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Streszczenie
Na wstępie przedstawiono drogi życiową, zawodową 
i naukową Hilarego Schramma (1857-1940), wycho-
wanka m.in. Theodora Billrotha, ordynatora oddziałów 
chirurgicznych, m.in. w Szpitalu św. Zofii i Powszech-
nego Szpitala Krajowego we Lwowie, szczególnie za-
służonego w ortopedii i chirurgii dziecięcej, twórcę 
„szkoły chirurgicznej”. Przedstawiono jego dokonania 
w leczeniu takich chorób rynolaryngologicznych, jak 
włókniaka młodzieńczego, nowotworu złośliwego jamy 
ustnej, wymagającej operacji metodą Gussenbauera, 
nowotworu złośliwego przełyku, usuwania ciał obcych 
krtani i przełyku. Szeroko stosował w chirurgii elektro-
lizę. Krytycznie podchodził do leczenia gruźlicy limfą 
Kocha. 

Key words: history of Polish otorhinolaryngology, his-
tory of medicine of the south-eastern borderland of the 
Second Polish Republic

Summary
The life, professional and scientific ways of Hilary 
Schramm (1857-1940), pupil of Theodor Billroth, head 
of surgical wards, among others at the St. Zofia and the 
General National Hospital in Lvow, especially deserved 
in orthopedics an pediatric surgery, the creator of the 
“surgical school” are presented at the beginning. His 
achievements in the treatment of such diseases such as 
juvenile fibroma, oral cancer, requiring surgery by Gus-
senbauer, malignant esophageal cancer, foreign body of 
larynx and esophagus are analyzed in details. He widely 
used electrolysis in surgery. He treated critically to the 
treatment of tuberculosis by Koch᾿s lymph.
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Laryngologiczne dokonania Hilarego Schramma (1857-1940), 
lwowskiego chirurga, pioniera chirurgii dziecięcej

Laryngological achievements of Hilary Schramm (1857-1940), Lviv surgeon, pioneer 
of pediatric surgery 
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Droga życiowa i naukowa Hilarego Schramma
Urodzony 4 lutego 1857 r.1 we wsi Nieborów (w pa-

rafii Chorzęcin), k. Tomaszowa Rawskiego2, syn Wła-
dysława, buchaltera i Pauliny z d. Kowalskiej, szkoły 
ukończył w Krakowie, gdzie także studiował na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzy-
skaniu w 1880 r. dyplomu lekarza, zatrudnił się jako 
wolontariusz w Klinice Chirurgicznej tego Uniwersy-
tetu, kierowanej przez prof. Antoniego Bryka, którego 
później został ulubieńcem3. Po nagłej śmierci Bryka 
postanowił porzucić specjalizowanie się w chirurgii 
i osiąść jako lekarz w Husiatynie. Po licznych namo-
wach życzliwych mu osób, m. in. prof. dermatologii 
Antoniego Rosnera, Schramm wyjechał celem dalszej 
edukacji do Wiednia. We wrześniu 1881 r. wraz z li-
stem polecającym od prof. Jana Mikulicza-Radeckiego 
(1850-1905) został przedstawiony prof. Theodorowi 
Billrothowi (1829-1894), światowej sławy chirurgowi. 
Po ponad pięćdziesięciu latach wspominał: „Wrażenie, 
jakie zrobił na mnie Billroth, było bardzo silne. Był wte-
dy w pełni sił, miał bowiem lat 52 […]; jego wspaniała 
postać, szlachetna twarz, łagodny uśmiech, przejmu-
jące spojrzenie, w którem przebijał geniusz, działały 
dziwnie uspakajająco i dodawały otuchy każdemu, kto 
się udawał do niego z jakąkolwiek prośbą […]”4. Objął 
stanowisko „Zoeglinga”5 w tej wiedeńskiej klinice. Bil-
lroth, ustalając wskazania do operacji konstatował, że 
należy do niej przystępować, kiedy ma się tylko pew-

1 Większość źródeł podaje 13 stycznia 1857. Wątpliwość 
rozwiał Tadeusz Rejmanowski w pracy:  Prof. dr med. Hilary 
Schramm (1857-1940). „Archiwum Historii i Filozofii Medy-
cyny” 1991, t. LIV, z. 3-4, s. 137.

2 Obecnie Tomaszowa Mazowieckiego.
3 Hilary Schramm w 45 lecie działalności naukowej i w 

40 lecie nieprzerwanej pracy chirurgicznej we Lwowie. „Pol-
ska Gazeta Lekarska” 1926, r. V, nr 25, s. 483;     P. Szarejko: 
Słownik Lekarzy Polskich, t. II, Warszawa 1994, s. 270.

