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W koñcu lat 70-tych XIX wieku ojciec W³adys³awa Sterlinga,
Leopold, by³ w Warszawie wziêtym nauczycielem piewu1.
Absolwent konserwatorium wiedeñskiego, w m³odoci z powodzeniem wystêpowa³ jako tenor na deskach opery warszawskiej
i opery w Peszcie. piewa³ w operach W.A. Mozarta (Don Ottavio
w Don Juanie), D. Aubera (Koñ spi¿owy), F. Flotova
(Aleksander Stradella). Do tej ostatniej opery Stanis³aw
Moniuszko napisa³ specjalnie dla niego popisow¹ ariê. W Warszawie Leopold wykszta³ci³ grono piewaków, z których niektórzy odnosili sukcesy na scenach europejskich. Oprócz nauczania, pe³ni³ funkcjê dyrektora chórów synagogalnych.
W domu, w którym W³adys³aw siê wychowywa³, bywali literaci, kompozytorzy, piewacy. W tym rodowisku liberalnej
inteligencji rodzi³ siê polski pozytywizm. Jego idee wch³ania³
i do koñca ¿ycia przechowa³ W³adys³aw Sterling. Jego dom by³,
podobnie jak dom rodzinny, miejscem spotkañ rodowiska ludzi
nauki i sztuki.
Po ukoñczeniu gimnazjum w 1895 r. zosta³ studentem Wydzia³u Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez 5 lat studiowa³ medycynê, a zarazem z pasj¹ zajmowa³
siê literatur¹2. Najsilniej zwi¹zany by³ z Prawd¹ Aleksandra
wiêtochowskiego, g³ównego reprezentanta polskiego pozytywizmu. W przejrzanych przeze mnie rocznikach Prawdy tylko
z lat 18981900 ukaza³o siê ponad 30 jego wierszy oraz recenzje z dwóch sztuk teatralnych, z jednego utworu poetyckiego
i z trzech powieci. W swoich ocenach by³ ostry, ironiczny, pusz¹cy siê swoj¹ niezwyk³¹ erudycj¹, znawstwem literatury staro¿ytnej, francuskiej, angielskiej, rosyjskiej i oczywicie polskiej,
epatuj¹cy przyk³adami z dopiero, co poznawanej medycyny.
W tekstach poetyckich szed³ tropem Jana Kasprowicza i Kazimierza Przerwy Tetmajera. Poezja by³a dla nich czym autonomicznym, nie jej spraw¹ by³ realistyczny opis i patriotyczne
wychowanie. Poetê czyni³ jego jêzyk. W jego kszta³t przekuwane by³o ¿ycie poety. To nie jest tylko kwestia umiejêtnoci w³adania wierszem, braku b³êdów gramatycznych, kunsztu architektoniki, (...) prawid³owoci redniówek  pisa³ w recenzji poezji
Fotografia na ok³adce z: Demby S. (oprac.), Album Pisarzy Polskich., Warszawa 1901.
1 Informacje o Leopoldzie Sterlingu (18401910) zaczerpnê³am
z nekrologów wydrukowanych w: Tygodnik Ilustrowany, 1910,
nr 37, s. 750; wiat, 1910, nr 36, s. 20, ze S³ownika Muzyków Polskich, T. 2, PWM, 1967, s. 205, z przegl¹du muzycznego autorstwa
W. Wilickiego (K³osy, 1866, nr 37, s. 436) oraz licznych wzmianek
umieszczonych w: Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne w latach
18801898.
2 W ród³ach z prze³omu wieków wystêpuje jako poeta i krytyk
literacki, np. Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny, W. Okrêt
(red.), Warszawa 1905, s. 231; Album Pisarzy Polskich. op. cit.;
Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda. 18981912 supl.

Tetmajera3, to jest wyrywanie siê ca³ym rozpêdem twórczych
skrzyde³ z ciasnego kurnika wytartych porównañ, sp³owia³ych
obrazów i przenoni, konwencjonalnych zwrotów i stêch³ych
tematów wyra¿ania myli. To nie jest bezmylne cackanie siê
pustymi dwiêkami (...)  to jest taka sama po¿yteczna praca
cywilizacyjna, jak np. tworzenie hipotez o powstawaniu mg³awic albo poszukiwanie nowych zwi¹zków chemicznych.
