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Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otoryno-
laryngologów Chirurgów G∏owy i Szyi 
Przewodniczàcy Sekcji:
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek

REMINISCENCJE HILAREGO SCHRAMMA 
Z KLINIK THEODORA BILLROTHA 
I JANA MIKULICZA-RADECKIEGO. 

Przyczynek do rozwoju chirurgii i laryngologii polskiej 
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek 

Jednym z wybitniejszych chirurgów lwow-
skich prze∏omu XIX i XX stulecia by∏ Hilary
Schramm (1857–1940), absolwent Uniwersytetu
Jagielloƒskiego. Jego drog´ ˝yciowà, zawodowà
i naukowà, tak˝e w dziedzinie otorynolaryngo-
logii, przedstawiono w osobnej publikacji1. Po-
czàtkowo by∏ wolontariuszem w klinice chirur-
gicznej tego Uniwersytetu, kierowanej przez
Antoniego Bryka (1820–1881)2. Po nag∏ej jego
Êmierci Schramm wyjecha∏ w celu dalszej edu-
kacji do Wiednia. Powo∏anie do wojska w BoÊni
i obj´cie tam ordynatury chirurgii czasowo
przerwa∏o szkolenie Schramma w tym jednym
z najwi´kszych oÊrodków Êwiatowej chirurgii.
W 1882 r. zosta∏ zdemilitaryzowany, a po krót-
kim pobycie w klinice prof. Theodora Billrotha
przeniesiono go do Krakowa na stanowisko asy-
stenta prof. Jana Mikulicza, wychowanka prof. Bil-
lrotha. W 1885 r. przeniós∏ si´ do Lwowa, gdzie
zosta∏ ordynatorem oddzia∏ów chirurgicznych
w Szpitalu Êw. Zofii, Szpitalu Powszechnym Krajo-

HILARY SCHRAMM’S REMINISCENCE FROM THE
CLINICS OF THEODOR BILLROTH AND 
JAN MIKULICZ-RADECKI. THE CONTRIBUTION 
FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH SURGERY AND
LARYNGOLOGY 

The reminiscences of Hilary Schramm (1857–1940),
Lvov surgeon from the Viennese university surgical
clinic headed by Christian Albert Theodor Billroth
(1829–1894) and the surgical clinic of the Jagiello-
nian University headed by Jan Mikulicz-Radecki
(1850–1905) were presented. The achievements of
these outstanding surgeons are also briefly presented,
also in the field of ENT, with particular emphasis on
their personality traits.
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Ryc. 2. Christian Albert Theodor Billroth (1829–1894).
Zbiory Archiwum Chirurgii Polskiej

wym i Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jana
Kazimierza, którego by∏ profesorem, dziekanem
Wydzia∏u Lekarskiego i rektorem. Szczególnie
zas∏u˝y∏ si´ w chirurgii dzieci´cej, ortopedii (le-
czenie zwichni´ç stawu ∏okciowego, zwichni´ç
˝uchwy, zniekszta∏ceƒ stopy, gruêlicy koÊci i sta-
wów itp.), chirurgii gastroenterologicznej (jako
pierwszy w historii chirurgii lwowskiej wykona∏
operacj´ na ˝o∏àdku z powodu raka), p´cherza
moczowego; zajmowa∏ si´ operacyjnymi sposo-
bami leczenia nerwów, wola, nowotworów skóry
itd.3 Wykonywa∏ tak˝e operacje wchodzàce w za-
kres laryngologii: nowotworów jamy nosowo-
-gard∏owej, jamy ustnej, prze∏yku, usuwania cia∏
obcych z dolnych dróg oddechowych i prze∏yku. 

Schramm, kontynuator szko∏y wiedeƒskiej,
stworzy∏ chirurgicznà szko∏´, z której wyszli
m.in.: Eugeniusz Waygiel-Pogonia (?–1944),
Henryk Nussbaum-Hilarowicz (1890–1941),
Stanis∏aw Laskownicki (1892–1978), Adam
Gruca (1893–1983), W∏adys∏aw Dobrzaniecki
(1897–1941), Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz
(1906–1973) i inni4.

Zmar∏ 11 listopada 1940 r. we Lwowie5.
Analiza prac Hilarego Schramma wykazuje,

˝e szczególny szacunek ˝ywi∏ do profesorów
Theodora Billrotha oraz Jana Mikulicza-Radec-
kiego. 

