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400-LECIE ŚMIERCI ANDRZEJA WESALIUSZA *

Jak tradycja głosi, Andrzej Wesaliusz .(Van Wesele) zginął w wieku 
50 lat na wyspie greckiej Zarite 15 października 1564 r. w drodze po
wrotnej z pielgrzymki; do Jerozolimy. Okręt, któryim wracał, miał roz
bić się w zatoce Lagaria w okolicy Kalogerata. Na wylbrzeżu został usta
wiony kamień pamiątkowy w miejscu przypuszczalnego pogrzebania 
zwłok fozbitków1.

Wesaliusz, jako lekarz i badacz, zdobył sobie we wszystkich krajach, 
które w owych czasach ożywiał duah odrodzenia, wielką sławę, głównie 
dzięki krytycyzmowi, z jakim przyjmował m. in. nauki swojego sław
nego nauczyciela paryskiego, Sylwiusza, oraz dzięki umiejętności powią
zania w jednolitą całość bardzo różnorodnych stwierdzeń, które nagro
madziły się z biegiem czasu od Ukazania się dzieła Galena — a nade 
wszystko dzięki niezmordowanemu konfrontowaniu ogólnie przyjętych 
twierdzeń z rzeczywistością, wykazywaną przy uiżyciu skalpela.

W wieku 27 lat Wesaliusiz oddał do druku dzieło De humani corporis 
fabrica, manuskrypt liczący 713 stron in folio, ilustrowany przy pomocy 
utalentowanych artystów malarzy, w szczególności niejakiego Calcara. 
Najlepiej oddadzą osobowość Wesaliusza jego własne myśli z przedmo
wy do De humani corporis fabrica, skierowanej do cesarza Karola V.

W pierwszym zdaniu przedmowy autor wyraża pogląd, że główną 
przeszkodą w należytym rozwoju nauk i iah skutecznym zastosowaniu 
w praktyce jest nadmierna specjalizacja uczonych i wadliwy podział 
czynności między różnego rodzaju praktyków:

„Utcunque varia in artibus scientiisque tractandis graviter obstent, 
quo minus accurate perdiscantur, minusque foeliciter in usum succédant, 
Carole clementissime Caesar, tamen haud mediocre dispendium quoque 
adferre arbitror, nimium diductam disciplinarum quae uni cuipiam arti 
absolvendae famulantur, divisionem...“

Specjalizujący się — „nihil unquam egregium prestent“ — nigdy nie 
osiągają niczego godnego uwagi. Dotyczy to wszystkich dziedzin nauki,

* Pierwsza -wiersja tego opracowania była referowana na posiedzeniu Polskiego 
Towarzystwa Historii Medycyny w  Warszawie w  dniu 27 X I 1964.

1 Sprawa pielgrzymki Wesaliusza dotychczas nie została do końca wyjaśniona. 
Nowe szczegóły zawdzięczamy dirioWi José Baronowi z Walencji, który w  archiwach 
w Simaneas, w  aktach dotyczących Państwa Weneckiego, znalazł następujące 
cztery dokumenty: 1) kopię listu Filipa II do jego ambasadora w  Wenecji, poleca
jącego mu Wesaliusza, kltóry powodowany pobożnością udaje się do Ziemi Świę
tej, oraz wyrażającego nadzieję, że ¡Wesaliusz rychło wróci dla podjęcia obowiązków 
na dWorze królewskim; 2 i 3) odpowiedzi ambasadora z 13 i 28 III 1564, donoszące
o obecności Wesaliusza w  Wenecji i o opóźnianiu się jego odjazdu z powodu nie
sprzyjającej pogody; 4) list po włosku kąpelana-stróża Mieijsc Świętych pisany 
z Jerozolimy 29 V  1564 do Filipa II. Kaipelan potwierdza odbiór daru 500 dukatów, 
przywdezonych przez Wesaliusza.
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ale Wesaliusz chce mówić przede wszystkim o medycynie „longe com- 
modissima et in pńmis necessaria“, nauce ze wszystkich najpożyteczniej
szej, najbardziej niezbędnej, ale niesłychanie trudnej i wymagającej 
wielu mozolnych dociekań.

Zdaniem Wesala, nic bardziej nie zaszkodziło rozwojowi medycyny, 
jak jej rozczłonowanie („ laceratio“) na medycynę niezabiegową i zabie
gową.

W leczeniu stosowano od dawna i stosuje się nadal trzy metody po
stępowania: przepisy dietetyczne (w szerokim tego słowa pojęciu),.apli
kowanie środków leczniczych i zabiegi Chirurgiczne. Niestety, po upadku 
'Rzymu nastąlpiło rozczłonkowanie medycyny: dietetykę pozostawiono 
osobom pielęgnującym chorych, przygotowywanie leków oddano w ręce 
aptekarzy, a zabiegi 'chirurgiczne zlecono cyrulikom.

