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Nazwisko prof. Jana Mikulicza-Ra-

deckiego, kierownika Kliniki Chi-

rurgicznej we Wrocławiu w latach 

1890–1905 cytowałem już kilka razy 

w naszej Gazecie Uczelnianej. Były 

to krótkie uzupełnienia poruszanych 

tematów. 

Obecnie chciałbym przedstawić 

niektóre epizody z jego życia, dzia-

łalności chirurgicznej, kontaktów 

z chirurgami Europy i świata oraz 

ciekawą historię oryginalnej jego 

maski pośmiertnej, która po 68 la-

tach pobytu u chirurgów w Japonii 

wróciła do Europy i w 2005 r. znala-

zła swoje miejsce w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym im. Jana Mi-

kulicza-Radeckiego we Wrocławiu. 

Maskę tę przekazał profesor Felix 

Anschütz, wnuk profesora Jana Mi-

kulicza-Radeckiego z Niemiec. 

Jan Mikulicz-Radecki urodził się 

16 maja 1850 r. w Czerniowcach na 

Bukowinie w staropolskiej, szlachec-

kiej rodzinie herbu Gozdawa. Jeden 

z jego przodków walczył pod Wied-

niem w 1683 r. u boku Jana Sobie-

skiego. Ojciec był inżynierem i bu-

downiczym ratusza w Czerniowcach, 

a matka, Emilia Damnitz, Niemką. 

Siostra Emilia wyszła za mąż za Alek-

sandra Zborowskiego, c.k. starostę 

Myślenic i założyła polską rodzinę. 

Ich córka Waleria Zborowska wyszła 

za mąż w Krakowie za profesora UJ 

Walerego Łozińskiego. Żyjący obec-

nie we Wrocławiu magister Jan Łoziń-

ski, prawnik, jest prawnukiem siostry 

Mikulicza i utrzymuje stałe kontakty 

z rozproszoną po Niemczech rodziną 

Mikuliczów. 

Jan Mikulicz-Radecki ukończył Wy-

dział Lekarski Uniwersytetu w Wied-

111 rocznica śmierci profesora Jana Mikulicza-Radeckiego 

(zmarł 14 czerwca 1905 roku)

Moja Akademia
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Bogdan Łazarkiewicz

niu w 1875 r. i wziął ślub z Henriettą 

Pacher, której dawał lekcje gry na for-

tepianie. W klinice wiedeńskiej pod 

kierunkiem profesora Teodora Billro-

tha wyhabilitował się i w 1882 r. uzy-

skał stanowisko profesora, kierowni-

ka Katedry Chirurgii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Po pięciu 

latach przeniósł się do Królewca, skąd 

po trzech latach, w 1890 r. został po-

wołany na stanowisko kierownika Kli-

niki Chirurgicznej Uniwersytetu we 

Wrocławiu. W tym czasie kończono 

budowę nowej kliniki, w której zdążył 

jeszcze wprowadzić pewne poprawki, 

a przede wszystkim budowę oddziel-

nej sali operacyjnej, która okazała się 

najnowocześniejszą w Europie pod 

względem aseptyki. Wprowadził do 

operacji jedwabne rękawiczki i jako 

pierwszy w świecie, chirurgiczne 

maski. Zorganizował laboratorium 

chemiczne, bakteriologiczne i anato-

mopatologiczne. Był pomysłodawcą 

i konstruktorem wielu narzędzi chi-

rurgicznych, w tym używanych do 

dzisiaj „kleszczyków Mikulicza”. 

Dedykacja dla dr. Hiyari Miyake 

(z 1904 r.) z autografem 

prof. Jana Mikulicza-Radeckiego

Opis gastroskopii wykonanej w Wiedniu przez Jana Mikulicza-Radeckiego w 1881 r.

z rozpoznanym nowotworem żołądka (skan przetworzony elektronicznie)



Gazeta Uczelniana   czerwiec 2016  33 

Wielkość i zasługi dla chirurgii 

prof. Jana Mikulicza-Radeckiego 

upamiętnia płaskorzeźba w sąsiedz-

twie kliniki chirurgicznej, wykona-

na przez Alfreda Volkmanna, gdzie 

siedzącemu na tronie Mikuliczowi 

grecka bogini Hygieja wkłada na gło-

wę wieniec laurowy zwycięstwa. 

