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Euroopalikust meditsiinist Tartus 
keskajast 17. sajandi keskpaigani

Kaarina Rein

Meditsiin Tartus enne gümnaasiumi 
ja ülikooli asutamist

Suure tõenäosusega olid esimesed õhtumaise meditsiini esindajad 
Liivimaal 13. sajandi vaimu likud ja mungad, kes ravisid sisehai
gusi ning kasvatasid ravimtaimi, mida sai kasutada ka jumalatee
nistustel.1 Tallinna puhul on eel datud, et kuni 1520. aastateni olid 
enamik arstidest kleerikud.2 

Arhiivimaterjal meditsiini kohta keskaegses ja varauusaegses 
Tallinnas on küllaltki rikkalik, ent arsti teadusest Tartus enne 
ülikooli asutamist on teada vähe. Andmeid võib leida Isidor Brenn
sohni Liivimaa arstide leksikonist,3 kus kajastuvad ka Tartut külas
tanud rändarstid ning on viited vastavatele arhiiviallikatele. Eraldi 
on seda teemat käsitlenud Viktor Kalnin, kelle isikufondis on käsi
kirjalisi and meid meditsiinist Tartus enne ülikooli asutamist, 
sama autori sulest on selle teemaline ulatuslikum ülevaade aval
datud koguteoses „Tartu ajalugu”.4 Siinkohal ongi toetutud peami
selt tema andmetele. 

Tartus mainitakse Püha Vaimu kiriku juures asunud hospidali ja 
seeki esma kordselt 1345. aastal Johann Russenbergi testamendis.5 

1  Isidor Brennsohn. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart. Ein biographisches Lexikon. Mitau, 1905, lk 21.
2  Heino Gustavson. Meditsiinist vanas Tallinnas kuni 1816. a. Tallinn, 1969, lk 61.
3  I. Brennsohn. Die Aerzte Livlands, lk 21.
4  Tartu ajalugu. Koost. Raimo Pullat. Tallinn, 1980.
5  Richard Otto. Ueber die Dorpater Klöster und ihre Kirchen. Dorpat, 1910, lk 38.
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Ena mikul PõhjaSaksamaa linnadest oli oma Püha Vaimu hospidal 
koos kiriku ja kõrvalhoonetega, Tartusse asutati see 13. sajandi 
keskpaiku.6 Umbes samal ajal näib olevat asutatud Püha Jüri pida
litõbila.7 Püha Vaimu kirik asus Laia tänava lõpus. Leprosoorium 
paiknes kau gel linnast väljas, jõe teisel kaldal, Raadi mõisa tee ja 
Jaanimõisa vahelisel alal, hõlmates omaette piirkonna hoonete, 
kalmistu ja kirikuga, mis oli pühendatud pühale Jürile. Neid asutusi 
peeti ülal annetuste varal, haigete hooldamisega tegelesid nunnad 
ja mungad. Püha Vaimu seek jätkas oma tegevust ka reformatsiooni 
ajal. Püha Vaimu hospidali ja Püha Jüri leprosooriumi valitsemi
sest hakkas osa võtma linnaraad.8 Liivi sõja järel jäi Püha Vaimu 
hospidali hoonetest järele ainult kirik, mis ehitati ümber maga
siaidaks. See andiski nime praegusele Magasini tänavale. Jürgeni 
mõis, mille maaalal asus lepro soorium, langes laastamise ohvriks.9

Pärast 1422. aastat, hiljemalt 1426. ja 1430. aasta vahel asutas 
Tallinnast saabunud õpetatud arst Johann Molner Tartus apteegi. 
Molner tegutses Tartus 1440. aastani.10 Sajandivahetusel (1496–1507) 
töötas praktiseeriva arstina Tartus apteegiomanikuks olnud 
Konrad Malstropp, kes saabus samuti Tallinnast.11

Pärast reformatsiooni oli aastast 1547 linnaapteegi omani
kuks „vana doktor ja apteeker” Gilges Riedesel. Viimaselt ostis 
1552. aastal apteegi meditsiini doktor Johannes Grave, kelle tütar 
müüs apteegi Johannes Dickile. Seega on 15. sajandi esimesest 
poolest alates Tartus aegajalt tegutsenud õpetatud arstid, kes olid 
ühtlasi apteekriks või apteegiomanikuks. Apteek töötas apteek
rite puu duse ja sõdade tõttu vaheaegadega.12 Pikemalt on Tartu 
apteeki dest ja nende omanikest kirjutanud Erich Seuberlich.13 

6  Samas, lk 46.
7  Tartu Ülikooli Raamatukogu (= TÜR), f 149 (Viktor Kalnini fond), s 176.
8  Tartu ajalugu, lk 52.
9  Samas, lk 94.
10  I. Brennsohn. Die Aerzte Livlands, lk 295.
11  Tartu ajalugu, lk 52.
12  Samas.
13  Erich Seuberlich. Liv und Estlands älteste Apotheken. Riga, 1912, lk 145–157.
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Haigla olemasolu kinnitab Tartu raeprotokollides leiduv 
tunnistus, mille Tartu bürgermeister ja raehärrad on 1589. aasta 
29. aprillil andnud „kivi ja songa lõikajale, oftalmistile ja ihu ning 
haavaarstile Sigismundus Awerbachile”. Selles tõendatakse, et 
nimetatud isik on Tartu hospidalis ja seegis õnnestunult ravinud 
kolme pimedat, nimelt: 60aastast Annat, kes kaotanud nägemise 
36aastasena, Katahrynat (Kattrinat), kes oli pime teist aastat, ja 
Georgen Schmidti (Jürgen Schmittet), pime seitsmendat aastat.14 
Awerbach oli ilmselt rändarst, neid käis Tartus teisigi.15 1625. aasta 
paiku oli Jürgeni mõisa maadel asunud leprosoorium oma tege
vuse lõpetanud.16

Ühtlasi on aastail 1547–1555 Tartus tegutsenud ka kolm kirurgi
habemeajajat. Nende tege vus sfääri kuulusid peale juukselõika
mise ja habemeajamise värskete haa vade, vigastuste ja luumur
dude ravi, samuti kohtumeditsiiniga seonduv.17 16. sajandi lõpus on 
Tartus üheaegselt töötanud 3–4 kirurgihabemeajajat. Neil meist
ritel oli õpipoisse ja selle, kes jätkasid hiljem iseseisvalt töötamist 
Tartus ja mujal. Ena mik kirurgidesthabemeajajatest tõusis linna
kodaniku seisusse, nad olid majaomanikud ja kuulusid käsitöö
listena Väikegildi.18 

16. sajandi lõpu dokumentides mainitakse ka meditsiiniperso
nali alama lüli esindajaid – saunamehi. Nende tegevus meditsiini 
alal oli piiratud (panid kuppu, lasksid aadrit, eemaldasid konna
silmi, ravisid vanu haavu) ning nad teenindasid peamiselt vaese
maid linlasi.19 

Õpetatud arstidest on Poola ajal Tartus teada Riiast pärit 
Johannes Hilken. Pärast Liivi sõda, linna ülesehitamise ajal 1582.–
1583. aastal rajas ta Tartus aju tise apteegi. Järjekorras kolmas 
apteek Tartus, linnaapteek (ka nn vana apteek), rajati rae otsusega 
1593. aastal ja see asus koos ravimtaimede aiaga kalaturu ääres. 

