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Streszczenie
W  pracy przedstawiono sylwetkę doktora medycyny 
Jana Matuszyńskiego (1808-1842), powstańca listopa-
dowego, emigranta, utalentowanego muzyka-amatora, 
od lat szkolnych najbliższego przyjaciela Fryderyka 
Chopina. Przez kilka lat wspólnego zamieszkania 
w  Paryżu sprawował on – jako lekarz – opiekę nad 
kompozytorem; niósł także fachową pomoc innym 
polskim emigrantom. Zmarł (podobnie jak kilka lat 
później Chopin) na gruźlicę.

Słowa kluczowe: Jan Matuszyński, Fryderyk Chopin. 
Lekarze polscy – emigranci,  Gruźlica w XIX w.

Summary
This paper presents the figure of a medical doctor Jan 
Matuszyński (1808-1842) – an insurgent of the No-
vember Uprising, emigrant, talented amateur musician 
and the closest friend of Frédéric Chopin since school. 
During several years of living together, he took care of 
the composer as a doctor. He also provided professional 
help to other Polish emigrants. Matuszyński (as well as 
Chopin a couple years after) died of tuberculosis. 

Keywords:  Jan Matuszyński, Frédéric Chopin, Polish 
doctors – emigrants, tuberculosis in the 19th century.
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Ryc. 1. Jan Matuszyński (1808-1842) 

Problemy zdrowotne Fryderyka Chopina, jego cho-
roby, ich leczenie oraz postacie licznych lekarzy, z któ-
rymi kompozytor się stykał (nie tylko jako pacjent), były 
przedmiotem rosnącego zainteresowania – najpierw 
najbliższego otoczenia, rodziny i wielbicieli jego talen-
tu, a później także muzykologów, patologów i history-
ków medycyny [1]. W setkach opracowań dotyczących 
tych kwestii, wymienianych jest kilkudziesięciu lekarzy 
wielu narodowości, którzy w różnych okolicznościach 
zetknęli się z Chopinem (a można przypuszczać, że nie 
jest to lista zamknięta) [2]. Jednym z takich lekarzy był 
najbliższy przyjaciel kompozytora, doktor Jan Matu-
szyński. Na jego temat zachowało się niewiele pewnych 
informacji; najwięcej ich zawiera zwięzła nota biogra-
ficzna autorstwa Hanny Wróblewskiej-Straus w  I  to-
mie „Korespondencji Fryderyka Chopina” (Warszawa 
2009, s. 605-608). Warto odnotować także wcześniejszą 
– z 2004 r. – pracę autora francuskiego Jeana Hazarda 
[3]. Wyraźnym przeoczeniem jest brak hasła osobowe-
go „Matuszyński Jan” w „Polskim Słowniku Biograficz-
nym”. Obecny szkic poświęcony jego postaci podejmuje 
próbę uporządkowania dotychczasowych ustaleń, do-
daje nowe szczegóły i interpretacje istotnych dla życio-
rysu lekarza faktów. Można wyrazić ostrożną nadzieję, 
iż okaże się on przydatny także chopinologom.

Jan Edward Aleksander Matuszyński urodził się 
w  dniu 24 grudnia 1808 r. w  Warszawie, w  rodzinie 
lekarskiej. Była to rodzina mieszczańska wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, wywodząca się z  Pszczy-
ny (Pless) na Górnym Śląsku. Jego ojciec Jan Fryderyk 
(około 1768-1831) był doktorem medycyny i  chirur-

