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Tłumaczenie książki Thomas Goetza dotyczącej przełomowych odkryć końca XIX 
wieku ukazało się w Polsce rok po pierwszym wydaniu w USA. Polski tytuł nie odda-

je dobrze zamysłu autora, który, łącząc postacie Roberta Kocha, Ludwika Pasteura 
i Artura Conan Doyla, podkreślał uniwersalność historii, osadzając ją jednocześnie 
w realiach minionej epoki. 

Autor, Thomas Goetz, jest świetnie przygotowany do napisania pasjonującej książ-

ki z zakresu historii nauki opartej na źródłach, a jednocześnie nadania jej kształtu po-

rywającej powieści. Jest bowiem absolwentem Wydziału Nauki o Zdrowiu na Uniwer-
sytecie Kalifornijskim Berkeley (Master of Public Health na University of California) 
oraz  Wydziału Literatury Amerykańskiej na Uniwersytecie w Wirginii, a talent popu-

laryzatorski potwierdził będąc przez wiele lat producentem wykonawczym Discovery 
Channel. 

Treścią książki jest historia XIX-wiecznej rewolucji naukowej, dzięki której medy-

cyna, dotychczas prymitywna, oparta w dużej mierze na przesądach i intuicji, stała się 
prawdziwą nauką. Książka, tak jak zostało to zasygnalizowane w angielskim tytule, ma 
dwóch bohaterów: odkrywcę prątków gruźlicy i  twórcę postaci Sherlocka Holmesa. 
W opisanym w sensacyjny sposób wyścigu o prymat w znalezieniu skutecznego leku na 
gruźlicę rywalizowali Robert Koch i Ludwik Pasteur. Niemiec i Francuz, ubogi prowin-

cjonalny lekarz i uznany, zamożny badacz. Ich walkę obserwował i notował przyszły 
autor kultowych powieści kryminalnych o Sherlocku Holmesie, który miał również na-

dzieję na pomoc dla swojej ciężko chorej żony. Bohaterowie w rzeczywistości spotkali 
się, choć tak naprawdę Koch nie znalazł czasu dla zafascynowanego jego badaniami 
młodego angielskiego lekarza Artura Conan Doyla.

Zamysł literacki autora odczytałam jako chęć pokazania detektywistycznej pracy 
naukowców drugiej połowy XIX wieku, utrwalonej później w  metodzie postępowa-

nia najsłynniejszego detektywa wszechczasów. Bardzo trafne są wątki dotyczące zna-

czenia obserwacji lekarzy wojennych podczas wojny francusko-pruskiej oraz I wojny 
światowej. Wroga postawa uczonych z dwóch stron politycznego konfliktu stała się 
powodem braku współpracy i podważaniem nawzajem wyników prowadzonych ba-

dań. Postępy prac Roberta Kocha śledziły całe Niemcy, traktując jego sukcesy jako 
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swoiste zwycięstwo nad Francją. Oczywiście, nie bez znaczenia były również ambicje 
uczonych. Thomas Goetz, jako bezstronnego uczonego, przedstawił jedynie Josepha 
Listera, który z pozycji obywatela nie objętej konfliktem Wielkiej Brytanii, obiektyw-

nie analizował odkrycia Kocha i Pasteura. Obydwaj odkrywcy zdawali sobie sprawę 
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z historycznego znaczenia zwycięskiej walki z gruźlicą, chorobą, która powodowała 
wówczas największą śmiertelność. Ambicje uczonych spowodowały prawdziwy wyścig 
między nimi, który ujawnił ich ludzkie słabości. Porażka Roberta Kocha, niemieckie-

go bohatera narodowego, jest opisana jako efekt sprzeniewierzenia się narzuconym 
wcześniej sobie zasadom. Autor przypuszcza, że prawdopodobnie z powodu zazdro-

ści o sławę Pasteura, Koch przedwcześnie ogłosił wynik swoich badań jako odkrycie 
leku przeciwko gruźlicy.

Książka jest bardzo dobrze udokumentowaną historią, a jednocześnie znakomicie 
napisana. Niewielu jest autorów, którzy w  tak zajmujący sposób potrafią przekazać 
wiedzę z zakresu historii nauk medycznych.
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