Christian Albert Theodor Billroth (1829–1894),
profesor chirurgii w Zurychu i Wiedniu, a tak˝e
muzyk, naukowy analityk muzyki, by∏ chirur-
giem wszechstronnym, m.in. twórcà nowo-
czesnej chirurgii jamy brzusznej, chirurgii pla-
stycznej, lekarzem, który jako pierwszy opisa∏
ch∏oniaka. Równie˝ jako pierwszy w Êwiecie

w ostatni dzieƒ 1873 r. dokona∏ ca∏kowitego wy-
ci´cia krtani u 36-letniego nauczyciela religii,
od trzech lat cierpiàcego na przewlek∏à chrypk´.
Dok∏adnà relacj´ z tego wydarzenia  poda∏ jego
uczeƒ Carl Gussenbauer na III Kongresie Nie-
mieckiego Towarzystwa Chirurgów w kwietniu
nast´pnego roku6. Wiedeƒski chirurg zas∏u˝y∏
si´ tak˝e w chirurgii prze∏yku, jako pierwszy po-
da∏ opis makro- i mikroskopowych badaƒ guzów
mieszanych Êlinianek7.

We wrzeÊniu 1881 r. Schramm wraz z listem
polecajàcym od prof. Mikulicza-Radeckiego uda∏
si´ do prof. Billrotha, „aby mu si´ przedstawiç ja-
ko aspirant na elewa (Operations-Zögling – w dzi-
siejszym poj´ciu specjalizujàcego si´ w chirurgii
– przyp. A.K.) na jego klinice”8. Po ponad pi´ç-
dziesi´ciu latach wspomina∏, ˝e wiedeƒski chi-
rurg zrobi∏ na nim olbrzymie wra˝enie. Jawi∏ mu
si´ jako cz∏owiek spokojny, w pe∏ni si∏, o ∏a-
godnym uÊmiechu, przejmujàcym spojrzeniu,
„w którym przebija∏ geniusz”9. Egzamin, do któ-
rego stan´∏o dwunastu kandydatów na trzy wol-
ne miejsca, polega∏ na wykonaniu zabiegu
na zw∏okach. A tak opisuje go sam Schramm:
„Ja mia∏em wykonaç amputacj´ uda w po∏owie.
Billroth, który przypatrywa∏ si´ mej robocie,
zauwa˝y∏: „Ot, tu jeszcze du˝e naczynie niepod-
wiàzane”. „Panie Radco Dworu, odrzek∏em, strà-
cajàc podejrzany strz´p z powierzchni rany, to
tylko odcinek t´tnicy, którà przecià∏em powtór-
nie, prowadzàc drugie ci´cie niezupe∏nie w tej
samej p∏aszczyênie, co pierwsze”. „Dobrze”,
szepnà∏ Billroth, i odszed∏ patrzeç na innych
operujàcych”10. W kwadrans póêniej dr Wölfler
oznajmi∏ Schrammowi, ˝e zosta∏ przyj´ty do tej
renomowanej wiedeƒskiej kliniki.

