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Nas interesują oczywiście istniejące w tym wydawnictwie „polonica". 
Otóż zamieszczono tu biogramy dwóch Polaków, nie wymieniając jedno-
znacznie ich narodowości: inż. Romualda Iszkowskiego (1848-1904), 
który ukończył studia w Wiedniu, tam pracował i zmarł, oraz prof. 
Gabriela Narutowicza (1865-1922), o którym wspomniano, iż w 1920 r. 
wyjechał do Polski, gdzie był początkowo Ministrem Robót Publicznych, 
a następnie Prezydentem RP, na którego dokonano zamachu. 

Ogółem zamieszczono ponad 300 biogramów, z czego ponad połowę 
stanowi wiek XIX. Przypomnijmy, iż staraniem Naczelnej Organizacji 
Technicznej W Warszawie podjęto ostatnio wydawanie Słownika Biogra-
ficznego Techników Polskich, o czym donosiliśmy niedawno na łamach 
„Kwartalnika"1. 

Zdzisi aw Mikulski 
(Warszawa) 

Władysław Matlakowski, Wspomnienia z życia przeszłego 
teraźniejszego (1850-1895). Z rękopisu do druku przygotował, przedmo-
wą i komentarzem opatrzył Janusz Kapuścik. Wrocław 1991, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, ss. 504, ilustr. 

Wśród ineditów Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie znajduje 
się rękopis, oczekujących blisko sto lat na opublikowanie, obszernych 
Wspomnień z życia przeszłego i teraźniejszego znanego chirurga — Wła-
dysława Matlakowskiego. Z bibliotecznego spokojnego bytowania wydo-
był rękopiśmienne zapiski warszawskiego medyka dyrektor lekarskiej 
książnicy, polonista, bibliotekoznawca i bibliograf — Janusz Kapuścik, 
dedykując je pamięci Stanisława Konopki — założyciela GBL-u. 

Wspomnienia, obejmujące kilka dziesiątków lat utalentowanego chi-
rurga, przyrodnika, dociekliwego badacza folkloru i wybitnego Polaka, 
poprzedził Wydawca przedmową wprowadzającą zarówno w dziwne 
koleje losu samego pamiętnika, jak i opisującą w sposób wyczerpujący 
ciekawe curriculum vitae ich autora. Obszerny, piękny literacko tekst, 

l Słownik Biograficzny Techników Polskich. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 
XXXVI, 2,1991, s. 163. 
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zapoznaje także z metodą zbierania materiałów i wynikami pracy badaw-
czej Matlakowskiego z zakresu medycyny, wygłaszanymi referatami na 
zjazdach lekarzy, przekładami literatury fachowej dotyczącymi m.in. ana-
tomii stosowanej i zapalenia okostnej. Autor przedmowy pisze o prywat-
nej praktyce chirurga i jego pracy w warszawskim Szpitalu Dzieciątka 
Jezus, o działalności redakcyjnej Matlakowskiego w „Gazecie Lekarskiej" 
i artykułach zamieszczanych na łamach czasopism medycznych stolicy. 
Wśród ponad siedemdziesięciu publikacji Władysława Matlakowskiego 
znalazły się też prace nie mające nic wspólnego z jego profesją, a będące 
wynikiem szerokich zainteresowań młodego lekarza. Są to książki poświę-
cone sztuce i budownictwie Podhala—wysoko cenione przez specjalistów 
i, rzecz szczególnie interesująca, znakomity przekład szekspirowskiego 
Hamleta, opatrzony wstępem i komentarzami świadczącymi o znawstwie 
przedmiotu. Przekład ten w ostatecznym kształcie ujrzał autor dopiero 
kilka dni przed śmiercią (notabene żaden z polskich teatrów nie wystawił 
Hamleta w świetnej translatorskiej wersji). J.Kapuścik nie pominął oso-
bistego życia pamiętnikarza; udanego małżeństwa, ojcostwa trojga dzieci, 
rodzinnego szczęścia, serdecznych przyjaźni, słabego zdrowia, zdolności 
naukowych, literackich pasji i talentu nie w pełni ujawnionego. Medyczne 
artykuły Matlakowskiego zdezaktualizowały się, studia folklorystyczne 
mają kontynuacje nowe, tłumaczenie szekspirowskiego dramatu zastąpiły 
kolejne próby przyswojenia go polskiemu językowi. Niszczącej sile czasu 
nie uległy natomiast tak długo czekające na swego wydawcę Wspomnienia 
z życia przeszłego i teraźniejszego—imponujący dokument epoki, dowód 
niebagatelny narratorskich umiejętności, wzbogacający naszą twórczość 
pamiętnikarską o ciekawe dzieło ciekawego człowieka, które czyta się 
zarazem jak biografię i opowieść o czasach i ludziach minionego wieku. 

Wspomnienia mówią więc o dzieciństwie spędzonym nad brzegami 
Pilicy, latach szkolnych w Warce, studiach na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Warszawskiego. Wzruszające karty poświęcił autor młodo 
zmarłej ukochanej matce, surowemu ojcu, kolegom i profesorom. Scha-
rakteryzował Matlakowski lekarski świat Warszawy i Paryża, gdzie kon-
tynuował studia, nie szczędząc krytyki panujących tam stosunków. 