4 H. Schramm: Wspomnienia z Kliniki Billrotha. „Archi-
wum Historii i Filozofii Medycyny 1934, t. XIV, s. 268.

5 W klinice Billrotha pracowało wtedy dwóch asysten-
tów, doktorzy Anton Wölfler (1850-1917) i Victor Hacker 
(1852-1933) oraz ośmiu elewów, których obowiązkiem było 
przedwstępne badanie chorych, wypisywanie historii cho-
rób, badanie histologiczne wyciętych przy operacjach guzów, 
utrzymywanie w należytym stanie narzędzi i opatrunków, 
przygotowywanie gąbek nasycanych silnym roztworem nad-
manganianu potasowego i odbarwianych podsiarczynem 
sodowym,  przygotowywanie jedwabiu, przechowywanego 
w roztworze karbolu, później sublimatu. Każdy przypadek, 
zwłaszcza cięższy, Billroth omawiał w czasie wykładu w nie-
obecności chorego, aby ten z jego ust nie dowiedział się z jego 
ust o złym lub wątpliwym rokowaniu. Cyt. wg. H. Schramm: 
Wspomnienia… op. cit., s. 269-270.

ną szansę: „Operować bez takiej szansy znaczy tyle, 
co poniżać wspaniałą sztukę i wiedzę chirurgiczną”. 
Jednocześnie pytał słusznie: „Ale gdzie miara, według 
której można oceniać szansę udania się zabiegu? Jest 
nią nieustanne badanie naszej umiejętności, ścisłe ob-
serwowanie własnych i cudzych spostrzeżeń i krytycz-
ne ocenianie dotychczasowych naszych doświadczeń”. 
Omawiając przypadki zakończone niepomyślnie, nie 
wahał się przyznawać do pomyłek. Mawiał: „Tylko 
nędzni i próżni głupcy boją się przyznać do popełnio-
nego błędu; kto czuje w sobie siłę, aby zrobić lepiej, ten 
nie wzdrygnie się przed przyznaniem do błędu”6.

Powołanie do wojska w Bośni czasowo przerwało 
chirurgiczne szkolenie Schramma w tym jednym z naj-
większych ośrodków światowej chirurgii. Powołany do 
wojska, objął kierownictwo oddziału chirurgicznego 
w Spalato7. W 1882 r. został zdemilitaryzowany, a po 
powrocie do kliniki Billrotha, przeniesiono go wkrót-

6 H. Schramm: Wspomnienia… op. cit., s. 270-271; H. 
Schramm: Wspomnienia o Janie Mikuliczu. „Archiwum Hi-
storii i Filozofii Medycyny” 1932, t. XII, s. 230.

7 Obecnie Split.

Ryc. 1. Jednym z wybitniejszych chirurgów lwowskich przełomu 
XIX i XX stulecia był Hilary Schramm.
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ce do Krakowa na stanowisko 
asystenta prof. Jana Mikulicza-
-Radeckiego, nb. wychowanka 
prof. Billrotha. Szczególny za-
kres operacyjnych zainteresowań 
Schramma obejmował wtedy m. 
in. zagadnienia laparotomii przy 
niedrożnościach jelit, tamowania 
krwotoków z dużych naczyń, le-
czenia jodoformem dużych ran 
łączących się z jamami i otwora-
mi ciała, etc. Na podstawie pracy 
„O znaczeniu wlewów solnych 
dożylnych przy ostrej niedokrwi-
stości” w 1885 r. habilitował się. 
Uwielbiany był nie tylko przez 
chorych, ale i przez swoich współ-
pracowników, z których bardzo 
wielu uzyskiwało potem katedry 
uniwersyteckie8.

Ze względów rodzinnych, ale 
także innych9 w tym samym, 1885 
roku, Schramm zmuszony był prze-
nieść się do Lwowa. W tym także roku zawarł związek 
małżeński z Jadwigą Dembowską. Początkowo pra-
cował w dziecięcym Szpitalu św. Zofii10, w którym po 
śmierci ordynatora oddziału chirurgicznego dra An-
toniego Schattauera (1845-1886), objął w 1886 r. jego 
stanowisko. Przyjazd Schramma w połowie lat osiem-
dziesiątych XIX wieku do Lwowa był, jak pisał Euge-
niusz Waygiel, wniesieniem tam „świeżego powiewu 
nowoczesnej chirurgii”11. W 1886 r. współorganizo-
wał wieloprofilową Powszechną Lecznicę Bezpłatną12. 
W 1897 r. dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

8 A. Gruca: Prof. dr Hilary Schramm (1857-1941) (Wspo-
mnienie pośmiertne). „Chirurgia Narządu Ruchu i Ortope-
dia Polska” 1948, t. XIII, z. 1, s. 16;  E. Piotrowski:  Hilary 
Schramm (1857-1940) (w:) Album Chirurgów Polskich, pod 
red. W. Rudowskiego  i A. Śródki. Wrocław, Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk, Łódź 1990, s. 256.

9 Schramm z Romanem Barączem chcieli utworzyć pry-
watny zakład leczniczy z salą operacyjną; doszło do tego 
w lutym 1886 r.    P. Szarejko: op. cit., s. 271.

10 W 1890 r. na oddziale chirurgicznym tego Szpitala 
leczono 231 dzieci; w 1903 r. wykonano 844 operacje. Cyt. 
wg W. Wojtkiewicz-Rok: Chirurgia w dobie zaborów.  Lwów 
(w:) Zarys dziejów chirurgii polskiej, pod red. W. Noszczyka. 
Warszawa 2011, s. 138; W. Noszczyk: Chirurgia. Medycyna 
w okresie zaborów. Chirurgia. Lwów (w:) Dzieje medycyny 
w Polsce. T. 1. Warszawa 2015. s 321.

