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Ośrodek Wernickego i encefalopatia Wernickego – to nazwy obszaru mózgu oraz 
jednostki chorobowej, które obok innych terminów medycznych upamiętniają 
wybitnego niemieckiego lekarza psychiatrę i neurologa, związanego przez pewien 
czas z Wrocławiem. Carl Wernicke zmarł 15 czerwca 1905 r. Kim był człowiek, 
który jako pierwszy opisał afazję czuciową i wskazał część kory mózgowej 

odpowiedzialną za rozpoznawanie mowy? 

15 CzerWCa 
  Carl Wernicke – specjalista od mózgu

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Carl Wernicke przyszedł na świat 18 maja 

1848 r. w Tarnowskich Górach jako syn rewi-

zora wyższego urzędu górniczego. Uczył się 

w szkołach w Opolu i Wrocławiu. W 1867 r. 

rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie 

we Wrocławiu. Promował się już trzy lata 

później pod kierunkiem Heinricha Neumanna. 

Jako lekarz wziął udział w wojnie prusko- 

-francuskiej, a po powrocie z frontu w 1871 r. 

uzyskał aprobatę na stanowisko lekarza. Carl 

Wernicke na krótki czas objął asystenturę  

u Neumanna w klinice okulistycznej Uniwersy-

tetu we Wrocławiu, następnie przeniósł się na  

oddział wewnętrzny Szpitala Wszystkich Świę- 

tych. Przez pół roku przebywał w Wiedniu, 

gdzie współpracował z Theodorem Herman-

nem Meynertem, zajmującym się dziedziną 

medycyny zwaną wówczas „mitologią mózgu”, 

polegającą na łączeniu zjawisk psychicznych  

i psychopatologicznych bezpośrednio z aktyw-

nością określonych ośrodków mózgowych. 

W 1875 r. Carl Wernicke przeniósł się do klini- 

ki psychiatrycznej Charité w Berlinie, który  

w tamtych latach stawał się, obok Paryża,  

Wiednia i Monachium, jednym z ważniejszych 

ośrodków badań neurologiczno-psychiatrycz-

nych w Europie. W 1876 r. uzyskał habilitację na 

Berlińskim Uniwersytecie Psychiatrii i Chorób  

Nerwowych na podstawie pracy przygotowanej 

pod kierunkiem Carla Westphala. Przeprowa-

dzone przez Wernickego badania uszkodzeń 

mózgu – tzw. afazja Wernickego, względnie 

afazja sensoryczna – spotkały się z wielkim  

uznaniem. Wernicke otworzył lekarską prakty- 

kę neurologiczną, a w 1881 r. opublikował 

pierwszy podręcznik chorób mózgu, w którym 

przede wszystkim podjął próbę lokalizacji 

ognisk chorób neurologicznych. 

Carl Wernicke w okresie pracy na Uniwersytecie we 
Wrocławiu, fot. ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu 

Wrocławskiego za: www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl



2

Obszar Wernickego odpowiadający za mowę,  
fot. za: study.com

Mimo niemałej sławy wybitnego neurologa mu- 

siał czekać do 1885 r. na uzyskanie płatnego 

ekstraordynariatu neurologii i psychiatrii na 

Uniwersytecie we Wrocławiu. Jednocześnie 

przekazano mu kierowanie miejską kliniką 

psychiatryczną. W 1890 r. mianowany został  

profesorem zwyczajnym z pensją ekstraordyna-

riusza. We Wrocławiu powstało jego obszerne 

dzieło o psychiatrii, w którym dał się poznać 

jako samodzielny myśliciel, nie oglądający się 

na obiegowe poglądy obowiązujące w kręgach 

akademickich. Razem z Edwardem Constantem 

Seguinem wydawał w latach 1896–1899 czaso-

pismo „Psychiatrische Abhandlungen”. Ponadto 

w okresie wrocławskim badał przebieg włókien  

nerwowych w mózgu i odkrył centrum łącznych  

ruchów gałek ocznych. Prowadził także badania 

nad nazwaną od jego imienia tzw. chorobą 

Wernickego. Również od jego nazwiska utwo-

rzono sześć innych fachowych terminów  

z dziedziny neurologii. W tym czasie stał się 

sławny jako odkrywca ośrodków mowy w mó- 

zgu i w 1904 r. przyjął propozycję Wydziału 

Medycyny Uniwersytetu w Halle na objęcie 

opuszczonego po odejściu Theodora Ziehena 

ordynariatu psychiatrii. Po dwudziestu latach 

owocnej pracy naukowej we Wrocławiu, gdzie 

powstały jego najbardziej fundamentalne dzie- 

ła, Wernicke opuścił stolicę Śląska. Jego spad-

kobiercą został Karl Friedrich Bonhoeffer, 

którego zagadnień klinicznych uczył właśnie 

Wernicke. 

Wrocławscy studenci wysoko cenili Wernic-

kego jako wykładowcę, a jego wykłady i demon- 

stracje medyczne cieszyły się popularnością 

jako niezwykle zrozumiałe i przykładne. Jednak  

sam Wernicke uchodził za samotnika zwykle  

pogrążonego w milczeniu i unikającego kon-

taktów. Miał opinię osoby, z którą trudno 

utrzymywało się stosunki towarzyskie. Wer-

nicke wpłynął na całą generację niemieckich 

psychiatrów, a do jego najwybitniejszych ucz-

niów należał m.in. Ottfried Foerster, pionier 

neuropsychologii i twórca operacyjnego lecze- 

nia padaczki, znany głównie jako lekarz Lenina 

w latach 1922–1924. 

Carl Wernicke zmarł 15 czerwca 1905 r. w Dör- 

rberg im Geratal (Gräfenroda) w wyniku ran 

odniesionych w wypadku komunikacyjnym, 

któremu uległ podczas jazdy rowerem w Lesie 

Turyńskim, gdy doznał wielu złamań żeber  

i odmy opłucnowej. Jego prochy rozsypano  

w niemieckim mieście Gotha w Turyngii.

dr Krzysztof Popiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Carl Wernicke na fotografii Maxa Glauera z 1906 r., fot. domena publiczna