W tej m³odopolskiej poezji przewa¿a³y, podobnie jak w ca³ej
ówczesnej Europie, nuty pesymizmu, rodem z filozofii Artura
Schopenhauera. W wierszu powiêconym Tetmajerowi Sterling
pisa³:
Ja nêdzny robak ziemski, ja brudny py³ ruchomy,
Ciniêty w odmêt czasu, wt³oczony w sfer ogromny,
Stworzony po to tylko, bym kona³, sech³ i gni³  4

Poza Prawd¹ utwory poetyckie publikowa³ w Tygodniku Ilustrowanym, w Wêdrowcu, G³osie. W krakowskim ¯yciu, redagowanym przez Stanis³awa Przybyszewskiego i Stanis³awa Wyspiañskiego, znalaz³ siê obok Miriama i Tetmajera, Kasprowicza
i Lange, Rydla i Wyrzykowskiego, Orkana i Mirandoli. W 1899 r.
ujrza³ wiat³o dzienne jedyny tomik jego poezji, wybór wierszy,
opublikowanych uprzednio w ró¿nych czasopismach. Zosta³ on
zadedykowany wiêtochowskiemu, ogrodnikowi dusz ludzkich.
Wilhelm Feldman w swoim dwutomowym przegl¹dzie
wspó³czesnej literatury polskiej 5 zaliczy³ Sterlinga do poetów
marzenia, czerpi¹cych natchnienie z liryki Staffa. Poeci ci g³êboko odczuwaj¹ ból ¿ycia i chc¹ przezwyciê¿yæ go powiêcaj¹c
siê jakiej pasji, idea³owi, czynowi. Sterling  jego zdaniem
 zapisa³ siê w pamiêci ludzi czuj¹cym, pe³nym g³êbokiej poezji
Hymnem ¿a³obnym  Dok¹d id¹ umarli....
Recenzenci tomiku wierszy Sterlinga byli mniej ³askawi.
Cykl Drzewa to doæ banalne refleksje, przyczepione do
opisu rozmaitych drzew  pisa³ w G³osie poeta Gustaw
Dani³owski6. W zbiorku jest wiele ha³asu o nic, brakuje logiki
myli i rytmu, brakuje przede wszystkim autentycznego uczucia,
polotu poetyckiego. Na zakoñczenie recenzent proponuje,
ustami autora tomiku wierszy: Nie tlij siê, nie grzmij, nie prorokuj! Wierz mi, daj Ty raz temu spokój.
Niemniej ostra by³a recenzja krytyka literackiego Aurelego
Drogoszewskiego w Prawdzie7. Owszem, jêzyk liryki Sterlinga
3

Sterling W., Pok³osie poetyckie, cz. I i II. Prawda, 1898, nr 18
i 19, s. 213214 oraz 223224.
4 Sterling W., Poezye, cz. I. Kraków 1900.
5 Feldman W., Wspó³czesna literatura polska 18641918, T. II.
Kraków 1985, s. 172.
6 G.D. [Dani³owski G.], W³ad. Sterling. Poezye. 1900. G³os,
1899, nr 49, s. 980.
7 Drogoszewski A., Poezja i rymy. II. W³adys³aw Sterling.
Poezye. Kraków 1900. Prawda, 1900, nr 11, s. 126127
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jest wykwintny, ma wytworn¹ szatê rytmiczn¹ i zwrotkow¹,
cechuje siê wie¿oci¹ obrazów, i gdzie niegdzie oryginaln¹
iskr¹ poetyck¹, ale wierszom brakuje fizyognomii. Brakuje
w³asnych przemyleñ, dowiadczeñ i widzeñ. Sterling powtarza
bana³y swojego pokolenia, które grzebie siê w duszy i wyci¹ga
zbutwia³e szmaty urojonych zbrodni demonicznych. W wierszach, w których Sterling zapomina o filozofowaniu, jest czaruj¹cy, barwny, piêkny.
Pomimo negatywnych recenzji, Sterling jeszcze przez kilka
lat próbowa³ swych si³ w poezji. Pojawiaj¹ siê w niej, jak we
wczesnych jego wierszach, akcenty spo³eczne, poematy nie s¹
ju¿ tylko sztuk¹ dla sztuki8.
