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Przez ponad pół wieku od 1949 r. był patronem jednego z wrocławskich 
szpitali, a od 1956 r. patronuje już tylko jednej z ulic w Śródmieściu. 
Profesor Ludwik Rydygier – genialny lekarz-chirurg urodził się 170 lat 
temu, 21 sierpnia 1850 r.  Kim był człowiek, który należąc do światowej 
czołówki polskich uczonych, został uhonorowany tytułem generała 
brygady Wojska Polskiego? Dlaczego jego nagrobek w głównej alei 
Cmentarza Obrońców Lwowa został zniszczony jako jeden z pierwszych 
zaraz po II wojnie światowej? Jak wyglądał niegdyś, a jak wygląda dziś?  

21 sIeRPnIa 
      Lekarz i żołnierz bez granic – Ludwik Rydygier

WROCŁaWsKIe HIsTORIe 

Spacerując przez Cmentarz Obrońców Lwowa 

główną aleją pomiędzy katakumbami a polem 

przy Pomniku Chwały, mijamy w niej m.in. ni- 

czym niewyróżniające się groby pochowanych 

na tym cmentarzu wysokich rangą dowódców 

wojskowych i polityków. To właśnie tu spoczę- 

ło sześciu generałów oraz komendant Orląt 

Lwowskich. Do końca II wojny światowej każdy 

z nagrobków był małym dziełem sztuki, dziś 

wszystkie są niemal identyczne. Zdarza się, 

że w alei tej wyróżnia się jeden nagrobek. Jest 

inny nie pod względem formy, ale poprzez fakt, 

że niejednokrotnie leżą na nim kwiaty, stoją 

znicze, a znajdujący się u wezgłowia krzyż bywa 

opleciony nie tylko biało-czerwoną wstążką, 

jak inne, ale też różańcami, łańcuszkami lub in- 

nymi wotami. Zazwyczaj wygląda tak po tym, 

gdy Cmentarz Obrońców Lwowa odwiedza wy- 

cieczka polskich lekarzy. Czyj to grób? Profe-

sora Ludwiga Rydygiera – legendy polskiej me- 

dycyny i lekarza, który na trwałe zapisał się 

w dziejach obrony Lwowa. Spoczywa pośród 

generałów, a na tabliczce pod jego nazwiskiem 

również widnieje stopień generalski.

Gdy wybuchła polsko-ukraińska wojna o Lwów, 

urodzony 21 sierpnia 1850 r. Ludwik Rydygier 

miał już 68 lat i cieszył się wielkim uznaniem  

i szacunkiem w środowisku medycznym. Na- 

leżał do światowej czołówki polskich lekarzy. 

Cały świat wiedział o jego historycznej operacji 

z 1881 r. polegającej na resekcji żołądka z po- 

wodu owrzodzenia, a od 1884 r. stosowana 

była opracowana przez niego metoda lecze-

nia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 

Oprócz pracy lekarza z zaangażowaniem od- 

dawał się pracy akademickiej. Był dziekanem 

Grób prof. Ludwika Rydygiera przy głównej alei Cmentarza Obrońców 
Lwowa, 2019 r., fot. Kamilla Jasińska / Centrum Historii Zajezdnia
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Ludwik Rydygier wraz z asystentami na obrazie Leona 
Wyczółkowskiego z 1897 r., fot. domena publiczna

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskie- 

go, a w roku 1901/1902 rektorem tej uczelni. 

Co ciekawe, był gorącym przeciwnikiem przyj- 

mowania kobiet na studia medyczne, uważając, 

że kobiety do tego zawodu się nie nadają. Zor-

ganizował pierwszy w Polsce zjazd chirurgiczny 

w 1889 r. Po niespełna trzech dekadach tego  

typu zjazdy dały początek Towarzystwu Chirur-

gów Polskich. W uznaniu swojej sławy i zasług 

naukowo-dydaktycznych od cesarza Franciszka 

Józefa I otrzymał tytuł profesora zwyczajne- 

go chirurgii, a także galicyjski tytuł szlachecki  

– Ludwik Rydygier Ritter von Ruediger.

Był jedną z barwniejszych postaci Lwowa. Mó- 

wi się, że jeden z pierwszych samochodów jeż-

dżących ok. 1903 r. słynną ulicą Akademicką  

z zawrotną prędkością należał właśnie do nie- 

go, a za kierownicą siedział on sam. Był pełen 

poczucia humoru i dystansu do siebie, m.in. 

za to uwielbiali go studenci. Ponieważ jednak 

znany był ze swojej niechęci do studentek me- 

dycyny, to lubił podczas wykładów i ćwiczeń 

stawiać je w niezręcznej sytuacji. Robił to nie 

dlatego, by je ośmieszyć, ale – jak mawiał – by 

wdrożyć je i przyzwyczaić do mało przyjemnych 

i trywialnych praktyk lekarskich. Jedną z takich 

historii opisał Witold Szolginia w swojej słyn-

nej serii książek „Tamten Lwów”. Szolginia pisał: 

