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W Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można odnaleźć wiele obiektów powiązanych  
z gruźlicą. Do najciekawszych należą znaczki mankietowe i pamiętniki organizowanych cyklicznie nad Wisłą zjazdów prze-
ciwgruźliczych, znaczki pocztowe Polskiego Związku Przeciwgruźliczego czy ekslibris Instytutu Gruźlicy. Na wszystkich tych 
obiektach występuje jeden wspólny element – dwuramienny krzyż, przez wielu medyków nad Wisłą nazywany krzyżem 
gruźliczym, w kulturze europejskiej znany jednak pod nazwą krzyża lotaryńskiego. Ten sam motyw pojawia się również od 
początku XX w. na znaczkach bożonarodzeniowych oraz na wielu plakatach wydawanych przez instytucje medyczne na ca-
łym świecie w celu przeciwdziałania tej zabójczej chorobie zakaźnej. Kiedy zatem, gdzie i dlaczego zadecydowano, że krzyż 
lotaryński stał się międzynarodowym znakiem walki z gruźlicą. Zanim zostaną udzielone odpowiedzi na te pytania, konieczne 
jest najpierw przywołanie podstawowych faktów dotyczących rozprzestrzeniania się i postrzegania gruźlicy – choroby na-
zywanej także często suchotami, tuberkulozą, białą zarazą lub ze względu na wysoką, na tle innych schorzeń, śmiertelność 
pacjentów „kapitanem tych wszystkich żołnierzy śmierci”1. 

Gruźlica zadomowiła się wśród ludzi już w epoce neolitu. Wiązało się to ze stopniową rezygnacją przez ludy zamieszku-
jące basen Morza Śródziemnego z nomadycznego trybu życia, udomowieniem zwierząt oraz zwiększającą się liczbą miesz-
kańców tej części świata. Ślady tego schorzenia zauważalne są też na mumiach egipskich z okresu Nowego Państwa, 
opisywał je w swych „Aforyzmach” Hipokrates. Do początku jednak czasów nowożytnych gruźlica nie wzbudzała takiego  
przerażenia jak dżuma czy ospa prawdziwa. Z tego też powodu rządzący wykorzystywali ją często do celów politycznych, 
czego przykładem było pokazowe leczenie skrofułów, tj. gruźlicy węzłów chłonnych, za pomocą królewskiego dotyku.  
Obrzęd ten stanowił ważny element królewskiego ceremoniału po obu stronach kanału La Manche przez kilka stuleci. Warto 
w tym miejscu dodać, że oprócz gruźlicy płucnej występują również inne jej odmiany: wspomniana wyżej gruźlica węzłów 
chłonnych, układu moczowo-płciowego, kości i stawów, układu nerwowego i układu pokarmowego. Triumfalny pochód 
gruźlicy, przede wszystkim płucnej, rozpoczął się wraz z powstawaniem coraz większych miast, a co za tym idzie, z nieprze-

1. Określenia tego dla gruźlicy użył angielski pisarz John Bunyan w wydanej w 1680 r. książce pt. „The Life and Death of Mr. Badman”

