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Rudolf Stefan W e i g l  � nazwisko, które kojarzy
siê dzi� przede wszystkim z wynalezieniem szczepion-
ki przeciwko tyfusowi plamistemu. I s³usznie. Ma³o
kto jednak wie ¿e biolog Ten, urodzony 2 wrze�nia
1883 roku w Prerowie na Morawach w niemieckiej ro-
dzinie by³ nie tylko naukowcem. By³ patriot¹, który
wychowany w Polsce umi³owa³ nasz¹ ojczyznê do
tego stopnia, ¿e pomimo korzy�ci jakie móg³ osi¹gn¹æ
odrzuci³ propozycjê zmiany narodowo�ci podczas
drugiej wojny �wiatowej. Zawsze powtarza³, ¿e jest
Polakiem. Wszechstronnie wykszta³cony: w roku 1907
ukoñczy³ studia przyrodnicze na Uniwersytecie Lwow-
skim, a nastêpnie, w roku 1913, habilitowa³ siê z za-
kresu histologii, zoologii i anatomii porównawczej.
Nie traktowa³ nauki jako jedynego celu w ¿yciu.
Wrêcz przeciwnie: nauka pomaga³a Mu osi¹gaæ inne,
niemniej wa¿ne cele [1, 4, 6, 8, 9].

 Przygoda z tyfusem plamistym rozpoczê³a siê pod-
czas pierwszej wojny �wiatowej, kiedy R.S. W e i g l
pracowa³ dla wojska jako parazytolog badaj¹c tyfus
plamisty na uniwersytecie we Lwowie [5]. W tym cza-
sie brazylijski mikrobiolog, Henrique R o c h a - L i m a
odkry³ drobnoustrój wywo³uj¹cy tê chorobê, i na cze�æ
dwóch mikrobiologów: Amerykanina R i c k e t t s a
i Czecha P r o w a z k a, którzy zginêli badaj¹ czynnik
etiologiczny duru plamistego nazwa³ go Rickettsia
prowazekii. Od 1910 roku dziêki Charles N i c o l e
wiadomo by³o, ¿e za szerzenie tyfusu odpowiedzialne
s¹ wszy [4, 6, 8, 9]. Z powodu braku mo¿liwo�ci
hodowli tego drobnoustroju w warunkach laborato-
ryjnych naukowcy Ci nie byli pewni swego odkrycia.

Bakterie R. prowazekii mno¿¹ siê wy³¹cznie wewn¹trz
organizmu ¿ywego. I tu prze³omow¹ technikê wpro-
wadzi³ R.S. Weigl: sztuczne doodbytnicze (wiêc
nie fizjologiczne) zaka¿enie wszy drobnoustrojami,
co ostatecznie pozwoli³o udowodniæ etiologiczn¹ rolê
owadów w tyfusie plamistym. Zaka¿ania wszy do-
konywano z pomoc¹ szklanej kapilary o grubo�ci w³o-
sa �ciêtej sko�nie i z oblepionymi brzegami aby
nie skaleczyæ owada. Z zaka¿onych jelit, zmia¿d¿o-
nych i odpowiednio oczyszczonych, robiono szcze-
pionkê [2, 6, 8].

Dlaczego tyfus plamisty? Tyfus zwany inaczej du-
rem plamistym to choroba powodowana przez Ricket-
tsia prowazekii. Wyró¿nia siê tyfus szczurzy przeno-
szony przez pch³y maj¹cy charakter endemiczny oraz
tyfus europejski przenoszony przez wszy. T¹ w³a�nie
chorob¹ zainteresowa³ siê Rudolf Weigl. Na pocz¹tku
XX wieku � w czasach wojen i konfliktów to w³a�nie
tyfus plamisty zbiera³ najwiêksze ¿niwo w�ród ludzi
na froncie i w domach. Panowa³a epidemia paniki ze
wzglêdu na niemoc lekarzy, którzy nie umieli skutecz-
nie leczyæ choroby, a w dodatku sami umierali z po-
wodu zaka¿eñ [2, 3, 6, 8].

W czasie pierwszej wojny �wiatowej R.S. W e i g l
pracowa³ jako parazytolog dla Armii Austriackiej [2].
Po wojnie za� zosta³ mianowany kierownikiem Wojsko-
wego Laboratorium Bakteriologicznego w Przemy�lu
[5]. Kontynuowa³ badania nad tyfusem plamistym
zdobywaj¹c uznanie �wiata nauki i tytu³ zwyczajnego
profesora Biologii Ogólnej Wydzia³u Lekarskiego na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [2].
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Profesor po�wiêci³ siê ca³kowicie badaniom duru
plamistego, ale w Jego dorobku znale�æ mo¿na rów-
nie¿ liczne prace z dziedziny cytologii (zajmowa³ siê
struktur¹ aparatu Golgiego i mitochondriów) oraz
transplantologii [5].