Wesaliusz uważa, że lekarz powinien stosować 'wszystkie trzy metody 
postępowania osobiście; a jeżeli dziś — twierdizi Wesaliusz — lekarze* 
rozumujący talk jak on, unikają wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
to głównie dlatego, że obawiają się uchodzić za cyrulików i otrzymywać 
honoraria niższe aniżeli lekarze, nie „zniżający się“ do wykonywania tych 
zabiegów.

Od czasu, kiedy lekarze zaprzestali sami przygotowywać leki, zatra
cili 'Wiedzę o środkach (działających, o ich odpowiednim składzie i właści
wym sposobie przygotowania leku. Rozczłonkowanie medycyny spowodo
wało też zanik .znajomości anatomii, która jest przecież podstawą, naj
bardziej pewną, .działania lekarskiego.

Lekarz zaczął uwiażać, że powinien zajmować się jedynie dolegliwo
ściami wewnętrznymi, dlatego też wystarczać mu może zna jomość samych 
trzewi, i zaniedbywał przyswojenia sobie znajomości 'budowy szkieletu, 
mięśni, nerwów, żył i tętnic, które unaczyniają kości i mięśnie. A)le od
danie zabiegów w ręce cyrulików pozbawiło lekarzy również dobrej 
Znajomości trzewi. A  nauczający, ucząc anatomii, recytowali stare teksty* 
nie zbliżając się do zwłok, które krajali cyrulicy. W  ten sposób całe nau
czanie odbywało się na opak.

„Obecny wiek jest pomyślniejszy dla medycyny. I dlatego wydawało 
mi się — pisze Wesaliusz — że powinienem w miarę możliwości odnowić 
badania anatomiczne. Pomogło mi w tym, że w czasie pobytu w  Paryżu 
własnoręcznie przeprowadzałem sekcje i mogłem przekonać się o zupeł
nej ignorancji i bezmyślności cyrulików, przeprowadzających sekcje 
zwłok w czasie nauczania anatomii przez profesora.

Nikt mi dawniej nie zaprezentował żadnego wyizolowanego mięśnia, 
kości jakiejkolwiek, a jeszcze mniej pęczka nerwów, żył czy tętnic. Po 
powrocie do Louvain, gdzie od 18 lat zaniedbano całkowicie nauczania 
anatomii, podjąłem się tam wykonywania sekcji“ 2.

„A  teraz tu, w Padwie, najsłynniejszej na cały świat szkole — pisze 
dalej Wesaliusz — zbadałem budowę ciała ludzkiego i nauczam anatomii,, 
przypominając osiągnięcia dawnych mistrzów, jak Eudemosa, Herofila, 
Marinusa, Andreasa, Lykusa i innych, których dzieła zaginęły. Galen, 
niestety, nigdy nie wykonał sekcji zwłok ludzkich, robił sekcje na mał
pach i dlaltego popełnił ibłąd, podając dane uzyskane przez te sekcje jako- 
dane anatomiczne ciała ludzkiego“.

2 Przypomnijmy, że właśnie w  Louvain WestaliuSz zmontował szkielet wypre
parowany ze zwłok wisielca.
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Wesaliusz zastrzega się, że nie chce poniżać autorytetu Galena, który 
ma poza tym tak wiele zasług dla medycyny. Jednak umiłowanie prawdy 
gmiisiza go do podania faktów stwierdzonych przez siebie. Anatomia 
człowieka staje się coraz bardziej znana na całym święcie, a w Niem
czech po jawiły się już plagiaty prac Wesaliusza; „dlatego — pisze Wesa
liusz — doświadczenia moje zebrałem, tak, jak je wykładałem, rozdzia
łami w siedmiu księgach. Dzieło opracowałem w tatki sposób, ażeby nawet, 
ci, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w sekcjach, mogli poznać 
dobrze anitomię. Ilustrowałem to dzieło rycinami, które wiernie oddają 
wygląd narządów. Dla tych, ¡którzy nie mogą przestudiować całego dzieła, 
opracowałem Epitome, jako skrót tydh 7 ksiąg“ .

Intencją Wesaliusza nie było jednak zastąpienie sekcji ilustracjami* 
ale zachęcenie studentów do uczestniczenia w sekcjach. „Celem moim
było--- pisze Wesaliusz — oddać w ręce jak największej liczby osób to,
co w studiach jest stosunkowo trudno dostępne i najtrudniejsze do opa
nowania. Zadaniem, które sobie postawiłem, było: trzymać się ściśle 
faktów, opracować historię naturalną organizmu ludzkiego“ .

„Rozumiem dobrze, że mój młody wiek — nie mam jeszcze pełnych 
28 lat — nie sprzyja temu, ażebym stał się autorytetem — stwierdza We
saliusz — i że wykazywanie błędów Galena spowoduje napaści na mnie,, 
szczególnie ze strony starców, którzy zazdroszczą młodym wartościowych, 
odkryć i którzy musizą się rumienić ze wstydu, że dotąd sami nie za
uważyli błędów Galena“ .

