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Розглядаючи історію розвитку орган-
ної хірургії, важко було б назвати орган, 
що його хірургічне лікування набуло біль-

шого оприлюднення, ніж гортань (горлян-
ка), передусім з огляду на особу пацієнта. 
Трагедія німецького престолонаслідника, 
а згодом цісаря Фрідріха ІІІ додала історії 
розвитку хірургії горлянки понурої слави.

Їрґен Торвальд ( Jürgen Thorwald) – справжнє 
ім’я Heinz Bongartz (1915−2006) –німецький 
письменник. Студіював медицину, пізніше 
перевівся на історичний факультет. Відомий 
своїми працями з історії медицини та 
криміналістики (під псевдонімом), а також – 
з історії німецького війська, зокрема авіації 
та військово-морських сил (під власним 
прізвищем). З огляду на антинацистські 
публікації був змушений змінити прізвище. 
Ця публікація взята з книги «Століття хірургії» 
(1956). Відомі також його праці з історії 
гематології, психіатрії, урології.
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Мені вдалося глибше 
вивчити історію хворо-
би Фрідріха ІІІ не лише 
через знайомство з най-
визначнішими лікаря-
ми, які стали дієвими 
особами цієї драми, як 
то кажуть, ще перед під-
няттям завіси, але й, пе-
редусім, завдяки зустрічі 
і подальшій дружбі з 
людиною, про визначну 
роль якої донині пишуть 
небагато і лише в за-
гальних рисах. Маю на 
увазі Фелікса Семона1, 
визначного представника міжнародної ла-
рингології на зламі ХІХ і ХХ століть. Ми зу-
стрілися з ним в National Hospital у Горслі2.

Цей останній відрекомендував Семона 
як свого приятеля. Вони, мовляв, разом 
досліджували кору мозку, намагаючись 
відшукати її функціональні центри, які ке-
рують рухами голосових складок.

Коли ми вийшли з палати Джілбі, Гор-
слі сказав Семонові:

− Доктор Гартман 
випадково став свідком 
цієї операції. Він прибув 
до Лондона з цілком ін-
шої причини. Ще в Нью 
Йорку до нього дійш-
ли звістки про хворобу 
німецького престолона-
слідника. Отож він вирі-
шив на місці отримати 
інформацію від Мекензі 
(Mackenzie). 

Я зауважив, що Семон 
нашорошив вуха. 

– Так, − підтвер-
див  я,  − ми познайо-

милися з Мекензі декілька років тому, 
коли він заснував власну лікарню хвороб 
горлянки на Ґолден Сквер, згодом я неод-
норазово відвідував його. Мені здається, 
що  випадок з престолонаслідником наче 
б то не стосується 
хірургії.

Семон зупинився. 
Глянув на мене з вира-
зом здивування на об-
личчі, спершу незро-
зумілим для мене, 
а згодом сказав: 

− Ні! Ні, я не по-
годжуюся з вашою 
думкою. Якщо ви 
справді цікавитеся 
найновішими досяг-
неннями хірургії гор-
тані і можливістю їх 
застосування щодо 
престолонаслідника,  − 

1Sir Felix Semon (1849−1921), народжений 
в  Німеччині, визначний англійський ларин-
голог в Лондоні. Закон Семона – при прогре-
суючих органічних хворобах рухових нервів 
гортані першими, а інколи – єдиними па-
ралізованими м’язами гортані є абдуктори 
(m. сricoarythenoideus posterior). Симптом Семо-
на – порушення рухомості голосової складки 
при злоякісному новотворі.
2Sir Victor Alexander Haden Horsley (1857–
1916) – провідний англійський хірург, цікавив-
ся експериментальною ларингологією (комен-
тар перекладача).

Фото 1. Фрідріх ІІІ (1831−1888)

Фото 2. Фелікс Семон 
(1849−1921)
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охоче вам допоможу. Горслі 
знає, де мене знайти. 

Семон попрощався і сів 
до свого елегантного екіпа-
жу з двома машталірами на 
козлах, а Горслі запросив 
мене до своєї карети. 

