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K a t o w i c e  

Skalpelem i piórem 

Literatura pi kna i medycyna, 2015, red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek,  
Wydawnictwo Homini, Kraków, ss. 349. 

Tom Literatura pi kna i medycyna jest efektem interdyscyplinarnej konferen-

cji naukowej pod tym samym tytu em, która odby a si! 13–14 listopada 2014 

roku pod patronatem Wydzia u „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszaw-

skiego oraz I Wydzia u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-

nego. Autorzy zawartych w tomie artyku ów reprezentuj" rozmaite o#rodki, 

dyscypliny oraz metodologie badawcze. Jak deklaruj" redaktorzy i zarazem 

autorzy wst!pu, pozycja ta mo$e by% zajmuj"ca „nie tylko dla badaczy litera-

tury, ale w pierwszym rz!dzie dla czytelników, których interesuj" relacje 

mi!dzy literatur" i medycyn"” (s. 7). Skierowana do szerokiego grona od-

biorców publikacja obejmuje rozleg y zakres tematyczny, omawia teksty od 

renesansu do wspó czesno#ci, a tak$e skupia si! na rozmaitych aspektach 

z o$onych relacji mi!dzy literatur" i medycyn". Na tom sk adaj" si! bowiem 

nie tylko teksty pisane przez lekarzy b"d& dotycz"ce chorób, ale tak$e takie, 

które szerzej traktuj" problem konceptualizacji wspó zale$no#ci mi!dzy tymi 

dwiema dziedzinami. 

W uk adzie ksi"$ki przyj!to porz"dek chronologiczny, tom otwieraj" arty-

ku y po#wi!cone literaturze epok dawnych, a zamykaj" teksty koncentruj"ce 

si! na literaturze najnowszej oraz wspó czesnych wyzwaniach cywilizacyj-

nych zwi"zanych z medycyn" i próbach ich literackiego przepracowania. 

W zaprezentowanych szkicach mo$na zaobserwowa% przeplatanie si! kilku 

p aszczyzn. Po#ród omówie' literatury tworzonej przez lekarzy-pisarzy oraz 
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pisarzy-pacjentów pojawiaj" si! tak$e szersze uj!cia problemu – choroby ja-

ko metafory czy choroby i medycyny jako sposobów tworzenia tekstów, 

a nie tylko inspiracji do chwycenia za pióro. Literatura pi kna i medycyna nie 

jest zbiorem jednorodnym, co jest oczywist" cech" monografii wieloautor-

skich. Pojawiaj" si! tu rozmaite perspektywy badawcze oraz dyscypliny nau-

kowe, w#ród zastosowanych podej#% analitycznych mo$na znale&% zarówno 

uj!cia klasyczne, jak i nowoczesne metodologie bada' literackich, otwarte na 

interdyscyplinarno#% oraz nowe sposoby czytania literatury. Inn" cech" 

ksi"$ki, w a#ciw" wi!kszo#ci publikacji zbiorowych, jest to, $e kolejne arty-

ku y bywaj" nierówne pod wzgl!dem poziomu, a tom jako ca o#% nie wy-

czerpuje zagadnienia. W Literaturze pi knej i medycynie nie poruszono kilku 

istotnych obszarów dotycz"cych zwi"zku dwóch tytu owych dyscyplin. 

Trudno mie% o to, oczywi#cie, pretensje do redaktorów b"d& autorów, jed-

nak brak np. artyku ów dotycz"cych teorii humorów i jej wp ywu na twór-

czo#% literack", melancholii i jej (licznych) konceptualizacji, krytyki soma-

tycznej (np. projektu Adama Dziadka) czy szcz"tkowa tylko obecno#% w to-

mie zagadnie' zwi"zanych z terapi" poprzez pisanie oraz medykalizacj" 

literatury (pisania traktowanego jako objaw choroby) nie pozwala mówi% 

o wyczerpuj"cej i ca o#ciowej monografii tego z o$onego zagadnienia. Nie-

mniej jednak teksty znajduj"ce si! w tomie pokonferencyjnym przynosz" 

wiele ciekawych rozpozna' oraz interpretacji. 