14  I. Brennsohn. Die Aerzte Livlands, lk 87.
15  Tartu ajalugu, lk 94.
16  Samas, lk 94–95.
17  Samas, lk 52.
18  Samas, lk 94.
19  TÜR, f 149, s 176.
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Aastail 1603–1625 Tartus õpetatud arste polnud, arstimisega tegeles 
apteeker. 1619. aastal nõudis raad uuelt apteekrilt, et see ei muudaks 
apteeki kaardi mängu ja õllemajaks, nagu oli teinud tema eelkäija. 
1628. aastast pärinevas ameti alade loetelus on märgitud, et Tartus 
oli kaks apteekrit ja kolm habeme ajajat (viimaste hulgas kaks 
eestlast). 1642. aas tast pärineva Gassenordnung’i järgi „apteekrid 
võivad ainult arstirohtudega ja vürtsidega, mitte aga põletatud 
viinaga kaubelda”.20

Enne Tartu Ülikooli rajamist olid Tartus akadeemilise medit
siini esindajateks niisiis apteekrid ja rändarstid. 

Meditsiin Tartus Rootsiaegse 
gümnaasiumi päevil
Johannes Raicuse ametiaeg

Arstiteaduse ajalugu Tartu Ülikoolis algab juba enne selle õppeasu
tuse inauguratsiooni. Nimelt kutsuti 1630. aastal Tartu Güm naasiu
misse tööle endine Uppsala Ülikooli professor Johannes Raicus (ca 
1580–1632), kes oli sel ajal juba tunnustatud arstiteadlane. Johannes 
Raicusest sai Tartu Güm naasiumi rektor ning tema aastapalk oli 
800 vasktaalrit. Rohkem sai palka vaid esimene teoloog Andreas 
Virginius, kelle töötasu oli 1000 vasktaalrit aastas.21 

Böömimaalane Johannes Raicus oli hariduse omandanud 
Wittenbergi Üli koolis ning kaitsnud seal 1615. aastal meditsiini
litsentsiaadi kraadi, väideldes halvatuse üle.22 Hiljem töötas ta 
mitmel pool Eu roopas ning tema saksa ja rootsi kultuuriruumis 
valminud tööd käsitlevad näiteks muhkkatku, podagrat, tiisikust, 

20  Tartu ajalugu, lk 94.
21  EAA 2781XXII:1, L 66; Helmut Piirimäe. Rootsi riigimajandus Eesti ja 
Liivimaal XVII sajandil. Tartu, 2009, lk 163.
22  Ernestus Hettenbachius, Michael Klobius, Joannes Raicus. Theses Medicae 
de Paralysi. Vvittembergae, 1615.
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ravivahenditest aga terra sigillata’t.23 Tartu päevilt seondub tema 
nimega disputatsioon „Disputatio physicomedica votiva εἰς ἱέρωμα 
surgenti jam Dorpati novo collegio regio” („Loodusteaduslikmedit
siiniline votiivdisputatsioon pühenduseks Tartus juba kerki
vale uuele kuninglikule kolleegiumile”), mille üle väitles Tartu 
Güm naasiumis 1631. aasta 26. märtsil Petrus Turdinus, hilisem 
Academia Gus taviana teoloogiaüliõpilane. „Disputatio physico
medica votiva …” pikkus on 8 lehekülge, trükitud on see Riias 
Gerhard Schröderi trükikojas ning selle originaaleksemplar asub 
Uppsala Ülikooli raamatukogus.24 

Et Johannes Raicuse näol oli tõesti tegemist omaaegse silma
paistva teadlasega, osutavad tema isikut käsitlevad artiklid välja
paistvate arstide leksi konis25 ning Christian Gottlieb Jöcheri harit
laste leksikonis.26 Hämmastaval kombel ei ole temast eraldi artiklit 
Rootsi biograafilises leksikonis, kuigi teda peetakse just rootsi 
meditsiiniajaloo kõige väljapaistvamaks paratselsistiks.27 

Arvestades Johannes Raicuse tausta, oleks ta pikema eluea korral 
Academia Gustaviana arstiteaduskonda tõenäoliselt edukalt aren
danud ning töid oleks sealt võrsunud oluliselt rohkem. Ilmselt võib 
öelda, et Johannes Raicuse surm enne ülikooli inauguratsiooni 
pärssis 17. sajandi esimese poole Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
arengut märkimisväärselt. 

23  Sten Lindroth. Svensk lärdomshistoria: Stormaktstiden. Stockholm, 1989, 
lk 388; Johannes Raicus. Tractatus de podagra medicokimikus. Francofurti, 
1621; Johannes Raicus. Olavus Johannis Bååk. De phthisi ex tartaro. Upsaliae, 
1628; Johannes Raicus, Ericus Danielis Achrelius. De tribus terris sigillatis; 
Axungia Solis, Axungia Lunae, atque anima Solis. II De Mercurio ferri, in quo 
solo est Podagrae topicum. Upsaliae, 1629. Terra sigillata kohta vt Kaarina Rein. 
Arstiteadus rootsiaegses Tartu gümnaasiumis ja ülikoolis aastatel 1630–1656. 
Meditsiinialased disputatsioonid ja oratsioonid ning nende autorid. Tartu, 
2011, lk 28, 76–77.
24  Tartu Ülikooli raamatukogus leiab selle disputatsiooni koopia käsikirjade 
ja haruldaste raamatute osakonnas: TÜR, f 107, s 109.
25  Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. 
Hrsg. v. A. Hirsch. 2. Aufl., Bd. 4. Berlin, Wien, 1932, lk 712–713.
26  Christian Gottlieb Jöcher. Allgemeines Gelehrtenlexicon, Theil 3. Leipzig, 
1751, lk 1878.
27  S. Lindroth. Svensk lärdomshistoria, lk 388.
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Küsimusi on aga tekitanud Johannes Raicuse täpsem surmaaeg. 
Suurem osa vanemaid allikaid väidab, et Johannes Raicus suri 
1631. aasta lõpus. Need andmed lähtuvad Henning Witte „Diarium 
biographicumist”, kus Johannes Raicuse nimi on ära toodud 
25. detsembril 1631 siitilmast lahkunute hulgas.28 See surmadaatum 
ei vasta aga tõele. Nimelt pärineb viimane kinnitus Johannes 
Raicuse tegevusest Tartus 13. juunist aastast 1632. Sel kuupäeval 
on ta Tartust saatnud Axel Oxenstiernale kirja, kus nimetab iseen
nast „in Academia Dorpatensi Regia Professor Ordinarius” („korra
line professor Tartu Kuning likus Akadeemias”) ja kurdab riigi
kantslerile oma probleeme Tartus omandatud kinnis varaga. Nimelt 
kinkis Johan Skytte Johannes Raicusele Tartus kaks maja jesuii
tide peremeheta jäänud vara hulgast, need krundid kuulusid varem 
bürgermeister Henning Lademacheri pojale. Axel Oxenstierna 
poole pöördus Johannes Raicus seetõttu, et neile hoonetele ilmus 
välja teine pretendent, kel olid suured teened Rootsi kuninga ees 
ja kes väitis need hooned olevat oma esivanemate pärandi. See isik 
kavatses Johannes Raicuse sõnul vara tagasta mise küsimuses minna 
koguni Rootsi kuninga enda jutule. Seega palub Johan nes Raicus 
Axel Oxenstiernat, et too kostaks tema eest kuninga juures, et majad 
ikka talle jääksid ning teise pretendendi tegevust takistataks.29 

Edasised andmed Johannes Raicuse elukäigu kohta puuduvad. 
S. Lindroth peab tõenäoliseks, et Johannes Raicus suri 1632. aasta 
hilissuvel, seega oli ta tunnistajaks gümnaasiumi muutmisele 
akadeemiaks, kuid ei elanud piduliku inauguratsiooniaktu
seni.30 1. septembril 1632. aastal pidi Johannes Raicus juba surnud 
olema, sest tema lesk Margarethe von Wolffen sai kantsleri käsul 
1. septembrist 1632 kuni 1633. aasta sama kuupäevani 700 taalrit 
elatusraha.31 Johannes Raicus maeti 1632. aasta oktoobris vahetult 

28  Henning Witte. Diarium Biographicum. Gedani, 1688, lk Dd4 p.
29  Rootsi Riigiarhiiv, Oxenstiernska samlingen, E 692 (Johannes Raicuse kiri 
Axel Oxenstiernale, 13.06.1632). 
30  Sten Lindroth. Paracelsismen i Sverige till 1600talets mitt. (Lychnos
Bibliotek 7.) Uppsala, 1943, lk 329.
31  Carl Schirren. Zur Geschichte der schwedischen Universität in Livland. – 
Mitt heilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv, Ehst und Kurland’s, Bd. 
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enne Tartu Ülikooli inauguratsiooni.32 Kahe Tartu professori palvel 
garanteeris Johan Skytte õppeasutuse professoritele ja nende lähe
dastele tasuta matuse Maarja kirikus.33 

On ka allikaid, mis väidavad, et Johannes Raicus oli elus veel 
1633. aastal,34 s.o siis, kui ülikool juba töötas. Johannes Raicuse 
nime mainimine sellel aastal on siiski seotud tema pojaga,35 kes 
kandis sama nime ja õppis Tartu Ülikoolis. 

