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Úvod
Soubor dokumentů a reportáží o "pokusech", mučení a zvěrstvech, jichž se dopouštěli nacističtí
lékaři v koncentračních táborech i mimo ně za druhé světové války, i o stejných zločinech proti
Hippokratově přísaze jejichpokračovatelů v době poválečné.
Struktura knihy
Kniha začína Hippokratovou přísahou. Podle mě tím chtěl autor postavit vedle sebe dvě věci a to
jak by měla medicína vypadat a jak vypadala za druhé světově války a v poválečné době. Na
čtenáře o to víc pak působí celá kniha a zrůnosti v ní popsané.
Jednotlivé kapitoli jou prokládáné Dokumenty, jako například zápisy z norimerských proseců,
dopisy mezi ,,elitou“ třetí říše, citace z knih, výpovědí vězňů, denní záznamy, nařízení, atd. Čtenáři
se tak dostanou do ruky dokumenty, které by si jen tak nepřečetl a k tomu to na něm zanáchá silný
dojem a víc se mu přiblíží protředí koncentrčních, vyhlazovcích, zajateckých a pracovních
táborů, ,,nemocnic“ a dalších institucí a zařízení které sloužili k likvidaci neněmeckého
obyvatelstva.
Celkem se tu nachází dvanáct kapitol a dvanáct dokumentů. Dokumety většinou souvisí s
následující kapitolou.
První kapitola patří již zmíněné Hippokratově přísaze.
Druhá kapitoa je vysvěluje, jak se z lékaství mohla tát jakási ,,povinnost“ k rase na místo
morálních povinností k člověku a zároveň to je jakýsi úvod k celé knize.
Třetí kapitola začíná Klikgerovou knihou: Milost nebo smrt? Byla v něm nastolena a
zdůvodňována myšlenka,že pro společnost nemá smysl udržovat při životě a léčit těžce nemocné. Po
příslušných lékařských vyšetřeních by měli být bezbolestně usmrceni. Pro stát je ekonomicky
výhodnější zabíjet ,,zbytečné krky“, než krmit a pečovat o ně..(citace z knihy). Od tohoto okamžiku
začíná kniha popisovat vývoj nacionálněsocialitické filosofie a vysvětuje jak je možné, že dokor
Klinger mohl veřejně hlásat svůj způsob myšlení otevřeně vyzývat k likvidaci tradičních etikých
norem. Dále je zde zmínka o akce T-4.
Ve čtvrté kapitole se dočteme, jak nacisté řešili ,,problém“ nedostatku učinných prostřeků k

masovému ničení lidí a objevení cyklonu B.
Pátá kapitola vypráví o osudu ruských zajtců a způsobu, jak s nimi bylo zacházeno v zajateckých
táborech. Tato kniha tak není jen o lékařství. Dále se zde pak popisuje plán Barbarossa či Odenburg.
V další kapitole je čtenáři více přiblížena akce T-4. Dále se zde řeší masová sterilizace osob, jk
mužů,tak i žen a dětí. Cíl: vyhlazení. Zvláště je zde zmíněn Himmler, který se o sterilizaci zajímal.
Popisují se tu nelidské výkumy různých metod sterilizace.
Lékaři SS se tedy v táborech v žádném případě nezabývali obyčejnou lékřskou činností. Prováděli
zločiné ,,vědecké“ výzkumy a experimenty, které byly v plném souladu s koncepcí
nacismu,zaměřenou na likvidaci celých národů-na genocidu. Stejně jako ti, kteří se podíleli na akci
T-4, i oni se stali lidmi bez morálky a svědomí, aktivními pomocníky fašismu.
Nejdřív očistit, potom germaniovat ,,životní prostor“ - takové byly plány fašistů. Na jejich
uskutečnění se podílelo mnoho lidí. Mezi ně patřil nechvalně známý doktor Mengele. Podle
hitlerovců neměl němocký lid dostatečný prostor pro existenci. Bylo tak lidkvidováno
nepředstavitelné množství lidí. Mělo dojít ke kolonizaci vylidněného východu. Avšak fašisté
nepočítali s ím, že nmců není zas tak tolik. Doktor Mengele tak měl zvýšit porodnost žen a
zvýšenou ,,produkci“ dvojčat a trojčat. O tomto a dalších pokusech-zvěrstech se píše v šesté
kapitole.
Další kapitola je o lidské pracovní síle a o koncentračních táborech pro novorozence, malé děti a
nezletilé.
Další kapitola vyprvní o antilékařství a o ,,výzkumu ´´ a výrobě nových ,,léků“ a dalších
eperimentů.
Desátá kapitola se zabývá otázkou, proč se lékaři dopustili toho, co dělali,jak došo k jejich
mravnímu úpadku.
Poslední kapitoly svěčí o poválečné době a biologických zbraních.
Člověk musí bojovat proti všem krutým obyčejům, ať jsou jakkoliv hluboko zakořeněny v tradicích,
ať jsou jakkoliv obkopeny aureolou. Skutečná lidskost je příliš drahocenným duchovním skutkem,
abychom mohli jakoukoliv jeho součást obětovat nerozvážnosti. Dr. Albert Schweitzer.
Kniha na mě působil velmi silně. Jsou v ní pasáže, při kterách se i dělalo špatně a říkala jsem si, že
není možné, aby se takoých hrůzných věcí dopustili lidé. Bohužel dopustili a dopouštějí. Jsem ráda,
že jsem si tuto knihu přečetla. Zapamatovala jsem si spoustu věcí. Kam se na knihy tohoto typu
berou školské učebnice.