Jak podkre#laj" autorzy wst!pu, „trudno wyznaczy% granice mi!dzy litera-

tur" pi!kn" a innymi jej rodzajami, zw aszcza $e do XVIII w. granice po-

mi!dzy nimi by y bardzo p ynne” (s. 7). Dlatego te$ artyku y po#wi!cone 

tekstom dawnym zajmuj" si! literatur" rozumian" bardzo szeroko. Tom 

otwiera artyku  Ma gorzaty Grzegorzewskiej pt. Puls wiersza. O cierpieniu i cho-

robie w poezji Johna Donne’a – jest to jeden z ciekawszych tekstów zamieszczo-

nych w tej publikacji. W wierszach Donne’a Grzegorzewska odnajduje prze-

istaczanie si! cia a w tekst, s owo, „cia o pacjenta zmienia si! w tekst odczy-

tywany i interpretowany przez uczonych” (s. 18). W p!kni!ciu, ranie wiersza 

interpretatorka widzi zach!t! dla czytelnika, aby rozpozna  przemian! pod-

miotu mówi"cego w podmiot cierpi"cy. Wnikliwa interpretacja obudowana 

zosta a rozwa$aniami teologicznymi, a tak$e wersologicznymi i rytmicznymi, 

ukazuj"cymi wielopoziomowe subtelno#ci poezji Donne’a. W kolejnym ar-

tykule, !l"scy lekarze a literatura nowo#aci$ska w XVI i XVII wieku, Beata Gaj 

poddaje analizie  aci'skie teksty tworzone przez #l"skich lekarzy. Autorka 

mocno podkre#la wp yw tradycji retorycznej na pi#miennictwo tej epoki. 

Zasadom retoryki podlegaj" nie tylko teksty, które uznaliby#my za traktaty 
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b"d& porady medyczne, ale tak$e korespondencja prywatna b"d& twórczo#% 

okoliczno#ciowa, która by a obowi"zkowym elementem $ycia spo ecznego 

wykszta conych medyków. Autorka rekonstruuje sie% kontaktów mi!dzy #l"-

skimi lekarzami, twórcami nowo$ytnej, europejskiej medycyny, analizuje 

udzia  klasycznego, retoryczno-literackiego wykszta cenia w ich $yciu co-

dziennym i pracy, odtwarza klimat intelektualny i kulturalny na (l"sku 

(g ównie we Wroc awiu) w XVI i XVII wieku. Artyku  jest równie$ solidnie 

podbudowany teoretycznie, daj"c wielowymiarowy, interesuj"cy obraz #l"-

skiej inteligencji. Kolejny szkic – Ki#a i muzy. Syfilityczny epizod w twórczo%ci Hie-

ronima Morsztyna Rados awa Grze#kowiaka – po#wi!cono twórczo#ci pol-

skiego poety barokowego. Badacz rozpoczyna swój wywód od nakre#lenia, 

jak choroba rozprzestrzenia a si! w Europie, a tak$e pokazuje, jak leksem 

„ki a” motywuje nazwy w asne zarówno w j!zyku polskim, jak i w innych 

j!zykach europejskich. Autor przytacza szesnastowieczne prace medyczne 

po#wi!cone kile, kre#li te$ panoram! spo eczn" i kulturow" zwi"zan" z cho-

rob" oraz szerzej – z barokow" erotyk" i somatyczno#ci" poezji, aby na tym 

tle przedstawi% wiersze Hieronima Morsztyna: Do starosty zwole$skiego, Na dy-

jet  lubelsk"…, Dworska choroba. Artyku  obfituje w opisy siedemnastowiecz-

nej obyczajowo#ci oraz odniesienia do innych tekstów literackich epoki po-

#wi!conych podobnym problemom i przygodom Sarmatów. Jest to szkic 

niezwykle barwny, zajmuj"cy oraz erudycyjny. Nast!pny tekst po#wi!cony 

literaturze dawnej, autorstwa Fabia Boniego, zatytu owany Francesco Pona, le-

karz-pisarz w XVII-wiecznej Italii, przedstawia ma o znanego w Polsce pisarza 

w oskiego. Pona jest autorem humoreski medyczno-literackiej o walce Serca 

i Mózgu, opisuje tak$e swoj" prac! podczas epidemii d$umy w Weronie 

w 1630 roku. Jak deklaruje Boni, dzia alno#% literacka by a dla Francesca 

Pony wytchnieniem od wykonywanych obowi"zków lekarskich, a pocz"tko-

wo utwory, jak omawiana La maschera iatropolitica, mia y charakter humory-

styczny, przedstawiona w tek#cie anatomia cz owieka jest za# tylko t em 

opowie#ci. Po epidemii w Weronie Pona porzuca krotochwilne zabawy lite-

rackie i oddaje si! w pe ni pracy zawodowej. Artyku  jest interesuj"cym stu-

dium biograficznym pisarza-lekarza z czasów w oskiego baroku. Ostatnim 

tekstem po#wi!conym literaturze dawnej jest artyku  Jak lekarz z Saksonii 

o Warszawie pisa#… Barbary Milewskiej-Wa&bi'skiej. Szkic odnosi si! do 

utworu Christiana Heinricha Erndtela z 1730 r. Warszawa z obja%nieniami od 

strony natury, czyli traktat o powietrzu, wodach, miejscach i mieszka$cach Warszawy, 

