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	 W	drugiej	części	książki	uwagę	recenzenta	w	szczególności	wzbudziły	rozdziały	
poświęcone	ucztom	rzymskim.	W	pierwszym	z	nich	 [Paravo fames, magno fastidium. 
Rzymskie ustawy ograniczające przepych biesiad w kontekście społeczno-kulturowym]	Ewa	
Twarowska-Antczak	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	dochodzi	do	
ciekawych	wniosków,	że	obok	ograniczenia	wydatków	i	promocji	etosu	skromnego	
obywatela,	celem	ustaw	„antyzbytkowych”	była	promocja	własnych	produktów,	za-
miast	kosztownych	–	sprowadzanych	spoza	Italii.	Kolejny	rozdział	[Rozpusta – zbytek 
– rozrzutność, czyli »celem życia jest rozkosz«. Filmowy obraz rzymskiej uczty	 –	Krzysz-
tof	Antczak	(Sekcja	Historii	Farmacji	Oddziału	Bydgoskiego	Polskiego	Towarzystwa	
Farmaceutycznego)]	ukazuje	jak	zmieniała	się	realizacja	filmowa	rzymskiej	biesiady	
w	 zależności	 od	 kontekstu	 polityczno-kulturowego	 epoki	 oraz	 możliwości	 czysto	
technicznych.
	 Warto	wspomnieć,	że	w	monografii	obok	studiów	historycznych	 i	kulturoznaw-
czych	znalazły	się	również	rozdziały	poświęcone	botanice	[Nie tylko szczaw i mirabelki... 
Dziko rosnące gatunki jadalne w Polsce	–	wielu	autorów],	medycynie	[Przekąski i zachcian-
ki. Czy rzeczywiście mogą być spowodowane niedoborami składników odżywczych?	–	Izabela	
Wrzołek	(Warszawski	Uniwersytet	Medyczny,	Fundacja	Medycyny	Stylu	Życia)],	czy	
też	współczesnym	kwestiom	jurystycznym	[Prawne aspekty kaca	–	Grzegorz	Marek	Pia-
secki	(Akademia	Leona	Koźmińskiego,	Izba	Adwokacka	w	Warszawie,	Uniwersytet	
Warszawski)].
	 Choć	jak	we	wstępie	omawianej	książki	podaje	komitet	redakcyjny,	autorami	roz-
działów	są	młodzi	badacze,	których	opracowania	stanowią	przyczynek	do	dalszych	
badań,	to	niniejsza	pozycja	stanowi	ciekawą	lekturę	pozwalającą	spojrzeć	z	wielu	róż-
nych	perspektyw	na	zjawiska	kaca,	głodu	i	sytości.	Ze	względu	na	podjętą	tematykę	
obok	fragmentów	krotochwilnych,	czytelnik	z	pewnością	znajdzie	rozdziały	poważ-
nie	traktujące	nadmiar	i	niedostatek	jedzenia	oraz	picia	w	kontekście	historycznym,	
kulturowym	i	medycznym.	Monografia	posiada	cenne	walory	edukacyjne.
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	 Antoni	Kępiński	 (1918-1972)	 jest	do	dziś	 jednym	z	najbardziej	znanych	polskich	
psychiatrów.	Był	 twórcą	humanistycznej	 szkoły	psychiatrii,	 jego	 książki	 są	 czytane	
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i	wznawiane	w	dużych	nakładach,	pomimo,	że	od	jego	śmierci	upłynęło	już	niemal	
pół	wieku.	W	 tym	 okresie	 powstało	 kilka	monografii	 dokumentujących	 niezwykle	
ciekawe	koleje	życia	Kępińskiego	i	 jego	dokonania.	Pierwsza	była	wydana	w	latach	
osiemdziesiątych	pozycja	Antoni Kępiński. Człowiek i dzieło1.
	 W	czasach	nam	bliższych	powstały	dwie	biografie:	Antoni Kępiński,	pióra	Krzysz-
tofa	Maja2 i Antoni Kępiński. Gra z czasem	Krystyny	Rożnowskiej3,	a	także	powieść	bio-
graficzna	Psychiatra i demony4.	Okazją	do	ukazania	się	dwóch	ostatnich	była	zapewne	
setna	rocznica	urodzin	psychiatry,	która	minęła	w	2018	roku.	
	 Dlaczego	zatem	–	kolejna	biografia?	Znana	z	zainteresowania	historią	medycyny	
dziennikarka	krakowska,	Anna	Mateja	odpowiada	na	to	pytanie	tytułem	swojej	pra-
cy:	Poznawanie Kępińskiego. Biografia psychiatry.	Drugą	częścią	odpowiedzi	wydaje	się	
być	motto	pierwszego	rozdziału	książki,	zatytułowanego	Jak poznać Kępińskiego.	Brzmi	
ono:	„może	wystarczy	napisać,	jaki	był	naprawdę?”.	
	 Biografia	Matei	została	podzielona	na	dwanaście	rozdziałów,	opowiadających	chro-
nologicznie	wydarzenia	z	życia	lekarza.	Ich	tytuły	zapowiadają	miejsce	akcji.	W	wy-
padku	zwłaszcza	lat	wojennych	zmieniało	się	ono	wielokrotnie.	Mamy	zatem	Węgry,	
Hiszpanię,	Włochy,	Francję	 i	Wielką	Brytanię.	To	z	pewnością	najbardziej	burzliwy	
okres	życia	Kępińskiego,	nazywany	w	innych	biografiach	„odyseją”.	Dalsza	część	jego	
historii	toczyła	się	już	tylko	w	Krakowie,	w	obrębie	kilku	ulic,	na	których	mieściło	się	
mieszkanie,	klinika	psychiatrii	i	kościół	parafialny,	którego	nigdy	nie	omijał	w	drodze	
do	pracy.	