giem, kierującym miejscowym Szpitalem Ewangelic-
kim; matką była Ludwika z Mahlenbergów (1782-1826). 
Po uzyskaniu matury w  renomowanym Liceum War-
szawskim (była to powszechnie uważana za najlepszą 
szkoła średnia w Królestwie Polskim; mieściła się ona 
w Pałacu Saskim, w którym wówczas mieszkała rodzi-
na Chopinów), Matuszyński – który był wyróżniającym 
się i kilkakrotnie nagradzanym uczniem, co odnotowa-
no w Kurierze Warszawskim – opłaciwszy 100 złotych 
polskich czesnego, w dniu 14 września 1827 r. zapisał 
się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskie-
go [4]. Studiów jednak nie zdążył ukończyć, bowiem 
po wybuchu powstania listopadowego w 1830 r. wstą-
pił do wojska; był lekarzem batalionowym w  5 pułku 
strzelców konnych, a  następnie w  polowym szpitalu 
urządzonym w domu Jasińskiego i w batalionie grena-
dierów gwardii (jako student medycyny pełnił zapewne 
obowiązki podlekarza, co w hierarchii zawodowej sy-
tuowało go zaledwie powyżej felczera) [5]. W  dniu 4 
października 1831 r. został odznaczony Krzyżem Zło-
tym Virtuti Militari (nr 3584). Następnego dnia prze-
kroczył wraz z głównymi siłami armii polskiej (dowo-
dzonej przez ostatniego wodza naczelnego powstania, 
generała dywizji Macieja Rybińskiego) granicę pruską 
w okolicach Brodnicy i przez pewien czas zatrudniony 
był w  szpitalu wojskowym w  Malborku [6]. Zapewne 
z  uwagi na szybko pogarszające się warunki interno-
wania żołnierzy polskich w  Prusach podjął decyzję 
o emigracji – w celu kontynuacji przerwanych studiów 
medycznych wyjechał do Wirtembergii [7]. Przez pe-
wien czas przebywał tam w Weinsbergu – wraz z gru-
pą oficerów towarzyszących generałowi Rybińskiemu 
– w  gościnnym domu wielkiego przyjaciela sprawy 
polskiej, niemieckiego lekarza i  poety Justinusa Ker-
nera (1786-1862)   [8]. Wiosną 1832 r. Kerner wysłał 
go Tybingi do swojego przyjaciela profesora filozofii 
i  medycyny Adolfa Karla Augusta von Eschenmayera 
(1768-1852), który w dniu 6 czerwca tegoż roku udzie-
lił Matuszyńskiemu pomocy w kwestii immatrykulacji. 
Studentem był pilnym i jak donosił listownie Kernero-
wi Eschenmayer, cechowała go „grzeczność w obejściu, 
naukowa pilność, jakich na próżno by szukać u naszych 
młodzieńców” (w zdaniu tym zawarta jest wyraźna alu-
zja do upowszechniającego się wówczas wśród studen-
tów ówczesnych niemieckich uczelni burszowskiego 
stylu życiu, nie zawsze zgodnego z  dobrymi manie-
rami) [9]. Na Wydziale Lekarskim miejscowego Uni-
wersytetu w początkach 1834 r. Matuszyński otrzymał 
(z predykatem: post comprobatam eruditionem medi-
cam et peracta cum laude examina chirurgica) stopień 
doktora medycyny na podstawie rozprawy „Ueber die 
Natur und Behandlung des Weichselzopfes” (praca ta 
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dotyczyła kołtuna, fenomenu w owych czasach częste-
go i  uważanego za typowy dla ziem polskich, a  autor 
zadedykował ją profesorowi Eschenmayerowi „w  do-
wód serdecznego oddania i  czci”) [10]. Promotorem 
rozprawy był profesor Ferdinand Gottlieb von Gmelin 
(1782-1848). Na wybór tego ośrodka akademickiego – 
obok wsparcia Kernera i  von Eschenmayera – mogła 
dodatkowo wpłynąć okoliczność, iż Królestwo Wir-
tembergii było bardzo życzliwe polskim emigrantom 
polistopadowym. W latach 1831-1832 działały tam sto-
warzyszenia pomocy przybywającym rannym i chorym 
Polakom („Verein zur Unterstützung des kranken und 
verwundeten Polen” oraz „Verein zur Unterstützung 
durchreisender hilfsbedürftiger Polen”) [11]. Wielu le-
karzy wirtemberskich pospieszyło z pomocą medyczną 
rannym i chorym powstańcom. Cieszący się sławą naj-
wybitniejszego niemieckiego ośrodka wiedzy lekarskiej 
Berlin, jako stolica nieprzyjaznego polskim dążeniom 
niepodległościowym Królestwa Prus, mógł wzbudzić 
u Matuszyńskiego zrozumiałe obawy przed represjami, 
nawet przy braku zaangażowania w sprawę narodową.

