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Liter atu ra stanowi wdziêc zn¹ dziedz inê zain -
te re sowañ medyc yny, dotyc zy to równi e¿ pol -
skiej liter atu ry i polskiej medyc yny. Liter atu ra
czêsto podejm uje ró¿ne aspekty zdro wia i me -
dyc yny. Dzieje medyc yny i liter atu ry odnot owuj¹
te¿ licz nych lekar zy-pisar zy czy pisar zy-lekar zy
zaang a¿owanych w ró¿nym stop niu w obie dzie -
dziny lub jedn¹ z nich.

Dziêki dotychc zaso wemu dorobk owi nauko -
we mu w dzie dzin ie mdycyny i du¿ej erud ycji lite -
ra c ki ej Cezary Stypu³kowski sta³ siê w³aœciw¹
osob¹ do podjê cia tematu motyw ów kultury zdro -
wotn ej w polskiej liter atu rze od jej wcze snego
okresu po wspó³czes noœæ. „Wstêp” podk reœla
wiel kie znaczen ie liter atu ry piêkn ej i jej motyw ów 
zdro wia dla eduk acji proz drow otnej i prospo³ecz -
nej poprzez publik acje, teatr, film, radio, telewi -
zjê i pedago gikê. Nastêp nie omawia ró¿ne
aspekty zdro wia (defin icje, chara kte rystykê,
czyn niki pro-i antyz drowo tne) i próbê perdiod y -
za cji dziejów oœwiaty zdro wotn ej M. Demela.
Drugi rozdzia³ „Dzieje uwarunkowañ zdro wia od
higieny cia³a jako „t³o histor yczne” to antol ogia
bardzo licz nych wyim ków z mater ia³ów Ÿród³o -
wych o kultur ze zdro wotn ej od star o¿yt noœci do
wspó³czes noœci. Obszerny trzeci rozdzia³ „Twór -
czo œæ liter acka z motyw ami kultury zdro wotn ej w
okres ach histor yczno-liter acki ch” omawia pol -
skie teksty i ich autorów z okresów œrednio -
wiecza, odrod zenia, baroku, oœwie cenia, ro man -

t yzmu, pozyt ywi zmu, M³odej Polski, miêdzy woj -
nia oraz okup acji i czasów powoj enny ch. Ponad
sto stron liczy rozdzia³ czwar ty „Chro nol ogi czny
zbiór polskich utworów liter acki ch z treœc iami
zwi¹zanymi z kultur¹ zdro wotn¹” z poszcz e gó l -
nych, u¿yt ych w poprzedn im rozdziale, okresów.
Rozdzia³ ten przy tac za bibl iog rafiê utwo rów
z krótk imi inform acj ami o ich treœci. Po „Po -
s³owiu” nastêp uj¹ dwa alfab ety czne indeksy,
pierw szy – omówi onych utwor ów liter acki ch (18
stron) i drugi – nazwisk (16 stron). Ok³adka jest
barwna, pó³sztyw na i lakier owa na. Dobry papier,
w³aœciwa dyspoz ycja tekstu, dobór i zró¿ni cow a -
nie czcionki oraz jêzyk i styl wyk³adu u³atwiaj¹
poznanie treœci.

