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Hundert Jahre Menschlichkeit
Gedenk – und Gedankenbuch zum 100. Jubiläum der Spitalgründung
Persönlichkeiten unserer Zeit schreiben über Albert Schweitzer
Albert Schweitzer

Sto lat człowieczeństwa
Księga pamięci i myśli na 100. jubileusz założenia szpitala 
Osobistości naszych czasów piszą o Albercie Schweitzerze/
Deutscher Hilfsverein für das Albert - Schweitzer - Spital in Lambarene
Albert Schweitzer

Księgę pamiątkową wydał dr med. Richard Weber, prezes Niemieckiego Związku 
Pomocy Szpitalowi w Lambarene. Dzieło składa się z dwu części. W pierwszej /Wprowadzenie/ 
znajdują się wypowiedzi prezydenta Niemiec – Joachima Gaucka, nadburmistrza Frankfurtu 
– Petera Feldmanna, Wolfganga Baumgratza – prezesa Towarzystwa Miłośników Organów, 
Friedericha Schorlemmera – patrona roku jubileuszowego, Einharda Webera, Rolanda Wolfa 
/świetne przedstawione dzieje kolejnych szpitali w Lambarene/ i Konstancji Schiedeck/
o Helenie – żonie Schweitzera w Lambarene/.

Druga część /Pamięć i myśli/ zawiera 28 tekstów autorów przeważnie z tytułami profe-
sorskimi /11/ i doktorskimi /11/. Najwięcej jest filozofów /w tym etyków i teologów/, medyków, 
publicystów, po nich idą muzycy, prawnicy, politycy i ekologowie. Nie brak też pojedynczych- 
psychoanalityka i geografa. Artykuły są zamieszczone w kolejności alfabetycznej nazwisk 
autorów. Teksty są przeważnie bardzo krótkie /1-3 stron/ lub krótkie /4-6/, kilka jest dłuższych 
/7-10/. Różnorodna tematyka dotyczy rozmaitych dziedzin myśli i działań Schweitzera, wspo-
mnień, znaczenia Schweitzera dla ludzkości, edycji jego dzieł, prac o Goethem i porównania 
Schweitzera z Frommem. Osoby i działania niektórych autorów są znane mnie, a niekiedy ogó-
łowi, by wspomnieć znanego powszechnie, życzliwego Polsce, Güntera Verheugena, profesora 
uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie nad Odrą, byłego członka Bundestagu, ministra rządu nie-
mieckiego i członka Komisji Europejskiej. Pisze on o znaczeniu Schweitzera dla polityki. 

Dzieło zamykają m.in. biogramy autorów. Rozdziały książki oddzielają archiwalne zdję-
cia i myśli Schweitzera. Uznanie budzi strona edytorska, w tym wielobarwna okładka z twardej 
tektury. 

Jubileuszową księgę stulecia szpitala w Lambarene należy polecić osobom zaintere-
sowanym i zaangażowanym w różnych dziedzinach myśli i dzieła Alberta Schweitzera, w tym 
w medycynę, etykę i filozofię, muzykę oraz w relacje międzyludzkie i międzynarodowe, znają-
cych język niemiecki. 
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