (Karpiński, 1982:50). Na przestrzeni lat pojawiały
się rzesze młodych naukowców pragnących zmienić oblicze
ówczesnej nauki. Wielu z nich ten cel osiągnęło (Gajda,
2021:204). Padwa odtąd stała się swoistą mekką medyków
Europy (Szarszewski, 2013:74).

Jak zostało wspomniane w poprzednim numerze Pharma-
copoli, w tym roku Uniwersytet Padewski przeżywa 800-lecie
swojego powstania (Banaś, 2022:37-47). Z tej okazji zostali już
omówieni polscy studenci padewskiej uczelni doby
nowożytnej, ale z racji tak okazałej rocznicy, w niniejszym
numerze zostały nakreślone kolejne postaci, wywodzące się
z włoskiego środowiska.

Pierandrea Matthioli (1501–1578)

Matthioli urodził się w Sienie, gdzie był znany jako lekarz
i naturalista-botanik epoki renesansu. Zainteresowanie
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medycyną w dzieciństwie przejął od ojca-lekarza, który jednak
widział dla syna karierę prawniczą. Chłopak ostatecznie
zdecydował się w 1523 roku studiować medycynę w Padwie,
a po jej ukończeniu praktykował ją w rodzinnym mieście.
Studia uzupełniające z chirurgii podjął natomiast w Perugii
i w Rzymie (Dzierżanowski, 1983:449).

W Trydencie, do którego wyjechał w 1527 roku, wziął ślub
i został osobistymmedykiem lokalnego biskupa. W tymmieście
dużo uwagi poświęcił też botanice, a wiedzę o właściwościach
leczniczych roślin z tego rejonu poszerzał dzięki rozmowom
z mieszkańcami i wędrówkom po najbliższej okolicy. Po
kilkunastu latach, wraz z śmiercią biskupa w 1539 roku, osiadł
w Cles, a następnie w Gorycji (we Włoszech) gdzie podjął się
posługi medyka miejskiego i tam kontynuował swoje
obserwacje botaniczne. W tym okresie zajmował się również
tłumaczeniem dzieł Dioskurydesa. Po latach, w 1555 roku,
został osobistym lekarzem arcyksięcia Ferdynanda, syna cesarza
Ferdynanda I z dynastii Habsburgów.W tym okresie, w Pradze,
rozbudował także ogrody cesarskie i sprowadził dotychczas
nieznane społeczności rośliny — hiacynty, tulipany i narcyzy
(Smakosz, 2017:8).

Po śmierci Ferdynanda był lekarzem jego następcy. W ostatnich
latach swojego życia przebywał w Weronie i Innsbrucku. Zmarł
na dżumę zimą 1577 roku w Trydencie (Dzierżanowski,
1983:449).

Najważniejszym tekstem Matthiolusa było Comentarii in sex
libros Pedonii Dioscoridis Anarzabei de medica materii, czyli
krytyczna analiza dzieła wspomnianego greckiego lekarza
Pedaniosa Dioskurydesa. Pierwsze wydanie Comentarii...
pojawiło się w Wenecji w 1544 roku, początkowo w języku
włoskim, a następne wydawane corocznie, od 1548 roku także
w języku łacińskim. Po latach było przedrukowywane,
poszerzane i tłumaczone na język niemiecki, czeski i francuski.
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W dziele zamieścił też rysunki i opisy nieznanych mu wcześniej
roślin. Wiedzę i doświadczenie czerpał od szerokiego grona
znamienitych botaników z całej Europy (Dzierżanowski,
1983:53).

Prawdopodobnie stworzył przepis na Elixir Vitae Matthioli.
Eliksir ten, popularny w XVII- i XVIII-wiecznych
farmakopeach, swoją nazwę zawdzięczał właśnie Matthio-
lusowi. Pierwsza wzmianka o tej postaci leku, uznanej za
antidotum, lek na epilepsję i środek przedłużający życie
w trakcie ciężkiej choroby, miała pojawić się w dziele autora
Opera z 1598 roku (Smakosz, 2017:9; Smakosz 2022).

De Brescia (1533). Pietro Andea Mattioli. Musei di Strada Nuova —
Palazzo Rosso. Fragment
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Realdo Colombo (ok. 1510/1515–1559)

Realdo Colombo pochodził z Cremon. W 1538 roku zakończył
studia w Padwie (Dzierżanowski, 1983:405). Był bardzo
znanym włoskim lekarzem, przeciwnikiem Galena, anatomem
i chirurgiem związanym z Rzymem i Padwą (Szarszewski,
2013:54)

W 1543 roku objął on stanowisko profesora chirurgii, przejęte
po swoim mentorze, Andreasie Vesaliusie, wybitnym umyśle
doby renesansu (Komender, 1996:30). Na Uniwersytecie
w Pizie, w 1546 roku, został mianowany pierwszym profesorem
anatomii, a dwa lata później (do 1559 roku) piastował podobny
urząd na papieskim Uniwersytecie „La Sapienza”. Przez pewien
czas był również chirurgiem papieża Juliusza III (Komender,
1996:7). Miał możliwość współpracy z Michałem Aniołem,
podczas której selekcjonował i studiował zwłoki (Szarszewski,
2013:116). Oprócz tego korespondował z Joachimem
Oelhafem (Gierowski, 1999:52).

Do dziś zachował się jedyny traktat Colombo — De re
anatomica z 1559 roku, wydany po śmierci autora. W 1578
roku został przetłumaczony na język angielski, a w 1609 roku
na język niemiecki. Przez wielu był używany jako podręcznik
anatomii, w jakim włoski medyk zawarł wnikliwe obserwacje
poczynione podczas wiwisekcji zwierząt (głównie psów) i sekcji
ludzkich zwłok (Gierowski, 1999:194).