Wiersze Sterlinga, kunsztowne i zgrabne, lecz pozbawione
autentycznoci zosta³y szybko zapomniane. Nie tak dawno
z mroków niepamiêci próbowa³ wydobyæ je Jerzy Weinberg9,
wskazuj¹c na atrakcyjnoæ jego liryków, porównuj¹c niektóre
z nich do arcydzie³ Przybyszewskiego i Tetmajera. Na podstawie
ma³ego tomiku jego wierszy, Weinberg przeledzi³ genezê i ród³a
poezji M³odej Polski. lady pozytywistycznej tradycji w sonetach Drzewa, dekadentyzm w cyklu Ex imo, romantyczny
nurt oderwania od rzeczywistoci w wierszach cyklu Z gór. Po
prawie 80 latach od ukazania siê tomiku, jako osi¹gniêcie poetyckie najwy¿szej miary, przyci¹gaj¹ce niecodzienn¹ urod¹
oceni³ Ciszê wieczorn¹ do Stawu Smreczyñskiego  wiersz
paradoksu, wiersz przemawiaj¹cej ciszy, potraktowanej na
wskro muzycznie oraz Burzê górsk¹, pisan¹ w barokowym
stylu, z teatralnym przepychem i przesad¹.
Wydumany pesymizm Sterlinga szybko przemin¹³. Pozosta³a
jednak b³yskotliwoæ, dowcip, zami³owanie do bogatego jêzyka
i zainteresowanie sztuk¹. Jego wspó³pracownicy w okresie miêdzywojennym wspominali, ¿e czêsto przed obchodem chorych
rozpoczyna³ dyskusjê nad ostatnio opublikowanym tomem poezji, przedstawieniem teatralnym b¹d koncertem w filharmonii.
Dyplom lekarza otrzyma³ na pocz¹tku 1901 r. i nastêpnie
przez 3 lata  jak odnotowa³ w ¿yciorysie10  specjalizowa³ siê
w chorobach nerwowych i umys³owych w klinikach w Monachium, Pary¿u i Berlinie.
W Monachium przebywa³ w Klinice Psychiatrycznej Emila
Kraepelina. W jego w pracowni psychologicznej zaj¹³ siê modnym wówczas zagadnieniem stosowania ilociowego eksperymentu psychologicznego w diagnostyce klinicznej. Z entuzjazmem
pisa³, ¿e zjawiska patologii umys³owej po raz pierwszy znalaz³y
swój liczbowy ekwiwalent. Unowoczeni³ proponowane metody
i skonstruowa³ specjalny przyrz¹d z wymyln¹ tabliczk¹ z literami, otworem i wahad³em, pozwalaj¹cy na analizê spostrzegawczoci. Rezultatem pracoch³onnych badañ by³ wydrukowany zarówno po niemiecku jak i po polsku d³ugi artyku³ (130 stronic),
wype³niony rysunkami i wykresami, w którym na podstawie analizy 12 przypadków wyci¹gn¹³ wnioski dotycz¹ce postrzegania
i zapamiêtywania w pora¿eniu postêpuj¹cym11.
Praca zosta³a dobrze przyjêta w Polsce. Wysoko oceni³ j¹
A. Rydel w krakowskim Przegl¹dzie Lekarskim (1909, nr 8,
s. 124126). Podkreli³ ca³kowicie now¹ technikê badania, ¿mudne obliczenia, cis³oæ dokonanych dowiadczeñ, mog¹cych s³u¿yæ za wzór. Minusy widzia³ w niemo¿noci porównania wyników, drobne usterki stylistyczne (!). Praca by³a jego zdaniem
krokiem naprzód na drodze cis³ego, daj¹cego siê wyraziæ liczbami badania chorych umys³owo. Podobne zdanie o koniecz8

np. w wierszu Upiór. G³os, 1902, nr 45, s. 698.
Weinberg J., Po zboczu ska³, po turni ¿lebie.. Poezja, 1979,
nr 10, s. 94100.
10 Curiculum vitae. 3.VIII.1920 r. w: Centralne Archiwum Wojskowe, op. 17701, teczka Sterling W.
11 Sterling W., Badania psychologiczne nad spostrzeganiem
i pamiêci¹ przy pora¿eniu postêpuj¹cem. Warszawa 1907.
9
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noci prowadzenia badañ psychologicznych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wypowiedzia³ recenzent pracy w Zdrowiu (1908, z. 4, s. 207) Artyku³ zosta³ nagrodzony przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie w konkursie za najlepsze prace
psychiatryczne im. Romualda Pl¹skowskiego.