We wspomnieniach Wincentego Migurskiego, dzia-
łacza spiskowego i emisariusza popowstaniowego, zna-
lazła się interesująca informacja o pomocy udzielonej 
przez Matuszyńskiego spiskowcom w lutym 1833 r.: 

„...przybywszy [do Tybingi], udaliśmy się do akademika 
Matuszyńskiego, który nam przez Święcickiego był wska-
zany. Gdy Matuszyński dokładnie o naszych zamiarach już 
wcześniej miał wyobrażenie, w  ogólności powiedzieliśmy 
mu, że należym do towarzystwa zemsty ludu i jedziem przez 
Galicyę do Polski. Matuszyński bez zwłoki zwołał kolegów 
swoich akademików, którzy na rzecz naszą uczynili składkę 
pieniężną. Mimo to powozem dla nas wynajętym odwiezie-
ni zostaliśmy przez pięciu akademików do Stutgardu...” [12]. 

Należy także dodać, iż Matuszyński pomagał Kerne-
rowi przełożyć na język niemiecki poświęcony walecz-
nemu obrońcy Woli wiersz Konstantego Gaszyńskiego 

„Śmierć Jenerała Sowińskiego”, a sam pisywał – po 
niemiecku – inspirowane wydarzeniami powstańczymi 
wiersze; fakty te wskazują na doskonałą znajomość tego 
języka u  lekarza. Dla Kernera Matuszyński zachował 
ogromną wdzięczność i  wprost synowskie przywiąza-
nie; opuszczając Tybingę, napisał do niego: „Pozostań 
drogi Ojcze w  zdrowiu i  pamiętaj o  swoim wiernym 
synu. Będę sam pisał z Paryża, ale i cieszył się ogrom-
nie, od Was otrzymując wieści” [13].

Po uzyskaniu dyplomu Matuszyński przeniósł się 
do Paryża, który stanowił centrum skupiające polskich 
emigrantów, a ponadto – co dla młodego lekarza było 
niezwykle atrakcyjne – był wybitnym ośrodkiem myśli 
i  nauk medycznych w  Europie. W  paryskiej École de 
Médecine w dniu 16 sierpnia 1837 r. uzyskał ponownie 

doktorat, tym razem na podstawie dysertacji z dziedzi-
ny fizjologii „De l’influence du nerf sympathique sur les 
fonctions des sens”. W  Hôpital Saint-Louis prowadził 
wykłady na temat chorób piersiowych i skórnych. Dzia-
łał także jako lekarz w Towarzystwie Dobroczynności 
Dam Polskich, założonej w 1834 r. przez księżnę Annę 
Zofię z Sapiehów Czartoryską instytucji charytatywnej 
wspierającej niezamożnych polskich emigrantów. 

Poza rozprawami doktorskimi, których druk dla 
uzyskania stopnia był obligatoryjny, Matuszyński opu-
blikował – w  latach 1835-1839 – we francuskich cza-
sopismach lekarskich dwie prace kazuistyczne, relację 
z  epidemii, obserwowanej podczas odbywanej w  Ty-
bindze medycznej edukacji – „Mémoire sur la dysen-
terie qui a régné á Tubingue pendant les mois d’août et 
de septembre 1834” oraz dotyczącą iwonickich źródeł 
mineralnych „Note sur les sources salines iodurées d’ 
Iwonicz, en Galicie”[14]. 

Znajomość Matuszyńskiego i Chopina, która szyb-
ko osiągnęła stan dozgonnej przyjaźni, datowała się już 
od czasów licealnych w Warszawie, kiedy to uczyli się 
w jednej klasie. Niewątpliwie bardzo zbliżyły ich zain-
teresowania muzyczne: sam Matuszyński był utalento-
wanym amatorem-flecistą. W dniu 8 maja 1823 r. miał 
miejsce jego solowy występ podczas mszy w  kościele 
oo. bernardynów (obecnie kościół św. Anny) w  War-
szawie. Nazajutrz w Kurierze Warszawskim ukazała się 
na ten temat następująca informacja: 

„14-letni Matuszyński, syn tutejszego obywatela, grał kon-
cert na fletrowersie. Pewność i  czystość tonów, biegłość 
i  czucie przekonywają znawców, że ten młodzieniec może 
przy dalszej pracy wyrównać doskonałym artystom. Oprócz 
wrodzonej zdolności winien swój talent zacnemu nauczy-
cielowi panu Ziernstein pierwszemu fletrowersiście Teatru 
Narodowego” [15]. 