„Kiedy profesor Rydygier demonstrował na sali 
wykładowej np. chorego cierpiącego na hemoro-
idy – zawsze wzywał do jego zbadania którąś ze 
swych słuchaczek. […] Zwykłe badania odbytnicy 
odbywały się po prostu za pomocą gołego, grubo 
wazeliną posmarowanego palca. Zazwyczaj bar-
dzo zmieszana i po uszy zaczerwieniona studentka 
moment taki starała się jak najbardziej odwlec 
przeciąganym ponad miarę ustnym wywiadem 
chorobowym. […] Widząc to, profesor Rydygier, 
zwykle odzywał się rubasznie: »Moja pani, włóż 
pani wreszcie choremu palec do d..y i od razu 
będziesz wiedziała, co mu właściwie dolega!”«.

W 1918 r. pomimo podeszłego już wieku zacią- 

gnął się w szeregi lekarzy wojskowych i włączył  

się w tworzenie służb medyczno-sanitarnych.  

Był naczelnym chirurgiem w zaimprowizowa-

nym szpitalu przy ul. Kleparowskiej, w tzw. 

Dwójce. W listopadzie 1918 r., gdy toczyły 

się najcięższe walki o miasto, praktycznie nie  

odchodził od stołu operacyjnego. Jego współ-

pracownicy niemalże siłą zmuszali go do chwili 

snu i przerwy na posiłek. Nie interesowało go,  

czyje zdrowie i życie ratuje – Polaka czy Ukra-

ińca. Dla niego liczył się człowiek. W sumie 

w szpitalu, w którym pracował w listopadzie 

1918 r., od doznanych ran zmarło ponad 260 

osób. Pomocy medycznej udzielono blisko 800 

Polakom i ponad 300 żołnierzom ukraińskim. 

Wielu z nich operował sam Rydygier.  

Pod koniec listopada 1918 r. prof. Rydygiera 

dotknęła osobista tragedia. Zabłąkana kula  

raniła ciężko chorą żonę profesora, co przy- 

spieszyło jej śmierć. Zaraz po tym, gdy Rydy- 

gier pochował ją na Cmentarzu Łyczakowskim, 

zdecydował się ofiarować na rzecz obrońców  



3

wych włodarzy miasta. Orła na grobie prof. 

Rydygiera rozbito, a innego orła – tego z grobu  

pomnika gen. Bolesława Popowicza – usunięto. 

Po wielu latach odnalazł się we wnętrzu sto- 

jącego przez lwowską Operą pomnika Lenina... 

[zob. Wrocławskie Historie z 22 kwietnia 

„Tajemnica pewnego pomnika”]. W trakcie prze-

prowadzonej po 1989 r. renowacji Cmentarza 

Obrońców Lwowa nagrobek Rydygiera zyskał 

taką formę, jak wszystkie pozostałe.

O Ludwiku Rydygierze pamiętano w powojen-

nym Wrocławiu. W 1956 r. jego imieniem na- 

zwano jedną z ulic w Śródmieściu. W 1949 r.  

zastąpił św. Jerzego jako patron szpitala zało-

żonego przez siostry boromeuszki w 1900 r., 

jednak gdy w 2004 r. szpital zamknięto, słynny 

lwowian utracił patronat. 

Lwowa 4 tys. koron austriackich jako dobro- 

wolny podatek w myśl odezwy kościuszkow-

skiej z 1794 r., żeby dla kraju poświęcić część 

majątku. 

Za swoje zaangażowanie w obronę Lwowa zo- 

stał uhonorowany stopniem generalskim. Choć  

był to stopień symboliczny, to oficjalnie gene-

rałem brygady Wojska Polskiego pozostawał  

w latach 1918–1920. 

Niespodziewanie 25 czerwca 1920 r. Rydygier 

zmarł na atak serca. Lwów pogrążył się w ża- 

łobie. Ubranego w generalski mundur i wiezio-

nego przez całe miasto uczonego w kondukcie 

pogrzebowym na Cmentarz Obrońców Lwowa  

odprowadzały rzesze lwowian. Wkrótce Straż 

Mogił Polskich Bohaterów ufundowała prof. 

Rydygierowi okazały pomnik z wizerunkiem  

orła siedzącego na głazie. Niestety, prawdo-

podobnie właśnie przez tego orła nagrobek 

został dość szybko zniszczony, zapewne zaraz 

po II wojnie światowej, podobnie jak inne 

nagrobki, które wyjątkowo mocno „raziły” no- 
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starszy specjalista w Dziale Redakcja  
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Przedwojenny nagrobek prof. Ludwika Rydygiera na Cmentarzu Obrońców Lwowa i jego rysunek,  
fot. za: Stanisław S. Nicieja, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990
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