(„At interim non me latet, quam conatus iste, meae aetatis, qua vi- 
gesimum octavum annum nondum excessi, occasione, parum autoritativ 
habebit, ac quamminime ob crebram non verorum Galeni dogmatum 
indicationem, ab illorum morsibus exit tutus, qui, perinde ac nos in Ita- 
licis scholis, Anatomen sedulo non sunt aggressi, quosque iam senes 
invidia ab iuvenium recte inventa tabescentes, pudebit cum caeteris Ga- 
lenum subsecutis, hactenus caecutivisse, eaque quae modo proponimus,. 
etsi magnum tibi in artje nomen arrogent, non animadvertisse, nisi magno 
alicuius numinis patrocinio ex more commendatus, in lucem auspicato 
prodeat“).

Wesaliusz ma nadzieję, że dzieło jego, historia naturalna człowieka* 
rzuci wiele światła na ciało i duszę człowieka,, z których harmonii wza
jemnej wynika jak gdyby boska potęga działania i godne człowieka- pozna
nie samego siebie.

Andrzej Wesaliusz urodził się w Brukseli w nocy z 31 XII 1514 na 
1 I 1515. Dzieło jego De humani corporis fabrica ukazało się w 1543 r.

Ani w roku 1914, ani w  roku 1943 Belgia okupowana przez nieprzy
jaciela nie mogła obchodzić uroczyście tych rocznic. Dopiero w 1964 r.* 
w 450-leCie urodzin i 4004ecie śmierci Wesaliusza, szwajcarska Bazylea 
zainaugurowała obchody poświęcone jego pamięci. W mieście, w którym, 
ukazała się Fabrica, z początkiem września zorganizowano sympozjum 
historyczne. Bruksela natomiast 'postanowiła ogłosić tydzień imprez, ku 
czci Wesaliusza w dniach 191—24 X 1964.

W miejscu, gdzie mieszkał Wesaliusz, przy ulicy des Minimes w Bruk
seli, w sąsiedztwie stojącego przy tej ulicy kościoła, wmurowano tablicę 
pamiątkową. Samego jednak domu rodziców Wesalliusza nie ma, stoi tam 
Obecnie olbrzymi Palais de Justice. W przeddzień rozpoczęcia uroczysto
ści złożono wieńce pod pomnikiem Wesala, stojącym przy placu des Bar-
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ricades. Organizatorami uroczystości były cztery belgijskie akademie: 
dwie akademie medycyny (walońska i flamandzka) oraz dwie akademie 
nauk (również różniące się językiem:). Na czele ¡Klomiltetu Organizacyj
nego stanął prof. Heymans, znany laureat nagrody Nobla z Gandawy, 
a sekretarzem Komitetu ziostał anatom, prof. A. 'M. Daloq, dożywotni 
•sekretarz Królewskiej Akademii Medycyny.

W ramach uroczystości odbyły się: międzynarodowe sympozjum po
święcone cytologii molekularnej, dla uczczenia pamięci pierwszego 
współczesnego morfologa, i trzydniowa sesja humanistyczna.' Ponadto 
w Pałacu Akademii zorganizowano bardzo ciekawą wystawę. Z inicja
tywy Komitetu wydawnictwo belgijskie „Culture et Civilisation“  przy
stąpiło do pełnej reedycji pierwszego wydania Fabrica, na drodze ścisłej 
reprodukcji.

Sympozjum biologiczne było w intencji organizatorów ¡symbolem 
uczczenia postawy obiektywizmu intelektualnego, któremu Wesaliusz 
dał wyraz w studiach makroskopowych nad organizmem ludzkim. Dla 
uczczenia bowiem pamięci Wesaliusza nlie tyilko należy nawracać do chlub
nej przeszłości, godnej dalszej pogłębionej analizy, ale przyczyniać się 
do dalszego rozwoju współczesnej myśli naukowej w medycynie, której 
początki związane są nierozerwalnie z dziełem Wesaliusza.

Wystawa była zatytułowana: Dzieło anatomiczne Andrzeja Wesaliu
sza: oryginały, dalsze wydania, tłumaczenia, komentarze. Na wystawie 
znalazły się i prace lekarskie Wesaliusza, mające jednak dziś już tylko 
historyczne znaczenie. Znalazły się taktże dość obfite materiały biogra
ficzne.

W roku 1957 Biblioteka Królewska w Brukseli zorganizowała wysta
wę dzieł anatomicznych Wesaliusza, zestawiając je ze współczesnymi mu 
dziełami anatomii. Zestawienie to wykazało, jak mnie ¡poinformowano, 
ogromną różnicę w wartości dzieła Wesaliusza i dzieł jemu współczes
nych. Na wystawie w Pałacu Akademii nie ¡można było z braku miejsca 
przedstawić takiej ¡konfrontacji. Natomiast można było pokazać, jak bo
gate jest piśmiennictwo na temat Wesaliusza, szczególnie z pierwszej 
połowy bieżącego wieku. Obok podstawowych iprac Adama Burggraeve’a, 
Moriltza !Rotha, Harveyla Cushinga, Johna F. Fultona, George® Lebousqa
i Gharlesa D. O’Malleya, który zresztą osobiście brał udział w sesji hu
manistycznej w Brukseli, istnieją też liczne prace opublikowane w czaso
pismach anatomicznych i historii nauk.