(Fletrowers to rodzaj fletu poprzecznego.)
Przerwane wyjazdem kompozytora do Wiednia 

w początkach listopada 1830 r. i późniejszymi wojen-
nymi wypadkami kontakty przyjaciół, zostały odno-
wione dopiero w 1834 r., po przybyciu Matuszyńskiego 
z Tybingi do Paryża. W liście do rodziny Matuszyński 
pisał: 

„...pierwszym zatrudnieniem moim było odszukać Chopi-
na; nie zdołałbym tu wyrazić szczęścia, któregośmy obopól-
nie doznali po pięcioletnim niewidzeniu się. Utył on, wy-
rósł, zaledwiem go poznał. Chopin jest pierwszym artystą 
dzisiaj na fortepianie; lekcyj daje mnóstwo, a wszystko po 
20 franków. Kompozycje jego najwięcej są teraz pokupnymi, 
napisał ich też niemało. Mieszkam wraz z Chopinem na Rue 
Chaussée d’Antin Nr 5. Jest to wprawdzie oddalone od École 
de Médecine i szpitali, lecz mam do tego ważny powód, aże-
by być z nim razem, gdyż on mi jest wszystkim. Z nim tylko 
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żyję; wieczorami idziemy do teatru albo na wizyty, a jak nie, 
to się w domu siedzi...” [16]. 

Dodać wypada, iż Chopin i Matuszyński urządzali 
także wieczorne domowe koncerty dla kręgu najbliż-
szych utalentowanych muzycznie przyjaciół i meloma-
nów. Wiadomość o wspólnym zamieszkaniu Chopina 
z „Jasiem”, jak go powszechnie nazywano, bardzo ucie-
szyła rodzinę Fryderyka, czego wyrazem był napisany 
w  1836 r. dziękczynny list ojca Fryderyka, Mikołaja 
Chopina do Matuszyńskiego. Już wówczas Matuszyń-
ski sprawował fachową opiekę nad kompozytorem 
– Chopin nazywał go swoim nadwornym lekarzem. 
Takie określenie było zapewne podyktowane przyjaź-
nią i  faktem wspólnego zamieszkania, zwłaszcza że 
przyjaciel nie był jego lekarzem jedynym. Z  medycz-
nego punktu widzenia Chopin w  tym okresie nie był 
człowiekiem zdrowym, lecz jego ogólny stan nie budził 
jeszcze poważnego zaniepokojenia. Jest prawdopodob-
ne, iż w  lipcu 1835 r. Matuszyński towarzyszył Cho-
pinowi w  zaleconym wyjeździe kuracyjnym do wód 
w Enghien-les-Bains. Rok później na wydanym przez 
kompozytora przyjęciu był świadkiem poznania artysty 
z George Sand. Brak niestety dokładniejszych danych 
na temat leków stosowanych przez Matuszyńskiego; 
można jednak przypuszczać, iż uważnie śledził on gło-
szone poglądy i  metody leczenia propagowane przez 
najwybitniejszych luminarzy paryskiej medycyny [17].

Sporo informacji i szczegółów dotyczących wzajem-
nych relacji Matuszyńskiego i Chopina wydobyć można 
z korespondencji kompozytora, jego bliskich, uczniów 
i wielbicieli jego talentu. Obecnie znanych jest zaledwie 
sześć listów Chopina do Matuszyńskiego z  lat 1825- 
1831 (ostatni pisany już z Wiednia 1 stycznia 1831 r., 
pełen niepokoju o rodzinę i bliskich); niestety nie za-
chował się żaden list lekarza do kompozytora. Ich ton 
– niepozbawiony subtelnej ironii i poczucia humoru – 
wskazuje na bardzo przyjazne i zażyłe wzajemne relacje 
korespondentów; w jednym z nich Chopin podpisał się 
jako „...najszczerszy, najprzywiązańszy przyjaciel” [18]. 
Można przypuszczać, że po upadku powstania listo-
padowego Chopin nie wiedział o tym, że Matuszyński 
udał się na emigrację i nie znał jego adresu.