W klinice Billrotha pracowa∏o wtedy dwóch
asystentów, Austriaków: wspomniany dr Anton
Wölfler (1850–1917), póêniejszy profesor chirurgii
w Grazu i Pradze, oraz dr Victor von Hacker
(1852–1933), póêniejszy profesor w Innsbrucku
i Grazu, oraz oÊmiu specjalizujàcych si´ (nazy-
wanych wtedy elewami), których obowiàzkiem
by∏o m.in. przedwst´pne badanie chorych, wypi-
sywanie historii chorób, badanie histologiczne
wyci´tych przy operacjach guzów, utrzymywa-
nie w nale˝ytym stanie narz´dzi i opatrunków,
przygotowywanie gàbek nasycanych silnym roz-
tworem nadmanganianu potasu i odbarwianych
podsiarczynem sodowym, przygotowywanie je-
dwabiu przechowywanego w roztworze karbolu,
póêniej sublimatu itd. Ka˝dy przypadek, zw∏aszcza
ci´˝szy, Billroth omawia∏ w czasie wyk∏adu w nie-
obecnoÊci chorego, aby ten z jego ust nie dowie-
dzia∏ si´ o z∏ym lub wàtpliwym rokowaniu11.
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Billroth nie uwa˝a∏ swojego zawodu za tra-
dycyjne rzemios∏o. By∏ lekarzem o rozleg∏ych
koncepcyjnych i intelektualnych horyzontach.
Âwietnie wykszta∏cony, mia∏ cywilnà odwag´, by
przyznawaç si´ do b∏´du12. Ustalajàc wskazania
do operacji, konstatowa∏, ˝e nale˝y do niej przy-
st´powaç, kiedy ma si´ tylko pewnà szans´:
„Operowaç bez takiej szansy znaczy tyle, co po-
ni˝aç wspania∏à sztuk´ i wiedz´ chirurgicznà”.
JednoczeÊnie pyta∏: „Ale gdzie miara, wed∏ug
której mo˝na oceniaç szanse udania si´ zabiegu?
Jest nià nieustanne badanie naszej umiej´tno-
Êci, Êcis∏e obserwowanie w∏asnych i cudzych
spostrze˝eƒ i krytyczne ocenianie dotychczaso-
wych naszych doÊwiadczeƒ”. Omawiajàc przy-
padki zakoƒczone niepomyÊlnie, nie waha∏ si´
przyznawaç do pomy∏ek. Mawia∏: „Tylko n´dzni
i pró˝ni g∏upcy bojà si´ przyznaç do pope∏nionego
b∏´du; kto czuje w sobie si∏´, aby zrobiç lepiej, ten
nie wzdrygnie si´ przed przyznaniem do b∏´du”13.

Do nowych metod operacyjnych przygoto-
wywano si´, dokonujàc doÊwiadczeƒ na zwierz´-
tach. Tak si´ dzia∏o, gdy chodzi∏o o operacje
wrzodu i raka ˝o∏àdka, operacje na jelitach. Tak
by∏o równie˝, gdy chodzi∏o o wspomnianà pierw-
szà laryngektomi´. Postrzegano go jako opera-
tora bardzo sumiennego i ostro˝nego, a przy tym
szcz´Êliwego. WczeÊniej, po przybyciu z Zurichu
do Wiednia w 1867 r., uchodzi∏ jednak za ope-
ratora zbyt pochopnego i zbyt odwa˝nego.
Schramm, wspominajàc Billrotha, pisa∏: „Mia∏o
to, mówi Billroth, dobre i z∏e nast´pstwa; dobre
polega∏y na tym, ˝e uratowa∏em ˝ycie pewnej
liczbie kobiet, o leczeniu których wielu chirur-
gów nawet by nie pomyÊla∏o, ˝em nabra∏ wpra-
wy w technice operacyjnej i nauczy∏ si´ spokoju
nawet w najgorszych okolicznoÊciach, co wysz∏o
i b´dzie wychodzi∏o na korzyÊç dla póêniej ope-
rowanych; z∏à stronà by∏o, ˝e straci∏em wiele
z tych ci´˝kich przypadków”14.

Billroth mia∏ niesamowite „wyczucie chi-
rurgiczne”. Dr Schramm wspomina∏, ˝e kiedy
u ks. Czartoryskiego rozwinà∏ si´ g∏´boki naciek
zapalny szyi, gdy chory i jego rodzina nie zga-
dzali si´ na operacj´, którà mia∏ wykonaç w kra-
kowskiej klinice Mikulicz-Radecki, wezwany
na narad´ wiedeƒski chirurg po zbadaniu chore-
go orzek∏: „Nie ma nic nag∏ego, lepiej nie Êpie-
szyç si´ zanadto”. Rady pos∏uchano i po kilku
dniach, kiedy ropieƒ wysunà∏ si´ ku powierzch-
ni, naci´to go i zlikwidowano ten niema∏y,
na owe czasy, chirurgiczny problem15.

Szerokim Êwiatowym echem odbi∏ si´ pod-
r´cznik s∏ynnego chirurga „Die allgemeine chirur-
gische Pathologie und Therapie in 50 Vorlesun-
gen” (Wien 1863), t∏umaczony na wiele j´zyków,

wed∏ug s∏ynnego historyka medycyny Henry’ego
E. Sigerista „mistrzowski w formie i treÊci”16.