W sesji humanistycznej zabierali 'głos wybitni historycy nauki, histo
rycy medycyny i inni przedstawiciele nauk humanistycznych.

Historyk medycyny z Mediolanu, prof. L. Belloni, wygłosił referat
o Johannesie de Vesalia, który uzyskał doktorat medycyny w Pawii 
23 I 1427, oraz o jego traktacie o dżumie1 poświęconym Franciszkowi 
Sforza, księciu Mediolanu (ok. 1454 r.). Z traktatu wynika, że de Vesalia 
brał udział jako lekarz w zwalczaniu trzech epidemii dżumy: w 1428 r. 
w Maastricht, w 1439 r. w Louvain i w 1454 r. w Brukselli. Był on poza 
tym autorem dzieł z zakresu astronomii i medycyny. Ostatnio przedru
kowano jego Judicium astrologicum. Johannes de Vesalia, to pradziad 
Andrzeja Wesaliusza, lekarz nadworny (archiatra i hrabia palatyński) 
Kardla V. Od 1429 r. naulczał anatomii w Louvain, w końcu życia prze
niósł się do Brukseli, gdzie został lekarzem miejskim. Tu umarł w 1476 r.

Prof. G. van der Sdhueren z Louvain mówił o pochodzeniu rodziny 
Wesaliusza, która miała posiadłość w okolicach Louvain. Ojciec Andrzeja,
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również Andrzej, był aptekarzem nadwornym w Brukseli, żył w latach 
1479— 1544 (Wesaliusz w przedmowie do Fabrica pisze o nim: „Pater 
meus Andreas, Majestatis Tuae a pharmacis primarius iuxta ac fidelissi- 
■mus“). W wieku lat 14 Wesaliusz udał się z Brukseli do Louvain, ażeby tu 
wstąpić do tzw. Collegium Trilingue, założonego przez Erazma z Rotter
damu i owianego jego duchem. Gdy Wesaliusz ukończył 20 lat, udał się 
na studia do Paryża, skąd po 3 latach wrócił i ipodjął nauczanie anatomii 
.w Louvain. Prawdopodobnie też w Louvain uzyskał dyplom licencjata 
medycyny.

Ptrof. P. Boeynaems z Antwerpii również omawiał dwukrotny pobyt 
Wesaliusza w Louvain: w latach 1530— 1533 był on uczniem szkoły 
Pedagogium Castri w zakresie Litterae humaniores. Po powrocie z Pa
ryża, w latach 1536— 1537, kontynuował w Louvain rozpoczęte w Paryżu 
studia lekarskie. Ten okres życia Wesaliusza 'nie jest jeszcze dostatecznie 
zbadany.

Praf. Oh. Kellet z Anglii omawiał pobyt Wesaliusza w Paryżu w la
tach 1533— 1536. Podkreślił on, że właśnie ów okres przenikał tam szcze
gólnie silnie duch postępu i reform. Był to bowiem Okres szczytowej 
walki między Uniwersytetem Paryskim a Collège de France i początków 
reformy studiów medycyny i chiruirgii. Toteż, zdaniem Kelleta, pobyt 
w Paryżu, przerwany działaniami wojennymi, wywarł niezatarte piętno 
na umyśle młodego Wesaliusza. Przyczyniła się do tego postawa jego 
nauczycieli i kolegów.

O pobycie Wesaliusza w Padwie mówił prof. Oh. D. O’Malley z Los 
Angeles. Stwierdził on, że bezpośrednio po powołaniu Wesaliusza na Ka
tedrę Chirurgii i Anatomii, w grudniu 1537 r., podjął on sekcje i wykłady 
dla studentów, wydał wskazówki dotyczące wykonywania sekcji i posta
rał się o cały szereg nowych tablic anatomicznych dla zastąpienia nimi 
dzieła Galena i średniowiecznego podręcznika Mondina. Tego rodzaju 
innowacje w nauczaniu, połączone z włączaniem studentów do wykony
wania sekcji, zostały w 1539 r. ukoronowane odrzuceniem autorytetów 
starożytności i stwierdzeniem, że jedynym źródłem poznania jest własna, 
bezpośrednia, niezależna obserwacja budowy ciała ludzkiego.

Oznaczało to zupełne zerwanie z dotychczasową praktyką, która po
legała na przeprowadzaniu przez cyrulika dwóch pokazowych sekcji 
zwłok rocznie oraz na lekcji wykładanej przez lekarza ex cathedra. We- 
sal wprowadził więc niewątpliwie rewolucję do nauczania i w ten sposób 
Stworzył podstawy nowoczesnej anatomii. Dzięki Wesalowi Padwa stała 
się pierwszym i najbardziej znanym ośrodkiem nauki anatomii.