Jan Matuszyński – podobnie jak Chopin – choro-
wał na powszechnie w XIX wieku występującą i wciąż 
nieuleczalną gruźlicę, która doprowadziła go do zgonu 
w wieku niespełna 34 lat. George Sand w liście do dok-
tora Paula Gauberta (jednego z  lekarzy kompozytora) 
w  dnia 2 kwietnia 1840 r. donosiła o  stanie zdrowia 
Matuszyńskiego: „Jego [Chopina] polski lekarz, przy-
jaciel, który leży w łóżku, gdyż cierpi na kłucie w boku 
i  pluje krwią...”. Owo „kłucie w  boku” wynikało naj-
prawdopodobniej z obecności wysiękowego płynu gro-

madzącego się w jamie opłucnej. W liście Sand adreso-
wanym do Wojciecha Grzymały znalazła się informacja  
„...Jasiowi krew dziś puszczali”; prawdopodobnie zabie-
gu tego dokonał doglądający przyjaciela doktor Adam 
Raciborski [19]. Ówczesna wiedza medyczna była jed-
nak bezradna wobec postępu choroby i Jan Matuszyń-
ski zmarł w  dniu 20 kwietnia 1842 r. w  Paryżu, przy 
rue de Verneuil 20, w  obecności Fryderyka Chopina 
i George Sand. Pochowano go już następnego dnia na 
Cmentarzu Montmartre. Kompozytor bardzo dotkli-
wie odczuł przedwczesną śmierć oddanego przyjaciela,  
„...jedynego może, któremu ulegał...” i  przypłacił ten 
fakt okresem głębokiej depresji. George Sand odno-
towała w swoich wspomnieniach iż śmierć Matuszyń-
skiego dotknęła Chopina równie głęboko, jak dwa lata 
później odejście ojca Mikołaja [20]. W  liście do śpie-
waczki operowej Pauline Viardot z  dnia 29 kwietnia 
1842 r. Sand napisała: 

„...polski przyjaciel Chopina, lekarz, jego dawny kolega li-
cealny, umarł w  naszych ramionach po długiej i  okrutnej 
agonii, którą biedny Chopin przeżył niemal jak własną”.

Pozostaje sprawą dyskusyjną, czy choroba lekarza 
miała wpływ na rozwój i  przebieg tegoż schorzenia 
u  kompozytora. Można na ten temat spekulować, ale 
niebezpodstawne jest przekonanie, iż wspólne kilkulet-
nie zamieszkanie i stała wzajemna ekspozycja na prątki 
gruźlicy przyczyniły się u  obu do akceleracji procesu 
chorobowego, który jednak u lekarza przebiegał szyb-
ciej.

Przyjaciel Chopina, poeta i  działacz emigracyjny 
Stefan Witwicki, poświęcił zmarłemu krótkie, acz emo-
cjonalne (lecz niezwykle cenne jako źródło biograficz-
ne) wspomnienie pośmiertne w paryskim „Dzienniku 
Narodowym” (patrz Aneks) [21].