Jeszcze w Wiedniu wspólnie z Leit-

erem skonstruowali endoskop, któ-

rym przeprowadził pierwsze badanie 

endoskopowe żołądka. Wprowadził 

narkozę eterową zamiast chloroformu 

i maskę Schimmelbuscha. No i oczy-

wiście słynna komora podciśnieniowa 

– w niej wraz z Ferdynandem Sauer-

bruchem wykonali pierwszą w świecie 

torakotomię (1904 r.). Klinikę wrocław-

ską odwiedzali chirurdzy z całej Eu-

ropy i Ameryki, szkolił się tu również 

Japończyk Hiyari Miyake, późniejszy 

profesor w Kyushu University. Prof. 

J. Mikulicz-Radecki w 1903 r. odbył po-

dróż do Ameryki (Nowy Jork, Buff alo, 

Cleveland, Rochester, Mines, Filadelfi a, 

Boston, Baltimore, Waszyngton), gdzie 

przeprowadzał pokazowe operacje 

i wygłaszał referaty. 

Uzyskał trzy doktoraty honoris 

causa (Edynburg, Glasgow, Filadel-

fi a) i 18 członkowstw honorowych 

Towarzystw Naukowych. 

Świadomie nie omawiam tu boga-

tego dorobku naukowego i chirur-

gicznego, któremu poświęcono już 

wiele opracowań naukowych. 

Kilka miesięcy przed śmiercią, któ-

rej nikt z rodziny i otoczenia się nie 

spodziewał, zaprosił na uroczystą 

kolację do najwykwintniejszej wi-

niarni swoją żonę oraz dr. F. Sauer-

brucha i mimo protestów, że dopiero 

w przyszłym roku będzie 25 rocznica 

ich ślubu, oświadczył: „Musimy ob-

chodzić srebrne wesele, gdyż w na-

stępnym roku tego dnia nie dożyję…” 

Sam u siebie rozpoznał raka żołądka, 

co potwierdził śródoperacyjnie pro-

fesor Eiselberg – „złośliwy guz nie-

operacyjny”. Kilka dni przed śmier-

cią, żegnając się z rodziną i światem, 

pisał: „Umieram bez wszelkiej urazy 

i z uczuciem zadowolenia z życia. 

Pracowałem według swoich sił i zna-

lazłem w świecie uznanie i szczęście”. 

Zmarł 14 czerwca 1905 r. w wieku 

50 lat. Zgodnie z jego życzeniem, 

pochowany został w Świebodzicach. 

Państwo Hikowie z Japonii (w środku) w otoczeni byłych prezesów TChP 

(od lewej: prof. Michał Drews, prof. Bogdan Łazarkiewicz, prof. Zbigniew Puchal-

ski, prof. Zygmunt Mackiewicz, prof. Zbigniew Gruca w Świebodzicach przy grobie 

prof. Jana Mikulicza-Radeckiegii i jego żony Henrietty z domu Pacher (2000 r.)

Prof. Bogdan Łazarkiewicz, prof. Felix Anschütz, prof. Tadeusz Bross i Alfred Anschütz 

przy płaskorzeźbie poświęconej prof. Janowi Mikuliczowi-Radeckiemu (1995 r.)
Prof. Yoshiki Hiki z żoną Sumiko i prof. 

B. Łazarkiewicz przed „Kliniką Mikulicza”
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Profesor Jan Mikulicz-Radecki po-

siadał duży dom we Wrocławiu przy 

ulicy d. Auenstraße, niedaleko dzi-

siejszej ulicy Mikulicza-Radeckiego, 

oraz willę letniskową w Pełcznicy 

(Polsnitz) koło Świebodzic, niedaleko 

zamku Książ, gdzie chętnie z całą ro-

dziną wypoczywał. Tam też spotykał 

się z księciem Hochberg, razem polo-

wali i jeździli konno. We Wrocławiu 

posiadał własny zaprzęg konny (po-

wóz i para pięknych szpaków), którym 

często pędził na Dworzec Świebodzki, 

przekraczając bezpieczną szybkość, co 

kończyło się mandatami policyjnymi. 

W 1995 r. odwiedził mnie w klini-

ce profesor Felix Anschütz z Darm-

stadt, wnuk profesora Jana Mikuli-

cza-Radeckiego z synem Alfredem, 

by mu pokazać klinikę, w której pra-

cował jego pradziadek. W sali wykła-

dowej spotkaliśmy studentów, którzy 

byli zachwyceni, że mogą zobaczyć 

autentycznych członków rodu Mi-

kuliczów. Przypomniałem o osią-

gnięciach chirurgicznych naszego 

protoplasty, który w tej sali wykładał 

na przełomie XIX i XX wieku. 