Prof. J. Stendel z Bonn wygłosił referat Wesaliusz jako reformator 
mianownictwa anatomicznego. Główną zasadą, którą kierował się We
saliusz, było ograniczenie sie do nazw łacińskich i uściślenie ich, usu
nięcie natomiast z nauczania mian arabskich i greckich.

Prof. G. Wolf-Heidegger z Bazylei, anatom, rektor tamtejszego uni
wersytetu, przypomniał, że Bazylea jest trwale powiązana z nazwiskiem 
Wesaliusza. Tu światło dzienne ujrzała jego Fabrica. Przypuszczać można, 
że w Bazylei zatrzymał się Wesaliusz w 1537 r., kiedy znajdował się 
w  drodze do Italii. Przez Ikillka miesięcy przebywał także w 1543 r., kiedy 
-drukowało się pierwsze wydanie jego dzieła U Oporina. Wiadomo rów
nież, że Wesaliusz był w Bazylei i w 1547 r., miał tu znajomych i przy
jaciół.
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Na marginesie wypowiedzi prof. Wolfa-Heideggera warto przypom
nieć znamienne wyjątki z listu Wesaliusza do Gporina, kiedy posyłał 
mu swoje dzieło do druku. W liście tym z 9 IX 1542, nadanym w Wenecji, 
wymienia Wesaliusz bardzo szczegółowe wskazówki dotyczące drukowa
nia dzieła i odbijania drzeworytów. Wskazówki te świadczą, że Wesa
liusz iposiadał bardzo dobrą znajomość procesów typograficznych.

W tymże liście spotykamy interesujące uwagi na temat samowolnych 
przedruków tablic anatomicznych Wesaliusza, które ukazały się po raz 
pierwszy o trzy lata wcześniej w Wenecji. Tablice te, pomimo nadanych 
Wesaliuszowi przytwillejów książęcych (odpowiadających naszym pra
wom autorskim), zostały w różnych miejscach — jak to Wesaliusz okre
śla — „misere depravatae“. W wydaniu augsburskim np. opuszczono de
dykację, natomiast — pisze Wesaliusz — „nie wiem, jaki krzykacz (rá
bula) napisał po niemiecku przedmowę, w której wymyśla niesłusznie 
Awicennie i innym Arabom, a mnie traktuje jako jednego z tych, którzy 
sporządzają skróty z Galena, i fałszywie zapewnia, — żeby wprowadzić 
W błąd kupujących — że ja ¡podałem na 6 tablicach to, co Galen rozwinął 
w przeszło 30 książkach“ . Wesaliusza boli, że w przedrukach i plagiatach 
drzeworyty są źle odbijane. M. in. wspomina o plagiatorze ze Sztrasbur- 
ga, który zmniejszył ryciny, pokolorował je i opublikował jako swoje 
dzieło. v v

Ponieważ przywileje książąt pozostały martwą literą, zdaniem We
saliusza nie ma sensu ich drukować, szkoda na to papieru. Natomiast We
saliusz pöleca wykonać tablice anatomiczne na swój własny koszt, żeby 
mieć prawo wymagać jak najlepszego wykonania. „Ac nunc iterum 
atque iterum abs te contendam, uli quam integerrimae et mundissimae 
a tuis operis serventur, i dlatego nie mogę dość na ciebie nalegać, ażebyś 
przyłożył starań, żeby były odbite nienagannie i jak najlepiej. Vale. 
Venetiis, nono Calendas Septembres Tuus And. Vesalius“. Wesaliusz na
zywa więc Oporina, profesora literatury greckiej w Bazylei i wydawcę 
jego dzieł — najdroższymi przyjacielem.

A zatem niewątpliwie Wesaliusz był w Bazylei nie tylko przejazdem 
w  1537 r., alle zapewne i później, najwidoczniej m. in. w 1542 r. przed 
napisaniem wspomnianego listu.

Prof. J. Danktmeijer, anatom z Lejdy, stwierdza, że Wesala należy 
uważać za twórcę współczesnej anatomii nie dlatego, że pierwszy 
wjpadł na myśl osobistego sprawdzenia budowy ciała ludzkiego, gdyż
i przed nim już wykonywano sekcje zwłok, ale dlatego, że stworzył on 
w niesłychanie krótkim czasie dzieło, które anatomię człowieka ukazało 
jako naukę, i ponieważ zaprezentowane przez niego wyniki badań ana
tomicznych stały się podstawą rozwoju całej współczesnej medycyny. 
Wesal nie tylko dał obiektywny opis anatomiczny ciała ludzkiego, ale 
opis ten zaprezentował w postaci traktatu, stanowiącego jakby wyzna
nie wiary w  możliwości nauki. Z tego punktu widzenia staje się zrozu
miałe, że niespełna 30-Jlétni Wesaliusz opublikował nieomal równocześnie 
monumentalne dzieło Fabrica, a także Epitome, jak gdyby mały traktat 
anatomiczny na użytek studentów. Fabrica, to nie tylko atlas anatomicz
ny, ale zarazem pierwszy podręcznik biologii człowieka, oparty na do
kładnej znajomości budowy anatomicznej. To właśnie — zdaniem refe
renta — stanowi o znaczeniu Wesaliusza dla współozesnej nauki, gdyż 
dane morfologiczne ustrojów żywydh stanowią podstawę myśli biolo
gicznej i lekarskiej.
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Prof. H. Brabant z Brukseli podkreślał, iż Wesal wierzył, ii  prawda 
musi ostatecznie zatriumfować i że można przeciwników przekonać słusz
nymi argumentami. Ponadto oryginalność Wesaliusza wyraża się w jego 
indyferentyzimie w stosunku do teorii kosmicznych i różnych innych 
„nauk“ owych czasów.