– Якщо ви справді хоче-
те пізнати закуліси цієї дра-
ми, − сказав Горслі, − скори-
стайтеся нагодою, що її вам 
запропонував Фелікс Се-
мон. Мекензі – це самітник, 
сповнений протиріч, у ньо-
го немає справжніх друзів.

Біда його знає, як це ста-
лося, що його запрошено 
до Берліна. А ще він надто суб’єктивний, 
тож, звичайно, його не можна розціню-
вати, як вірогідне джерело інформації. 
Якщо хтось в Лондоні знає докладніше 
про цей випадок, то це хіба що Семон. 
Зрештою, він німець за походженням.

За час поїздки я ще довідався, що 
Семон студіював в Берліні. У Відні по-
знайомився з гортанним дзеркалом і за-
цікавився новою спеціальністю – ларин-
гологією. До Лондона прибув з науковою 
метою і залишився там. Як фахівець мав 
велику практику. Два роки тому ліку-
вав Ґледстона (Gladstone) і настільки 
швидко подолав його ларингіт, що той 
знову міг виголошувати промови під 
часі виборчої кампанії. Окрім цього, 
в  низці випадків він настільки швидко 
розпізнав рак горлянки, що хворі після 
операції надовго, а  то й цілковито по-
верталися до здоров’я.

Я запитав, звідки Се-
мон так докладно обізнаний 
з  хворобою німецького пре-
столонаслідника.  Горслі від-
повів: 

− Дуже просто. Адже 
він навчався з двома си-
нами німецького канцлера 
Бісмарка, а принаймні з од-
ним із  них приятелював. 
Знає берлінських лікарів, 
зокрема ларингологів. Він 
також близько знайомий 
з Мекензі, адже певний 
час був його асистентом 

в  Throat Hospital на Ґолден 
Сквер. То було його перше 

місце праці в Лондоні, після чого він зва-
жився відкрити власну практику. Семон 
переклав німецькою мовою відому кни-
гу Мекензі про хвороби горла, до якої 
додав свої сумлінні коментарі. А проте, 
уже від давна Семон рішуче припинив 
контакти з Мекензі. Коли ви відвідаєте 
його, то напевне щось з’ясуєте про при-
чини цього розриву. Так чи так, усе ж це 
один із найоб’єктивніших, а  до  того ж 
порядних і сміливих людей, яких я знаю. 
У нього гарний будинок і  ще гарніша 
дружина, також німкеня. Взагалі, це ви-
няткова людина. Ви таки конче відвідай-
те його. Гадаю, не пошкодуєте.

Горслі таки мав рацію. Я ніколи не 
шкодував, що близько пізнав його. Ми-
нуло зо  два дні, і ми зустрілися в його 
будинку на Вімпл Стріт. Саме тут я 
довідався про початок хвороби німець-
кого престолонаслідника. Тло, на якому 

Фото 3. Віктор Александр 
Гаден Горслі (1857−1916)
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розгорталося захворювання, знало лише 
найближче коло осіб. Картину доповни-
ли розмови з іншими тогочасними свід-
ками трагедії. На тій підставі намагаюся 
відтворити їх.

Приблизно три місяці тому, шостого 
березня 1887 року перед полуднем, Карла 
Ґергарда, від двох років – професора вну-
трішніх хвороб Берлінського університету, 
цілком несподівано викликано до палацу 
престолонаслідника. Його зустрів особи-
стий лікар, генерал медичної служби Вер-
нер. Власне від нього Ґергард довідався, що 
престолонаслідник Фрідріх Вільгельм від 
січня має вперту хрипку. Спершу на неї не 
звертали особливої уваги, адже дихальні 

шляхи престолонаслідника від юних літ 
були вразливими і вважалися слабким міс-
цем цього назовні міцно збудованого чо-
ловіка. Отож Веґнер припускав, що принц 
простудився.