„Disputatio physico-medica votiva …”
Teoses „Tartu ülikooli ajalugu I” ei ole „Disputatio physicomedica 
votiva …” sisu edasiandmisel toetutud originaalallikale ning see 
on disputatsiooni käsitlemisel kaasa toonud väärtõlgendusi, mis on 
ka hilisematesse uurimustesse edasi kandunud. Tuntuim käibesse 
läinud väide on, nagu oleks Johannes Raicus seenior Tartus uurinud 
eesti rahvameditsiini, sealhulgas kasemahla kasutamist. Sellistest 
teemadest töös „Disputatio physicomedica votiva …” siiski juttu 
ei ole. Johannes Raicus jõudis Eesti alale 1630. aasta mai lõpus ja 
disputatsioon trükiti hiljemalt 1631. aasta veebruari algul, seega ei 
saanud nimetatud teadlane siinmail kuidagi kasemahlaga kokku 
puutuda.36 Lisaks on teoses „Tartu ülikooli ajalugu I” disputatsiooni 

VII, H. 1. Riga, 1854, lk 168.
32  Johann Friedrich von Recke, Karl Eduard Napiersky. Allgemeines Schrift
steller und GelehrtenLexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. 
Nachträge und Fortsetzungen unter Mitwirkung von Dr. C. E. Napiersky 
bearbeitet von Th. Beise. Mitau, 1861, lk 129.
33  Juhan Vasar. Tartu ülikooli ajaloo allikaid, I. Academia Gustaviana. a) 
Ürikuid ja dokumente. Tartu, 1932, lk 212.
34  Georg Stiernhielm. Filosofiska fragment med inledning och kommentar av 
Johan Nordström. Vol. 1. Stockholm, 1924, lk CLXXXV.
35  Sten Lindrothi andmetel sündis Jo(h)annes Raicus juunior ilmselt Stolpis 
(Pommeris) 1616. aastal (S. Lindroth. Paracelsismen, lk 328). Elbingi Gümnaasiumi 
immatrikuleeriti Jo(h)annes Raicus juunior 14.09.1626, Uppsala Ülikooli 
19.05.1629 ja Tartu Ülikooli 25.05.1632 (Arvo Tering. Album Academicum der 
Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710. (Pub li cationes Bibliothecae Universitatis 
Litterarum Tartuensis, V.) Tallinn, 1984, lk 139).
36  Kasemahla käsitlemise müüdi arvatava päritolu kohta vt: K. Rein. 
Arstiteadus, lk 42–43.
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autorina nimetatud Petrus Turdinust, mitte Johannes Raicust. 
Stiilianalüüs ja disputatsiooni võrdlemine Johannes Raicuse ja 
Petrus Turdinuse ülejäänud töödega lubavad siiski väita, et autor 
on Johannes Raicus.37 Teda on disputatsiooni koostajaks märgitud 
ka teose tiitellehel.38

Disputatsioon on jagatud kaheks teemaks. Esimeses antakse 
ülevaade Tartu ümbruse pinnase ja vee keemilisest koostisest, 
paik konna endeemilistest haigustest ja nende ravist. Disputat
siooni teise teema all käsitletakse mineraalvete kasutamist ravis.39

Johannes Raicuse sõnul mõjutab Tartu elanikke kehamahla
dest eriti sapp,40 kuna Tartu kandis sisaldab pinnas sapise keha
vedeliku ainest, mis põhjustab inimorganismis mitmesuguseid 
haigusi. Autori arvates peavad endeemilised haigused Tartu piir
konnas olema ägedad palavikud, soolasublimatsioonidest tekkivad 
katarrid, voolmed, eriti mao voolmed, kivid, koolera, siseelundite 
ja veenide ummistused, millest tulevad kahheksiad, astmaatilised 
torked, maksa ummistusest omakorda tulenevad silmade pind
mised verevalumid ja maksapõletik, kollatõbi, skorbuut, sünoo
viate ummis tused, millest tekivad omakorda odapistetaolised valud 
lihastes ning tõmblused, mis lõpevad vahel langetõvega, lisaks veel 
sügelised, mädanikud, haavandid, kreeka leepra ja muud sedasorti 
haigused.41 Loetletud haiguste puhul ei saa kindlasti eeldada, et 
nende nimetused tähistavad samu haigusi, mida nende all mõel
dakse tänapäeval. Nii tähendab vanakreekakeelne mõiste „cholera“ 
sapivoolu ja kuni uusajani kasutati seda erinevate kõhulahtisus
tõbede tähistamiseks. Kreeka leepra all tuleb ilmselt mõista kerge
maid nahahaigusi.

37  Johannes Raicuse ja Petrus Turdinuse disputatsiooni autorluse kohta vt 
täpsemalt: K. Rein. Arstiteadus, lk 86–87.
38  Johannes Raicus, Petrus Turdinus. Disputatio physicomedica votiva εἰς 
ἱέρωμα surgenti jam Dorpati novo collegio regio. Rigae Livonum, 1631, lk A1.
39  Samas, lk A2–A4 p.
40  Siinkohal lähtub autor antiikaegsest kehamahlade teooriast, mille kohaselt 
inimese tervis sõltub vere, lima ning kollase ja musta sapi õigest tasakaalust. 
41  J. Raicus, P. Turdinus. Disputatio physicomedica votiva, lk A2 p–A3.
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Disputatsioonis on juttu ka kohalikest ravimeetmetest, eriti viina 
tarvitamisest koos erinevate taimedega, millest mõnel puhul olevat 
abi skorbuudi ning katku profülaktikas.42 Disputatsiooni teises 
osas räägib Johannes Raicus mineraalvetest, eriti aga antimon
veest, millest olevat abi sapi vähendamisel organismis. Johannes 
Raicuse huvi mineraalvete vastu kajastasid ka tema varasemad 
tööd.43 Disputatsiooni lõpuosas ütleb autor, et mineraalvetega 
tuleks võrdsustada keva dine kaskede mahl, mida võiks nime
tada taimseks mineraalveeks. Johannes Raicus räägib oma dispu
tatsioonis eri nevate mineraalveevannide mõjust tervisele, osali
selt käib jutt nende haiguste ravist, mida nimetati disputatsiooni 
eelmises osas.44 

Johannes Raicuse tehtud järeldustele Tartu kandi vee kvaliteedi 
ja endeemiliste haiguste kohta leiab toetuspinna Hippokratese 
traktaadist „Õhust, veest ja elupaikadest”. Seal on mainitud nii 
sarnaseid sapist tingitud haigusi kui ka vee mõju tervisele sõltu
valt vee loomusest ja mineraalide sisaldusest vees.45

Johannes Raicus lähtub nii antiikaegsetest Hippokratese kui 
ka renessansiaegsetest Para celsuse ideedest ning arendab neid 
ka edasi. Lähtudes Johannes Raicuse teistes töödes kajastuvast, 
võib väita, et Johannes Raicuse esmane eesmärk töös „Disputatio 
physicomedica votiva …” ei olnud Tartu kandi looduslike olude 
käsitlemine, vaid iatrokeemilistest46 ravivõtetest kirju tamine. Tartu 
spetsiifilised tingimused andsid selleks järjekordse tõuke. 