11 A. Gruca: op. cit., s. 17.
12 T. Rejmanowski: op. cit., s. 140.

Franciszkańskiego zlecił mu wy-
kłady z chirurgii pediatrycznej, 
które stały się podstawą do opra-
cowania i wydania podręcznika 
dla studentów „Choroby chirur-
giczne wieku dziecięcego” (Lwów 
1901)13 (ryc. 2), zatwierdził jego 
docenturę, a po jego wniosku 
w 1903 r. przyznano mu tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego14. W 1915 
r., po śmierci Grzegorza Ziembic-
kiego jr. (1849-1915)15 objął ordy-
naturę oddziału chirurgicznego 
Szpitala Powszechnego Krajowego 
we Lwowie, zostając w trzy lata 
później oficjalnym jego prymariu-
szem. 

W drugiej połowie 1916 r. po-
wołano go do odbycia służby woj-
skowej16. Stał się wówczas jednym 
z organizatorów służby sanitarnej 
dla polskich żołnierzy i ludności 

cywilnej17. Od 1920 r. prowadził zle-
cone wykłady chirurgii na Wydziale Lekarskim lwow-
skiego Uniwersytetu, a po nagłej, w tym samym roku, 
śmierci Ludwika Rydygiera (1850-1920) mianowany 
został profesorem zwyczajnym chirurgii Uniwersytetu 
Jana Kazimierza, pozostając na tym stanowisku do roku 
1933, tj. do przejścia na emeryturę. W latach 1923/1924 
piastował stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego. 
Przewodniczył pierwszemu w wolnej Polsce Zjazdowi 
Chirurgów Polskich. W czerwcu 1932 na wniosek Rady 
Wydziału został przez Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego mianowany profesorem 
honorowym UJK18. W latach 1929-1930 był rektorem 

13 Zawierającego 417 stronic oraz 134 ryciny i fotografie. 
W.  Wojtkiewicz-Rok: Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwer-
sytetu Lwowskiego w latach 1894–1918. Wrocław 1992, s. 99.

14 W. Hahn: Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. I, 
1894/5–1897/8. Lwów 1910, s. 177.

15 A. Kierzek: Grzegorza Ziembickiego (1849-1925) – 
prymariusza Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powszech-
nego Krajowego we Lwowie związki z otorynolaryngologią. 
„Magazyn Otorynolaryngologiczny”, przyjęto do druku.

16 Program wykładów w półroczu zimowym 1916/17. 
Lwów 1916, s. 13.

17 Księga pamiątkowa wydana w dwudziestą piątą rocz-
nicę istnienia Wydziału Lekarskiego UJK 1894-1919. Lwów 
1920, s. 53.

18 W 1933 r. po odejściu Schramma na stanowisko kie-
rownika Kliniki powołano prof. Tadeusza Ostrowskiego. 
W. Wojtkiewicz-Rok: Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwer-

Ryc. 2. 2. Strona tytułowa dzieła Schramma: 
Choroby chirurgiczne wieku dziecięcego. Lwów 
1901
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Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczestni-
czył w pracach Polskiej Akademii Umiejętności, będąc 

sytetu Lwowskiego w latach 1894–1918. Wrocław 1992, s. 
57; W. Wojtkiewicz-Rok: Lata chwały i dni grozy. Studia nad 
dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Toruń 2012, s. 160;   A. Redzik, R. Duda, M. 
Mudryj, T. Sroka, W. Wojtkiewicz-Rok, J. Wołczański, A. K. 
Wróblewski: Academia militans. Uniwersytet Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Kraków 2017, s. 842.

jego członkiem korespondentem w 1931 r. i członkiem 
czynnym w 1935 r. 19. 

Ten erudyta i humanista wielkiej klasy, poliglota, 
był człowiekiem na pozór surowym, ale skromnym, bez 
uprzedzeń, unikającym reklamy naukowcem o mózgu 
niezwykle chłonnym. Wymagał zawsze od swoich asy-
stentów „domyślać się, co czynić w danym przypadku 
i jaką obrać optymalna drogę”. Był nauczycielem nie-

19 Sz: Prof. dr Hilary Schramm (Jubileusz 45-letniej pra-
cy naukowej). „Słowo Polskie” 1925, nr 155 z 8 czerwca, s. 8;   
E. Piotrowski: l. cit.

Ryc. 3. Strona tytułowa publikacji Schramma: Polip nosopołykowy – wyłuszczenie przez jamę 
ustną. „Przegląd Lekarski” 1883, t. XXII, nr 24, s. 311
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zwykle wymagającym. Żądał od asystentów znajomości 
fachowej literatury tak polskiej jak i obcej. Cieszył się 
postępami swych wychowanków, zawsze służąc im radą 
i zachętą20.