Niewiele wiadomo na temat koneksji rodzinnych 
Matuszyńskiego. W Paryżu zawarł małżeństwo z Fran-
cuzką Caroline Clotilde née Boquet (1796-1878?). 
Ceremonia odbyła się w dniu 21 grudnia 1836 r. w ko-
ściele Saint-Roch przy rue St. Honoré 286, a  jej pod-
pisanymi na odnośnym dokumencie świadkami byli 
Fryderyk Chopin i  przyjaciel Matuszyńskiego, doktor 
Adam Raciborski oraz agent ubezpieczeniowy lgnace 
Auguste Roger (zapewne krewny Caroline ze strony 
matki; mieszkali oni wspólnie) i fabrykant Louis Bigot. 
W dokumencie tym – z uwagi na odmienne wyznania 
małżonków – zaznaczono, iż Matuszyński zobowiązał 
się do wychowania potomstwa w religii katolickiej i nie 
stawiania żonie przeszkód w  wypełnianiu katolickich 
obrządków religijnych [22]. (Proboszczem tej para-
fii był w  latach 1833-1841 Nicolas-Théodore Olivier.) 
Caroline Boquet była córką lekarza François Boquet 
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i Jeanne Clotilde née Roger, wdową po walecznym na-
poleońskim pułkowniku nazwiskiem Louis Georges 
Lebrasseur (28 lipca 1774 r. – 2 stycznia 1835 r.); jego 
ostatnim przydziałem służbowym z nominacji cesarza 
było – w grudniu 1813 r. – dowództwo drugiego szwa-
dronu 2. pułku eklererów gwardii, jednostki bardzo 
wsławionej w wielu bitwach i potyczkach podczas obro-
ny Francji przed inwazją sprzymierzonych wojsk anty-
napoleońskiej koalicji w 1814 r. Po upadku cesarstwa 
pułkownik Lebrasseur został szefem batalionu gwardii 
narodowej w  Braine (departament Aisne), funkcja ta 
– jak można przypuszczać – dla tak zasłużonego wete-
rana była formą synekury [23]. Caroline była zapewne 
niewiastą niepospolitych zalet (może także aparycji lub 
majątku), bowiem w tamtej epoce rzadko zdarzały się 
związki, w których żona była znacznie starsza od męża. 
Pośrednim potwierdzeniem takich przypuszczeń może 
być fakt, że po zgonie Matuszyńskiego wdowa ponow-
nie zawarła związek małżeński (tertio voto Mayer). 
Brak jest danych o potomstwie Jana i Caroline.

Młodszy brat Jana, Leopold (7 maja 1820 r. – 10 
grudnia 1893 r.), także utalentowany muzycznie, był 
śpiewakiem i reżyserem operowym, tłumaczem i auto-
rem librett. Ich siostrą była Anna, zamężna Krzymińska 
(zm. 11 października 1880 r.). Szczątki członków rodzi-
ny Matuszyńskich pozostałych w kraju (matka zmarła 
4 maja 1826 r., ojciec 4 marca 1831 r.) spoczywają we 
wspólnym grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Augs-
burskim w Warszawie [24].

Na zakończenie jako ciekawostkę dodać można, iż 
postać Jana Matuszyńskiego wystąpiła w przedstawie-
niu opartym o scenariusz (który stał się później kanwą 
powieści) Janiny Siwkowskiej „Pan Chopin opuszcza 
Warszawę” i  zrealizowanym w  reżyserii Krystyny Ze-
lwerowicz przez Teatr Polskiego Radia w dniu 12 maja 
1949 r. W postać Matuszyńskiego wcielił się Wieńczy-
sław Gliński [25].

Na takie przedstawienie zarysu biografii oraz wza-
jemnych relacji kompozytora i  lekarza pozwalają do-
stępne materiały i informacje. Doktor Jan Matuszyński 
był w życiu Fryderyka Chopina postacią znaczącą, bar-
dzo wysoko przezeń ocenianą i  najlepiej wspomina-
ną, a ocenę tę podzielały także inne bliskie mu osoby. 
Można zaryzykować stwierdzenie, iż gdyby nie owa 
przyjaźń i medyczna opieka nad kompozytorem, Matu-
szyński stałby się jednym z wielu osiadłych we Francji 
polskich dziewiętnastowiecznych lekarzy-emigrantów, 
zapomnianych przez medycynę i jej historię [26].