Mineraale ja nende mõju ümbritsevale on Johannes Raicus käsit
lenud ka varasemates töödes. Viktor Kalnin on oma 17. sajandi 
Tartu Ülikooli arstiteadust puudutavas artiklis nimetanud 
balneoloogia pioneeriks Baltikumis Academia GustavoCarolina 

42  Samas, lk A3.
43  K. Rein. Arstiteadus, lk 69–77.
44  J. Raicus, P. Turdinus. Disputatio physicomedica votiva, lk A4.
45  Hippocrates with an English translation by W. H. S. Jones, vol. I. The Loeb 
Classical Library. Cambridge, London, 1984, lk 86–87.
46  Iatrokeemiline suund meditsiinis tekkis 16. sajandil ja eeldas, et tervist ja 
haigusi põhjustavad keemilised protsessid inimkehas. Suuna rajajaks peeti 
Paracelsust (1493–1541), kes algatas ka keemial põhineva farmakoloogia ja ravi.
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meditsiini professorit Lars Micranderit,47 kuid tegelikult leiab ka 
Johannes Raicuse tööst „Disputatio physicomedica votiva …” 
mõndagi, mida võiks balneoloogiaga seostada. Johannes Raicuse 
Saksamaal kirjutatud töödes on ravivannide osa tähtsus haiguste 
vastu võitlemisel veelgi tähtsamal kohal.48 Ära märkida võib 
sedagi, et mineraalvete uurimisega tegeles põhjalikumalt 17. sajandi 
tuntud rootsi loodusteadlane Urban Hjärne,49 kelle üli kooliõpingud 
algasid Tartus. 

Johannes Raicuse Tartus koostatud disputatsioon on huvipakkuv 
eelkõige kohalike olude kajastamise seisukohast. Tartu Gümnaa
siumi rektori Johannes Raicuse eesistumisel kaitstud „Loodustea
duslikmeditsiiniline pühendusdisputatsioon juba kerkivale Tartu 
uuele kuninglikule kolleegiumile” oli ainus väitekiri, mis kaitsti 
Tartu Güm naasiumis enne seda, kui Gustav II Adolf kirjutas alla 
Tartu Ülikooli asutamis ürikule. Võimalik, et kaitstud teadustöö 
oma ala väljapaistva esindaja sulest on seda otsust ka mõjutanud. 

Meditsiin Tartus Academia Gustaviana ajal
Tartu Ülikooli esimesed meditsiinitudengid 

ja arstiteadus põhikirja järgi
Seda, et kõigis „tõelistes” ülikoolides peab olema arstiteadus
kond, nägi ette Pariisi Ülikooli mudel.50 Tartu Ülikool oli õigu
poolest üks Euroopa väiksemaid. Academia Gustaviana perioodil 
oli seal korraga kohal kesk miselt 100 üliõpilast, parematel aegadel 
kuni 140.51 Teiste teaduskondadega võrreldes õppis 17. sajandil 

47  Tartu ülikooli ajalugu I 1632–1798. Koost. Helmut Piirimäe. Tallinn, 1982, 
lk 233–234.
48  K. Rein. Arstiteadus, lk 71–73.
49  S. Lindroth. Svensk lärdomshistoria, lk 514–515.
50  Maija Kallinen. Change and Stability. Natural Philosophy at the Academy 
of Turku (1640–1713). (Studia Historica, 51.) Helsinki, 1995, lk 63.
51  Arvo Tering. Eesti, liivi ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798. 
Tartu, 2008, lk 285.
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Tartu Ülikooli arstiteadus konnas väga vähe tudengeid. Mõni
kord õppisid Academia Gustaviana kas van dikud Tartus teistes 
teaduskondades, ent jätkasid mujal Euroopas õpinguid meditsiini 
alal. Academia Gustaviana meditsiiniüliõpilastena, kes hiljem ka 
arstidena tegutsesid, on seni mainitud kahte isikut – Freienwal
dest (Pommerist) pärit üliõpilast David Cunitiust ja Närkest (Root
sist) pärit tudengit Olaus Oesteniust.52 Esimese puhul on hiljem 
tekkinud kahtlusi tema võimaliku arstipraksise kohta.53 Academia 
Gustaviana kasvandikest, kes õppisid Tartus muudel aladel ning 
jätkasid teistes ülikoolides stuudiumi arstiteaduses, on mainitud 
Albert(us) Lantingit ja esimest lätlasest Tartu Ülikooli kasvandikku 
Jānis Reitersit,54 samuti on nimetatud Urban Hjärnet, Joachim(us) 
Lintzi ja Michael Gramanit.55 Lisada võiks siia veel Adam Schaf
feri nime.56 1634. aastal immatrikuleerus Tartu Ülikooli ka medit
siiniprofessor Johann Belowi vend Bernhard Below,57 kelle medit
siiniõpingud olid selleks ajaks tõenäoliselt juba lõppenud. 

Academia Gustaviana põhikirjast näh tub, et meditsiiniõpe 
oleks pidanud toetuma eelkõige antiikaegsetele autoriteetidele – 
Aristotelesele, Hippokratesele ja Galenosele.58 Kaasaegseid arsti
teadlasi ega moodsamaid vaateid meditsiinile ei ole põhikirjas 
nimetatud. Arstiteaduskondades õpetati 17. sajandil anatoomiat, 
kirurgiat, botaanikat, samuti füsioloogiat, patoloogiat, teraapiat 

52  A. Tering. Album Academicum, lk 114.
53  Arvo Tering. Baltimaade õpetatud arste koolitanud ülikoolid 17. sajandil 
ja 18. sajandi algul. – Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi 
suurriigis 16/17. sajandil III. Koost. Enn Küng. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 
17 (24).) Tartu, 2010, lk 310.
54  Арнис Виксна. О медиках Прибалтики – воспи танниках Густавианской 
и Густаво-Каролинской Академий в XVII – XVIII веках. – Tartu Ülikooli 
ajaloo küsimusi VI. Tartu, 1977, lk 80–81.
55  Arvo Tering. Tartu Ülikooli osa Eesti ja Liivimaa haritlaskonna kujunemises 
XVII sajandil ja XVIII sajandi algul. – Keel ja Kirjandus, 1982, nr 11, lk 595.
56  A. Tering. Album Academicum, lk 182.
57  Samas, lk 155.
58  Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academia Gustaviana). Tartu 
Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikiri. Tõlk. K. Sak, toim. M. Lepajõe. 
Ees ja järelsõna P. Järvelaid. Tartu, 1997, lk 56–57.
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ning rohuteadust.59 Academia Gustaviana põhikirjast ilmneb, et 
kõik need valdkonnad ei olnud Tartu Ülikoolis meditsiiniõppe 
puhul esindatud, näiteks kirurgiat ja füsioloogiat põhikirjas ei 
mainita. Samuti ei ole mainitud keemia õpetamist – vaidlused 
keemia osatähtsuse üle meditsiinis olid sel ajal väga aktuaalsed. 

Põhikirja järgi oli ette nähtud üks lahkamine aastas.60 Inimlaiba 
lahkamine oli tollal ühelt poolt kindlasti edu meelne samm arsti
teaduse õppimises, ent samas peeti inimese sisikonna demonst
reerimist publikule äärmiselt alandavaks ning seega võis selline 
kohtle mine olla osa karistusest kurjategijaile. Kuni 19. sajan
dini kehtinud tava järgi lahati vaid kurjategijate või väga vaeste 
inimeste laipu.61 

Academia Gustaviana perioodil kujundasid akadeemilist medit
siini Tartus meditsiiniprofessorid Johann Below ja Sebastian 
Wirdig, ametis olid nad vastavalt aastatel 1632–1642 ja 1647–1654. 
Ülikooli põhikirja järgi oleks pidanud ametis olema kaks meditsii
niprofessorit korraga,62 kuid see tingimus ei olnud kunagi täidetud 
ning vahel puudus meditsiiniprofessor hoopis. 

