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Literatura stanowi wdzi´cznà dziedzin´ zainteresowaƒ
medycyny, dotyczy to równie˝ polskiej literatury i polskiej medycyny. Literatura cz´sto podejmuje ró˝ne aspekty zdrowia i medycyny. Dzieje medycyny i literatury odnotowujà te˝ licznych lekarzy-pisarzy czy pisarzy-lekarzy,
zaanga˝owanych w ró˝nym stopniu w obie dziedziny lub
jednà z nich.
Dzi´ki dotychczasowemu dorobkowi naukowemu
w dziedzinie medycyny i du˝ej erudycji literackiej Cezary
Stypu∏kowski sta∏ si´ w∏aÊciwà osobà do podj´cia tematu
motywów kultury zdrowotnej w polskiej literaturze, od
jej wczesnego okresu po wspó∏czesnoÊç. „Wst´p” podkreÊla wielkie znaczenie literatury pi´knej i jej motywów
zdrowia dla edukacji prozdrowotnej i prospo∏ecznej, poprzez publikacje, teatr, film, radio, telewizj´ i pedagogik´.
Nast´pnie omawia ró˝ne aspekty zdrowia (definicje, charakterystyk´, czynniki pro- i antyzdrowotne) i prób´ periodyzacji dziejów oÊwiaty zdrowotnej M. Demela. Drugi
rozdzia∏ „Dzieje uwarunkowaƒ zdrowia od higieny cia∏a
jako t∏o historyczne” to antologia bardzo licznych wyimków z materia∏ów êród∏owych o kulturze zdrowotnej, od
staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci. Obszerny trzeci rozdzia∏
„TwórczoÊç literacka z motywami kultury zdrowotnej
w okresach historyczno-literackich” omawia polskie teksty
i ich autorów z okresu Êredniowiecza, odrodzenia, baroku,
oÊwiecenia, romantyzmu, pozytywizmu, M∏odej Polski,
mi´dzywojennego oraz okupacji i czasów powojennych.
Ponad sto stron liczy rozdzia∏ czwarty „Chronologiczny
zbiór polskich utworów literackich z treÊciami zwiàzanymi
z kulturà zdrowotnà” z poszczególnych, u˝ytych w poprzednim rozdziale okresów. Rozdzia∏ ten przytacza bibliografi´ utworów z krótkimi informacjami o ich treÊci.
Po „Pos∏owiu” nast´pujà dwa alfabetyczne indeksy, pierwszy – omówionych utworów literackich (18 stron) i drugi –
nazwisk (16 stron). Ok∏adka jest barwna, pó∏sztywna i lakierowana. Dobry papier, w∏aÊciwa dyspozycja tekstu, dobór i zró˝nicowanie czcionki oraz j´zyk i styl wyk∏adu u∏atwiajà poznanie treÊci.
Rozmiary tekstu wyjaÊniajà, ˝e móg∏ on byç wyczerpujàco omówiony. Warto by mo˝e niektóre problemy wydzieliç, np. literatury na tematy zdrowotne dla dzieci, tràcàcej nieraz dra˝niàcym dydaktyzmem. Czy nie nale˝a-

∏oby wspomnieç o odpowiednich treÊcià utworach, takich
pisarzy-lekarzy, jak niedawno zmar∏a Joanna Salomon,
zw∏aszcza zaÊ niektórych cz∏onków Unii Polskich Pisarzy
Lekarzy? Ujednoliciç pisowni´ imion (obcych – albo
w oryginale, albo po polsku). Spotyka si´ doÊç liczne przeoczenia korekty, zw∏aszcza w pisowni obcoj´zycznej. Przyk∏ady: Aschwitzu s. 17 (zamiast Auschwitzu), Kazmierza
– s. 19 (Kazimierza), Kalsbad, Freinhurg, Akwizgan, Pyrmont – s. 42 (Karlsbad, Freiburg?, Akwizgran), More
– s. 47 (Moore – nieuwidocznione w indeksie), prostitation i Awignon – s. 44 (prostitution i Avignon), Edaward
Janner s. 51 (Edward Jenner), informacja z XX w.
umieszczona w XIX stuleciu (s. 55), Garszyniec – s. 64
(Ganszyniec). Te i inne dalsze b∏´dy powinny by∏y znaleêç si´ w erracie. PodkreÊlam je wobec przygotowania
do publikacji II wydania ksià˝ki.
Wielu lekarzy wkracza∏o na bujne pola literatury,
jednak ksià˝ka C. Stypu∏kowskiego jest pionierskà próbà
opracowania rozlicznych przejawów literackich spraw
zdrowia, higieny, medycyny i wychowania zdrowotnego
w polskiej literaturze. Ukazuje poglàdy i przemiany ÊwiadomoÊci zdrowotnej naszych pisarzy i ich zaanga˝owanie
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w problematyk´ zdrowotnà. Tekst i indeksy ksià˝ki otwierajà Êwietne mo˝liwoÊci dalszych medyczno-literackich
badaƒ i opracowaƒ literaturoznawcom i medykom.
Z ksià˝ki mogà równie˝ czerpaç wiedz´ historycy medycyny i literatury, a przyk∏ady i wzorce nasi pedagodzy i wychowawcy (zw∏aszcza poloniÊci). U∏atwi to te˝ dalsza monografia C. Stypu∏kowskiego „Wychowanie zdrowotne
w nauczaniu przedmiotowym”, drukowana w tej samej
oficynie. Ksià˝ki C. Stypu∏kowskiego mo˝na poleciç te˝
czytelnikom, którzy interesujà si´ zagadnieniami rozwoju
poglàdów na zdrowie, zapobieganie i ochron´ Êrodowiska
w polskiej literaturze.
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