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Został

wyrwany z życia w pelni aktywności zawodowej, aktywnointensywnej, kreatywnej, pomimo i wbrew ciężkiej chorobie, którą
ze stoicyzmem, nieco dziennym spokojem, znosił od łat.
Trzeba było więcej niż przelotnego zetknięcia się z Nim, żeby Go
poznać. Surowe spojrzenie, ściśle rzeczowy kontakt i chłodny dystans
w stosunkach służbowych rysowały Jego wizerunek jako człowieka
twardego, bezwzględnego, oschłego, i za takiego uważali Go niektórzy. Dłuższe z Nim obcowanie odkrywało pod osłoną spokoju
i opanowania wewnętrzną wrażliwość, czułość na ludzkie cierpienie,
gotowość do służenia pomocą, dobroć wolną od sentymentalizmu.
Dobroć i serdeczność ujawniał dyskretnie, maskując je niekiedy
szczyptą ironii. Zdeterminowany w działaniu, pozornie dałeki i nieuczestniczący, żywo odczuwał i reagował na okazywane Mu ciepło.
Był oddanym i niezawodnym przyjacielem, umiał obdarzać poczuciem bezpieczeństwa.
Miał wielką potrzebę kontaktów z łudźmi. Dostrzegał wszystkich:
czekających na korytarzach, niekoniecznie na Niego, interesantów;
osoby zagubione na oddziałach szpitalnych w poszukiwaniu swoich
bliskich; spieszących do pracy i z pracy pieszych kolegów, których
zbierał na swojej trasie samochodowej. Jego dom zawsze pełen był
gości z różnych środowisk i z różnych punktów geograficznych.
Służył im nieraz, poza towarzystwem, również dachem nad głową
i noclegiem.
Poruszając się swobodnie w dziedzinie nauk ścisłych, ulegał
pasjom humanistycznym. Był wrażliwy na słowo, na treść, mniej na
dźwięk i muzykę, chyba że stanowiły tło do wyśpiewanej myśli. Miał
wyostrzone poczucie humoru, instynkt zabawy; często bawił się
ści

ł6

slowami, z których

lubił ukladać

limeryki,

śmieszne

przez

swoją

absurdalność.

Nie był wylewny, niewiele mówił o sobie. Nie podpowie już, co
chcialby, aby wiedziano o Nim teraz. Odszedł, ale - paradoksalnie
- jest może tym bardziej zakotwiczony w naszej świadomości.

Professor Ignacy Wald, member of the Editorial Board.
Bom on 21 February in Warsaw. Aftermedical studies he became
a specialist in internal diseases and neurology. As Scientific Secretary
oflnstitute ofPsychiatry and Neurology he was active inmany fields,
inc1uding - besides neurology, genetics, mental deficiency - also the
problems of alcoholism and other dependencies. Professor Wald
collaborated in this area with many scientific centers worldwide. He
was, among other things, a honorary vice-president of the International Council for Alcoholism and Drug Dependence. In Poland
he acted as the Chairman of a Committee of Experts appointed by the
Cabinet Commission for prevention of aIcoholism, he supervised the
work of many research centers investigating health and social
problems related to aIcohol and other habit-forming substances, as
well as socia! consequences of a1cohol and drug abuse. He was the
authar of numerous publications concerning these issues.
Professor Wald died on 17 December 1991 in London. He will be
remembered as a distinguished medical doctor, eminent neurologist
and geneticist and a creative, open-minded scientis!.
tłumaczyła: Barbara Mroziak

17