Johann Belowi ametiaeg
Johann Below (1601–1668) oli meditsiinidoktori kraadi kaitsnud 
Rostocki Ülikoolis 1628. aastal.63 Johann Below jõudis kahel korral 
olla Tartu Ülikooli rektor, seda aastatel 1634 ja 1640–1641.64 Tema 
aastapalk meditsiiniprofessorina oli 700 vasktaalrit.65

Johann Belowi töödest on praeguse seisuga teada vaid tema dokto
ritöö „De variolis et morbillis theses inaugurales” („Inauguraalteesid 

59  A. Tering. Baltimaade õpetatud arste, lk 281.
60  Constitutiones, lk 56–57.
61  M. Kallinen. Change and Stability, lk 234.
62  Constitutiones, lk 56–57.
63  I. Brennsohn. Die Aerzte Livlands, lk 94.
64  Sirje Tamul. Album Rectorum Universitatis Tartuensis 1632–1997. Tartu, 
1997, lk 20.
65  H. Piirimäe. Rootsi riigimajandus, lk 164.
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rõugetest ja leetri test”). Töös toetub autor eelkõige antiikaegsele 
kehamahlade teooriale.66 

Haritud doktorikraadiga mehed, nagu Johann Below, meelitati 
Tartusse soodsa lisateenistusega ning nad omandasid Liivimaal 
kõrge sotsiaalse positsiooni, olles samal ajal oma ala kõige välja
paistvamad eksperdid. Nii oli Johann Below lisaks meditsiinipro
fessori ametile Tartus veel ka linnaarst ja kuningliku õuekohtu 
medicus ordinarius (korraline arst).67 Linnaarsti kohustuste hulka 
kuulus ka apteekide inspekteerimine. 

Pärast oma Tartuperioodi suundus Johann Below 1642. aastal 
kõigepealt Riiga, kus ta viibis kuni järgmise aastani. Sel põhjusel 
on Johann Belowit püü tud seostada ka Läti meditsiiniajalooga.68 
Edasi kutsuti Johann Below aga Moskvasse, kuhu ta 1643. aasta 
märtsis reisis naise, tütre ja kuue teenriga ning kus ta töötas 
1651. aasta 16. detsembrini, olles Vene tsaaride Mihhail Fjodoro
vitši ning Aleksei Mihhailovitši ihuarstiks.69 Johann Belowi viima
seks elupaigaks oli tema sünni ja õpingutelinn Ros tock, kus ta 
suri 17. detsembril 1668. aastal.70 Rootsi biograafilises leksikonis 
on välja toodud tõik, et ehkki Johann Below ei olnud arstina vaba 
šarlatanlusest, oli ta väljapaistev praktik. Tsaari õukonnas viibi
misega jäädvustas ta end Venemaa meditsiiniajalukku.71 

Kuna Academia Gustavianas meditsiinitudengeid peaaegu 
polnudki, pidas Jo hann Below anatoomia ja botaanikaloen
guid teiste teaduskondade tudengitele.72 Ehkki Johann Belowi 

66  K. Rein. Arstiteadus, lk 44.
67  A. Tering. Tartu Ülikooli osa, lk 590.
68  Арнис Виксна.Тартуский университет и развитие медицины в Латвии. 
– Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi VI. Tartu, 1977, lk 35.
69  Sabine Dumschat. Ausländische Mediziner im Moskauer Rußland. Stuttgart, 
2006, lk 563.
70  I. Brennsohn. Die Aerzte Livlands, lk 94.
71  Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3 (BeckFriisBerndes). Redaktör B. Boëthius. 
Stockholm, 1922, lk 130–131.
72  A. Buchholtz. Verzeichniss sämmtlicher Professoren der ehemaligen 
Universi täten zu Dorpat und Pernau und der academischen Beamten. – 
Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Est, Liv und Kurland’s. Bd. 
VII, H. 1. Riga, 1853, lk 169.
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professuuri ajal ilmus Tartusse ka esimene meditsiinitudeng, ei 
kaitstud Tartus sel ajal siiski ühtki meditsiini dispu tatsiooni. 

Väidetavalt ei toimu nud Tartu Ülikooli põhikirjas ette nähtud 
lahkamisi 17. sajandi esimesel poolel kordagi.73 Viktor Kalnin aga 
kirjutab Academia Gus taviana aegse meditsiiniõppe kohta, et 
anatoomia õpetamise eesmärgil lahati seal kasse ja koeri ning 
tõenäoliselt sooritas neid lahanguid Johann Below, kes pidas loen
guid anatoomiast.74 Selle väite allikas jääb aga segaseks. Kalnin 
tugineb venekeelsele tekstile, mis räägib üldisemalt Academia 
Gustaviana ajaloost. Arstiteaduse kohta on seal öeldud, et medit
siini õppimine toimus primitiivselt ja anatoomiat olevat õpitud 
kasse ja koeri lahates. Seejuures ei olevat lahkamiste ja operat
sioonide eesmärk olnud teaduse tegemine, vaid lõbusate vaate
mängude pakku mine. Neist olevat tavaliselt eelnevalt linnaela
nikele teada antud ja uudis himulikke pealt vaatama kutsutud.75 
See info omakorda lähtub aga teosest „Eesti rahva ajalugu”76, kus 
puudub viide allikale. Seega ei ole mingit teaduslikku alust väita, 
et Johann Below Tartus rahva lõbustamiseks kasse ja koeri lahkas. 

Johann Belowi aegsele meditsiiniõppele Academia Gus tavianas 
heidavad siiski valgust tema ametiajal peetud kaks oratsiooni ehk 
akadeemilist kõnet, mis käsitlesid muu hulgas meditsiiniteemasid. 

Teoloogiatudeng Fridericus Heinius (Friedrich Hein) esitas aastal 
1637 oratsiooni „De medicina” („Meditsiinist”),77 teoloogiaüliõpi
lane Sigvardius (Segvardus) Olai Wallander aga kolm aastat hiljem 
(1640) oratsiooni „De homine” („Inimesest”).78 Ka Johann Belowi 

73  Henrik Sandblad. Om Dorpats universitet under dess äldsta skede 1632–
1656 .– Särtryck ur Lychnos, 1976, lk 228.
74  Tartu ülikooli ajalugu I, lk 230.
75  Рудольф Кенкмаа, Линда Эрингсон. Из истории Аcademia Gustaviana 
в Тарту (1632–1656). – Скандинавский сборник, II. Тарту, 1957, lk 172. 
76  Eesti rahva ajalugu, II. Toim. J. Libe, A. Oinas, H. Sepp, J. Vasar. Tartu, 
1933, lk 1137.
77  Kõne „Oratio de medicina” originaaleksemplar asub Stockholmi Kuning
likus Raamatukogus, trükitud on see Tartu Akadeemia trükikojas, kõne 
pikkus on 24 lehekülge.
78  Kõne „Oratio de homine” on samuti trükitud Tartu Akadeemia trükikojas 
ja selle originaaleksemplare on teada tervelt 4. Lähim asub Riias, Läti 
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professuuri aegsetes loodusteaduslikes töödes esines mõningal 
määral meditsiiniteemasid.79