Colombo nie bez powodu uznaje się za wybitnego autora doby
nowożytnej z dziedziny anatomii, który skrupulatnie opisał
otrzewną, opłucną, narządy i tkanki znajdujące się w jamie
opłucnej (Szarszewski, 2013:54).

Istotne były też jego wyczerpujące opisy dotyczące krążenia
płucnego, fizjologii serca i odpowiednio przebiegającego w nim
krążeniu krwi (Gryglewski, 2021:153). Nakreślił również
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umieszczenie nerek w ludzkim organizmie uznając, że prawa
jest położna niżej od lewej (Komender, 1996:7). W swoich
badaniach miał się opierać na dokonaniach wywodzącego się
z Damaszku, XIII-wiecznego lekarza i botanika Ibn An-Nafisa
oraz Miguela Servety (Gryglewski, 2021:149).

Colombo, R. (1572). De re anatomica.Andrea Wechelum sub Pegaso.
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Fabrizio Girolamo (1537–1619)

Fabrici Girolamo d'Acquapendente, łac. Hieronymus
Fabricius, znany szerszemu gronu jako Girolamo Fabrizio,
pochodził z Acquapendente (Dzierżanowski, 1983:415). Był
włoskim anatomem, chirurgiem oraz fizjologiem (Komender,
1996:10).

W latach 1550–1559 studiował w Padwie i tam też zakończył
pierwszy etap swojej edukacji. Jeszcze podczas studiów,
w 1556 roku, mianowano go profesorem anatomii i chirurgii
na miejsce swojego przyjaciela, Gabriele Falloppia

Na przestrzeni lat stworzył teksty medyczne (między innymi:
Tractatus anatomicus triplex quorum primus de oculo, visus
organo. Secundus de aure, auditus organo. Tertius de
laringe, vociis organo admirandam tradit historiam, actiones,
utilitates magno labore ac studio z 1613 roku, Tractatus De
respiratione & eius instrumentis. Ventriculo intestinis, & gula.
Motu locali animalium, secundum totum. Musculi artificio, &
ossium dearticulationibus z 1625 roku), w jakich dzielił się
wiedzą praktyczną i wskazówkami metodologicznymi. Przez
lata poświęcał się praktyce lekarskiej, podczas której przyczynił
się do rozwoju chirurgii, anatomii (odkrył zastawki żylne)
i embriologii (Komender, 1996:10). To dzięki niemu powstał
w 1594 roku teatr anatomiczny w Palazzo del Bo, na
uniwersytecie w Padwie.

Jego uczniem był William Harvey, angielski biolog i odkrywca
krążenia krwi (Dzierżanowski, 1983:68).
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Anonim. (XVII w.). Hieronymus Fabricius z Aquapendente. Domena
publiczna.
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Alojzy Anzelieri (d.n.–1694)

Anzelieri (Anzelemus), z pochodzenia Wenecjanin, wywodził
się ze szlacheckiej rodziny.

Był włoskim hrabią (w 1694 roku otrzymał tytuł), lekarzem
polskiego króla Jana III Sobieskiego, sekretarzem królewskim,
doktorem filozofii oraz medycyny, z których tytuły naukowe
pozyskał w Padwie (Giedroyć, 1911:22).

W Polsce w 1675 roku, został wykładowym profesorem fizyki
Akademii Zamojskiej. Nie trwało to jednak zbyt długo, gdyż
uczelnia popadła w kłopoty finansowe, a Anzielieri zmuszony
był opuścić jej mury i zostać lekarzem, a następnie doradcą
hetmana Dymitra Wiśniowieckiego. Podróżował również po
Turcji, ale paru latach ponownie powrócił do Padwy gdzie
wpisał się do Księgi Nacji Polskiej 8 marca 1679 roku
(Windakiewicz, 1888:70).

Przez lata był znany w Rzeczypospolitej jako wysoko-
wykwalifikowany medyk, między innymi wspomnianego króla
Jana III Sobieskiego, z jakim uczestniczył w walkach z Turkami
pod Żwańcem i w trakcie oblężenia Kamieńca Podolskiego
(Giedroyć, 1911:22).

Zakończenie

Już od średniowiecza Padwa stanowiła jedno z centrum
włoskiej kultury i nauki. Tutejszy uniwersytet zachęcał więc
i wspierał rodzimych studentów. Dzięki temu tworzyła się
ówczesna, włoska elita, tak ważna dla rozwoju kraju. Osoby,
które podejmowały się nauki na padewskim uniwersytecie były
silnie wykształcone, posiadały wysoką kulturę osobistą,
wszechstronne kompetencje i praktykę̨ z wybranej przez siebie
profesji, w przeciwieństwie do innych, ówczesnych szkół.
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Niniejszy artykuł, poświęcony kilku włoskim lekarzom doby
nowożytnej, powstał z okazji 800-lecia założenia Uniwersytetu
w Padwie. Taka rocznica jest bowiem doskonałą okazją, aby
omówić kolejne sylwetki bardziej znaczących medyków
tamtego okresu wyszczególniając przy tym studentów
padewskich.

Obecnie wielu z tych lekarzy zostało przez współczesnych
zapomnianych, ale z racji wydarzenia, są warci przywołania. Być
może, gdyby nie oni, stan ówczesnej medycyny wyglądałyby
zupełnie inaczej.
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