ANEKS
Nekrolog Dra Jana Matuszyńskiego

Tracimy w nim zacnego Kolegę i znakomitego leka-
rza. Poświęcił się był sztuce swojej z rzadką gorliwością; 
można nawet powiedzieć, że pracą niesfologowaną 
skrócił sobie życia. Uczył się medycyny w Uniwersyte-
cie Warszawskim; jako lekarz już odbywał wojnę po-
wstania 1830 r., i ozdobiony został krzyżem; doskonalił 
się potem w akademiach niemieckich, nareszcie w pa-
ryskiej. Tu już to poprzez prace po szpitalach i zakła-
dach klinicznych, już przez niektóre pisma ogłoszone, 
zwłaszcza współredakcją jednego z dzienników lekar-
skich francuskich, wkrótce tak się odznaczył i w opinii 
sławnych miejscowych lekarzy i  profesorów chlubnie 
postawił, iż samże za ich pomocą, i mimo trudności ob-
cego języka – w tej stolicy, dokąd ze wszystkich krajów 
młodzież spieszy na uczniów, – on, młodzian jeszcze, 
wystąpić mógł w charakterze uczącego! Był to niepo-
spolity zaszczyt dla cudzoziemca, osobliwie dopiero 
dwudziestokilkuletniego. Kurs „O  chorobach piersio-
wych” i  drugi „O  chorobach skórnych”, które Matu-
szyński przez kilka lat przy jednym z głównych pary-
skich szpitali (Szpitalu św. Ludwika) wykładał, jednały 
mu coraz piękniejsze znaczenie; między słuchaczami 
swymi uczył nieraz starszych nierównie i dawniejszych 
od siebie lekarzy, Francuzów i  innych cudzoziemców. 
Pierwsze większe dzieło, które zamierzał wydać, miało 
być wprawdzie w języku francuskim (do czego zmusza-
ło go wyjątkowe położenie emigranta), byłby jednak 
niewątpliwie w ojczystej literaturze dał się także poznać, 
i z tym pewniejszym skutkiem, że umiał czuć i kochać 
mowę rodzinną. Do nauki lekarza łączył gusta litera-
ta, a nawet dary artysty. – Należał Matuszyński do tych 
naszych lekarzy współemigrantów, co zawsze na usługę 
Kolegów są gotowi i chętni: szanowni praktycy, którzy 
w  zapłatę trudów swoich odnoszą tylko błogie świa-
dectwo sumienia. Był to człowiek prawy, szanowany, 
skromny, w pożyciu przyjemny i uprzejmy; przyjaciół 
szczerze miłujący; w nauce i pracy zakochany; – mło-
dzieńcem, ledwo nie dzieckiem, zaczął służyć krajowi; 
był potem wśród nas, i wołał pasować się z losem, niżeli 
nie dotrwać w raz podjętej dla ojczyzny ofierze. – Zgasł, 
niestety! zbyt prędko, bo mając dopiero mało co więcej 
nad lat trzydzieści. – Pokój duszy jego!

S[tefan] W[itwcki]
(Tekst podano z uwspółcześnieniem pisowni i in-

terpunkcji.)
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Przypisy
1. Na temat chorób Chopina i  przyczyny jego zgo-

nu napisano bardzo wiele prac (ich wymienianie 
w obecnej pracy świadomie pominięto). Od kilku-
nastu lat toczy się spór o przyczynę zgonu: czy była 
nią gruźlica płuc, jak powszechnie przyjmowano 
zaraz po śmierci kompozytora, czy może mukowi-
scydoza. Wyniki ostatnich badań serca Chopina, 
dokonanych przez zespół profesora Michała Witta 
przemawiają jednak za gruźlicą, choć nie można 
jednoznacznie wykluczyć koincydencji obu wymie-
nionych chorób. Zob. M. Witt i wsp., A Closer Look 
at Frederic Chopin’s Cause of Death, Am. J. Med., 
2018,131,2, 211-212.

2. Na ten temat zob. np. C. Sielużycki, Lekarze Chopi-
na, Arch. Hist. Med., 1976, T. 39, z. 3, s. 305-322; 
tenże, Chopin geniusz cierpiący, Warszawa 1999,  
s. 107-111.

3. E. Stocki, Zapomniani lekarze – przyjaciele Fryde-
ryka Chopina, Pol. Tyg. Lek., 1956, R. XI, nr 24, 
s.1002-1104; P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich 
XIX wieku, T. I, Warszawa 1991, s. 359-360; J. Ha-
zard, Les aventures du docteur Jean Matuszinski(!) 
ami de Fréderic Chopin, De Varsovie 1808 à Paris 
1842, Hist. Sc. Med., 2005, T. XXIX, nr 2, s. 161-168;  
E. Pierożyna, Miłość i  przyjaźń w  życiu Chopina, 
Warszawa 2010, s. 60-62.

