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Geschichte der Medizin. Herausgeber Dietrich Tutzke. Berlin 1980. VEB V er
lag Volk und Besundheit. 8° 247 ss. + ilustr.
Książka ta jest podręcznikiem dla studentów m edycyny i stomatologii, lekarzy
i pracowników służby zdrowia. Jest to już drugi podręcznik historii m edycyny —
w ydany w ostatnich latach w Niem ieckiej Republice Dem okratycznej. Pierw szym
była publikacja Aleksandra Mettego i Ireny Winter pt. Geschichte der Medizin.
Einführung in ihre Grundzüge (Berlin 1968); dodajmy, iż jest ona już wyczerpana.
W spółautorami niniejszego podręcznika są Georg Harig, Dietrich Tutzke i Ire
na Winter — pracownicy naukowi w Institut für Geschichte der Medizin des B e
reites Medizin (Charite) der Hum bold-Universität zu Berlin. 75% książki m ówi o
rozwoju m edycyny powszechnej od czasów grecko-rzym skich do współczesnych.
Pozostała część dotyczy organizacji ochrony zdrowia. W publikacji znajdujem y roz
działy zarówno traktujące o studiach m edycznych w różnych okresach historycz
nych jak i o powstaniu pierwszych dyscyplin medycznych: anatomii, epidem iologii,
fizjologii, chirurgii, biologii, patologii, bakteriologii, m edycyny społecznej. Jednakże
książka jest bardzo zwięzła — wiadomości podaje w dużym skrócie i w yselekcjono
waniu; napisana przystępnie, można powiedzieć: popularnie. Toteż w iększym jej
walorem niż treść są zamieszczone w niej ilustracje. Ilustracji tych jest 61, poka
zują m.in. narzędzia i aparaty m edyczne oraz dawne zabiegi. Wydano je — jak i
całą książkę — na kredowym papierze. Należy podkreślić z uznaniem, że nie są
one stereotypowe; są przy tym tak wyraźne, iż można z nich robić reprodukcje.
Książka zamyka w ykaz literatury (ale polskich prac w nim nie spotykamy) oraz in 
deks nazwisk i indeks rzeczowy.
Książka dobrze się prezentuje. Nie tylko bowiem papier ma dobry, ale i este
tyczną płócienną okładkę.
Teresa Ostrowska
(Warszawa)

Festschrift für Erna L esky zu m 70. Geburtstag. Herausgegeben von Kurt Ganziger, Manfred Skopec, Helmut W yklicky. Institut für Gechichte der Medizin. V er
lag Brüder Hollinek. Wien 1981 8° 212 ss.
W ydawnictwo to ukazało się z okazji jubileuszu 70-lecia Erny Lesky, zasłużo
nego w iedeńskiego historyka medycyny. Erna Lesky, z domu K lingenstein urodziła
się dnia 22 maja 1911 r. w Hartbergu (Steiermark). Dyplom lekarski uzyskała w
1936 r. w Wiedniu. W 1939 r. poślubiła Albina Leskiego. N astępnie w Innsbrucku
odbyła studia filologiczne. W 1949 r. osiadła w Wiedniu. Tam uzyskała w 1956 r.
stopień doktora filozofii, a w 1957 r. habilitow ała się z historii m edycyny. Dnia 1
października 1960 r. objęła kierownictw o w iedeńskiego Instytutu Historii M edycy
ny. N ajważniejsze jej prace — to: Arbeitsmedizin im 18. Jahrhundert. W erksarzt
und A rbeiter im Quecksilbergwerk Idria (Wien 1956); österreichisches Gesundheit
swesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus (Wien 1959) i Die Wiener m e 
dizinische Schule im 19. Jahrhundert (Graz-Köln 1965, 1978). W 1965 r. została
członkiem Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, a w 1978 r. otrzym a
ła doktorat honoris causa na Wydziale Lekarskim w Zurychu. Na em eryturę przesz
ła w 1979 r.; przeniosła się wówczas do Innsbrucku.
W ydawnictwo zawiera fotografię Erny Lesky, jej krótki życiorys napisany przez
wydawców, a następnie 18 artykułów — pisanych przez autorów z Austrii, Czecho
słowacji, Francji, N iem ieckiej Republiki Federalnej, Stanów Zjednoczonych, Szw aj
carii, Węgier i Włoch w językach: angielskim , niem ieckim i francuskim. Zam iesz
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