Opublikował 58 prac, a wespół ze swoimi współpra-
cownikami około 400, szczególnie z zakresu: chirurgii 
żołądka (jako pierwszy w historii chirurgii lwowskiej 
wykonał operację na żołądku z powodu raka)21, je-
lit, dróg żółciowych, pęcherza moczowego, leczenia 
zwichnięć stawu łokciowego, zwichnięć żuchwy, znie-
kształceń stopy, gruźlicy kości i stawów; zajmował się 
operacyjnymi sposobami leczenia nerwów, wola, no-
wotworów skóry etc. W 1925 r. opisał m.in. w czasopi-
śmie amerykańskim przypadek pourazowego tętniaka 
lewej tętnicy nerkowej22. Za niezwykle ważne Schramm 
uważał zbieranie danych o dalszych losach chorych po 
upływie dłuższego czasu po leczeniu szpitalnym. Ulu-
bionym jego działem chirurgii była chirurgia dziecięca, 
ortopedia, chirurgia przewodu pokarmowego. 

Zmarł 11 listopada 1940 r. we Lwowie23. Pochowany 
na Cmentarzu Łyczakowskim.

Dokonania Hilarego Schramma w laryngologii
W swojej chirurgicznej działalności Hilary 

Schramm wkraczał także w rejony laryngologii. W ni-
niejszej publikacji ujęte będą osiągnięcia tego chirurga 
w tej dziedzinie nie tylko we Lwowie, ale i także w kli-
nice krakowskiej.

W czasie edukacji w klinice Mikulicza Schramm 
opisał przypadek włókniaka młodzieńczego jamy no-
sowo-gardłowej (ryc. 3). 19-letni wieśniak, dotychczas 
zdrowy, u którego przed dwoma laty z powodu krwoto-
ków z nosa oraz jednostronnego zatkania nozdrza usu-
nięto dwa polipy wielkości małego orzecha włoskiego, 
zgłosił się do kliniki ponownie z powodu krwotoków 
oraz zupełnej niedrożności nosa. Badanie palpacyj-
ne wykazało duży, deformujący podniebienie twardy 
guz jamy nosowo-gardłowej, zatykający nozdrza tylne, 
krwawiący nawet przy ostrożnym badaniu. Przekonany 
o istocie guza, prof. Mikulicz przystąpił do jego usunię-
cia metodą Gussenbauera. „Odważny i cierpliwy cho-
ry, któremu chodziło tylko o jak najprędsze pozbycie 
się nieprzyjemnego cierpienia zgodził się na operacyję 

20 W. Wojtkiewicz-Rok: Lata chwały, op. cit., s. 161.
21 P. Szarejko: op. cit., s. 272
22 W chwili operacji pacjent miał znaczną niedokrwi-

stość (1,5 miliona erytrocytów); leczenie krwią wówczas nie 
istniało. H. Schramm: Aneurism of the Renal Artery. „Anna-
les of Surgery” 1925, v. LXXXI, s. 105-107;  T. Rejmanowski: 
…op. cit., s. 144.

23 E. Piotrowski: l. cit.

bez chloroformu”. Operator „poprowadził cięcie w linii 
środkowej idące przez przednią połowę podniebienia 
miękkiego i przez całe podniebienie twarde i sięgają-
ce aż do kości”. Po oddzieleniu części miękkich wraz 
z okostną za pomocą raspatora, wydłutował kawałek 
kości podniebiennej długości 3 i szerokości 1,5 cm., 
otwierając drogę do guza, który oddzielono jak naj-
dokładniej od szerokiej podstawy. Silny krwotok zata-
mowano termokauterem oraz następowym wytampo-
nowaniem gazą jodoformową. Chory „zniósł operację 
bardzo mężnie”, jednak krwotok znacznie osłabił jego 
siły. O natychmiastowym zespoleniu cięcia na podnie-
bieniu nie można było myśleć z powodu uszkodzenia 
kauterem jego brzegów, istniejącej tamponady jamy 
pooperacyjnej oraz osłabienia chorego. Przebieg po-
operacyjny z wyjątkiem jednorazowego podniesienia 
ciepłoty ciała do 39°C, silnego krwotoku, opanowa-
nego tamponadą, był pomyślny. Badanie palpacyjne 
jamy nosowo-gardłowej wykazało „wybujałości, ła-
two krwawiące”, które zlikwidowano termokauterem. 
Po trzech tygodniach dokonano zamknięcia otworu 
w podniebieniu. Ta uranoplastyka także odbyła się bez 
narkozy. Rana zagoiła się per primam. Schramm twier-
dził, że główną zaletą operacji m. Gussenbauera była 
możliwość obserwacji przez powstały w podniebieniu 
twardym otwór ewentualnego rozrostu włókniaka mło-
dzieńczego24.