W 1939 r. Profesor wyjecha³ do Abisynii, gdzie po-
maga³ w opanowaniu epidemii duru plamistego tworz¹c
zak³ad produkuj¹cy szczepionkê [4]. Z powodu wid-
ma wojny wróci³ jednak do kraju wiedz¹c, ¿e bêdzie
potrzebny w ojczy�nie. W latach 1939�1941, podczas
okupacji sowieckiej Lwowa, profesor W e i g l  prowa-
dzi³ prace w Instytucie Badañ nad Durem Plamistym
i Wirusami [9]. Po wkroczeniu do miasta Niemców
w 1941 roku Profesor odrzuci³ z³o¿on¹ mu propozycjê
podpisania Reichslisty i objêcia katedry w Berlinie.
Gest ten by³ jednoznaczny z utrat¹ poparcia w³adz nie-
mieckich dla Jego kandydatury do Nagrody Nobla.
Musia³ te¿ zgodziæ siê na przej�cie Instytutu pod zarz¹d
Wehrmachtu i produkowanie szczepionki dla Niem-
ców, co niejednokrotnie by³o Mu po wojnie wypo-
mniane. Wymóg³ jednak na Niemcach, ¿e to On decy-
duje kogo zatrudnia do pracy w Instytucie Produkcji
Szczepionki [5, 9]. By³ to krok wymagaj¹cy ogromnej
odwagi, bo ludzie którzy tam pracowali czêsto nie po-

siadali odpowiednich kwalifikacji (mia³o to wp³yw
na jako�æ szczepionki oraz na bezpieczeñstwo pracy).
W ten sposób Profesor uratowa³ ¿ycie kilku tysi¹com
przedstawicieli polskiej inteligencji, konspiruj¹cej
m³odzie¿y oraz bojownikom ruchu oporu. Ludzie ci
pracowali jako: hodowcy � hodowali z jajeczek wszy
i dbali o klatki, karmiciele � oddaj¹cy codziennie krew
kilku tysi¹com wszy, zdrowymi zaka¿onym, strzy-
kacze � wstrzykiwali wszom zarazki, preparatorzy
� wyjmowali jelita i preparowali z nich szczepionkê
(rys. 1) [2, 8, 9].

Pracownicy R.S. Weigla dostawiali od Niemców
bia³e tekturki mocowane na drzwiach mieszkania �Tu
mieszka pracownik Instytutu Weigla�. W kieszeniach
nosili ¿ó³t¹ kartkê z or³em, swastyk¹ i napisem �Insty-
tut für Fleckfieber und Virusforschung�. Praca w In-
stytucie chroni³a ich przed ³apankami, wywózk¹ do
Niemiec i zapewnia³a przydzia³ ¿ywno�ci. Bycie �weig-
lowcem� oznacza³o praktycznie nietykalno�æ [4].

Profesor przekona³ równie¿ Niemców, ¿e aby szcze-
pionka by³a skuteczna potrzebne mu s¹ wszy z getta
(jak mówi³ � po to aby odnawiaæ szczepy). Oficjalnie
je¿d¿ono do warszawskiego getta po owady, nieoficjal-
nie � z buteleczkami ze szczepionk¹, która uratowa³a

Rys. 1. a � Rudolf Stefan Weigl; b � Profesor i wspó³pracownicy w laboratorium; c � klateczka zaprojektowana przez
profesora Weigla, w której hodowano wszy; d � karmiciel z klateczkami zawieraj¹cymi wszy; e � �lady po zdjêciu klateczek [7]
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¿ycie wielu przebywaj¹cym tam ¯ydom. Z polecenia
R.S. W e i g l a  szczepionka dociera³a te¿ do getta
lwowskiego i do obozu w O�wiêcimiu. Jednym z wielu
ocalonych by³ profesor Ludwik H i r s z f e l d  (przeby-
waj¹cy w warszawskim getcie), któremu jeden z pra-
cowników W e i g l a  dostarczy³ szczepionkê [6, 9].