Friedrich Heini kõne „Oratio de medicina” on peetud 31. oktoobril 
1637, kolm nädalat pärast esimese meditsiinitudengi David Cuni
tiuse immatrikuleerumist Tartu Ülikooli. Käsitlus toetub suuresti 
Piiblile ja antiikautoritele, meditsiinikoolkondade mainimisel on 
siiski ära toodud ka Paracelsuse kool kond, kuid pikemalt sellel 
ei peatuta. Olustikulise külje pealt rõhutab Friedrich Hein, et 
nakkused on viimasel ajal rännanud mööda asulaid ja paik kondi 
ning need inimestest tühjendanud. Surmavate haiguste hul gas toob 
ta välja palaviku, leepra ja katku, ränkade tõbede seas mainib ta 
veel vesitõbe ja tiisikust.80 

Friedrich Hein rõhutab, et „meie“ (s.o eurooplaste) juures on 
kiidu väärt, et paljud on pühendunud meditsiiniõpingutele. Ta 
kiidab Tartu meditsiiniolusid ja läbi viidud lahkamisi, kutsudes 
audi too riumi tunnistajaks. Autor ülistab Tartu mahedat kliimat, 
millest tulenevalt ravimtaimed selles kandis jõudsalt kasvavad.81 

Mõnevõrra groteskne on ülistada arsti teadust Tartus sellal, kui 
meditsiiniprofessor on viis aastat olnud ilma ainsagi üliõpilaseta. 
Kuna kõne autor väidab, et lahkamised toimuvad Tartus sageli, 
siis ilmselgelt ei ole tegemist inim laipade, vaid loomade lahkami
sega. Milliste loomadega täpselt, seda kõnes ei valgustata. Inim
laiba ana tomeerimine oleks tollal olnud sensatsioon ning suure 
tõenäosusega oleks see jäädvustunud kirjalikes dokumentides. 
Friedrich Heini oratsiooni võib tõlgendada kui katset Tartu tege
likke meditsiiniolusid ilustada. Arvestades selle tudengi tausta – 
ta oli pärit Rostockist nagu ka meditsiiniprofessor Johann Below 
ning lisaks veel Academia Gustaviana juuraprofessori Heinrich 
Heini poeg –, tundub see tõenäoline. Meditsiiniteemalise kõne 

Aka deemilises Raamatukogus, ülejäänud kolm Stockholmi Kuninglikus 
Raamatukogus, Uppsala Ülikooli raamatukogus ja Växjö raamatukogus. 
Kõne pikkus on 20 lehekülge. 
79  K. Rein. Arstiteadus, lk 94.
80  Friedrich Hein. Oratio de medicina. Dorpati Livonorum, 1637, lk A3 p.
81  Samas, lk B1.
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pidamisele andis ilmselt tõuke ka esimese meditsiinitudengi David 
Cunitiuse immatrikuleerumine Tartu Ülikooli. 

Teine teoloogiatudeng Segvardus Wallander pidas oma orat
siooni „De homine” 28. märtsil 1640 ning esmapilgul ei osuta miski 
selle kõne seostele arstiteadusega. Kõneleja toob näiteid antiik
kirjandusest ja Piiblist, osutamaks, et inimeste elu siinilmas on 
ebakindel ning inimesed ei tohi muutuda ülbeks.82 Ent seejärel 
asub kõneleja ülistama meditsiini, mis Jumala heakskiidul kaitseb 
inimese elu ja tervist.83 Sigvardius Wallanderi oratsiooni keskosa 
on kui ana toomilisfüsioloogiline kompendium, kus traditsiooni
line retoorika on unus tatud.84 Sigvardius Wallanderi võib ilmselt 
pidada tudengiks, kes tõesti tundis huvi meditsiiniteemade vastu 
ja käis Johann Belowi loengutel ning kasu tas oratsiooni esita
misel võimalust omandatud teadmisi demonstreerida. See kõne 
näitab, et Aca demia Gustavianas Johann Belowi professuuri ajal 
anatoomialoenguid tõesti peeti. Teadmised meditsiini vallas olid 
Segvardus Wallanderil märksa põhjalikumad kui Friedrich Heinil. 

Sebastian Wirdigi ametiaeg 
Pärast Johann Belowi lahkumist 1642. aastal oli meditsiiniprofes
sori koht Aca demia Gustavianas viis aastat vakantne. Seejärel oli 
aastatel 1647–1654 sellel ameti kohal Sebastian Wirdig (1613/1615–
1687), kes kaitses medit siinidoktori kraadi 1644. aastal Königs
bergi Ülikoolis.85 Sebastian Wirdigi aasta palk Tartu Ülikoolis oli 
350 hõbetaalrit.86 Tava line professoripalk Academia Gustaviana’s 
oli tollal 400 hõbetaalrit aastas ning see oli ette nähtud seitsmele 

82  Sigvardius Wallander. Oratio de homine. Dorpati Livonorum, 1640, lk A3.
83  Samas, lk B2–B3 p.
84  H. Sandblad. Om Dorpats universitet, lk 219.
85  Johann Friedrich von Recke, Karl Eduard Napiersky. Allgemeines Schrift
steller und GelehrtenLexikon der Provinzen Livland, Ehstland und Kurland. 
Bd. 4. Mitau, 1831, lk 536.
86  J. Vasar. Tartu ülikooli ajaloo allikaid, lk 170, 179.
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professo rile.87 Aastatel 1650–1651 oli Sebastian Wirdig õppeasu
tuse rektor.88

Sebastian Wirdigi Königsbergis kaitstud väitekiri kandis peal
kirja „Disputatio de palpitatione cordis cum positionibus 40 inter 
medicos frequenter controversis sub finem annexis” („Disputat
sioon südame pekslemisest koos neljakümne arstide hulgas sageli 
vastuolulise arva musega, mis on lisatud lõppu”). Sebastian Wirdigi 
doktoritöö toetub eelkõige antiikaegsele kehamahlade teooriale ja 
antiikautoritele. Samuti võib nentida, et 17. sajandi suurest avas
tusest meditsiini vallas, nimelt vere ringe olemasolust,89 ei olnud 
Sebastian Wirdig midagi kuulnud. 

Venemaa poolt ähvardava sõja kartuses suundus Sebastian 
Wirdig 1654. aastal Rostocki.90 1655. aastal asus ta tööle Ros tocki 
Ülikooli vakantsel meditsiiniprofessori kohal, hiljemalt aastast 
1671 sai temast ühtlasi MecklenburgGüstrowi hertsogi Gustav 
Adolfi ihuarst.91 

Kuulsaks sai Sebastian Wirdig 1673. aastal Hamburgis ilmunud 
teosega „Nova medicina spirituum …” („Uus vaimumeditsiin …”), 
mille ta andis välja Londoni Kuningliku Seltsi kaudu.92 Raamat 
käsitles nö spirituaalpatoloogiat ja rõhutas psüühika tähtsust 
inimese tervisele. Seda teost hinnati Tartus ka Academia Gustavo-
Carolina päevil.93

Sebastian Wirdig on esimene arstiteaduskonna professor, kelle 
meditsiini loengud kajastuvad ka Academia Gustaviana loen
gute kataloogis. Selle järgi on Sebastian Wirdig novembrist 1651 

87  H. Piirimäe. Rootsi riigimajandus, lk 64–165. Need seitse professorikohta 
olid: esimene juuraprofessor, loogika ja eetikaprofessor, astronoomia ja 
füüsikaprofessor, heebrea ja kreeka keele professor, ajaloo ja poliitikaprofessor, 
kõnekunsti ja poeetikaprofessor ning geomeetria ja aritmeetikaprofessor. 
Meditsiiniprofessorist vähem said palka teine teoloog ja teine jurist (300 
hõbetaalrit aastas).
88  S. Tamul. Album Rectorum, lk 27.
89  Vereringe avastas 1628. aastal inglise arst William Harvey (1578–1657).
90  I. Brennsohn. Die Aerzte Livlands, lk 433. 
91  J. F. v. Recke, K. E. Napiersky. Allgemeines, lk 536.
92  Samas, lk 536–537.
93  Tartu ülikooli ajalugu I, lk 233.
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novembrini 1652 käsitlenud oma loengutes psühhiaatrilisi prob
leeme. Märgitakse, et meditsiiniprofessor Sebastian Wirdig selgitab 
terve mõistuse tunnuseid, kujutluse ja mõistuse häirete sümpto
meid, mäluhäireid, deliiriumi, melanhooliat, maaniat ja marutõbe 
ehk veekartust.94 Selle info põhjal on Sebastian Wirdigit peetud 
psühhiaatria õpetamise alustajaks Tartu Ülikoolis.95