Schramm przedstawił chorego z dysfagią, duszno-
ścią, częstymi krwotokami z jamy ustnej, u którego 
skonstatowano następujący morfologiczny obraz: „no-
wotwór miękki od strony jamy ust nieco owrzodziały 
zajmował dokładnie okolicę migdałka prawego, sięgał 
ku górze aż do podstawy czaszki, ku dołowi do krtani 
i zajął już część podniebienia miękkiego”. Tuż za ką-
tem żuchwy znajdował się guz wielkości pięści, który 
zdawał się być zespolony z guzem migdałka. Podczas 
znieczulenia chloroformem wystąpił silny bezdech, 
zmuszający operatora prof. Mikulicza do wykonania 
tracheotomii i prowadzenia dalej znieczulenia przez 
tracheotomijną rurkę. Siedmiocentymetrowe cięcie po-
prowadzono od wyrostka sutkowatego wzdłuż brzegu 
m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, przecięto czę-
ści miękkie aż do żuchwy, którą na wysokości kąta po 
odsunięciu okostnej pionowo przepiłowano, a potem 

24 König: Eine neue Methode der Operation von Nasen-
rachenpolypen. “Centralblatt fűr Chirurgie” 1888, t., XV,  nr 
10, s. 177 et passim;   H. Schramm: Polip nosopołykowy – 
wyłuszczenie przez jamę ustną. „Przegląd Lekarski” 1883, t. 
XXII, nr 24, s. 311-312;   C. Gussenbauer: Ueber die buccale 
Extirpation der basilaren Rachengeschwülste. „Archiv für 
klinische Chirurgie” 1879, t. XXIV, z. 1, s. 265-272.
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wyłuszczono ramię wstępujące gałęzi żuchwy. „Na-
stępnie oddzielono obrzęk zewnętrzny od sąsiednich 
części z wielką trudnością z powodu licznych zrostów 
i ścisłego połączenia z nerwami i naczyniami tak, że 
nerw podobojczykowy musiano przeciąć a tętn. szyj-
na została odsuniętą zupełnie w rozciągłości 4 cm”. Po 
dokładnym opanowaniu krwawienia, przecięto błonę 
śluzową jamy ustnej, „na której się jeszcze nowotwór 
trzymał”, kończąc operację. Tak rozległy operacyjny 
zabieg wytworzył znaczną jamę, „tak że przez ranę 
zewnętrzną widać było jak najdokładniej koniec języ-
ka, wejście do krtani i przeciwległą ścianę przełyku”. 
Założono sondę przełykową, a całą jamę operacyjną 
wytamponowano 30% gazą jodoformową. Na głowę 
i szyję założono ustalający opatrunek. Okres poopera-
cyjny przebiegał z minimalnym podniesieniem ciepło-
ty ogólnej ciała. W ósmym dniu po operacji usunięto 
zupełnie bezwonną gazę jodoformową, rana poopera-
cyjna ziarninowała, a w jej głębi widoczna była znacz-
nie obrzęknięta nagłośnia. Usunięcie sondy przełyko-
wej oraz rurki tracheotomijnej odbyło się bez zakłóceń. 
Po czterech tygodniach pozostała tylko mała przetoka, 
przez którą wydobywało się nieco płynnych pokarmów. 
Resekcja ramienia wstępującego gałęzi żuchwy nie po-
zostawiła żadnych czynnościowych ani kosmetycznych 
defektów, a żucie odbywało się prawidłowo. Przecięcie 
nerwu podjęzykowego oprócz niezupełnego porażenia 
prawej połowy języka nie pociągnęło za sobą żadnych 
następstw z zaburzeniem smaku włącznie25. Brak było 
informacji o istocie histopatologicznej guza oraz o dal-
szym losie chorego.

Schramm w Klinice prof. Bryka uczestniczył w usu-
waniu ciała obcego, jakim okazał się „odłamek (szkła) 
9  cm. długi, (którego) koniec zwrócony ku żołądko-
wi był 2,7 cm szeroki, od połowy zaś długości brzegi 
odłamka zbiegały się łukowato w ostry koniec, który 
[…] zahaczył się pod kością gnykową obok lewego 
brzegu nagłośni”. 32-letni wieśniak z Tyńca połknął ów 
kawałek szkła znajdujący się w podanej mu na wiecze-
rzę kaszy. Po znacznym obniżeniu żuchwy za pomocą 
rozwieracza i wyciągnięciu języka ku przodowi, klesz-
czykami Musieux, operator wprowadził lewy wskaziciel 
aż do ciała obcego; „pod przewodnictwem tego palca 
założył następnie kleszcze […], otwierające się z przo-
du ku tyłowi i polecając choremu jak największy spokój 
i wstrzymanie się od wszelkich ruchów połykowych, 
(wtedy) ujęto ciało obce kleszczami”. Kilka wahadło-
wych ruchów wystarczyło, by ów odłamek usunąć w ca-

25 H. Schramm: Wycięcie migdałka lewego, zajętego 
nowotworem rakowym. „Przegląd Lekarski” 1884, t. XXIII, 
s. 159.

łości. Bezkrwawy ów zabieg zakończył się pełnią szczę-
ścia m. in z powodu bardzo spokojnego zachowania się 
pacjenta; mógł on swobodnie połykać i tego samego 
dnia opuścił klinikę26.