Dla studentów i m∏odych lekarzy by∏ ˝yczli-
wy i wyrozumia∏y, jednak˝e zdecydowany. Kie-
dyÊ dr Wölfler zapyta∏ Schramma, dlaczego nie
uczestniczy w towarzyskich zebraniach asysten-
tów i elewów w restauracji Riedhofa; dowiedzia∏
si´, ˝e ze wzgl´dów finansowych. Polski lekarz
wyrazi∏ zarazem obaw´, ˝e z tego powodu byç
mo˝e b´dzie musia∏ zrzec si´ posady w klinice.
Dowiedziawszy si´ o tym, Billroth wyrobi∏
Schrammowi wydzia∏owe stypendium. Kiedy
w lutym 1882 r., podczas powstania w BoÊni
Schramm otrzyma∏ rozkaz mobilizacyjny i w cià-
gu doby musia∏ si´ stawiç w szpitalu wojskowym
w Spalato17, Billroth po˝egna∏ polskiego chirurga
s∏owami: „Wracaj pan zdrów, posada b´dzie
czeka∏a na pana”. Takim serdecznym post´po-
waniem otacza∏ tak˝e asystentów; konstatowa∏:
„Uwa˝am za swój obowiàzek nie tylko sam pra-
cowaç, ale i m∏odszych do pracy wychowywaç,
bo ˝ycie bez pracy i bez tworzenia nie jest w∏a-
Êciwie ˝yciem”. Jak˝e wymowna jest jego wypo-
wiedê: „Jest to przyjemnie staraç si´ o podziw
u swych uczniów i kolegów, ale prawdziwym
szcz´Êciem jest, je˝eli obok powa˝ania zyska si´
tak˝e mi∏oÊç swych m∏odych kolegów”. Dla cho-
rych wiedeƒski chirurg by∏ niezwykle ∏agodny,
dla ka˝dego podczas wizyt odbywajàcych si´ co
kilka dni znajdowa∏ s∏owa pociechy i nadziei;
chorzy po prostu oczekiwali tych profesorskich
wizyt18. Niezwykle empatyczne podejÊcie
do cierpiàcego cz∏owieka zawarte jest w jego
ksià˝ce o piel´gnowaniu chorych wydanej
w Wiedniu w 1881 r. i w Warszawie w rok póê-
niej: „Piel´gnowanie chorych […] jest szczytem
mi∏oÊci bliêniego. Bowiem umrzeç za kogoÊ jest
decyzjà chwili, natomiast przez d∏u˝szy czas
wspó∏cierpieç z chorym i dla niego jest to wielo-
krotnie wznios∏y czyn, tym bardziej wznios∏y, ˝e
znajdujàcy nagrod´ we w∏asnym sumieniu”19.

Theodor Billroth stworzy∏ „chirurgicznà szko-
∏´”, do której nale˝eli m.in.: William Steward
Halsted (1852–1922), John Benjamin Murphy
(1857–1916), Alexander von Winiwarter
(1848–1917) i Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905),
który zauwa˝a∏, ˝e mocna strona szko∏y chirur-
gicznej Billrotha polega∏a „na rzemieÊlniczej
gradacji, jaka zachodzi mi´dzy uczniem, czelad-
nikiem i mistrzem”20. 

Billroth by∏ utalentowanym muzykiem ama-
torem oraz kompozytorem; gra∏ na pianinie
i skrzypcach. Stworzy∏ kilka kompozycji, których
nie pozwoli∏ publikowaç. W 1860 r. pozna∏ Johan-
nesa Brahmsa (1833–1897), kompozytora okresu
romantyzmu i dyrygenta, który by∏ ówczeÊnie
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Ryc. 3. Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905). 
Zbiory G∏ównej Biblioteki Lekarskiej

wschodzàcà gwiazdà wiedeƒskiej sceny muzycz-
nej. Stali si´ bliskimi przyjació∏mi; ∏àczy∏a ich
muzyka. Brahms cz´sto wysy∏a∏ Billrothowi
swoje manuskrypty przed ich publikacjà, znany
chirurg szczerze je opiniowa∏, bra∏ udzia∏ w wie-
lu próbnych przes∏uchaniach, cz´sto przed ich
pierwszym wystawieniem. Brahms zadedykowa∏
przyjacielowi swoje dwa pierwsze kwartety
smyczkowe z dzie∏a Opus 5121. Wspólne muzyczne
zainteresowania sprawia∏y, ˝e grywali na cztery
r´ce i „razem siedzieli” nad manuskryptem III nie-
dokoƒczonej symfonii Brahmsa22. Billroth we
wczesnych latach 60. pisywa∏ muzyczne recen-
zje do „Neue Zürcher Zeitung”23.

