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terapiiznanychówcześnieźródeł.Niecokrótszenotyzamieszczonookilkunastujesz-
czelekarzach,którzywróżnymstopniuwiązaliswojelosyzuzdrowiskiem.
 Wrozdzialetrzecimuwagęczytelnikaskierowanonapraktykęotolaryngologiczną
wiążącąsięściśleztradycjąDruskiennikoraznasławnyzarównozewzględunado-
skonałąorganizację,jakizracjiosobyjegopatronki,doktorEugeniiLewickiej,zakład
leczniczy.Niemniejciekawierysujesięrozdziałczwartyzatytułowany„Kuracjusze
uwód”otwierającyprzednamidrzwidoświatapacjentówichorych,wtymrównież
tychznanych,natrwałewpisanychdohistoriipolskiejkultury;JózefaIgnacegoKra-
szewskiegoiElizęOrzeszkową.Ważnymprzypomnieniemsąlosypóźnopowstałe-
go,gdyżdopierow1926roku,TowarzystwaLekarskiegoDruskiennickiego,którego
historiagwałtowniesięurywaw1939roku.Dopełnieniemcałościjestrozdziałszósty
iostatni,naktóryskładająsięszkicepoświęconeuzdrowiskomwBirszantach,Sto-
kliszkachiNiemonajciach.Książkęopatrzonoteżkrótkimposłowiem.
 Mocnąstronąrecenzowanejksiążkijestczęstepowoływaniesięnatekstyźródło-
wewrazzichanalizą.Wzgodziezprzyjętymizasadamidlaopracowańbadawczych
dobrze wykorzystano dostępną bibliografię. Całość opatrzono dodatkowo ponad
trzydziestomarycinami,coniewątpliwiepozwalaodbiorcy jeszcze lepiejwczućsię
wklimat tamtego, istniejącego jużwyłącznienakartachpapieru ikliszach fotogra-
ficznychświata.Jakzostałotowyraźniepodkreślonewewstępieprzezredagującego
całośćAndrzejaKierzkawprowadzonopewnekorektywstosunkudooryginalnych
tekstówartykułów, tak abyuniknąćniepotrzebnychpowtórzeń iujednolicić całość
podwzględemstylistycznym.Niezdecydowanosięnatomiastnaujednoliceniestruk-
turyprzywoływanychcytowań,zachowującjewtakiejformie–przypisydolnelub
końcowyzbiórpiśmiennictwa,jakienarzuconebyłyautoromtekstówprzezwymogi
poszczególnychredakcjiczasopism.Jakkolwiekniepowinnotonadmiernieprzeszka-
dzaćwsamejlekturzeksiążki,tojednakprzezmetodologicznychpurystówmożebyć
postrzeganejakouchybienie.Niezmieniatowniczymdobregowrażeniajakiezesobą
niesielekturaposzczególnychrozdziałów.Napewnowartopotępozycjęsięgnąć.
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 NiemieckieTowarzystwoPneumonologiiiChoróbUkładuOddechowego(Deut-
scheGesellschaftfürPneumologieundBeatmungsmedizin)postanowiłorozliczyćsię
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z trudną kartą przeszłościNiemiec, jaką były zbrodnie lekarzypopełnionew imię
wiernościnarodowemusocjalizmowiorazrolalekarzywbudowiepotęgiIIIRzeszy.
Wysiłki na rzeczwprowadzenia ideologii domedycyny są podejmowane i dzisiaj,
dlatego praca zbiorowa „Die Lungenheilkunde imNationalsozialismus”może sta-
nowićpunktwyjściowydoponadczasowychrozważańetycznych i lekarskich, jed-
nakniedlategozaciekawia.Dlapolskichczytelnikówistotnejestto,jakwspółcześni
Niemcy,itowywodzącysięzkręgówakademickich,awięcwjakimśstopniuopinio-
twórczych,podchodządozbrodnipopełnianychprzezniemieckichlekarzypodczas
IIwojnyświatowej.
 Redaktorami książki (a także jej autorami) jest dwóch zasłużonych profesorów
pneumonologii,RobertLoddenkemperzBerlinaiNikolausKonietzkozEssen,atakże
VeraSeehausen,germanistkaiarchiwistkaInstytutuHistoriiMedycynyiEtykiwMe-
dycynieCharité–UniversitätsmedizinwBerlinie.Wgronieautorówznalazłosiętak-
żeośmiuinnychnaukowców,przeważniehistorykówlublekarzyspecjalizującychsię
whistoriimedycyny.Wcześniejpodobnerozliczeniaznazizmemprzeprowadzilinie-
mieccylekarzeinnychspecjalności,m.in.interniści.Monografiamasolidnepodstawy
archiwalne.
 KsiążkaukazałasięstaraniemNiemieckiegoTowarzystwaPneumonologiiiCho-
róbUkładuOddechowegoiperspektywaprzemianruchunaukowegopneumologów
iftyzjatrówwyznaczyłaperspektywęksiążki.Punktemwyjścia jestwysokiodsetek
zachorowań na gruźlicęw dziewiętnastowiecznych Prusach, a następnie kamienie
milowedziejówwalkizgruźlicą.Byłynimi:słynnywykładRobertaKochaoetiologii
gruźlicywygłoszonyw1892r.,wprowadzeniepromienirentgenowskichdodiagno-
stykichoróbpłuc, rozwój lecznictwauzdrowiskowego i torakochirurgii,awkońcu
powstanie Niemieckiego Centralnego Komitetu Zwalczania Gruźlicy (Deutsches
Zentralkommitee zur Bekämpfung der Tuberkulose), w którego działalności Koch
uczestniczył, oraz Niemieckiego Towarzystwa Gruźlicy (Deutsche Tuberculose-
Gesellschaft).