Hitlerowcy bali siê tyfusu wiêc zgodzili siê na ma-
sowe szczepienia. W ten sposób W e i g l  zaszczepi³
tysi¹ce osób, m.in. cz³onków Armii Krajowej, tajnych
wyk³adowców, ludzi z ruchu oporu. Profesor nie tylko
ratowa³ ¿ycia � uratowa³ te¿ polsk¹ naukê. Mimo oku-
pacji w Instytucie panowa³a atmosfera sprzyjaj¹ca
dzia³alno�ci naukowej. Powstawa³y znakomite prace,
które przyczyni³y siê do rozwoju biologii i medycyny.
Stefania P o k o r n y, Zbigniew S t u c h l y  i Ewa
£ o m n i c k a - B r o s z k i e w i c z  zajmowali siê bio-
logi¹ wszy; Stanis³awa W o y c i e c h o w s k a  bada³a
zagadnienia z zakresu cytologii, kontynuuj¹c prace
Rudolfa W e i g l a; Tadeusz K o r z y b s k i  i Stefan
K r y ñ s k i  opisali toksyczne dzia³anie R. prowazekii,
a razem ze Stanis³aw¹ W o y c i e c h o w s k ¹  udowod-
nili rolê hemoglobiny w cyklu ¿yciowym wszy [4, 9].

Wiosn¹ 1944 roku, gdy do Lwowa ponownie mia³y
wkroczyæ wojska sowieckie, Profesor nie przyj¹³ pro-
pozycji Niemców aby ewakuowaæ siê do Niemiec, lecz
wyjecha³ do Kro�cienka. Ponownie nie opu�ci³ Ojczyz-
ny. Po wojnie pracowa³ w Katedrze Biologii Ogólnej
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, a nastêpnie
w Katedrze Biologii Ogólnej Uniwersytetu Poznañ-
skiego. Zmar³ 11 sierpnia 1957 roku w Zakopanem
i zosta³ pochowany na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie [1, 4, 8, 9].

Rudolf W e i g l  jako pierwszy wprowadzi³ badania
na ¿ywych owadach. Wielu uczonych, za jego przyk³a-
dem pos³u¿y³o siê owadami w opisaniu licznych gatun-
ków drobnoustrojów. Dziêki niemu owady i roztocza
zaczêto traktowaæ jako rodzaj zwierz¹t do�wiadczal-
nych. Stosuj¹c technikê profesora W e i g l a  badano
m.in.: krêtki, pa³eczki jelitowe gronkowce. Jak siê pó�-
niej okaza³o technika ta sta³a siê niezbêdna w takich
dziedzinach jak na przyk³ad wirusologia [3�5].

Choæ tak wiele wniós³ do nauki, nauka nie stano-
wi³a dla niego drogi do kariery. By³a jego najwiêksz¹,
o ile nie jedyn¹ mi³o�ci¹. W e i g l  by³ bardzo zaanga-
¿owany w to co robi³, by³ zawsze chêtny do pomocy.
Ten precyzyjny eksperymentator, szukaj¹cy potwier-
dzenia swoich tez w wielu badaniach i setkach pow-
tórzeñ, by³ te¿ mê¿em i ojcem. By³ zapalonym wêdka-
rzem oraz ³ucznikiem, który sam lutowa³ groty [5].

Za zas³ugi dla nauki oraz pomoc ludziom w okre-
sie okupacji hitlerowskiej zosta³ odznaczony m.in.:
Pañstwowym Odznaczeniem od króla belgijskiego
Leopolda za uratowanie ¿ycia belgijskim misjonarzom
w Chinach (1937 r.), Orderem �w. Grzegorza od pa-
pie¿a Piusa XI za ratowanie tysiêcy ludzi na ró¿nych

kontynentach (1938 r.), orderem Polonia Restituta,
Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ (1937 r.) cz³on-
kostwem wielu naukowych instytucji, tytu³em Sprawie-
dliwego W�ród Narodów �wiata (po�miertnie odzna-
czony przez izraelski Instytut Yad Vashem w roku
2003), kandydowa³ równie¿ do Nagrody Nobla, której
niestety nie otrzyma³ [2, 3, 8, 9].

Osoba profesora Rudolfa Stefana W e i g l a  to
wci¹¿ postaæ zbyt ma³o znana dla wielu ludzi. Smutny
jest fakt, ¿e wielu m³odych mikrobiologów nie zna
tego nazwiska. Z czego to wynika? Mo¿e to czasy,
w których ¿y³ Profesor sprawi³y, i¿ nie osi¹gn¹³ On
wielkiej popularno�ci w�ród spo³eczeñstwa (nienauko-
wego), a mo¿e charakter W e i g l a, który przedk³a-
da³ badania i obserwacje nad publikowanie uzyska-
nych wyników. Cokolwiek to spowodowa³o, Profesor
by³ niew¹tpliwym autorytetem, a pamiêæ o nim nale¿y
pielêgnowaæ i szerzyæ. Jego postawa � odwaga i upór
zas³uguj¹ na podziw. Swoim ¿yciem udowodni³, ¿e
mimo przeciwno�ci losu, nieprzychylno�ci i z³o�liwo�-
ci wielu ludzi mo¿na osi¹gn¹æ naprawdê wiele. I nie
chodzi tu o rozg³os czy pieni¹dze, ale o rozwój nauki
i czerpanie z tego satysfakcji.
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