1653. aastal trükitud loengute kataloogis on öeldud, et Sebastian 
Wirdig käsitleb üldmeditsiini teooriat.96 See on ka viimane jälg 
meditsiiniloengutest Academia Gustavianas. 1655. aastast päri
nevas loengute kataloogis on vaid mainitud, et Tartus meditsiini
pro fessor puudub.97 

Sebastian Wirdigi ametiajal 1651. aastal jõudsid Academia Gusta
viana raamatukokku mõned meditsiiniteosed, teadaolevalt varem 
meditsiinikirjandust Tartu Ülikooli raamatukogus ei olnud.98

Sebastian Wirdigi professuuri ajal kaitsti tema eesistumisel 
Academia Gus tavianas kaks meditsiinidisputatsiooni. Pealkir
jast lähtuvalt võib neid pidada ka selle õppeasutuse ainsateks 
meditsiinitöödeks – s.o need on ainsad Academia Gustaviana 
tööd, mille tiitellehele on märgitud „disputatio medica“. Esimene 
Sebastian Wirdigi presideerimisel kaitstud väitekiri oli filosoo
fiatudeng Andreas Arvidi disputatsioon „De natura et constitu
tione medicinae” („Meditsiini olemusest ja ülesehitusest”), kaitstud 
1648. aastal.99 Teine disputat sioon, meditsiinitudeng Olaus Nicolai 
Oesteniuse väitekiri „De dysenteria” („Düsenteeriast”), on kaitstud 
1651. aastal.100 Mõlema meditsiini disputatsiooni juurde on märgitud, 

94  J. Vasar. Tartu ülikooli ajaloo allikaid, lk 181.
95  Юри Саарма, Элмар Кару.  Раз витие психиатрии в Тартуском 
Университете. Таллин, 1981, lk 5.
96  J. Vasar. Tartu ülikooli ajaloo allikaid, lk 183.
97  Samas, lk 185.
98  Tartu ülikooli ajalugu I, lk 251.
99  Disputatsiooni pikkus on 28 lehekülge ning ainus säilinud originaal eksemp
lar asub Helsingi Ülikooli raamatukogus.
100  Disputatsiooni pikkus on 12 lehekülge, säilinud originaal eksemp larid 
asuvad Helsingi Ülikooli raamatukogus, Stockholmi Kuninglikus Raa matu
kogus ja Uppsala Ülikooli raamatukogus.
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et selle üle väidelnud tudeng on töö „auctor et respondens“ (autor 
ja respondent).

Andreas Arvidi oli hilisem Rootsi luuleteoreetik, kes oma mitme
külgsuses võis nähtavasti ükskõik mis teemal esineda. Käesolev 
28leheküljeline disputatsioon on ühtlasi mahukaim Academia 
Gusta viana aegne meditsiinitöö. Andreas Arvidi õpinguteaeg 
Academia Gusta viana filosoofiateaduskonnas langes suuresti 
aega, kus Tartus meditsiiniprofessor puudus. Kuna ka tema muud 
kirjutised ja talle Tartus pühendatud luuletused peegeldavad 
huvi meditsiini vastu, siis on võimalik, et ta plaanis selles vald
konnas õpinguid jätkata.101 Andreas Arvidi annab oma disputat
siooni esimeses osas meditsiini definitsiooni, teises põhjused ning 
kolmandas selgitab meditsiini jaotusi. Väitekirja lõpus küsib autor, 
kas arst saab olla keegi, kes pole filosoof, ning annab sellele küsi
musele eitava vastuse.102

Kirjeldatud tüüpi arstiteaduslikud tööd, mis defineerivad medit
siini kui nähtust, olid sel ajal tavalised ka mujal Euroopas ning 
Andreas Arvidi disputatsioon näitab, et meditsiinist on võimalik 
rääkida 28 lehekülje ulatuses, mainimata seejuures ühtegi haigust. 

Järgmine meditsiinidisputatsioon kaitsti Tartus 1651. aastal. 
See oli ühtlasi aasta, mil Sebastian Wirdig oli Academia Gusta
viana rektor ning Olaus Nicolai Oestenius (1625–1682) oli ilmselt 
tema ainuke medit siinitudeng. Disputatsioon „De dysenteria” on 
ka ainus Rootsiaegse Tartu Ülikooli esimese tegevusperioodi 
meditsiinitöö, mille üle on väidelnud arstiteaduskonna üliõpi
lane. Hiljem, aastal 1657 promoveerus Olaus Oestenius Helmstedti 
Ülikoolis meditsiinilitsentsiaadiks dissertatsiooniga „Disputatio 
medica de arthritide” („Meditsiinialane disputatsioon artriidist”)103 
ning töötas linnaarstina Göteborgis.104 

101  K. Rein. Arstiteadus rootsiaegses, lk 131.
102  Sebastian Wirdig, Andreas Arvidi Stregnensis. Disputatio medica de natura 
et constitutione medicinae. Dorpati Livonorum, 1648, lk A2–D2.
103  Michaela Triebs. Die Medizinische Fakultät der Universität Helmstedt 
(1576–1810). Wiesbaden, 1995, lk 147.
104  A. Tering. Album Academicum, lk 254.
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Disputatsioon „De dysenteria” defineerib düsenteeriat ehk verist 
kõhutõbe, toob välja selle põhjused, sümptomid ja ravi. Autor räägib 
erinevate düsen teeria vormide äratundmisest ja diagnoosimisest, 
ta rõhutab, et kibedad ja rikutud kehamahlad peab düsenteeria 
korral eemaldama ning nende kibedust tuleb leevendada. Disputat
sioonis on öeldud, et düsenteeriat esineb peamiselt sügisel, sageli 
põhjustab seda sügiseste puuviljade söömine, kuhu võib hõlpsasti 
tungida sapp.105 

Academia Gustaviana päevil koostatud meditsiinidisputatsioonid 
ei sarnane teineteisega sisu ega stiili, küll aga tsiteeritud autorite 
poolest. Arvatavalt on see mõlema töö eesistuja meditsiinipro
fessor Sebastian Wirdigi mõju. Kahjuks kohalikud olud neis dispu
tatsioonides ei kajastu. 

Sebastian Wirdigi professuuri kohta on eespool mainitud teiste 
meditsiini professoritega võrreldes andmeid säilinud kõige rohkem 
– dokumenteeritud on mõningate tema loengukursuste sisu ning 
eksisteerib kaks tema eesistumisel peetud meditsiinidisputat
siooni. Psühhiaatrilisi probleeme, mille vastu ta ise paistis huvi 
tundvat, neis ei esine. Ent kui Johannes Raicus ja Johann Below 
olid Tartus aktiivsed ka muudes ametites ning osalesid ülikooli 
probleemide lahen da misel, siis Sebastian Wirdigi kohta on selli
seid andmeid vähe. 

Kokkuvõte
Teadaolevalt olid esimesed Euroopast tulnud ravijad Tartus kesk
aegsete kloostrite mungad ja nunnad. Kohalike elanike ravivõtete 
kohta paraku andmed puuduvad. Akadeemilist meditsiini106 esin
dasid enne Tartu gümnaasiumi ja ülikooli asutamist apteekrid ja 
rändarstid. Esimene apteek rajati Tartusse 1422. ja 1430. aasta vahel. 