Moim zamiarem było przypomnieć na sesji, że rok ukazania się dzie
ła Wesaliusza, rok 1543, jest również rokiem ukazania się De Revolutio- 
nibus Mikołaja Kopernika, ale wyręczył mnie w pięknym referacie 
Człowiek Wesaliusza w êwiécie Kopernika profesor historii nauk w Sor
bonie G". Canguilhem. Podkreślił on, że taiblice anatomiczne Wesaliusza, 
zawarte w Fabrica, przedstawiają człowieka nie jako obiekt anatomiczny, 
ale jako żywy organizm na tle obrazów przyrody. Na tej zhumanizo- 
wanej Ziemi szkielety i ciała, pozbawione skóry, zwracają się twarzą 
ku niebiosom, i to nie niebiosom średniowiecznej kosmologii. W 1543 r. 
człowiek znajduje się w świecie Kopernikowskim.

Kopernik i Wesaliusz mają co prawda odmienne meltody pracy i inny 
sposób rozumowania. Jeden demonstruje, drugi konstatuje. Obydwaj 
dążą do odtworzenia uformowanej przez człowieka wizji Świata i siebie 
samego. Ani Kopernik nie jest wielkim odkrywcą gwiazd, ani Wesaliusz 
nie jest wielkim odkrywcą narzędów. We współczesnej antropologii nie 
wymienia się nazwiska Wesaliusza przy wymienianiu takiego czy innego 
narządu. Lecz Wesaliusz jest tym, który — aż do pojawienia się Dar
wina — skierunkował spojrzenie biologa na związki człowieka z życiem.

*

Dzięki wielkim ludziom odrodzenia — że wymienię tylko Leonarda 
da Vinci, Durera, Wesaliusza — lekarze i przyrodnicy odważyli się spoj
rzeć na ciało ludzkie jako na wytwór przyrody: „odkryto człowieka“ 
w dosłownym i przenośnym tego, słowa znaczeniu. W tym kontekście tym 
wyraziściej występuje dramatyczne malarstwo Flamandów XVI stulecia. 
Olbrzymie znaczenie obrazów Brueghela polega m. in. na tym, że uka
zywały one człowieka takiego, jakim był i jak żył. Człowiek, jakiego 
ukazali Wesaliusz i Bruegjhel, jest człowiekiem odartym z aureoli bogów, 
jest człowiekiem tej Ziemi.

Dziś, Wspominając dzieło Wesaliusza, spoglądamy na przebyte 400 lat 
z tą samą zadumą, jaka wieje od szkieletu uwidocznionego w jego dziele; 
z zadumą nad głębią tego, czego dokonał człowiek w zakresie poznania 
przyrody, a zarazem z zadumą nad perspektywami losów człowieka. 
Tylko głęboki humanizm może nas uratować przed konsekwencjami 
ewentualnej ¡przewagi rozwoju techniki nad prawami życia.

400-JIETME CO flHH CMEPTH AHflPEfl BE3AJIMH

19— 24 okthSph 1964 r. b Epioccejie no MHMqMaTMBe neTBipex 6ejiBrnMCKnx 
aKafleMMM HayK Gwjio TopHtecTBeHHO OTMeneHo 400-jie-rae co hhh CMepTM AHflpen 
Be3ajiwH —  pe<J)opMaTopa anaTOMMH u ocHOBarejiH hobmx Mfleił b HayKe. Opra- 
HM3aqMOHHbiił KOMMTeT no npa3flHOBaHMM 3TOii £a,Tfei B03rJiaBMji npocj?. C. TeiłMaHC 
ii3 reHTa, jraypeaT Ho6ejieBCKoii npeMi®r.

B  paMK3X JOSMJieÜHLIX TOpaceCTB Î1 CBH3aHHBIX c ;hmmh HayHHbix ceccMii co- 
CTOHJICH M ejK flyH apO flH B IÜ  CMMn03MyM no MOJieKyjIHPHOił LfUTOJIOTOM, nOCBHm eH- 

HfciH naMffm Be3ajiH —  n e p B o ro  caB peM eH H O ro Mop<J>ojiora, n cxO flM B m ero  c no-
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3Jm nü  MHTejiJieKTyaJibHOTO o6 teK T M B ii3 M a  b  c b o k x  M aK pocK O nO B bix M ccjie flO B a- 

h m h x  H e jio B e n e c K o ro  T e jía .