Престолонаслідник зустрів Ґергарда 
стоячи. Високий, стрункий, повний сил, 
широкоплечий, з густим ясним волоссям 
і  борідкою та ясноблакитними очима  – 
загалом, ідеал вроди багатьох німців 
і  німкень, тим більше, враховуючи за-
гальну симпатію до його політичних по-
глядів. Ґергард надто короткочасно пе-
ребував у  Берліні і замало контактував 
з імператорським двором, щоби догада-
тися, що за  цією постаттю, сповненою 
краси і блиску, приховується трагедія. 
Принц закінчував шостий десяток 
років, а проте все ще залишався лише 
престолонаслідником. Його батько, ці-
сар Вільгельм, невдовзі мав відзначити 

Фото 4. 
Морель 
Мекензі 

(1837−1892)

Фото 5. 
Карл Ґергард 
(1833−1902)
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дев’яносторіччя. Усе ще залишалося за-
гадкою  – чи довго ще імператор керу-
ватиме державою. Скільки ж то років 
проминуло відтоді, від тих днів, прове-
дених у Шотландії, коли молодий мрій-
ник – наслідний принц вручив заледве 
п’ятнадцятирічній англійській принцесі 
Вікторії букет білого вересу, а її матір, 
королеву Вікторію, попросив руки її 
найстаршої і найбільш розпещеної донь-
ки... А й нині престолонаслідник плекає 
свою мрію про нову Німеччину, вільну 
від тої прусської гегемонії над іншими 
краями, що її, так йому видавалося, ре-
презентує його батько і канцлер Бісмарк. 
З придворних кіл Лондона було відомо, 
що  престолонаслідниця отримала від 
батька політичне виховання. Це  вихо-

вання, поєднане з пасіонарністю та ам-
біційністю, формувало особистість, яка, 
хоча не дорівнювала розумовим варто-
стям престолонаслідника, усе ж пере-
вищувала його впертістю і стремлінням 
будь що досягати мети і неухильно здій-
снювати свої задуми.

Принц очікував того часу, коли він 
зможе створити справжній німецький 
парламент і, здійснивши свої ідеалістичні 
мрії про «волю і закон для усіх», знівечи-
ти стремління Бісмарка до дружніх сто-
сунків з Росією, налагоджуючи натомість 
мирні стосунки з Англією. Проте деся-
тиріччя минали, а його мрії, як, зрештою, 
і мрії престолонаслідниці, залишалися 
лише мріями.

Коли Ґергард шостого березня став 
віч на віч з престолонаслідником і, на-
лежно підготувавшись, вдався до до-
слідження, він ще не мав поняття про ці 
обставини.

На той час гортань (горлянка) відне-
давна стала доступною для дослідження 
і лікарських втручань. Цей глибоко захо-
ваний орган, недоступний оглядові через 
рот без спеціальних допоміжних присто-
сувань, був проте, якщо йдеться про ана-
томічну будову, більш чи менш відомий 
вже єгипетським і римським лікарям. 
А  лише на початку цього століття лікар 
з  Ґрайфсвальду доктор Менде3 зумів спо-

Фото 6. 
Дзеркальна 

ларингоскопія 
за Чермаком

3За іншими даними, дзеркальну ларингоскопію 
та огляд голосових складок в динаміці вперше 
виконали хірург Robert Liston 1840 року та зго-
дом, 1855 року, професор вокалу Manuel Garcia 
молодший (коментар перекладача).
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стерігати функцію голосових складок4 
у живої людини. 

Декількома роками пізніше віденські 
лікарі Tϋrk і Czermak впровадили гортан-
не дзеркало до лікарської практики. Від-
тоді стало можливим дослідження і ліку-
вання хворої гортані. 

Отже, колискою ларингології став Ві-
день. Тож і Ґергард, хоча він не вважався 
фахівцем у цій ділянці медицини, усе ж до-
питливо займався діагностуванням і ліку-
ванням хвороб горлянки.

Голосові складки престолонаслід-
ника при огляді за допомогою дзеркала 
виявилися рівномірно почервонілими, 
На краєчку лівої голосової складки Ґер-
гард зауважив довгастий, плаский, блі-
до-червоний вузлик. Рухомість голосо-
вої складки5 видавалася непорушеною. 
Констатація цього факту мала неабияке 
значення, бо ж досвід показував, що об-
меження рухів свідчить про злоякісний 
процес. Сам вузлик справляв враження 
доброякісного поліпа. Ґергард вирішив 
видалити цей поліп способом, що на той 
час практикувався, а саме − з боку по-
рожнини рота під контролем дзеркала. 
З цією метою ларингологи, поряд з фар-

макотерапією, розвинули спеціальну 
малу хірургію, впровадили у практику 
декілька інструментів: делікатні виг-
нуті щипці, дротяну петлю, а передусім 
інструмент з платиновим дротиком на 
кінці, що розжарювався електричним 
струмом; цим інструментом випалювали 
маленькі вузлики на голосових складках. 
До 14 березня Ґергард намагався впора-
тися з цим вузликом за допомогою дро-
тяної петлі та зігнутого ножика.