 W opis dalszychwydarzeńwpleciono corazwięcejwątkówpolitycznych doty-
czącychokresuRepublikiWeimarskiej, a gdyprzestała istnieć – IIIRzeszy. Florian
BrunsiNikolausKonietzkowyjaśniliokoliczności,wktórychdokonywałosięupoli-
tycznieniemedycyny,awięc:jakpozbawionoprawiwypędzonolekarzyżydowskich
orazprzeciwnychnarodowemusocjalizmowi, jakieznaczeniedla reorientacji etosu
lekarskiegomiaławprowadzonaprzeznazistówustawaz 1935 r.,wreszcie, jakhi-
gienarasyzostałauznanazanowądziedzinęmedycynynaukowejijakwimięwalki
zchorobamipłucprzeprowadzanozbrodniczeeksperymentynawięźniachwobozie
koncentracyjnymwDachau.
 Mniej znane polskim czytelnikom fakty przedstawił Florian Brunsw rozdziale
poświęconymczasopismu„Zeitschrift fürTuberkulose”,któreredagowalizwiązani
zeszpitalemMoabitorazInstytutemRobertaKochawBerlinielekarzepochodzenia
żydowskiego.W1933r.musieliodejść,a ichmiejscezajął lekarzeksponującyswo-
je przekonania nazistowskie. Z kolei Robert Loddenkemper obszernie przedstawił
epidemiologięgruźlicywczasachnarodowegosocjalizmu,analizującnietylkodane
statystyczne z Berlina, ale też fragmentaryczne informacje o przypadkach gruźlicy
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wobozachpracyprzymusowej,koncentracyjnychi jenieckich.Rozwójmetodzwal-
czaniagruźlicysyntetycznieopisałN.Konietzkoprzywspółudzialeinnychautorów.
Niepominęliniczego,omówilizakładaniesanatoriów,stacjiopiekinadgruźlikami,
pierwszenieudaneszczepionki,torakoplastykę,wynalazek„żelaznychpłuc”,wykła-
dyhigienyetc.Przedstawionowystępowaniegruźlicywobozachpracyprzymusowej
naterenieNiemiec,gdzieznajdowalisięgłówniePolacyiRosjanie,aletakżeFrancuzi,
BelgowieiCzesi.Budowanodlanichlazarety,wktórychnajciężejchorychzabijano
wstrzykiwaniemtrucizny.WedługJohannesaDonhausera,wtensposóbzamordowa-
nookoło400zblisko10tysięcychorychnagruźlicęrobotnikówprzymusowych.Przy-
pomniałon(tematpojawiasięteżwrozdzialepióraAstridLey)eksterminacjętysięcy
chorychnagruźlicęwKrajuWarty,nacowyraziłzgodęHimmler.
 EkonomiczneaspektynazistowskichstrategiiwalkizgruźlicąopisałPatrickBern-
hard.ŚmierćchorychstanowiłakorzystnądlaIIIRzeszyalternatywęrentysocjalnej.
NatomiastAstridLeyskupiłasięnagruźlicyjakouzasadnieniuzbrodnipopełnianych
przez lekarzy.Podnadzorem lekarzychorychnagruźlicęzagazowywano tlenkiem
węgla w komorach gazowychwHartheim, Bernburg i Pirna-Sonnenstein. Rozpo-
znanie gruźlicy u brzemiennej kobiety było dla niemieckich lekarzy wskazaniem
doprzerwaniaciąży.Osobnyrozdział tozbrodniczadziałalnośćlekarzywobozach
koncentracyjnychw Sachsenhausen, gdzie przeprowadzano eksperymenty z lecze-
niemgruźlicy,orazwobozachwBuchenwaldzie,NeuengammeiDachau,gdziepod
nadzoremHimmleratestowanopseudo-lekiprzeciwgruźlicze.Lekarzeosobiścieod-
powiadali zauśmiercanieofiar tycheksperymentów, takżedzieci.Wdalszych roz-
działachm.in.ThomasBeddieswykazałróżnemetodyzwalczaniagruźlicywTrzeciej
Rzeszy,wtymsterylizacjędzieci.
 Wksiążcezawartoteżbiografietrzechwybitnychlekarzywspierającychnarodowy
socjalizmiodgrywającychrolęwwalcezgruźlicą,atakżeprzedstawionoepidemio-
logięgruźlicypodczas IIwojnyświatowej.Dziełokończyopispowojennychkarier
lekarzyzaangażowanychwwalkęzgruźlicąwczasachnazizmu,atakżekonkluzje
końcoweorazindeksy.
 Niemcychętnieodcinająsięodpewnychokresówwłasnejprzeszłościposługując
siękategorią „narodowego socjalizmu” jakowyjaśnieniem, czywręczusprawiedli-
wieniem, zbrodni popełnianych przez jednostki. Omawiana monografia dostarcza
wiedzyowielunieznanychfaktach,ainneporządkujewlogicznywywód.Mazatem
dużąwartośćpoznawczą, aleniedostarczaodpowiedzinakluczowepytaniepoja-
wiającesięwtrakcielektury,amianowiciejaklekarzmożewswoimsumieniupodej-
mowaćdecyzjęozabiciuchorego.Teza,żewszystkiemuwinienjesttotalitaryzm,nie
przekonuje.
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