CocroHJiaci, Taicsce TpexflHeBHaH ceccwH ryMaiHMTapHbix HayK, b  KOTopotí ripM- 
hhjim yMacrMe taHOTOHMCJieHHbie BMflHbie mctopwkm HayKM, motopmkm MeflHmfflbi w. 
flpyrae  yneHbie. Ebijio  3aHWTaHO MHOro flOKJiaflOB, b  HaerHoera, npo4>'. JI. BejiJfOHM, 
iiCTopuK MeflHL(MHbi n3 M m iaHa, nocBHTiux CBOit flOKJiafl MoraHHecy fle Be3ajina, 
nojiyHMBineMy, yneHyio cTenem» flOKTOpai HayK ib üaflyaHCKOM ymiBepcMTeTe b 1427 r., 
a  Tanate ero  TpaKTEwy n a  reiay HyMbi, HaimcaHHOMy ajih  <t>paHHecKo Cc£>opi;a. 
üpo<p. BaH flep U ly p e e  M3 Jlysena 0xapaKrepw3OBaji npoMcxOHCfleHHe ceMbit AH flpes  
Be3ajm a, roflbi ero uiKOJibHOü h  yHMBepcMTercKOií yne6bi. npot|>. n . EeüHeMC 

M3 AHTBepneHa ocBermi flByxKpaTHOe npe6biBaHMe Be3ajiiiH b  napMJKe b  1530—  
1533 m 1536—1537 ir. IIpo4>. H. E KejijieT M3 AHrjinn ocTaHOBMJica Ha Tpex- 
KpaTHOM nocem eiim i Be3ajiweM TI apilan a (1533— 1536 rr.). IIpo<p. H . O ’M aju ieü  

M3 JIoc-AH3Kejioca npoaHajHawpoBaji roflbi npenoflaBaTejibCKoií flenTejibHOcrM B e -  
3ajiMH b ÜaflyaHCKOM yHMBepcwTere (c fleKa6pa 1537 r.). npenoflasaH  aHaTOMuro 
Be3ajin íl npuBJieKaji CTyfleHTOB k  BbinojiH ohmio hmh BCKpbiTwü c uejibio H eno- 
cpeflCTBeHHOTO 03HaK0MJieHHH co CTpoeHMeM nejiOBOneCKoro Tejía, coaflas tcm
CaMblM OCHOBbl f l j i a  pa3BHTWH COBpeMeiHHOÍ} aHaTOMMM. C  flOKJiaflOM ---  Be3ajlUÜ
KaK pecpopjuarop aHüTOMunecKOü repMUHOJiozuu BbiCTynmi npo<|). M. IIlT eH fle jib  

H3 BOHHa.
Ha 3TOÜ ?Ke ceccMH npocjx r. B o jib c fc - r e i i f le r r e p , aHaTOM, peKTOp B a 3ejibC K O ro 

yH M B ep cM Tera  3a H jrra ji flOKJiafl, nocB H m eH H biH  n p e 6 biBaH H io B e 3 ajiHH b B a 3 e j ie  

m e r o  T p y fly  O  crp oen u u  nejioaenecKO io re jia , M3flaiHHOMy r a i l  ace O nopu H b iM . 

üpo<Ji. V L  J íaH K M eü ep , anaTOM  M3 J leü fleH a  « a j í  a H a j im  H e n p e x o flH m e ro  3HaneHMH 

SToro coHHHeHMH B e 3ajiMH f l j ia  coBpeMeHHOíi HayKM, n o fln ep K H yB , h to  mopcJdojic)“  

rM H e c io ie  cBefleHMH o  jk k b m x  opraHU3M ax h b jih io tch  o ch ob o íí 6nojiorM HecKotí 
W MeflMI^MHCKOM HayHHOM MbICJIM, a  KOHCTMTylJMH M CTpyKTypa npOflOJIJKaiOT 

oeraiBaTbCH npeflMerOM coBpeMeHHbix MCCJíeflOBaHMfi. I Ip o c p . P. B paB aH T  M3 E p io c -  

c e j ia  OTMeTMJi opM rwHajibHOCTb Mfleñ B e 3a jra fl, B b ip a 3M BU iyiocH  b e r o  HHflecfrepeH- 
TM3M0 n o  OTHOUieHMK) K KOCMMHeCKHM TCOpHM IM pa3JIMHHbIM JÍHCeHayKaM

■róro BpSMeHM, a T a r a e  ocBeTMji ryMaHHOcrb s ro ro  yM enoro. npo<Jj. >K. K a H rM - 

JieM M3 ü a p u s c a  3annTaji flOKJiafl HeAoeeK Be3ajiun e Mupe Koneprnuca, noflnepKHyB 
b  hcm, hto aHaTOMMHecKMe TaSjtMUbi b K H ure Be3ajiMH O  crpoeu u u  HeAoeeuecKOio 
Tejía  npeflCTaBJiHiOT nejioBeKa He KaK aHaTOMMHecKMü oC’beKT, a KaK jkmboíí 
opraHM3M H a cJ>OHe npMpoflbi. O h  yK a3a ji Taicsce H a to , h to  Be3ajiM ü 6bu í t «m  
yneHbiM, KOTopbiM flo  npMxofla flapBMHa o 6 p a m a ji  BHMMaime Bmojiotob n a  Tec- 
H yio CBH3b M ejK fly HejIOBeKOM M JKM3HbK>.