Schramm uważał, że w diagnostyce ciał obcych 
przełyku niezwykle ważne było badanie ich obecności 
sondą przełykową. Dotknięcie sondą ciała obcego było 
niezbitym dowodem jego obecności tamże, jednakże 
nie można było mieć pewności w razie ujemnego wy-
niku badania. Sonda mogła swobodnie przechodzić do 
żołądka, gdy mimo to ciało obce znajdowało się w prze-
łyku. Świadczy o tym przypadek przytoczony przez 
chirurga: 70-letni lampiarz podczas jedzenia kapusty 
poczuł silny ból w przełyku, znacznie utrudniający mu 
dalsze jedzenie. Badanie przedmiotowe wykazało, że 
pokarmy płynne przechodziły bez żadnej trudności, 
natomiast przełykanie potraw stałych było znacznie 
utrudnione oraz połączone z bólem w dolnej części 
szyi. Osłuchiwanie przełyku w okolicy trzeciego kręgu 
piersiowego przy przechodzeniu płynu wykazywało 
dwa szmery, pierwszy dłuższy podobny do bełkotania 
oraz drugi, mniej silny, krótszy. Gruba przełykowa son-
da przedostawała się do żołądka nie napotkawszy się 
na żaden opór. Wprowadzonym koszyczkiem Graefego 
usunięto jednak kawałek płaskiej kości długości 3 cm 
i szerokości ½ cm. Prof. Bryk u 46-letniego pacjenta 
usunął także kość z przełyku kleszczykami Langenbec-
ka. Haczyk lub koszyczek Graefego, zdaniem Schram-
ma, znaleźć powinien się w wyposażeniu każdego 
prowincjonalnego lekarza. Osłuchiwanie przełyku po-
zwalało na pewne diagnostyczne wskazówki. W sta-
nie prawidłowym w czasie przechodzenia płynu przez 
przełyk słyszalny był „jeden ostry szmer syczący”, w ra-
zie obecności ciała obcego w miejsce jednego szmeru, 
występowało ich kilka o różnym nasileniu w małych 
odstępach czasu, natomiast przy zupełnej obturacji 
przełyku ciałem obcym żadnego szmeru nie wysłu-
chiwało się. W przypadkach uwięźnięcia ciała obcego 
w drogach oddechowych, którego nie udało się usunąć 
drogą przez jamę ustną lub zepchnięciem do przełyku, 
konieczna była faryngotomia27. 

38-letnia chora, podczas jedzenia kapusty połknęła 
„jakieś ciało twarde”, które uwięzło w przełyku. Próba 
przełknięcia jakiegoś stałego pokarmu kończyła się sil-
nym napadami dławienia. Gdy przez dziesięć dni sil-
ne chrząkanie ani wywołanie drażnienia podniebienia 
wprowadzonym do ust palcem nie pomagało, zwróci-

26 H. Schramm: Przyczynek do kazuistyki chorób chirur-
gicznych przewodu pokarmowego. „Przegląd Lekarski” 1881, 
t. XX, nr 17, s. 217-218.

27 H. Schramm: Przyczynek …op. cit., nr 17, s. 219.
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ła się do Kliniki prof. Bryka. Badaniem wstępnym nie 
stwierdzono badaniem palpacyjnym nieprawidłowości 
na szyi z wyjątkiem bolesności miejsca położonego 
obustronnie ok. 2 cm nad stawem mostkowo-obojczy-
kowym. Badanie sondą przełykową oraz osłuchiwanie 
przełyku przy przełykaniu płynów dawało wrażenie 
obecności ciała obcego. Bez zwłoki, nazajutrz w znie-
czuleniu chloroformowym dokonano ezofagotomii. 
Cięcie poprowadzono wzdłuż wewnętrznego brzegu m. 
mostkowo-obojczykowo-sutkowego, sięgające od kości 
gnykowej aż do okolicy lewego stawu mostkowo-oboj-
czykowego. „Na wewnętrznym brzegu (tego) mięśnia, 
mniej więcej w jego połowie, podwiązano katgutem 
strzykającą tętnicę. Na sondzie rowkowanej przecięto 
blaszkę powierzchowną powięzi szyi, mięsień mostko-
sutkowy28 wraz z nieodsłoniętemi naczyniami szyjnemi 
pociągnięto hakami tępemi na zewnątrz, operujący zaś 
pociągnął palcami ręki lewej gruczoł tarczykowy i tcha-
wicę ku linii środkowej szyi. Następnie rozdzielono na-
rzędziami tępemi wiotką tkankę łączną poniżej mięśnia 
barkognykowego, aż się ukazała mięsista ściana połyku. 
Macając teraz palcem, natrafił operujący na wyniosłość 
twardą i nierównie wypuklającą ściany połyku mniej 
więcej na 4 cm poniżej chrząstki obrączkowej. W miej-
scu odpowiadającym tej wyniosłości nacięto ściany 
połyku bisturem kończastym i ranę tę rozszerzono ku 
górze i dołowi bisturem gałkowatym”. Uwidocznioną 
dokładnie znacznych rozmiarów kość usunięto bez-
problemowo kleszczykami. Wprowadzony do przełyku 
palec natrafił na drugą mniejszą kość, którą bez trudu 
udało się bezkrwawo usunąć. Po operacji założono 
grubą sondę żołądkową, na ranę opatrunek listerowski. 
Przebieg pooperacyjny z wyjątkiem czasowej zwyżki 
ciepłoty ogólnej ciała i nieznacznych czasami trudności 
spowodowanymi ewakuacją patologicznej wydzieliny 
z sondy, okazał się w zasadzie bezproblemowy; chorej 
w 10 dniu usunięto sondę i zupełnie zdrową w 20 dniu 
wypisano z Kliniki. Schramm zwrócił uwagę, iż sonda 
nie spowodowała zmian w chrząstkach krtani, ani nie 
wywołała żadnej odleżyny w ścianach zupełnie nieska-
leczonego przełyku29. 