O pobycie w kolejnym miejscu jego specjalizacji, Pary¿u, nic
nie wiadomo, mo¿na przypuszczaæ jedynie na podstawie jego
póniejszych prac o odruchach, ¿e zahaczy³ o szpital, w którym
pracowa³ Józef Babiñski. W Berlinie pracowa³ w poliklinice
Hermanna Oppenheima, w której zajmowa³ siê miêdzy innymi
pora¿eniami astenicznymi. Na podstawie kilku przypadków osób
bêd¹cych pod jego opiek¹ w 1903 r. opublikowa³ seriê artyku³ów po niemiecku i w Medycynie (1904, nr 19, s. 388n).
Po powrocie do Warszawy zwi¹za³ siê z nowo otwartym, nowoczesnym wed³ug standardów epoki, ¿ydowskim szpitalem na
Czystem. Pracowa³ jako lekarz etatowy w klinice neurologicznej
u Edwarda Flatau, a po jego mierci w 1932 r. zosta³ ordynatorem oddzia³u. Jak wspomina³ W³adys³aw Stein w czasie konkursu
na to stanowisko, Sterling wyg³osi³ odczyt. Nie by³ to tylko
odczyt naukowca; piêkny literacki, niemal poetycki jêzyk, plastyczny opis przypadku, swoboda i ¿ywoæ gestykulacji wskazywa³y, ¿e mówi nie tylko neurolog o znanym nazwisku, ale kto,
kto prócz tego jest poet¹ lub artyst¹12. Poza prac¹ w szpitalu,
prowadzi³ praktykê prywatn¹.
Zakres zainteresowañ Sterlinga by³ bardzo szeroki 13. Najlepiej obrazuje to uczestnictwo Sterlinga w Pierwszym Zjedzie
Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich w Warszawie,
w 1909 r. By³ aktywny na wszystkich trzech sekcjach zjazdu: na
sekcji psychiatrycznej mia³ referat o zwi¹zku zaburzeñ psychicznych z nowotworami mózgu; na sekcji neurologicznej mówi³
o padaczce; na sekcji psychologicznej o zastosowaniu psychologii
dowiadczalnej do badañ umys³u dziecka. Wielokrotnie wystêpowa³ w czasie dyskusji.
Na jednej z nich nast¹pi³o zderzenie z pogl¹dami Maurycego
Bornsztajna, który twierdzi³, ¿e Kraepelin nie uwzglêdnia pog³êbionej analizy psychologicznej. Taki zarzut, ripostowa³ Sterling,
to jak gdyby zarzucaæ Newtonowi, ¿e nie zajmowa³ siê prawami
ci¹¿enia. Kraepelin wprowadzi³ nie tylko metody psychologii
eksperymentalnej, ale tak¿e ka¿dy objaw kliniczny uzasadnia³
poprzez konstrukcjê psychologiczn¹. Tak¿e przeciwstawianie
metodzie Kraepelina pogl¹dów np. Bleulera o schizofrenii jest
nieporozumieniem. Pogl¹dy Junga i Bleulera s¹ b³êdne, gdy¿ poprzez analizê psychologiczn¹ staraj¹ siê wyjaniæ patogenezê
cierpienia. Pogl¹dy Bornsztajna s¹ echem pogl¹dów Freuda, które
pomijaj¹c kwestie [ich] zasadniczej s³usznoci, mog¹ mieæ
znaczenie przy analizie zjawisk psychicznych, lecz nie mog¹
wyjaniæ patogenezy choroby. Istot¹ kontrowersji by³o odmienne rozumienie zadañ i metod psychologii: czy ma to byæ psychoanaliza, czy te¿ badania, id¹ce po linii eksperymentów Wundta.
Sterling zdawa³ sobie sprawê, ¿e koncepcja snu Freuda jest jednym z najmielszych pomys³ów wspó³czesnej psychologii, lecz
psychoanaliza by³a zdecydowanie obca jego sposobowi mylenia, odrzuca³a go od niej dowolnoæ i sztucznoæ interpretacji,
fanatyzm i jednostronnoæ rozumowania, szczególnie widoczna
u zbyt gorliwych epigonów Freuda14.
12 Stein W., Dr W³adys³aw Sterling. Wspomnienia pomiertne.
Neurologia Polska, 1950, nr 1, s. 1123.
13 Bibliografiê jego prac w jêzyku polskim podaje Stein (op. cit.).
Jej dope³nieniem jest nie opublikowana bibliografia Stanis³awa
Konopki z okresu miêdzywojennego. G³ówna Biblioteka Lekarska,
Zbiory Specjalne.