4. R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 
1808-1831. Słownik biograficzny, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 304.

5. J.W. Chojna, Warszawskie lazarety wojskowe pod-
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Szpital w domu Jasińskiego. Arch. Hist. Med., 1985, 
T. 48, nr 4, s. 468. Autor wymienił Matuszyńskiego 
w wykazie lekarzy asystujących w lazarecie w domu 
Jasińskiego, co – toutes proportions gardées – nie 
zmienia faktu, iż w 1831 r. nie miał on jeszcze ukoń-
czonych studiów medycznych. Prawdopodobnie 
zwyczajowo i  kurtuazyjnie tytułowano go dokto-
rem; niewykluczone, iż przez szacunek środowiska 
dla ojca-lekarza. Lekarzem naczelnym tego laza-
retu był doktor medycyny i chirurgii Ignacy Lebel 
(1792-1861).

6. R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów Powstania 
Listopadowego, T. III  L-R, Warszawa 2009, s. 210-
211.

7. Szerzej na ten temat N. Kasparek, Żołnierze 
powstania listopadowego w  Prusach: powroty 
i emigracja, Kom.Warm.-Maz., 1993, nr 1, s. 77-94; 
H. Asmus, Trasy przemarszu wychodźców polskich 
po upadku powstania listopadowego przez państwa 
niemieckie do zachodniej Europy, Przegl. Hum. 1982, 

R. 26, nr 3-4, s. 1-24. Wyjazdy powstańców z Prus 
do krajów Europy Zachodniej odbywały się częściej 
w  zorganizowanych grupach, a  zrozumiałą rzeczą 
było skupianie się – zwłaszcza oficerów – wokół 
najwyższych rangą dowódców; stąd obecność Ma-
tuszyńskiego przy generale Rybińskim. Zob. też  
P. Roguski, Słodkie imię wolności. Przejście Polaków 
przez Niemcy po upadku powstania listopadowego, 
Warszawa 2011, s. 47-58 (rozdział Lekarze wirtem-
berscy w powstaniu listopadowym).

8. T. Kerner, Das Kernerhaus und seine Gäste, T. l-2, 
Weinsberg 1913, s. 114-117; O.-J. Güsser, Justinus 
Kerner 1786-1862. Arzt – Poet – Geisterseher, Ber-
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1987, s. 263; M. Zybura, Sąsiedztwo zobowiązuje. 
Polskie i  niemieckie (pre)teksty literacko-kulturowe. 
Poznań 2007, s. 60-70 (rozdział Justinus Kerner i Po-
lacy).

9. M. Zybura, op. cit., s. 67-68; M. Schmid, „Was hier 
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nischen Studenten Jan Matuszyński aus Tübingen an 
Justinus Kerner, [w:] Bausteine zur Tübingen Univer-
sitätsgeschichte, Folge 2, Tübingen 1984, s. 123-147.

10. W Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk zachował się egzemplarz tej pracy z podpisem 
doktora Ludwika Gąsiorowskiego (sygn. 6114   I), 
który odnotował postać Jana Matuszyńskiego 
w swoim Zbiorze wiadomości do dziejów sztuki le-
karskiej w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do 
najnowszych, T. III, Poznań 1839, s. 503; zob. też  
T. Brzeziński, Polskie peregrynacje po dyplomy lekar-
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1980, s. 397-423.

12. A. Kraushar, Tragedia życia Wincentego Migurskie-
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16. E. Pierożyna, op. cit., s. 60-61.
17. W. G. Atwood, Paryskie światy Fryderyka Chopina, 

Kraków 2005, s. 356-381 (stan ówczesnej medycyny 
paryskiej i sylwetki najwybitniejszych lekarzy).
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18. Korespondencja Fryderyka Chopina, (opr. Z. Hel-
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1816-1831, Warszawa 2009, s. 120.
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