Niemniej ciekawy był inny opisywany przez 
Schramma przypadek. 51-letni wieśniak, ojciec sze-
ściorga dzieci, po dwuletnim zmaganiu się z dolegli-
wościami krtani, objawiającymi się uczuciem obecno-
ści ciała obcego, dysfagią, trudnościami w spożywaniu 

28 m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy.
29 H. Schramm: Przyczynek… op. cit., nr 18, s. 233-234;    

G. Killian: Zur Behandlung der Fremdkörper in den trieferen 
Luftwegen und in der Speiseröhre. „Zeitschrift für Ohrenhe-
ilkunde” 1908, t. LV, s. 120-128.

pokarmów stałych, a w późniejszym okresie choroby 
wymiotami przy próbie spożycia stałego pokarmu, 
wreszcie ogólnym wyniszczeniem, przyjęty został do 
Kliniki. Badaniem przedmiotowym stwierdzono prze-
sunięcie krtani ok. 3 do 4 mm. w prawo od linii środ-
kowej, a przy przesuwaniu jej z boku na bok „słychać 
(było) wyraźnie jej tarcie się o przednią powierzchnię 
kręgosłupa”; wziernikowo – lekkie zboczenie nagłośni 
w prawo. Sonda przełykowa o średnicy 1 cm. zatrzy-
mywała się w przełyku na głębokości ok. 20 cm. licząc 
od siekaczy, a cieńsza sonda o średnicy od 3 do 5 mm. 
nieco niżej, sprawiając choremu silny ból. Rozpoznano 
nowotwór złośliwy przełyku; chory dopiero po kilku 
dniach wyraził zgodę na gastrostomię30. 

Lwowski chirurg był zwolennikiem elektrolizy31, 
którą wówczas stosowano w terapii wielu schorzeń, 
także nowotworów złośliwych. Bez efektu użył tej, 
obecnie historycznej już metody w leczeniu 56-letnie-
go pacjenta z rakiem krtani z przerzutami do węzłów 
chłonnych szyi i tarczycy u chorego, u którego koniecz-
ne było wykonanie uprzedniej tracheotomii z powodu 
znacznej duszności. Pozabiegowa zgorzel brzegów rany 
wywołała następowe zapalenie płuc, zakończone śmier-
cią. Inny, 74-letni chory, który przed dwoma laty miał 
usunięty język z powodu raka wraz z szyjnymi węzłami 
chłonnymi, zgłosił się po dwóch latach do Schramma 
z powodu tak rozległej wznowy, że o podobnym chirur-
gicznym zabiegu nie mogło być mowy. Schorzeniu to-
warzyszyły silne neuralgiczne jednostronne bóle głowy 
oraz nieznośne strzykanie w prawym uchu, uniemoż-
liwiające mu sen, mimo stosowania znacznych dawek 
chloralu. Chirurg zaczął stosować elektrolizę prądem 
od 12 do 16 mA, przykładając elektrody w różne miej-
sca przerzutowe na szyi i żuchwie (w każde miejsce po 
3 minuty), tak że jedno posiedzenie trwało kwadrans. 
Bezpośrednio po zabiegach neuralgiczne bóle i strzy-
kanie ustąpiły, by po 10 dniach ponownie pojawić się. 
Kolejne zabiegi, których Schramm wykonał prawie 70, 
spowodowały ustąpienie bólów, jednak zupełnie pozy-
tywnie nie wpłynęły na sam nowotwór, który stale się 
powiększał; dochodziło do miejscowych przerzutów. 

30 H. Schramm: Przyczynek… op. cit., nr 18, s. 234-235;  
M. Cohn: Ueber Fremdkörper-Lokalisation. „Deutsche me-
dizinische Wochenschrift” 1910, y. XXXVI, nr 22, s. 1039-
1041.

31 Jako proces elektrolizy Teodor Heryng, wybitny war-
szawski laryngolog światowej sławy, rozumiał „szereg zmian 
odbywających się w pobliżu biegunów stałego strumienia 
(prądu – prz. A.K.), przepuszczanego przez tkanki lub pły-
ny organiczne”. T. Heryng: Elektroliza w zastosowaniu do 
cierpień nosa, gardziela i krtani. „Przegląd Lekarski” 1892, 
R. XXXI, nr 1, s. 1.
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Tak więc elektrolizę słusznie uważał za środek palia-
tywny, natomiast zupełnie niewpływający na sam pro-
ces nowotworowy32.