ich zwyczajach i chorobach. Podobnie jak Beata Gaj w artykule po#wi!conym 

#l"skim lekarzom, tak samo Barbara Milewska-Wa&bi'ska podkre#la silny 
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wp yw tradycji retorycznej na dzie o Erndtela. By  to sakso'ski lekarz na 

dworze królewskim, a swój utwór napisa  w j!zyku  aci'skim, tote$ w "cza 

si! on we wspóln" dla ca ej Europy tego czasu tradycj! literack" opart" na 

antycznych wzorcach. Milewska-Wa&bi'ska umiejscawia autora i dzie o na 

pograniczu nie tylko polsko-sakso'skim, ale te$ antyku i nowoczesno#ci 

oraz „mi!dzy traktatem naukowym a literatur"” (s. 96). 

Kolejnych pi!% artyku ów po#wi!cono literaturze XIX wieku. Pierwszy 

z nich, autorstwa Jacka Wi#niewskiego, zatytu owany Rado%&, sza# i rozpacz: 

szale$stwo romantycznych poetów, analizuje szale'stwo jako zjawisko spo eczne. 

Wed ug autora przedstawianie poetów romantycznych jako szale'ców wi"$e 

si! z niezrozumieniem ich przez spo ecze'stwo. Wi#niewski koncentruje si! 

na twórczo#ci mniej znanego angielskiego poety Johna Clare’a, który nale$a  
do drugiego pokolenia romantyków. Po b yskotliwym debiucie kariera lite-

racka Clare’a, pochodz"cego z nizin spo ecznych, za ama a si!, co skutkowa-

 o tak$e kryzysem psychicznym poety. Zosta  on zamkni!ty w zak adzie 

psychiatrycznym, w którym sp!dzi  wi!kszo#% swojego $ycia. Jak dowodzi 

Wi#niewski, zamkni!cie w zak adzie by o przyczyn", a nie skutkiem powa$-

nych problemów psychicznych poety. Artyku  szczegó owo analizuje i inter-

pretuje biografi! Clare’a w kontek#cie jego twórczo#ci oraz zmian w po-

strzeganiu chorych psychicznie w XIX wieku. Kolejny tekst – Aspekty me-

dyczne i rewolucyjne w dramacie »Woyzeck« Georga Büchnera Macieja Ganczara – 

tak$e opiera si! na biografii lekarza-pisarza. W szkicu tym autor pokazuje, 

jak edukacja medyczna oraz obserwowanie niesprawiedliwo#ci spo ecznych 

wp yn! y na twórczo#% Büchnera. Badacz odczytuje twórczo#% m odo zmar-

 ego dramatopisarza jako nad wyraz dojrza ", spo ecznie zaanga$owan" 

i trafnie charakteryzuj"c" ponapoleo'ski niemiecki absolutyzm. Artyku  Teo-

dor Tripplin jako lekarz i autor XIX-wiecznych bestsellerów. Prolegomena Ewy Grz!-

dy przybli$a nieco zapomnianego pisarza, który #wi!ci  triumfy i cieszy  si! 

olbrzymi" popularno#ci" w XIX wieku, wi!ksz" nawet ni$ Józef  Ignacy Kra-

szewski. Rozpoznania badaczki maj" charakter wst!pny, skupiaj" si! na od-

czytaniu tej prozy jako dokumentu epoki umo$liwiaj"cego spojrzenie na hi-

stori! medycyny oraz sytuacj! spo eczn" lekarzy. Agata Zalewska po#wi!ci a 

swój artyku  postaciom lekarzy w prozie polskiej – Od doktora Szumana do 

doktora Kunickiego. Miejsce i rola postaci lekarzy w literaturze drugiej po#owy XIX w. 