W 1999 r., w czasie Kongresu Chi-

rurgów Niemieckich w Monachium, 

kiedy wręczano mi członkostwo ho-

norowe Deutsche Gesselschaft für 

Chirurgie, wraz ze mną godność tą 

otrzymywał Japończyk, prof. Yoshiki 

Hiki z Uniwersytetu Kutasato, którego 

żona Sumiko jest wnuczką profesora 

Hiyari Miyake, dawnego ucznia Miku-

licza. Państwo Hikowie, gdy usłyszeli, 

że przyjechałem z Wrocławia, przez 

wszystkie dni Kongresu towarzyszyli 

nam, zadając najprzeróżniejsze pyta-

nia na temat wrocławskiej kliniki Mi-

kulicza, w której ich dziadek pracował. 

Z radością przyjęli zaproszenie do 

Wrocławia. Kiedy państwo Hikowie po 

raz pierwszy zjawili się w kierowanej 

przeze mnie klinice (2001 r.), ze wzru-

szeniem obserwowałem ich zachowa-

nie, traktujących klinikę jak największą 

świętość. Klęczeli na schodach, powta-

rzali coś szeptem, by następnie powie-

dzieć „Po tych schodach chodził Miku-

licz, a za nim nasz dziadek, jego uczeń, 

dr Hiyari Miyake”. Podobnie było w sali 

operacyjnej i w bibliotece. 

W czasie następnej wizyty profeso-

rostwo Hikowie przywieźli mi w pre-

Dr. Med. Johann-Georg von Mikulicz-

-Radecki (syn Feliksa) jedyny wnuk w linii 

męskiej prof. Jana Mikulicza-Radeckiego 

przy pomikiu w Świebodzicach (2000 r.)

Alfred Anschütz, prof. Felix Anschütz, prof. Bogdan Łazarkiewicz i mgr Jan Łoziński  

zencie odlew (kopię) maski pośmiert-

nej Mikulicza wykonany w Japonii po 

odesłaniu oryginału do Niemiec. 

Trzy lata po śmierci prof. Jana Mi-

kulicza-Radeckiego wdowa Hen-

riette przekazała oryginalną maskę 

pośmiertną męża doktorowi Hiyari 

Miyake, późniejszemu profesorowi 

chirurgii w Kiushu Uniwersity, a ten 

swemu spadkobiercy, również chi-

rurgowi, prof. Hiroshi Miyake, który 

w 1976 r. przekazał ją z powrotem do 

Niemiec profesorowi Felixowi An-

schützowi, pozostawiając sobie odlew 

tej maski, która przeszła następnie 

w ręce prof. Yoshiki Hiki, kierownika 

Kliniki Chirurgicznej Kutasato Uni-

versity. Państwo Hikowie zdecydowa-

li się w 2002 r. przekazać historyczną 

maskę, jak twierdzili, w godne ręce 

i godne miejsce. Otrzymaną maskę 

Autor składa kwiaty na grobie prof. Jana Mikulicza i jego żony Henrietty 

w kwaterze rodziny Mikuliczów na cmentarzu w Świebodzicach 



Gazeta Uczelniana   czerwiec 2016  35 

przekazałem uroczyście w 2015 r. 

profesorowi Wojciechowi Kielanowi, 

kierownikowi II Katedry i Kliniki Chi-

rurgii UM im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. Profesor Yoshiki Hiki do-

łączył do grupy chirurgów, z którymi 

nasza Klinika współpracuje w ramach 

Polsko-Japońskiego Towarzystwa 

Chirurgów, powstałego w 1989 r. 

Kilka miesięcy później profesor 

Yoshiki Hiki przysłał mi przetłuma-

czone na język niemiecki, napisane 

przez jego żonę Sumiko, 13-stronicowe 

wspomnienie o pierwszej wizycie we 

Wrocławiu śladami dziadka w dawnej 

klinice Mikulicza pt. Ein Meister und 

sein Schüler ze szkicem zegarka kie-

szonkowego, który posiadają po dziad-

ku jako najcenniejszą pamiątkę. 

Historia ta potwierdza kult wielkie-

go chirurga i sławę, jaką cieszy się do 

dzisiaj profesor Jan Mikulicz-Radecki, 

również w dalekiej Japonii.