W początkach lat 90. XIX stulecia duże nadzieje na 
zwalczenie gruźlicy czyniła wynaleziona przez Roberta 
Kocha (1843-1910), niemieckiego lekarza i bakterio-
loga, tuberkulina, potocznie zwana „limfą” – białko 
uzyskiwane z hodowli prątka gruźlicy. Środek ten miał 
hamować rozwój prątka. Do Berlina jak do Mekki zjeż-
dżali lekarze z całego świata, by zapoznać się z tą, jak się 
wydawało, wreszcie rewelacyjną terapeutyczną metodą. 
Tuberkulinę stosował także w Szpitalu św. Zofii dr Hi-
lary Schramm, bez wyraźnych efektów w schorzeniach 
rynolaryngologicznych: w wilku, owrzodzeniach pod-
niebienia i nagłośni. Słusznie konstatował: „[…] fakt 
szybkiego występowania recydywy przy wilku, dowo-
dzący, iż pozostałe przy życiu prątki gruźlicze mogą wy-
wierać swe swoiste działanie nawet wśród wstrzykiwań 
limfy Kocha, rzuca też wielki cień na wartość ochronną 
tego środka”33. Przyszłość pokazała, że miał stanowczą 
rację, że tuberkulina ani nie zapobiegała, ani nie leczyła 
gruźlicy, miała tylko pewne znaczenie diagnostyczne.

Zakończenie 
Autor niniejszej publikacji, świadomie analizując 

dokładnie laryngologiczne dokonania tego lwowskie-
go chirurga, przytaczając niejednokrotnie fragmenty 
dokonywanych przezeń operacji, pragnie ukazać do-
kładność jego chirurgicznych dokonań, które w dobie 
niedostatku podręczników specjalistycznych, grały rolę 
przede wszystkim dydaktyczną dla szerokiego grona, 
ograniczonych murami zaborów, chirurgów polskich 
oraz lekarzy pragnących się zająć rodzącą się naon-
czas specjalizacją – laryngologią. Posługiwał się m. in. 
metodami diagnostycznymi, które obecnie mają już 
tylko wartość historyczną (np. osłuchiwanie przełyku 
w przypadkach obecności w nich ciał obcych) oraz tera-
peutycznymi (np. elektroliza, stosowanie tuberkuliny). 
Ukazują one także głębię zainteresowań Schramma.

Hilary Schramm – wywodzący się ze szkoły Billro-
tha – konkurenta Ludwika Rydygiera chirurg, dzięki 
któremu lwowski Szpital św. Zofii, który był początko-
wo raczej przytułkiem, a pod koniec XIX stulecia stał 

32 H. Schramm: Elektroliza przy leczeniu raków nie na-
dających się do operacyi. „Przegląd Lekarski” 1890, t. XXIX, 
nr 40, s. 568-569.

33 H. Schramm: Doświadczenia z limfą Kocha w oddzia-
le chirurgicznym szpitala św. Zofii we Lwowie. „Przegląd Le-
karski” 1891, t. XXX, nr 18, s. 233-234.

się placówką naukową na europejskim poziomie34, był 
lekarzem, który udowodnił, że mając ambicję i twór-
czą inwencję, można pokonać wszystkie trudności, 
pracując w małym szpitaliku. Był lekarzem – chlubą 
lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz całej 
polskiej chirurgii, w którego klinice habilitowali się: 
Adam Gruca (1893-1983), Henryk Hilarowicz (1890-
1941), Stanisław Laskownicki (1892-1978) i Władysław 
Dobrzaniecki (1897-1941), naukowiec, który współ-
pracował m. in. z dwoma uczniami Rydygiera: Roma-
nem Barączem (1856-1930) i Tadeuszem Ostrowskim 
(1881-1941), uczonym, który był twórcą szkoły chirur-
gicznej, z której oprócz czterech wymienionych wyżej, 
wyszli jeszcze m. in.: Eugeniusz Waygiel, Irena Czar-
necka, Emil Michałowski, Tadeusz Jacyna-Onyszkie-
wicz, Józef Garbień, Jerzy Mostowy i wielu innych35. 
Znany był nie tylko z dokonań naukowych i chirurgicz-
nych, ale i z krytycyzmu i bogatej wiedzy, cieszący się 
autorytetem w polskim lekarskim środowisku36, który 
już w 1897 r. wyraził konieczność wprowadzenia chi-
rurgii wieku dziecięcego jako samodzielnej gałęzi me-
dycyny37. Zasłużył się także polskiej otorynolaryngolo-
gii. Jakże trafnie podsumował dokonania prof. Hilarego 
Schramma – prof. Adam Gruca: „Jako człowiek prawy, 
pracowity, skromny, jako lekarz uczciwy i dbały o cho-
rego, jako uczony bezstronny, krytyczny, bez uprze-
dzeń, o mózgu chłonnym do ostatniej chwili, jak szef 
i nauczyciel wymagający, ale sprawiedliwy, cieszył się 
postępami uczniów i służył im radą i zachętą”38.

34 W. Wojtkiewicz-Rok: Chirurgia w dobie zaborów.  
Lwów… op. cit., s. 139.

35 A. Gruca:… op. cit., s. 17; T. Rejmanowski: … op. cit., 
s. 145-146.

36 A. Karwowski, A. Śródka: Chirurgia w II Rzeczypo-
spolitej (w:) Zarys dziejów chirurgii polskiej, pod red. W. 
Noszczyka. Warszawa 2011, s. 300.

37 T. Rejmanowski:… op. cit., s. 137.
38 A. Gruca: l. cit.
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