(na wybranych przyk#adach). Autorka analizuje przedstawiane w literaturze po-

zytywistycznej starcie post!pu i medycyny ludowej, zwraca tak$e uwag! na 

cz!ste wyst!powanie postaci lekarzy, którzy jednak zazwyczaj pojawiaj" si! 

tylko ze wzgl!du na pe nion" funkcj! i s" w pe ni definiowani przez swój 
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zawód, nie b!d"c przy tym niezale$nymi czy oryginalnymi bohaterami. Szkic 

jest rzetelnie przygotowany i podbudowany wieloma przyk adami. Ostatnim 

artyku em po#wi!conym literaturze XIX wieku jest interesuj"cy tekst Jerzego 

Kocha Literatura i medycyna w Afryce Po#udniowej. Morfinista, znachor, badacz czy 

piewca melancholii albo Eugène N. Marais o depresji hesperyjskiej i organicznej jedno%ci 
termitiery. Za tym i#cie barokowym tytu em kryje si! równie obszerny arty-

ku , jednak nie mog o by% inaczej, skoro tekst po#wi!cony zosta  tak barw-

nej postaci jak Eugène N. Marais. Na wst!pie Koch opisuje zwi"zki literatury 

po udniowoafryka'skiej z medycyn" od samego jej powstania oraz znacz"cy 

udzia  lekarzy w formowaniu si! niezale$nego pa'stwa i emancypacji j!zyka 

oraz literatury afrikaans. Po zarysowaniu t a historycznego i spo ecznego 

autor przedstawia g ównego bohatera swojego tekstu oraz wymienione 

w tytule koncepcje Marais’go – depresj! hesperyjsk" i organiczn" jedno#% 

termitiery. Artyku  Jerzego Kocha nale$y do najciekawszych w tomie, autor 

przedstawia nieznan" bli$ej w Polsce literatur! afrykanersk" szczegó owo i z pa-

sj". Tak$e sam $yciorys, twórczo#% oraz rozleg e zainteresowania Marais’go 

stanowi" fascynuj"cy materia  badawczy. 

Na ostatni" grup! tekstów sk adaj" si! te po#wi!cone literaturze XX wie-

ku. T! cz!#% tomu otwiera szkic Alicji Wo od&ko-Butkiewicz, Profesja lekarza 

w 'yciu i twórczo%ci Michai#a Bu#hakowa. Autorka rozpoczyna od zarysowania 

zwi"zków literatury rosyjskiej i medycyny, podkre#laj"c, $e w Rosji jest to za-

równo jeden z najpopularniejszych tematów wypracowa' szkolnych, jak 

i bardzo wyra&nie zaznaczony obszar akademickiej refleksji o literaturze. 

Wo od&ko-Butkiewicz proponuje odczytanie twórczo#ci Bu hakowa wed ug 

klucza autobiograficznego, wskazuje na etyk! lekarsk" jako prawdopodobne 

&ród o inspiracji pisarza, przedstawiaj"c tym samym jego posta% od mniej 

znanej polskim badaczom strony. Kolejnym tekstem jest niezwykle ciekawy 

interpretacyjny szkic Moniki )ado' Kobieco%& w lustrze nowotworu. O zapiskach 

chorobowych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Autorka interpretuje dzienniki 

Pawlikowskiej, które powsta y na emigracji w Anglii podczas zmagania si! 

z nowotworem, w kontek#cie wcze#niejszej twórczo#ci poetki. Badaczka ob-

serwuje przej#cie od kokieterii, która cechowa a wiersze Pawlikowskiej, 

a tak$e jej wczesne chorobowe zapiski, do opisu cierpienia wypieraj"cego 

w ko'cu „zalotno#% pachn"c" i ró$ow"”. Ciekaw" obserwacj" jest tak$e do-

strze$enie dwustronno#ci zapisków Pawlikowskiej: na awersie notatników 

powstawa y wiersze, na rewersie – dziennik. )ado' interpretuje ten sposób 

zapisu jako ujawnianie dwóch p aszczyzn funkcjonowania Pawlikowskiej 

i zakrywania tego, co cielesne. W ko'cowym stadium choroby poetka po-
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rzuci a uwodzicielsk" gr! w zakrywanie, powoli akceptuj"c swoje wycie'-

czone chorob" i niesprawne cia o. Nast!pny, równie ciekawy, artyku  autor-

stwa Ireneusza Gielaty zosta  zatytu owany „Szalej"cy morbus” nowoczesno%ci. 
O chorobach poza prawami i taksonomi" medyczn" (wokó# „Dzie#a Garrenów” Sándo-