l i o  C fly n a io  loSM JieüH bix TopacecTB  6 b u ia  0p ra iiM 30B aH a B b ic ra B K a  —  flocrru.- 
OKeuusi Besa jiua  e oñ jia cru  aHaroMuu, ezo oprnunajibu-bie n a y w b ie  rp y d u , h o - 
8bie usdanuH, nepeeodbt, KOMMeuTapuu. H a  BbieraBKe Bmjio npeflCTaBjieHo mhoto 
6Morpa4)MHecKMX MaTepMaJiOB, MeflMi^MHCKMe paSoTW Be3ajuiH, M M eiom M e y a c e  jiM iiib  

HCTopMHefcKoe 3HaneHM e, a  T a K x ce  S o ra T a n  jiM T e p a iy p a , n ocB H iu eH H aa  jkpi3hm 

m fleHTejibHOCTiM Be3ajíMH, b tom HMCjie (J)yHflaMeHTajibHbie Tpyflbi A flaM a B y p r -  
rpase, M op ra ;a  P o ra , TapBea KyiiiMHra, Cacona <t ‘ «SyjibTOHa, 3C. JleQyKa 

m  Hapjib3a A - O ’M a jíJ iea .

THE 400TH ANNIVERSARY OF THE DEATH OF ANDREA VESA LIUS

In connection with the 400th anniversary of the death of Andrea Vesalius and 
in order to commemorate that outstanding creator of the modern scientific thought, 
a Week was organized from 19th to 24th October, 1964, thanks to the endeavours
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of the four Belgian Academies of Sciences. Chairman of the Organizing Committee 
was (Professor C. Reymans of Gent, the Nolbel iBritoe winner.

The scientific enterprises of that Week were inaugurated by the International 
Symposium devoted to .molecular cytology in commemoration of Andrea Vesalius 
as the first contemporary morphologist. The Symposium was a symbolic apprecia
tion of the attitude of intellectual objectivism shown by Vesalius in his macros
copic studies on human body.

The - three days’ humanistic session, gathered m|any eminent historians of 
science, historians of medicine, and representatives of humanlisties and arts. 
During the session, many reports were delivered. PrOfesisor L. Belloni of Milan, 
¡the historian, of medicine, talked over Johannes de Vesialia, ho ¡had been granted 
the degree of Doctor in Padua (1427), and over his treatise on plague, dedicated 
to Francesco Sforza. Professor G. van der Schuerein of Louvain talked over the 
origin of Vesalius's family, over his schooldays and his academic .studies. Professor 
P. Boeynaems of Antwerp described the two stays of Vesalius in Louvain: in 
1630— 1S33 and in 1536— 1537. Professor C. E. Kellet from England characterized the 
three years’ stay Of Vesalius to Paris in 1533— 1536. [Professor Ch. D. O'iMalley 
of Los Angeles analysed the period of Vesalius's lectures at the Department of 
Surgery and Anatomy in Padua (since December, 1537), where he had made his 
students carry out the dissections, thus creating the foundations for the devel
opment of a modern anatomy. Professor J. Stendel of 'Bonn read Ms paper entitled 
Vesalius as the reformer of anatomical nomenclature.

In continuation of this very session. Professor G. Wolf-Heidegger, anatomist 
and president of Basel University, talked over' Vesalius having stayed in Basel 
and over Oporinus having published there ithe wto'rk De Humani Corporis Fabrica. 
Professor J. Dankmeijer, anatomist of Leyden, characterized the significance' of 
the above-named work of Vesalius for ithe contemporary science: the morph
ological data of living organisms continue to underlie the biological and medical 
thought, the constitution and structure remaining the field of contemporary re
search work. Professor H. Brabant of Brussels stessed Vesalius's originality ma
nifesting itself in his indifferentism towards the cosmic theories and the various 
pseudosciences of those times, as well as his humanism. Professor G. Canguilhem 
olf Paris read the paper Vesalius’s man in the world of ¡Copernicus and emphasized 
that the anatomical talbleB Of Vesalius, contained in his Fabrica, showed man not 
as an anatomical object, but as a living organism against the background of na
ture’s images, and hat it was Vesalius who, —  up to Darwin’s appearance —  
directed the biologist’s eye towards the connections existing between man. and 
.life.

During the festivities an exhibition Anatomical work of Andrea Vesalius: 
anginal and further editions, translations, commentaries took place. One could find 
there, among others, pretty abundant biographical da'ta, Vesalius’s medical works, 
which are to-day of historical significance only, as well as en 'ample literature 
on Vesalius, e.g. the fundamental works by Adam Burggraeve, Moritz Roth, Harvey 
Cushing, John F. Fulton, Georges Leboucq and Charles D. O’Malley.