105  Sebastian Wirdig, Olaus Oestenius. Disputatio medica de dysenteria. 
Dorpati Livonorum, 1651, lk A2–B2.
106  Täpsemalt varauusaegse akadeemilise meditsiini kohta Tartus ja mujal 
vt: Kaarina Rein. Akadeemiline meditsiin Tartus 17. sajandi esimesel poolel. 
– Eesti Arst, 2012, nr 6, lk 294–303.
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Rootsiaegse gümnaasiumi rajamisest saadik esindasid õpetatud 
arste Tartus ülikooliga seotud meditsiini professorid. Rootsiaegse 
Tartu Ülikooli esimese tegevusperioodi puhul puuduvad märkimis
väärsed seosed ülikoolis toimuva ja linnas aset leidva vahel. Kuigi 
hilisemal Academia GustavoCarolina perioodil olid ülikooli medit
siiniprofessorid tihe dalt seotud linnaapteegiga,107 pole Academia 
Gustaviana ajast selliseid andmeid. Meditsiini olukord ülikooli
eelses Tartus ei erinenud ilmselt märkimisväärselt teiste sama
aegsete PõhjaEu roopa linnade omast.

Esimesed Tartu meditsiiniprofessorid olid pärit saksa kultuuri
ruumist. Aastatel 1630–1656 jõudis Tartus töötada kolm meditsii
niprofessorit – Johannes Raicus, Johann Below ja Sebastian Wirdig. 
Esimene tegus meditsiiniprofessor oli Tartus olemas küll juba 
Rootsiaegse gümnaasiumi päevil ning seega oli tulevase medit
siiniõppe algus igati paljutõotav, ent Academia Gustaviana paaril 
viimasel tegevusaastal oli meditsiiniprofessori koht vakantne, 
samuti oli see nii professorite Johann Belowi ja Sebastian Wirdigi 
ametiaegade vahele jäävail aastail. 

Tartus 17. sajandi esimesel poolel esitatud meditsiinitööde läbi
töötamine näitas, et esimene meditsiiniprofessor Johannes Raicus 
oli pigem Paracelsuse õpetuse ja iatrokeemia pooldaja, järgmised 
kaks – Johann Below ja Sebastian Wirdig – aga antiikaegse keha
vedelike doktriini poolehoidjad. 

17. sajandi esimesel poolel ametisse astunud arstide õpingute ajal 
ei olnud uued teedrajavad ideed, nagu William Harvey vererin
geõpetus või kartesiaanlus, veel jõudnud avaliku diskussioonini.

Johannes Raicus oli saavutanud oma maine enne Tartusse tulekut 
ning Tartuperiood oli tema karjääri lõppfaas. Arvestades Johannes 
Raicuse tausta, oleks ta pikema eluea korral Academia Gustaviana 
arstiteaduskonda tõenäoliselt edukalt arendanud ning meditsiini
töid oleks sealt võrsunud oluliselt rohkem. Võib öelda, et Johannes 
Raicuse surm 1632. aastal pärssis märkimisväärselt Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna arengut. Academia Gustaviana kahest medit
siiniprofessorist ei olnud kumbki Tartusse saabudes väljapaistev 

107  Tartu ülikooli ajalugu I, lk 234–237.
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teadlane, nad olid äsja doktorikraadi kaitsnud noored arstid. Tartus 
töötamine oli neile pigem hüppelauaks parema tööpaiga saami
seks. Küll aga saavutasid nad tunnustuse hiljem – Johann Below 
Venemaa tsaaride ihuarstina, Sebastian Wirdig aga Rostocki 
Ülikooli meditsiiniprofessorina. 

Tartus ei olnud 17. sajandil kliinilist õpet, professorite ajutise 
puudumise ja meditsiinitudengite vähesuse tõttu oli ka õppetöö 
lünklik. Need vähesed üliõpilased, kes lootsid arstidena tööd leida, 
läksid õppima tolleaegsetesse parimatesse ülikoolidesse, kus oli 
olemas anatoomikum või koguni kliinik.

Eeltoodust nähtub, et ülikooli asutamine 1632. aastal ei toonud 
olulisi muudatusi Tartu meditsiiniellu. Pigem tähistab see aasta 
Eesti arstiteaduse vallas esimese Tartu meditsiiniprofessori surma
aastat. 

Artikkel on valminud Eesti Teadusfondi grantide nr 9098 ja 8341 toel.

European Medicine in Tartu from the Middle 
Ages to the Middle of the 17th Century

Summary
The history of European medicine in Tartu begins with medi
eval monastic medicine. There is data about an infirmary and an 
almshouse at the Church of the Holy Ghost, which were probably 
founded in the middle of the 13th century. A hospital for leprous 
patients seems to have been founded at the same time. The first 
pharmacy in Tartu was founded between 1422 and 1430. Up to the 
beginning of the 17th century, the owners of the pharmacy were 
the only representatives of academic medicine in Tartu. 

Academic medical education in Tartu had its beginnings with the 
academic gymnasium founded in 1630 and the University founded 
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in 1632. One of the three higher faculties at the University of Tartu 
at that time was the Faculty of Medicine. It was planned to have 
two professorships, although in reality only one professor of medi
cine was employed. The model of the University of Paris demanded 
that all “real” universities have a medical faculty.

Only two names have been mentioned from among those who 
studied medicine at Academia Gustaviana and were later active as 
physicians – David Cunitius and Olaus Oestenius. The University 
of Tartu had no anatomical theatre, botanical garden or clinic. 
According to the constitution of the University, the teaching of 
medicine was based on ancient authors and their commentaries. 
Study of chemistry was not included in the curriculum of the 
Medical Faculty, although it was widely discussed in Europe at 
that time. 

The activities in the field of medicine in Tartu from 1630–1656 
were influenced by three professors of medicine – Johannes Raicus 
(ca. 1580–1632), Johann Below (1601–1668) and Sebastian Wirdig 
(1613 or 1615–1687). They had all studied in Germany. In Tartu they 
became part of the emerging circle of local intellectuals. 

Johannes Raicus was Rector of the Gymnasium of Tartu and 
presided the first scientific work connected with the University of 
Tartu. During his earlier career in Germany, Prussia and Sweden, 
he had already published research papers. 

The circumstances of Johannes Raicus’ death in Tartu are quite 
unclear. The last document written by him which proves he is 
still alive is a letter written in Tartu to Axel Oxenstierna on June 
13th, 1632. 

Johannes Raicus’ background would have made the successful 
development of the Medical Faculty at Tartu’s Academia Gustaviana 
possible. It can be said that his death in 1632 hindered the devel
opment of the faculty considerably. The disputation of Johannes 
Raicus Disputatio physico-medica votiva εἰς ἱέρωμα surgenti jam 
Dorpati novo collegio regio differs from the medical works of the 
Swedish University of Tartu, as it reflects local health conditions 
and potential endemic diseases.
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Neither of the two professors of medicine at Academia Gusta-
viana – Johann Below or Sebastian Wirdig – were renowned scien
tists when they came to Tartu, and their careers in Tartu were 
just springboards for them to achieve better positions. Before their 
arrival in Tartu, they had defended their doctoral theses, which 
primarily revealed the ancient humoral, pathological approach to 
medicine. During the professorship of Johann Below, two orations 
of medical content were presented and there are two medical dispu
tations from the professorship of Sebastian Wirdig in Tartu. 

When the learned doctors acquired their posts in Tartu in the 
first half of the 17th century, new epochbreaking ideas like William 
Harvey’s doctrine n the circulation of blood or Cartesianism were 
not openly discussed yet. 

There were not many changes in the field of medicine in Tartu 
in connection with the foundation of the University. Academic 
medicine was not connected with the rest of the medical institu
tions, i.e. the pharmacy or hospital. Most healing work was still 
done by local surgeons and barbers. 