Надаремно. Увечері 14 березня він 
вперше спробував добитися успіху роз-
жареним платиновим дротиком. Не-
зважаючи на надзвичайну обережність, 
процедури були для хворого мукою. 
Вузлик виявився надто щільним. Розро-
стався він дуже швидко, змінюючи ви-
гляд з дня на день.

Нарешті, 20 березня вузлик випале-
но зовсім. Проте, коли минуло вісім днів, 
професор Ґергард констатував, що вуз-
лик розрісся до попередньої величини. 
Ще ніколи він не бачив, щоб доброякісний 
новотвір так швидко відновлювався. Впер-
ше зародилася підозра, що йдеться про 
раковий процес. Адже престолонаслідник 
був у віці, в якому найчастіше виникає рак 
гортані. Проте через те, що і на цей час Ґер-
гард не зауважив обмеження рухів голо-
сової складки, він вдався до нової спроби 
випалювання вузлика доступом через по-
рожнину рота. До сьомого квітня, в про-
цесі щоденних візитів, вдалося випалити 
цей новотвір.

Ще перед початком лікування ляйб-
медик Веґнер запропонував лікування 
на  німецькому курорті Емс, особливо 

4Доктор Менде міг спостерігати не функцію го-
лосових складок, а лише зміну їх функціональ-
ного положення при диханні та голосоутворен-
ні (функцію м’язів аддукторів та абдукторів). 
Коливання голосових складок можливо спо-
стерігати при застосуванні стробоскопії гор-
тані, яку винайдено значно пізніше (коментар 
перекладача).
5Йдеться про рухомість в персне-черпакуватих 
суглобах (коментар перекладача).
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популярному серед хворих на горлові не-
дуги. Ґергард дав згоду на цю подорож, 
Він сподівався, що після повернення 
престолонаслідника він нарешті зможе 
встановити остаточний діагноз. На день 
повернення з Емс, 15 травня, Ґергард при-
був до Потсдаму, щоби провести повтор-
ний огляд. Його найгірші передбачення 
справдилися. Голос став ще хрипкішим, 
аніж попередньо, новотвір значно збіль-
шився. Проте найгрізнішою ознакою 
було виражене обмеження рухомості 
лівої голосової складки. 

Не підозріваючи нічого поганого, пре-
столонаслідник наполягає на негайному 
випалюванні новотвору. Але Ґергард вже 
цілковито переконаний, що таке ліку-
вання не дасть результату; він пропонує 
запросити хірурга. На той час він вже не 
мав сумнівів, що це рак і лише видалення 
новотвору дало б шанс врятувати життя 
престолонаслідника. 

Ґергард не був докладно обізнаний 
з  великою хірургією гортані: вона ж бо 

розвинулась упродовж останніх п’ят-
надцяти років. Знав проте два випадки, 
коли негайна операція зовнішнім досту-
пом, тобто з боку шиї, дала тривалий 
позитивний результат. В одному випад-
ку йшлося про лікаря доктора Фромма, 
що його сім років тому оперував бер-
лінський хірург Кюстер (Кϋster). Кюстер 
видалив уражену раком частину гор-
тані. Оперований мав, щоправда, хрип-
ку, але без перешкод працював за своїм 
фахом. Другий випадок стосувався хво-
рого на  прізвище Циґан (Zygan), якому 
три роки тому таким самим доступом 
видалено початковий рак горлянки. 
І цей хворий також живе, а єдиним слі-
дом хвороби є хрипкий голос. Хірургом, 
що  його оперував, був професор фон 
Берґман.

Продовження матеріалу –  
в наступних номерах
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