Gdy we wrzeÊniu 1882 r. Schramm opusz-
cza∏ wiedeƒskà klinik´, aby z nowo mianowanym
prof. Mikuliczem-Radeckim rozpoczàç kolejny
˝yciowy etap w Krakowie, Billroth, wr´czajàc mu
Êwiadectwo specjalizacyjne, po˝egna∏ go s∏owa-
mi: „˚ycz´ panu powodzenia w dalszym ˝yciu”.
Gdy w póêniejszych latach odwiedza∏ klinik´
Billrotha, „aby zaczerpnàç Êwie˝ych wiadomoÊci
i zach´ty do pracy”, przyjmowano go zawsze
z niezwyk∏à serdecznoÊcià. Po raz ostatni spotka∏
si´ z tym wybitnym chirurgiem w 1892 r. z oka-
zji jubileuszu 25-lecia jego pracy naukowej, pod-
czas którego cesarz Franciszek Józef I udekoro-
wa∏ go „oznakà honorowà sztuki i umiej´tnoÊci”.
Niestety, nie by∏ to ju˝ dawny Billroth. Podupa-
da∏ zdrowotnie. Ju˝ siedem lat wczeÊniej pisa∏
w liÊcie do Roberta Gersunego (1844–1924):
„˚ycie moje by∏o bardzo bogate. Otrzyma∏em
du˝o i bardzo ch´tnie dawa∏em, ile tylko mo-
g∏em. Teraz si´ koƒczy, zanika cicho dla mnie,
pi´knie i harmonijnie, mam nadziej´, tak samo
dla mej dobrej ˝ony, mych drogich dzieci i mych
kochanych przyjació∏”24 .

A tak wiedeƒskiego chirurga postrzega∏ pu-
blicysta „Polskiej Gazety Lekarskiej” w artykule
jubileuszowym z okazji 45-lecia dzia∏alnoÊci na-
ukowej Schramma: „Szko∏a Billrotha by∏a ostra.
Billroth wymaga∏ bardzo wiele od asystentów,
a ci znów od m∏odszych lekarzy. Billroth omawia∏
sprawy kliniczne tylko z asystentami, z m∏odszy-
mi prawie ˝e nie rozmawia∏, chyba ˝e w sprawie
umyÊlnie komuÊ poleconej, za którà dany lekarz
by∏ odpowiedzialny. T́  metod´ post´powania
jeszcze lepiej zorganizowanà przyjà∏ Mikulicz
[…]”25. Opinia publicysty, bardzo szorstka, ró˝ni
si´ od opublikowanych reminiscencji Schramma,
chyba bardziej wiarygodnych, bo opartych
na obserwacji wiedeƒskiego mistrza w czasie
wielu miesi´cy.

Przebyte w 1887 r. ci´˝kie zapalenie p∏uc
nadwàtli∏o si∏y Theodora Billrotha, powodujàc
jego odejÊcie 2 lutego 1894 r.26

Jan Mikulicz-Radecki, syn Andrzeja i Emilii
Damnitz, Austriaczki, pochodzi∏ z rodziny szla-
checkiej herbu Gozdawa; Micha∏ Mikulicz, przo-
dek Andrzeja, walczy∏ z Turkami pod Wied-
niem27. Jan „(b)y∏ m∏odzieƒcem o k´dzierzawych
i rudawych w∏osach i niebieskich oczach. Mia∏
Êmieszny prowincjonalny akcent i by∏ drobnej
postury. Biednie ubrany, nosi∏ zawsze czarny
surdut, jasno˝ó∏ty krawat i kapelusz panama
z szerokim rondem” – w taki sposób opisywa∏a
go w pami´tnikach jego ˝ona Henrietta Pacher-
-Mikulicz, Austriaczka28.

Po ukoƒczeniu studiów podjà∏ chirurgicznà
edukacj´ u Billrotha, poczàtkowo zajmujàc si´
za jego namowà operacyjnym leczeniem tak zwa-
nych kolan koÊlawych. Potem z jego inspiracji
kszta∏towa∏ si´ chirurgicznie w klinikach niemiec-
kich, francuskich i angielskich, m.in. u Richarda
Volkmanna (1830–1889), Karla Thierscha
(1822–1895), Bernharda Rudolpha Langenbecka
(1810–1887), Johanna Friedricha von Esmarcha
(1823–1908), Johanna N. Nussbauma (1829–1890),
Julesa E. Peana (1830–1898) i innych.