Kolejne fragmenty pamiętników odnoszą się do podróży jachtem, 
wycieczek do Hiszpanii, Włoch i Francji, przeprawy przez Gibraltar na 
północny brzeg Afryki. Zachwyciły go tam wspaniałe góry, zgiełkliwe 
miasto, zmienne uroki morskiego pejzażu. Bardzo szczegółowo, może aż 
nieco nużąco wypadła relacja z berlińskiej galerii malarstwa, pełna podzi-
wu dla płócien dawnych mistrzów. Wrażenia z podróży do Czech dotyczą 
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zwłaszcza, chociaż nie tylko, tamtejszego życia medycznego i naukowego. 
Tyle w tych opisach zagranicznych wojaży osobistych przeżyć, głębokich 
refleksji, pouczających wiadomości, mądrych, wyważonych sądów, do-
wcipnych spostrzeżeń! 

Interesujące szczególnie są wspomnienia z Ukrainy oglądane oczami 
mieszkańca Mazowsza, dla którego kresy wschodnie dawnej Rzeczypo-
spolitej miały pewien egzotyczny urok inności. Ale inteligentny pamięt-
nikarz widział nie tylko piękno krajobrazu, ukryte w dolinach malownicze 
wioski, gwarne miasteczka, romantyczne dworki i wspaniałe rezydencje 
— dostrzegał również chłopską biedę, ubóstwo rzemieślników, nędzę 
żydowskich sklepikarzy. Kraj bujnej przyrody i żyznej ziemi był też 
krainą, gdzie rozegrała się niejedna ludzka tragedia, gdzie magnackie 
fortuny sprzedawano za lichy grosz, tracąc ojcowiznę. Spotykał tam 
utracjuszy frymarczących rodzinnymi dobrami, dziwaków i pseudo-
uczonych o zaskakujących umysłowych dewiacjach. Bystry obserwator i 
gorący patriota bolał nad losem bogatej niegdyś Ukrainy, której mieszkań-
cy coraz bardziej oddalali się od Polski i polskości. Wiele o tym na kartach 
książki uwag gorzkich, ale niestety prawdziwych. 

Z pewnością najpiękniejsze partie Wspomnień poświęcił Matlakowski 
Zakopanemu, gdzie spędził cztery jesienno-zimowe miesiące. Zafascyno-
wany, odkrywaną dopiero, urodą Tatr, opisał ją (czy może raczej namalo-
wał) z niemałym talentem literackim i plastyczną Arażliwością. Czytając 
o bajecznie kolorowych lasach w jesiennej szacie, zimowym pejzażu 
pustych pól, czerwono-fioletowych zachodach słońca i srebrzystej poświa-
cie księżyca, gdy ogląda się kreślone subtelną linią drzewa przygniecione 
puszystym śniegiem, zagubione w zamieci chatynki, płynące w szalonym 
pędzie chmury nad graniami gór — słyszy się nieomal świst wiatru, 
trzaskanie mrozu, kapanie topniejących lodowych sopli, szum rwących 
strumieni, świergotliwe głosy ptakó w, dalekie szczekanie psa. Tak poetyc-
ko, malarsko i muzycznie mógł pisać o tatrzańskiej przyrodzie tylko jej 
gorący wielbiciel, któremu natura nie poskąpiła zdolności władania sło-
wem trafnym, budzącym wzruszenia, ale pozbawionym zbędnego senty-
mentalizmu. 

I wreszcie strony poświęcone pamięci zmarłych lekarzy, z którymi 
zetknęło Matlakowskiego życie: przyjacielowi serdecznemu Romanowi 
Kowalewskiemu, profesorowi Edwardowi. Klinkowi oraz jubileuszowy 
tekst dedykowany wybitnemy medykowi i uczonemu Henryki Hoyerowi 
— wspomnienia odnotowujące osiągnięcia w praktyce i sztuce lekarskiej. 
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wskazujące na cechy charakteru i walory umysłu ludzi, których cenił, 
podziwiał i kochał. 

Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego (1850-1895) uzupełnił 
Janusz Kapuścik licznymi komentarzami. Zdumiewa ich szczegółowość i 
nie nazbyt często spotykana sumienność w ustalaniu nazwisk, nazw, dat, 
faktów, danych biograficznych. Wiele trudu włożył Profesor w dotarcie 
do poprawnego brzmienia umieszczanych w tekście cytatów, prawidło-
wych tytułów książek, artykułów, dając im właściwe opisy bibliograficzne. 
Nie pominął objaśnień terminologicznych z zakresu medycyny, przyrodo-
znawstwa, geografii, folklorystyki, przetłumaczył łacińskie sentencje i 
obcojęzyczne przysłowia, przywołał fakty historycznej i społecznej natu-
ry, o których autor pamiętnika tylko lakonicznie wzmiankuje. I jedynie 
kilkakroć przyznaje, że czegoś wyjaśnić nie zdołał. Te rzetelne, obfite 
informacje faktograficzne, leksykograficzne, biograficzne i in. nie tylko 
wzbogacają książkę Matlakowskiego, one są same w sobie naukową pracą 
dociekliwego komentatora. 

Ponad pięćset stron liczące dzieło zamyka nota edytorska, indeks 
nazwisk oraz spis pięćdziesięciu czterech fotografii i reprodukcji ilustru-
jących tekst. 

Edycją Wspomnień Władysława Matlakowskiego zajął się zasłużony 
dla naszej kultury Zakład Narodowy im. Ossolińskich, uzupełniając nimi 
polskie piśmiennictwo pamiętnikiem dużej rangi. Oddanie do rąk współ-
czesnych czytelników ciekawej książki o ludziach i czasach, które-prze-
minęły, to niewątpliwy sukces Ossolińskiej oficyny, to także poważna 
pozycja w dorobku jej wydawcy — Profesora Janusza Kapuścika, który 
Władysława Matlakowskiego i jego dzieło „uchronił od zapomnienia". 

Hanna Tadeusiewicz 
(Łódź) 


