
Dr. Seweryn Sterling.Ś. p. dr. med. Kazimierz Dłuski.
Dnia 6-go września 1930 r. zmarł w W arsza

wie dr. med. Kazimierz Dłuski. Ze śmiercią Dłu
skiego straciła medycyna polska niepospolitego 
człowieka i wybitnego lekarza.

Zmarł, przeżywszy lat siedmdziesiąt pięć. 
Urodzony na Podolu z rodziców, odgrywających 
rolę polityczną podczas powstania r. 1863, przez 
lat szereg walczył z rosyjską szkołą, która Go 
coraz to w ypraszała za tworzenie „kółek pol- 
skich“ ze swoich murów, tak że zanim otrzymał 
świadectwo dojrzałości, gościł kolejno w gim
nazjum niemirowskiem, petersburskiem, kijow- 
skiem i kamienieckiem. W podobny sposób był 
kolejno słuchaczem praw a w Odessie i W arsza
wie, skąd za nieprawomyślność polityczną zmu
szony był wyjechać zagranicę.

Na wydział lekarski w Paryżu wstąpił w r. 
1884-ym, m ając już lat trzydzieści i będąc absol
wentem Paryskiej Szkoły Nauk Politycznych 
i autorem kilku rozpraw z dziedziny ekonomj i 
i polityki, a sekretarzem  osobistym prof. Leras- 
seura, znanego ekonomisty. Podczas studjów 
uniwersyteckich w Paryżu umiłował sobie wy
kłady prof. Granchera, na którego klinice praco
wał i po zdaniu doktoratu. Po kilkoletniej p rak 
tyce w Paryżu, która mu przyniosła sukcesy, za
tęsknił w r. 1899-ym do kraju, do którego w ra
cał z powziętym planem założenia sanatorjum

dla chorych piersiowych. W alcząc przez trzy 
lata z niesłychanemi trudnościami natury  finan
sowej i moralnej, plan swój urzeczywistnił 
w roku 1902, tworząc w Zakopanem pierwsze 
w Polsce sanatorjum  dla gruźliczych, które od- 
razu postawił narówni z pierwszorzędnemi za
kładam i europejskiemu

Sanatorjum  w Zakopanem od pierwszego 
dnia istnienia stanęło na poziomie wysoce nauko
wym, który utrzym ało aż do chwili, gdy p rze
szło z rąk „Towarzystwa Sanatorjum ", przed
siębiorstwa społecznego, do rąk prywatnych, 
a zdobyte wstępnym bojem zaufanie całego kraju  
i powodzenie utrzym ało aż do chwil ostatnich 
kierownictwa Dłuskiego.

Prace lekarskie Dłuskiego, których ogłosił 
kilkanaście, nosiły zawsze piętno wybitne spo
sobu myślenia klinicznej szkoły francuskiej. P o 
wstanie i rozwój lecznictwa sanatoryjnego 
w Niemczech odbiły się na charakterze tematów, 
opracowanych w Sanatorjum  przez Dłuskiego 
i Jego asystentów. Taką cechę noszą dwie 
większe prace o badaniu krwi według metody 
A rnetha ze stanowiska klinicznego; taką — prace 
„O odmie sztucznej", dalej szereg prac o w ar
tości i stosowaniu tuberkuliny, o odczynie Moro, 
o sanatorjach, o wskazaniach do leczenia gruźlicy 
płuc w Zakopanem. Tradycję wykładu szkoły



francuskiej widzimy w pracy o trawieniu u su
chotników, w pracach o gorączce, w wielkiej p ra 
cy o rokowaniu w suchotach płucnych, a przede- 
wszystkiem w pracy ostatniej, ogłoszonej w r. 
1929: ,,0  jamach ,,jawnych“ w płucach gru-
źliczych“.

Trw ałą wartość przedstaw iają Jego corocz
ne sprawozdania z działalności Sanatorjum. 
Znajdujem y tu pierwszy w literaturze światowej 
opis swoistego przebiegu suchot, rozpoczynają
cych się nie w szczytach płucnych, jeno na wy
sokości okolicy podobojczykowej; znajdujem y tu 
dalej opis t. zw,. ,,pleurite a repetition“ ; znaj
dujemy we wnioskach o wartości klasyfikacji 
suchot anatomo-klinicznej nad klasyfikacją T ur
bana oparte na doświadczeniu A utora dowody, 
które wskazują, że rokowanie, oparte na podsta
wie tej polskiej klasyfikacji, okazało się bliższe 
przebiegowi choroby, aniżeli rokowanie, oparte

na klasyfikacji Turbana. Szereg spostrzeżeń, 
tyczących jam płucnych, i szereg nowych obja
wów klinicznych, właściwych tym zmianom su- 
chotniczym, zawiera ostatnia praca Dłuskiego, 
dotąd jeszcze za mało znana i oceniona.

Zagadnienie walki z gruźlicą miało w Polsce 
najidealniejszego przedstawiciela w osobie Dłu
skiego, który jednoczył znajomość tego zagadnie
nia jako uczony socjolog i jako uczony ftizjolog.

Cechą niepospolitą Dłuskiego jako człowieka 
była wierność ideałom, szlachetna duma, wielka, 
a tak rzadka odwaga cywilna.

W działalności swojej w sposób idealny 
łączył obowiązki obywatela i lekarza, niestru
dzonego pracownika w imię dobra współobywa
teli.

Cześć pamięci znakomitego Polaka, wielkie
go obywatela i niepospolitego lekarza!