ra Máraiego). Gielata pokazuje, jak w tek#cie Máraiego choroba, pocz"tkowo 

traktowana dos ownie w opisie cierpienia seniora rodu Garrenów, rozprze-

strzenia si! w metaforach: najpierw w obrazach rozpadu i rozk adu miasta, 

a ostatecznie – pod postaci" figury nowoczesno#ci. Tomasz Wójcik w szkicu 

Lekcja Kartezjusza. Medyczne i somatyczne imaginarium Zbigniewa Herberta pisze 

o poezji autora Pana Cogito w kontek#cie kartezja'skiego dualizmu duszy 

i cia a, a tak$e biografii poety i do#wiadczenia staro#ci i choroby. Ludzkie 

prze$ycia lokuj" si! w szczelinie mi!dzy duchem a materi", a Herbert w swo-

jej poezji jest zarazem „uczniem francuskiego filozofa i nauczycielem jego 

my#li”, która pozostaje aktualna wobec wspó czesnych wyzwa' medycyny. 

W tek#cie Profesor Andrzej Szczeklik: mitologie poszukiwanej harmonii a katharsis 

W odzimierz Szturc interpretuje erudycyjne eseje profesora Szczeklika, któ-

ry prac! lekarza rozumia  jako prób! przywrócenia organizmu chorego do 

utraconej harmonii. Autor esejów jawi si! jako #wietny praktyk medycyny, 

ale te$ artysta, poszukuj"cy g !bszej istoty wykonywanego zawodu. W po-

wracaj"cych w tekstach Szczeklika rozwa$aniach nad antycznymi figurami 

i archetypami Szturc dopatruje si! klucza do zrozumienia mitów helle'skich. 

Dwa kolejne artyku y, Hanny Serkowskiej Jakiej wiedzy o chorobie Alzheimera 

dostarcza literatura pi kna? oraz Anny Janus-Sitarz Walka z guzikami, czyli lite-

rackie oswajanie „parkinsona”, zosta y po#wi!cone literackim próbom zmierze-

nia si! z jednymi z najwa$niejszych i najsilniej obecnych we wspó czesnym 

dyskursie chorób. Utwory literackie po#wi!cone tej tematyce to najcz!#ciej 

powie#ci opisuj"ce do#wiadczenie chorego lub jego opiekuna oraz pomaga-

j"ce zrozumie% zmaganie z chorob". Literatura jawi si! tu tak$e jako me-

dium, dobry #rodek komunikacji mi!dzy chorymi a zdrowymi, pozwalaj"cy 

zachowa% to$samo#% i wypowiedzie% swoje do#wiadczenie. Tom zamyka ar-

tyku  Choroba jako metafora: konceptualizacje i konteksty Mateusza Borowskiego 

i Ma gorzaty Sugiery, tak$e jeden z ciekawszych pomieszczonych w Literatu-

rze pi knej i medycynie. Opieraj"c si! na znanym eseju Susan Sontag, autorzy 

interpretuj" chorob! jako metafor! – zale$n" od historycznie zmiennych 

koncepcji cia a, zdrowia, normy i patologii. Podstaw! analizy stanowi" popu-

larne powie#ci i filmy, problematyzuj"ce chorob! i zdrowie w relacjach 

cz owieka z przyrod" i technologi", gdzie jasno wytyczone granice ulegaj" 

zatarciu. 
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Wieloautorska monografia Literatura pi kna i medycyna stanowi ciekaw" 

propozycj! bada' interdyscyplinarnych. W tomie znalaz o si! wiele interesu-

j"cych obserwacji, pochwali% nale$y tak$e uk ad tekstów, wprowadzaj"cy po-

rz"dek po#ród ich ró$norodno#ci, wychodz"cy od epok dawnych ku nowo-

czesno#ci i literaturze science fiction. Warte uwagi s" zw aszcza te artyku y, które 

pokazuj" mo$liwo#ci interpretacyjne i nowe w"tki pojawiaj"ce si! na granicy 

obszarów badawczych medycyny i literaturoznawstwa. Literatura pi kna i me-

dycyna mo$e stanowi% wzór, je#li chodzi o porz"dkowanie tekstów pokonfe-

rencyjnych. Monografia nie wyczerpuje jednak tematu (w tym celu musia a-

by by% znacznie obszerniejsza), cho% stanowi dobry punkt wyj#cia dla cy-

klicznych konferencji i pog !biania refleksji na temat zwi"zków literatury 

z medycyn", zw aszcza w sytuacji, na któr" wskazuj" ostatnie teksty tomu – 

wyzwa' wspó czesno#ci, które mog" by% podj!te jedynie przez wymian! 

my#li, metod i koncepcji mi!dzy ró$nymi dyscyplinami. 