Waldemar Aloizius Kozuschek (1930–2009),
chirurg transplantolog oraz wnikliwy i uwa˝ny
biograf Mikulicza-Radeckiego29, pisze ˝e Billroth
zaczà∏ polskiego chirurga powa˝niej traktowaç
po oko∏o pó∏rocznej praktyce. Momentem prze-
∏omowym by∏a okolicznoÊç, „kiedy wiedeƒczyk
operujàc chorego na twardziel nosa, rzuciwszy
odci´tà tkank´ polskiemu chirurgowi powiedzia∏
„Panie doktorze Mikulicz, niech pan to dok∏adnie
zbada”. Badania mikroskopowe diametralnie
zmieni∏y dotychczasowy poglàd na istot´ tej cho-
roby. Mikulicz-Radecki stwierdzi∏, ˝e jest to
przewlek∏y proces zapalny, a nie sprawa nowo-
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Studenci zwykle przechodzili poza barier´, tak
˝e operujàcy musia∏ ∏okciami ich odpychaç.
Na ciemnoszarych od staroÊci Êcianach wisia∏y
liczne obrazy i gipsowe odlewy ciekawszych ope-
racyjnych przypadków. Obok mieÊci∏ si´ ma∏y
pokoik, s∏u˝àcy jako profesorska kancelaria,
w drugim, nieco wi´kszym mieÊci∏o si´ za∏o˝one
jeszcze przez prof. Ludwika Bierkowskiego
(1801–1860)39 muzeum prezentujàce zbiór narz´-
dzi chirurgicznych od najdawniejszych czasów.
Klinik´ uzupe∏nia∏ ma∏y pokoik – mieszkanie dla
asystenta – oraz ma∏a komórka w podwórzu,
w której odbywa∏y si´ çwiczenia chirurgiczne
na zw∏okach. Mikulicz-Radecki dokona∏ pewnej
modyfikacji Kliniki w celu uzyskania wi´kszej
iloÊci miejsca dla chorych; m.in. zmieni∏ jednà
salk´ muzealnà na separatk´ itd.40

Prof. Jan Mikulicz-Radecki, profesor uni-
wersytetów w Krakowie, nast´pnie w Królewcu
i Wroc∏awiu, jeden z twórców i fanatyków anty-
septyki i aseptyki, szczególnie zas∏u˝ony w chi-
rurgii przewodu pokarmowego, ale tak˝e w tora-
kochirurgii, ginekologii (wycinanie macicy przez
pochw´), ortopedii (resekcja stopy), chirurgii
plastycznej, chirurgii dzieci´cej, twórca dwóch
szkó∏ chirurgicznych: polskiej w Krakowie i nie-
mieckiej we Wroc∏awiu, by∏ autorytetem w dziedzi-
nie chirurgii jamy brzusznej, szczególnie ̋ o∏àdka.

Szeroko znany jest z dokonaƒ w obszarze
obecnie pojmowanej laryngologii: chirurgii pla-
stycznej nosa, w∏ókniaków jamy nosowo-gard∏o-
wej, operacyjnego leczenia migda∏ków, j´zyka
i gard∏a (faryngotomia boczna), resekcji szcz´k,
usuwania tarczycy; zajmowa∏ si´ leczeniem za-
palenia ropnego zatok szcz´kowych, twardzielà,
zapaleniami swoistymi górnych dróg oddecho-
wych, szczególnie ki∏à, fizjologià prze∏yku, stworzy∏
podstawy endoskopii przewodu pokarmowego.

Uznawany jest za jednego z najwybitniej-
szych chirurgów w dziejach medycyny. Tego
twórc´ nowoczesnej szko∏y chirurgicznej zapra-
szano na konsultacje i pokazowe operacje do Fila-
delfii, Chicago, Nowego Jorku, Helsinek, Moskwy,
Charkowa, Kijowa, Wilna, obdarzono trzema dok-
toratami honoris causa oraz 18 honorowymi
cz∏onkostwami towarzystw naukowych. 