– Spinka mankietowa XII Zjazdu przeciwgruźliczego, który odbył się w Warszawie w 1956 r.  
– Znaczek wyemitowany z okazji dziesięciolecia Polskiego Związku Przeciwgruźliczego 1924–1934  
– Ekslibris Instytutu Gruźliczego, zb. Muzeum Historii Medycyny WUM
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strzeganiem higieny przez stłoczoną na niewielkiej powierzchni ludność. W XVII w. choroba była już jedną z najczęstszych 
przyczyn zgonów na Starym Kontynencie. Umierali na nią zarówno bogaci, jak i biedni. W przeciwieństwie do innych zaraz 
gruźlica nie zabijała błyskawicznie, dlatego też w pierwszej połowie XIX w. otaczała ją nawet aura romantyzmu. Przyczynili 
się do tego liczni młodzi, uzdolnieni artyści, m.in. John Keats i Fryderyk Chopin, którzy zmagali się i polegli w walce z nią.  
W tym czasie uknuł się wręcz pogląd, że zachorowalność na suchoty i perspektywa nieuniknionej śmierci pobudzała geniusz 
do jeszcze większego wysiłku. Jednocześnie zapanowała wręcz moda na chorowanie na gruźlicę, do której odniesienia poja-
wiały się nie tylko w licznych dziełach kultury, ale także w zachowaniach ludzi wyższych sfer, którzy często celowo na oficjalne 
spotkania pudrowali twarze, tak by wyglądały one chorobowo. Ludzkość długo nie była w stanie znaleźć skutecznej broni 
do walki z tym niewidzialnym wrogiem. Nadzieją dla chorych stały się powstające w górach sanatoria, które oferowały kura-
cjuszom wypoczynek i świeże powietrze. Jedno z takich „uzdrowisk” opisał Tomasz Mann w swej najsłynniejszej powieści  
„Czarodziejska góra”. Cała prawda o czynniku etiologicznym gruźlicy ujrzała światło dzienne dopiero w 1882 r., za sprawą 
odkrycia przez Roberta Kocha prątka gruźlicy – Mycobabterium tuberculosis. Na szczepionkę wynalezioną przez Francuzów 
Alberta Calmette’a i Camille’a Guérina trzeba było jednak poczekać do 1921 r., jeszcze dłużej – na pierwsze antybiotyki 
(głównie streptomycynę, 1943), które okazały się najskuteczniejszą bronią.

Świat naukowy zaczął się jednoczyć w walce z gruźlicą już pod koniec XIX w. Pomagały w tym organizowane regu-
larnie międzynarodowe kongresy poświęcone tej chorobie, m.in. w Neapolu (1900), Paryżu (1901) i Londynie (1901). 
Brali w nich udział najwybitniejsi badacze z Robertem Kochem na czele, a głównym celem tych spotkań była dyskusja,  
w jaki sposób pokonać gruźlicę, która była wówczas główną przyczyną śmierci w większości państw. W październiku 1902 r.  
kolejna konferencja odbyła się w Berlinie i było to pierwsze spotkanie pod auspicjami nowo powołanej organizacji o na-
zwie Central International Committee for the Prevention of Tuberculosis (Centralne Biuro Zapobiegania Gruźlicy). To wła-
śnie podczas niego francuski lekarz Gilbert Sersinion zaproponował, by symbolem tego nowego związku, a także global-
nej walki z gruźlicą, stał się czerwony, dwuramienny krzyż używany na sztandarach przez uczestnika pierwszej krucjaty  
i pierwszego chrześcijańskiego obrońcy Grobu Świętego w Jerozolimie księcia Lotaryngii Gotfryda z Bouillon (1060–1100). 
Swoją propozycję uzasadniał tym, że bój z chorobą powinien przypominać średniowieczne krucjaty, triumf nad śmiertelnym 
wrogiem, ale i braterskie porozumienie wielu krajów dążących do tego samego celu. W skojarzeniu takim nie był osamot-
niony, wielu bowiem angielskojęzycznym artykułom prasowym poświęconym gruźlicy na początku XX w. nadawano tytuł: 
„Crusades against Tuberculosis”. Pomysł Sersiniona spotkał się z dużym zrozumieniem i aprobacją uczestników berliń-
skiej konferencji i od tamtej pory krzyż lotaryński zaczęto uważać za symbol walki z gruźlicą. Po rozwiązaniu się w czasie 
I wojny światowej Central International Committee for the Prevention of Tuberculosis emblemat ten przejął założony w 1920 r.  
w Paryżu International Union Against Tuberculosis. Obecnie zaś krzyż lotaryński jest logo The International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease (Międzynarodowa Unia Zwalczania Gruźlicy i Chorób Płuc). Wykorzystano go również w sym-
bolice krajowych organizacji poświęconych zmaganiom z tą chorobą, np. w National Tuberculosis Association of America czy 
Polskim Związku Przeciwgruźliczym.