*    *    *
Tą publikacją kończę cykl 48 arty-

kułów, które ukazywały się co miesiąc 
w Gazecie Uczelnianej pod hasłem 
„Moja Akademia”. Trzymając się gło-
szonych i pisanych przeze mnie za-
sad: „Trzeba wiedzieć, kiedy odejść”, 
„Trzeba w porę odejść”, „Trzeba umieć 
odejść” – doszedłem do wniosku, że 
nadchodzi ten czas…

Okres tych czterech lat był dla 
mnie wspaniałą przygodą pisarską 
emeryta „Mojej Uczelni”, z którą je-
stem związany już 67 lat. Najwięk-
szą radość sprawiały mi przyjemne 
głosy czytelników w formie komen-
tarzy, telefonów, a najczęściej ustne, 
potwierdzające, że czasopismo Ga-
zeta Uczelniana jest czytane. 

Jestem wdzięczny Kolegium Redak-
cyjnemu, w tym Redaktorowi Naczel-
nemu, mgr. inż. Adamowi Zadrzywil-
skiemu, mgr. inż. Adamowi Bargowi, 
mgr Małgorzacie Kuniewskiej-Kaucz, 
mgr Monice Kolędzie, kier. Działu 
Wydawnictw i Promocji Uczelni oraz 
mgr Bożenie Zmitrowicz-Grobelnej, 
z którymi współpracowałem i od któ-
rych wiele się nauczyłem. 

Czas biegnie nieubłaganie… Czło-
wiek jest coraz starszy. Dlatego tego 
typu decyzję trzeba podejmować 
świadomie, samokrytycznie, kiedy 
jeszcze jest się sprawnym nie tylko 
fi zycznie, ale i umysłowo…

A zatem nie żegnam się z Redakcją, 
a jedynie z piórem…

Wśród bogatego piśmiennictwa 

dotyczącego życia i działalności prof. 

Jana Mikulicza-Radeckiego  na uwa-

gę zasługują prace prof. Zdzisława 

Wiktora, byłego kierownika Kliniki 

Nefrologii AM we Wrocławiu, a rów-

nocześnie historyka medycyny, oraz 

obszerna monografi a prof. Waldemara 

Kozuschka, byłego kierownika kliniki 

chirurgicznej w Bochum pt. Jan Miku-

licz-Radecki 1850–1905. Współtwórca 

nowoczesnej chirurgii wydana w for-

mie dwujęzycznej przez Uniwersytet 

Wrocławski w 2003 r. Do dzieła tego 

miałem zaszczyt napisać „Posłowie”. 

Profesor Z. Wiktor już w latach 50. 

prowadził korespondencję z najstarszą 

córką prof. Jana Mikulicza, Hildą An-

schütz, zam. w Kilonii, m.in. na temat 

narodowości jej ojca, przesyłając foto-

kopię Przeglądu Lekarskiego z 1892 r. 

(nr 43), gdzie profesor Mikulicz dekla-

ruje: „Zarzucano mi, że nie znam języ-

ka polskiego, który tak samo jest mową 

ojczystą dla mnie, jak i dla każdego 

z Panów. Prawda, że przez ciagłe prze-

bywanie w zakładach naukowych nie-

mieckich zaniedbałem naszej mowy”. 

Uważam, że w 111 rocznicę śmier-

ci wielkiego chirurga należałoby za-

kończyć spór, czy był on „bardziej” 

Polakiem, czy „bardziej” Niemcem?

Profesor Jan Mikulicz-Radecki był 

jednym z pierwszych świadomych Eu-

ropejczyków, który wyprzedził o 100 

lat proces jednoczenia Europy, dla 

którego hipokratesowska zasada salus 

aegroti suprema lex (zdrowie chorego 

najwyższym prawem) była najważ-

niejszym prawem, nadrzędnym w sto-

sunku do problemu narodowości.

Wspomnienie o wizycie we Wrocławiu 

Ein Meister und sein Schüler ze szkicem 

pamiątkowego zegarka kieszonkowego

Prof. Yoshiki Hiki z żoną Sumiko pod 

pomnikiem prof. J. Mikulicza-Radeckiego 

w Świebodzicach (2000 r.)

Profesorowie Bogdan Łazarkiewicz i Yoshiki Hiki z żonami w czasie Kongresu 

Chirurgów Niemieckich w Monachium w 1999 r.