Tak szeroko rozwini´ta w krakowskiej klinice
chirurgia spowodowa∏a koniecznoÊç zatrudnie-
nia drugiego asystenta, którym zosta∏ dr Rudolf
Trzebicky (1859–1903), a potem trzeciego
– dr. Aleksandra Bossowskiego (1858–1923);
przybyli „elewi”: dr Roman Sondermayer
i dr Eugeniusz Mitkiewicz. Prywatnym asysten-
tem zosta∏ dr Czes∏aw Górski (? –1916). W Klini-
ce zapoznawali si´ z nowoczesnà chirurgià ordy-
natorzy oddzia∏ów chirurgicznych z prowincji41.

tworowa, jak utrzymywali Ferdinand von Hebra
(1810–1880)30 i Moritz Kaposi (1837–1902),
znani austriaccy dermatolodzy. Komórki olbrzy-
mie, istotne w tej chorobie, noszà obecnie miano
„komórek Mikulicza”; praca na ten temat ukaza-
∏a si´ w presti˝owym „Archiv für klinische
Chirurgie” w 1876 r.31 Billroth w listach do pol-
skiego chirurga gratulowa∏ mu innych udanych
publikacji, konstatujàc: „(n)ie tylko docendo, lecz
tak˝e scribendo discitur”, wyra˝ajàc nadziej´,
˝e obejmie wkrótce katedr´ chirurgii na nowym
uniwersytecie w rodzinnych Czerniowcach32.

Z okresu, kiedy to Mikulicz-Radecki znacz-
nie zbli˝y∏ si´ z Billrothem, nie tylko zawodowo,
pochodzi znajomoÊç Mikulicza z muzykami, taki-
mi jak Johannes Brahms czy Camille Saint-
-Saëns (1835–1921)33, muzycznymi krytykami,
jak Eduard Hanslick (1825–1904)34. Swoje mu-
zyczne zami∏owania kultywowa∏ do koƒca ˝ycia,
ucz´szcza∏ na koncerty, a jego dom by∏ terenem
wszechstronnej muzycznej dzia∏alnoÊci35.

Zawarty zwiàzek ma∏˝eƒski by∏ przyczy-
nà póêniejszego odejÊcia Mikulicza-Radeckiego
z kliniki, ówczesne przepisy bowiem nie zezwa-
la∏y na prac´ ˝onatym asystentom. Nie objà∏
jednak kliniki w Czerniowcach, jak przewidywa∏
wiedeƒski chirurg. Dzi´ki poparciu Billrotha ten
ówczesny docent, kierownik oddzia∏u chirur-
gicznego w Poliklinice Wiedeƒskiej w 1882 r.
otrzyma∏ katedr´ chirurgii na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jagielloƒskiego, opuszczonà
po Êmierci prof. Antoniego Bryka w 1881 r., mimo
„˝e pewna grupa cz∏onków” Wydzia∏u Lekar-
skiego postrzega∏a raczej na tym stanowisku
m.in. doc. Alfreda Obaliƒskiego (1843–1898),
d∏ugoletniego kierownika oddzia∏u chirurgicz-
nego w krakowskim Szpitalu Êw. ¸azarza. Miku-
licz zabra∏ ze sobà Schramma; by∏ on wtedy
pierwszym i jedynym zarazem jego asysten-
tem36. Poczàtkowo Wydzia∏ Lekarski Uniwersy-
tetu Jagielloƒskiego nie akceptowa∏ Mikulicza ze
wzgl´du na brak dostatecznej znajomoÊci j´zyka
polskiego, wtedy Billroth napisa∏ do jednego
z krakowskich profesorów: „Zobaczcie najpierw,
jak Mikulicz operuje, a przekonacie si´, jaka to
dla was korzyÊç, choçby nawet by∏ g∏ucho-
niemy”37.

Krakowska Klinika Chirurgiczna zajmowa∏a
wówczas parter ma∏ego, jednopi´trowego bu-
dynku w ogrodzie przy ul. Kopernika38 i sk∏ada∏a
si´ z sali operacyjnej i jednoczeÊnie wyk∏adowej,
czterech sal chorych. W tej operacyjnej sali,
oprócz katedry, na której zasiada∏ profesor w cza-
sie wyk∏adu „i odprawiania ambulansów” (przyj-
mowania chorych ambulatoryjnych – przyp. A. K.),
znajdowa∏ si´ otoczony barierà stó∏ operacyjny.

▲
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