Zanim zostaną omówione przykłady krzyża lotaryńskiego w ikonografii medycznej, warto jeszcze zatrzymać się przy 
nim samym i wyjaśnić, dlaczego powiązano go z jedną z historycznych krain na pograniczu Francji i Niemiec. Kształt tego 
krzyża – z dwoma poziomymi belkami zawieszonymi na pionowej belce – wywodzi się z Bliskiego Wschodu. Taką jego formą 
posługiwali się patriarchowie Jerozolimy i Konstantynopola; z tego też powodu dwuramienny krzyż nazywany był krzyżem 
patriarchalnym. Do zachodniej Europy miał trafić, o czym wspomniano już wyżej, za sprawą Gotfryda z Bouillon, który przyjął 
ten symbol za swój znak. Inna wersja legendy głosi, że do Lotaryngii dwuramienny krzyż „przywędrował” z Moraw lub Węgier. 
Miał go wykorzystywać regularnie w swojej symbolice XV-wieczny władca tej francuskiej wówczas prowincji René Andega-
weński. Ze względu na geopolityczne położenie Lotaryngii na granicy częstych sporów terytorialnych pomiędzy Francją  
i Niemcami krzyż ten stał się symbolem wolnościowych Francuzów, szczególnie podczas II wojny światowej.

Najbardziej charakterystycznym elementem krzyża lotaryńskiego są jego dwa ramiona, których długość nie zawsze była 
identyczna. Zdarzało się, że oba ramiona były tej samej długości, ale również powszechnie znany był wariant z dolnym ra-
mieniem dłuższym. Na początku XX w. starano się ujednolicić kształt tego emblematu. Udało się to w dużej mierze w Stanach 
Zjednoczonych (wersja z równą długością ramion), natomiast Europa pozostała otwarta na różne jego wersje. Co ciekawe, 
krzyż lotaryński bardzo często mylono z krzyżem karawaka (nazwa od hiszpańskiej miejscowości) – morowym znakiem spo-
tykanym na rozstajach dróg, przedmieściach miast i cmentarzach – ostrzegającym przed inną śmiertelną zarazą, tj. dżumą.
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Krzyż lotaryński, jako symbol gruźliczy, rozpowszechniony został na całym świecie także dzięki bożonarodzeniowym 
znaczkom, różniącym się od zwykłych znaczków tym, że nie podawano na nich wartości nominalnej. Inicjatywa emisji tego 
typu dobroczynnych znaczków, z których zysk miał być przeznaczony na pomoc dzieciom zakażonym gruźlicą, wyszła od 
pracownika duńskiej poczty Einara Hollbella w 1904 r. i wywołała duży entuzjazm. W ślady Danii, z emisją własnych znacz-
ków wspierających walkę z gruźlicą, poszły wpierw inne kraje skandynawskie, a potem kolejno Argentyna, Niemcy i Stany 
Zjednoczone. W tym ostatnim z państw przez pierwsze trzy lata charytatywnej akcji patronował Czerwony Krzyż; w 1910 r. do-
łączyło do niego jednak National Tuberculosis Association of America. Czerwony Krzyż zaoferował w tej spółce swoje godło 
(powszechnie rozpoznawalny czerwony krzyż) i finanse, natomiast amerykański związek przeciwgruźliczy miał się zająć całą 
organizacją przedsięwzięcia. Z tego też powodu w latach 1907–1918 emblematem występującym na znaczkach był jedynie 
emblemat Czerwonego Krzyża, krzyż loretański dołączył do niego dopiero w 1919 r. Rok później spółka została rozwiązana  
i od tamtego czasu na znaczkach bożonarodzeniowych występował wyłącznie dwuramienny krzyż. W pierwszych osiem-
nastu latach ich sprzedaży (1907–1925) akcja przyniosła 35 mln dolarów zysku, co było jak na tamte czasy sumą astrono-
miczną. Każdego roku inicjatywa ta była powtarzana, a dzięki sile propagandy znaczenie krzyża lotaryńskiego w medycynie 
zostało bardzo spopularyzowane.