	 Czytając	 książkę,	w	Krakowie	 towarzyszymy	młodemu	 lekarzowi	w	zatrudnia-
niu	się	w	klinice	psychiatrii,	dowiadujemy	się	o	szczegółach	jego	pracy	doktorskiej,	
potem	habilitacyjnej.	 Jesteśmy	 świadkami	 prowadzonych	 na	 sobie	 eksperymentów	
z	użyciem,	jeszcze	wtedy	nieznanej	powszechnie,	substancji	LSD,	którą	chciano	wyko-
rzystać	w	leczeniu	między	innymi	schizofrenii.	Poznajemy	kolejnych	szefów	i	współ-
pracowników	„Docenta”,	 budowanie	przez	niego	 –	 z	 niemałym	 trudem	–	 społecz-
ności	 terapeutycznej.	Wreszcie	 obserwujemy	go	w	 czasie	 zakończonej	 klęską	walki	
ze	 szpiczakiem,	której	 ostatni	 etap	 spędził	w	udostępnionej	mu	na	 terenie	 szpitala	
garsonierze,	w	pobliżu	oddziału	nefrologii,	zwanej	pieszczotliwie	„hanicówką”.	
	 Publikacja	 Matei	 jest	 oparta	 na	 bogatym	materiale	 źródłowym.	Autorka	 cytuje	
wiele	dokumentów,	listów	i	wspomnień.	Starannie	wydana,	z	licznymi	fotografiami	
obrazującymi	 zarówno	 życie	 prywatne	 jak	 i	 zawodowe	Docenta.	 Zamiłowanie	 au-
torki	do	historii	medycyny	zapewne	sprawiło,	że	w	trakcie	opowieści	o	Kępińskim	
dowiadujemy	się	wielu	szczegółów	z	historii,	na	przykład,	szpitali	psychiatrycznych	
czy	osób,	z	którymi	pracował.	Można	zatem	powiedzieć,	że	czytelnik	po	lekturze	jest	
ubogacony	o	wiedzę	nie	tylko	na	temat	bohatera	biografii.	Tekst	jest	napisany	bardzo	
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sprawnie,	z	reporterskim	zacięciem,	tak,	że	czyta	się	tę	książkę	szybko	i	z	zaintereso-
waniem.	Czy	 jednak	można	powiedzieć,	 że	w	procesie	 „poznawania	Kępińskiego”	
czynimy	dzięki	temu	postępy?	Tak,	ale	jest	to	poznawanie	z	dystansu.	Fakty,	nazwi-
ska,	nawet	opisy	konkretnych	sytuacji	są	tylko	pozorem	poznania.	Myśl,	głębia	psy-
chiatry	–	nazywanego	przez	niejednego	genialnym	–	pozostają	zakryte.	Czytelnik	nie	
poznaje	Kępińskiego,	a	raczej	fakty	z	jego	życia.	Można	oczywiście	zacząć	budować	
sobie	z	nich	jakiś	obraz	człowieka,	ale	w	tym	każdy	pozostaje	w	czasie	lektury	sam.	
Wbrew	pozorom,	można	uznać	to	za	wartość	tej	książki,	wyraz	delikatności	autorki,	
która	nie	narzuca	 swojej	wizji.	Poznawanie	Kępińskiego	pozostaje	zatem	procesem	
niedokończonym	i	bardzo	indywidualnym,	poznanie	zaś	–	niemożliwym.	Biografia	
Matei	jest	z	całą	pewnością	wartościowa	i	choć	pozostawia	pewien	niedosyt,	może	być	
inspiracją	do	dalszych	poszukiwań.
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	 Mało	 jest	 tak	wybitnych	 i	 zasłużonych	osób	dla	 rozwoju	medycyny	 z	Poznania	
i	całego	kraju,	jak	zmarły	22	października	ubiegłego	roku	profesor	Jacek	Łuczak	(1934-
2019).	W	swoim	eseju	Miłosierdzie	profesor	Andrzej	Szczeklik	wymieniał	zasłużonych	
medyków	z	cnotą	miłosierdzia	wobec	chorych.	Gdyby	esej	ten	pisał	dzisiaj,	to	obok	
brata	Alberta,	Matki	Teresy,	Cicely	Saunders	 i	Alberta	Schweitzera	zapewne	dodał-
by	 nazwisko	 Profesora	 Łuczaka.	 Jego	 działalność	 bezsprzecznie	 doprowadziła	 do	
tego,	że	medycyna	paliatywna	jest	zauważalnym	działem	wiedzy	lekarskiej,	nie	tylko	
w	Polsce,		ale	też	i	w	całym	rejonie	Europy	Środkowo-Wschodniej.	Niezwykle	cieka-
wym	i	wartościowym	przeżyciem	była	więc	możliwość	wglądu	w	życie	i	przekonania	
tak	wybitnej	osoby,	 jaką	był	 śp.	prof.	 Jacek	Łuczak.	Książka	Moje Palium	 autorstwa	
Haliny	Bogusz	i	Martyny	Tomczyk	pozwoliła	mi	poznać	lepiej	tego	niezwykłego	czło-
wieka	i	 lekarza.	 Jest	 to	wywiad-rzeka	z	profesorem	Łuczakiem,	stanowiący	swoiste	
podsumowanie	jego	życia	i	działalności.	Autorki	słusznie	podjęły	decyzję,	by	uczynić	
z	książki	dyptyk.