Rozmiary tematu wyjaœni aj¹, ¿e nie móg³ on
byæ wyczerp uj¹co omówiony. Warto by mo¿e
niektóre problemy wydziel iæ, np. liter atu ry na
tematy zdro wotne dla dzieci, tr¹c¹cej nieraz
dra¿ni¹cym dydakt yzm em. Czy nie nale¿a³oby
wspomn ieæ o odpow iedni ch treœci¹ utwor ach
takich pisar zy-lekar zy, jak niedawno zmar³a
Joanna Salom on, zw³aszcza zaœ niekt órych
cz³onków Unii Polskich Pisar zy Lekar zy? Ujed no -
liciæ pisan ie imion (pe³ne? inicja³y? przed nazwis -
kiem!) i nazwisk. Zachowaæ pisowniê imion
(obcych – albo w oryg ina le, albo po polsku).
Spotyka siê doœæ liczne prze oczen ia korekty,
zw³aszcza w pisowni obcojê zycznej. Przyk³ady:
Aschwit zu s. 17) zamiast Auschwi tzu), Kazmier za 
– s. 19) (Kazim ierza), Kals bad, Freinb urg,
Akwiz gan, Pyrmont – s. 42 (Karls bad, Freiburg?, 
Akwiz gran), More s. 47 (Moore – nieuwid oczni o -
ne w indekc ie), prostit ati on i Awig non s. 44
(prostit uti on i Avignon), Edaw ard Janner s. 51
(Edward Jenner), inform acja z XX w. umieszc zo -
na w XIX stul ciu (s. 55), Garszyn iec – s. 64
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(Ganszyn iec). Te i inne dalsze b³êdy powinny
by³y siê znaleŸæ w errac ie. Podkr eœlam je wobec
przy got owy wan ia do publik acji II wydan ia
ksi¹¿ki.

Wielu lekar zy wkra cza³o na bujne pola liter -
atu ry, jednak ksi¹¿ka C. Stypu³kowskiego jest
pioniersk¹ prób¹ oprac owa nia rozliczn ych
przejawów liter acki ch spraw zdro wia, higieny,
medyc yny i wychow ania zdro wotn ego w polskiej
liter atu rze. Ukaz uje pogl¹dy i prze miany œwia -
domo œci zdro wotn ej naszych pisar zy i ich zaang -
a¿owanie w probl ematykê zdro wotn¹. Tekst
i indeksy ksi¹¿ki otwier aj¹ œwietne mo¿liw oœci
dalszych medyczno-liter acki ch badañ i oprac o -
wañ liter atu roz naw com i medyk om. Z ksi¹¿ki
mog¹ równi e¿ czerp aæ wiedzê histor ycy medycy -
ny i liter atu ry, a przyk³ady i wzorce nasi pedag o -
dzy i wychow awcy (zw³aszcza poloni œci). U³atwi
to te¿ dalsza monog rafia C. Stypu³kowskiego
„Wychow anie zdro wotne w nauczan iu przed -
miot owym” drukow ana w tej samej ofic ynie.
Ksi¹¿ki C. Stypu³kowskiego mo¿na poleciæ tym
czyteln ikom, którzy siê inter esuj¹ zagadn ieni ami 
rozwoju pogl¹dów na zdro wie, zapob iega nie
i ochr onê œrodo wiska w polskiej liter atu rze.

Henryk Gaertn er – Kraków

Ryszard ¯aba

Moje niepok oje

Górnoœl¹skie Towar zyst wo Liter ackie Katow ice

2002, 40 s., ilustr. ISBN 83-91-1966-9-0

Autor em tomiku z³o¿one go z 27 mniej lub
bardziej krótkich utworów poetyck ich jest wielo -
le t ni pracown ik naukowy Kated ry Pediat rii
Œl¹skiej Akad emii Medyczn ej. W swych wier -
szach porus za m.in. ró¿ne w¹tki egzys tencj alne, 
niekt óre utwory s¹ impreg nowa ne medyczn ym
rodow odem Autora (o tlenie, bólu, krwi, sercu).
W tekœc ie spotyka siê wed³ug mnie ma³o prze -
kon ywuj¹ce ilus tracje; piêæ bia³o-czar nych i dwie
dalsze widniej¹ce na pierw szej i ostatn iej stro nie
ok³adki. Wykona³ je sam Autor, maj¹cy za sob¹
studia plastyczne w katow ickim Wydziale Grafiki
krakows kiej Akad emii Sztuk Piêk nych, a tak¿e
wystawy swej twórcz oœci w kraju i zagran ic¹.
Inform acje o Autor ze i jego zdjêc ie s¹ zamiesz -
cz o ne na koñcu zbior ku. Natom iast o dzia³alnoœ -
ci artys tycznej dra ¯aby wypow iada siê ciekaw ie
na ostatn iej stro nie ok³adki nestor polskiej
medyc yny – prof. Kornel Gibiñ ski.

Henryk Gaertn er - Kraków
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