Wraz ze znaczkami coraz powszechniejsze na całym świecie w pierwszej połowie XX w. stawały się plakaty ukazujące 
ten symbol i promujące nie tylko walkę z gruźlicą, ale i różne wydarzenia naukowe i kulturalne poruszające temat tej choroby. 
Niektóre z nich, jak np. amerykański afisz Czerwonego Krzyża pt. „The Next To Go” z 1919 r. reklamujący akcję znaczków bo-
żonarodzeniowych, wykorzystywały czytelne i zrozumiałe dla wszystkich znaki i odniesienia do codziennego życia zwykłych 
ludzi. Każdemu obserwatorowi scena z ojcem rodziny, który przy pomocy własnego ciała zatrzaskuje drzwi przed pragnącą 
wejść do środka domu przerażającą białą zjawą, musiała kojarzyć się jednoznacznie z powstrzymywaniem rozprzestrzenia-
nia się choroby. Na plakacie tym krzyż lotaryński widnieje w kilku miejscach, m.in. przy tytułowym napisie oraz na czepku 
i opasce naramiennej pielęgniarki – najprawdopodobniej reprezentantki Czerwonego Krzyża, która opiekuńczym gestem 
obejmuje pozostałych członków rodziny, przerażonych możliwością zakażenia.

Znaczek bożonarodzeniowy wyemitowany  
przez National Tuberculosis Association of America, 1924, 
zb. National Library of Medicine
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Plakat „The Next to Go. Fight Tuberculosis” reklamujący akcję znaczków bożonarodzeniowych, 1919, 
zb. Library of Congress
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Inne plakaty z tego okresu posługiwały się natomiast bardziej złożonym językiem alegorycznym oraz licznymi ikonogra-
ficznymi nawiązaniami do religii, mitologii, tradycji oraz sztuki. Jednym z takich przykładów była reklama międzynarodowej 
wystawy, poświęconej gruźlicy, która odbyła się w Filadelfii w 1909 r. Ukazywała scenę walki stojącej na globie, ubranej  
w biały peplos, z wieńcem na głowie postaci Victorii z wężem uosabiającym gruźlicę (Consumption – ang. nazwa tej cho-
roby). Bogini zwycięstwa trzymała w prawej dłoni wymierzoną w gada włócznię, natomiast w lewej ręce uniesiony wysoko 
krzyż lotaryński, z którego biły promienie. Wynik tego alegorycznego starcia wydawał się dla widza oczywisty, tym bardziej 
że scenie tej towarzyszył napis: „Consumption is Curable and Preventable” (gruźlica jest uleczalna i można jej zapobiegać). 
Warto również podkreślić, że krzyż lotaryński na tym obrazku przypominał bardzo znak życia Anch – jeden z najważniejszych 
symboli starożytnego Egiptu. 

Podobną metaforyczną scenę pojedynku, tym razem pomiędzy wojownikiem na koniu (w typie średniowiecznego ryce-
rza turniejowego) a wężem symbolizującym chorobę, wzbogaconą o motyw krzyża lotaryńskiego, można odnaleźć w sztuce 
polskiego plakatu lat trzydziestych XX w. Dowodzi tego reklama Akademickiego Dnia Przeciwgruźliczego z 1937 r. autorstwa 
znanych polskich rysowników i architektów Macieja Nowickiego oraz Stanisławy Sandeckiej. Praca ta w swoim przesłaniu 
wybitnie odwoływała się do średniowiecznych i nowożytnych przedstawień walki św. Jerzego ze smokiem, co oznacza, że po 
raz kolejny zmagania środowiska medycznego z gruźlicą wpisano w kontekst pojedynku dobra ze złem. 

Trwająca do początku XXI w. krucjata przeciwko gruźlicy jeszcze się nie zakończyła. W ostatnich dwóch dekadach za-
uważalny jest bowiem na całym świecie wzrost liczby osób dotkniętych tą chorobą ze względu na pandemię AIDS oraz wciąż 
odczuwalne w wielu zakątkach globu problemy z ubóstwem i higieną. Motyw krzyża lotaryńskiego będzie zatem jeszcze nie-
raz towarzyszył międzynarodowym przeciwdziałaniom tej chorobie. Liczymy jednak na to, że pewnego dnia znak ten stanie 
się symbolem nie walki, lecz całkowitego zwycięstwa nad tym przeciwnikiem.

Dr Adam Tyszkiewicz 
dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM

Reklama wystawy poświęconej gruźlicy, Filadelfia, 1909,  
zb. National Library of Medicine

Plakat reklamujący Akademicki Dzień Przeciwgruźliczy autorstwa  
M. Nowickiego i S. Sandeckiej, 1937, zb. Narodowego Archiwum Cyfrowego
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