14 Prace I-go Zjazdu Neurologów, Psychiatrów i Psychologów
Polskich. Warszawa 1910, s. 609. O swoim stosunku do psychoanalizy pisa³ np. w artykule p.t. Epidemia dzieciêcej histerii religijnej.
Warszawskie Czasopismo Lekarskie, 1936, nr 44, s. 751.
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Za wspomnian¹ pracê Zaburzenia psychiczne przy nowotworach mózgu, opublikowan¹ w 1910 r. otrzyma³ po raz drugi
nagrodê im. Pl¹skowskiego. Autor krytykowa³ dotychczasowe
doniesienia statystyczne na ten temat, zwracaj¹c uwagê, ¿e ich
wyniki dotyczy³y ró¿nych stadiów choroby nowotworowej. Jego
badania nie potwierdzi³y hipotezy, ¿e postaæ zaburzenia psychicznego zale¿na jest od lokalizacji nowotworu. Za najkardynalniejszy psychiczny korelat nowotworów mózgu uzna³ brak
zainteresowania, nie tylko wiatem zewnêtrznym, lecz tak¿e
wra¿eniami psychosomatycznymi, w tym i w³asn¹ chorob¹. Brak
zainteresowañ uwa¿a³ za zjawisko wtórne, zale¿ne od zdolnoci
zapamiêtywania, g³ównie od apercepcji.
Osi¹gniêcia Sterlinga w dziedzinie neurologii opisa³ Eufemiusz Herman15. Podaje on, ¿e z nazwiskiem Sterlinga wi¹¿¹ siê
3 opisane przez niego po raz pierwszy zespo³y chorobowe. S¹ to
zwyrodnienie p³ciowo-twardzielowe (19161926), zwyrodnienie
piramidowo-pozapiramidowe (19331934) i padaczka pozapiramidowa (1924). Z jego nazwiskiem ³¹czy siê te¿ zespó³ migrenowo-tê¿yczkowy oraz odruch zgiêcia palców d³oni, analogiczny,
chocia¿ rzadziej wystêpuj¹cy ni¿ odruch Rossolimo, polegaj¹cy
na zgiêciu wszystkich palców stopy. Sterlinga interesowa³y choroby j¹der podkorowych, gruczo³ów dokrewnego wydzielania,
od¿ywcze zaburzenia nerwowe, padaczka.
Po ponad 60 latach od publikacji artyku³u Flataua i Sterlinga
o dystonii podkrelano ich wnikliwy i profetyczny opis choroby.
Pierwszy jej opis w roku 1911 ³¹czy siê z nazwiskami T.H. Ziehena
i Oppenheima. Uznali oni dystoniê za chorobê miêni, zwi¹zan¹
z czynnikami psychologicznymi. Oppenheim wyklucza³ wp³yw
dziedzicznoci. W tym samym czasie Flatau i Sterling na podstawie szczegó³owych badañ dwóch m³odych ¿ydowskich pacjentów doszli do zupe³nie odmiennych wniosków. Uwa¿ali, ¿e jest
to odrêbna jednostka nozologiczna, któr¹ nazwali postêpuj¹cym
kurczem torsyjnym, o pod³o¿u organicznym. Zauwa¿yli, ¿e sfera
uczuciowa osób dotkniêtych t¹ chorob¹ nie jest naruszona,
a zdolnoci intelektualne wy¿sze od przeciêtnych. Choæ genetyka nie wesz³a jeszcze do medycyny, trafnie, jak siê okaza³o,
wysunêli przypuszczenie, ¿e jest to choroba dziedziczna16.
W naukowym dorobku Sterlinga przewa¿aj¹ artyku³y kazuistyczne. Tylko w samej Neurologii Polskiej od roku 1910 do
1938 opublikowa³ samodzielnie lub jako wspó³autor ok. 100 prac
kazuistycznych17. W jego przypadku zainteresowanie szczegó³em wi¹¿e siê z pozytywistycznym nastawieniem, niechêci¹
do budowania teorii, opartych na niepewnych czy niewystarczaj¹cych podstawach. Gdy przedstawia teorie odcina siê od deklaracji, któr¹ z nich preferuje. Gutta cavat lapidem, non vi, sed
saepe cadendo (Kropla dr¹¿y ska³ê nie si³¹, lecz ci¹g³ym kapaniem), sta³o siê mottem nie tylko jego pracy badawczej wykonanej u Kraepelina.
Dla prawie wszystkich jego artyku³ów naukowych charakterystyczny jest ich uk³ad: s¹ krótkie, nacelowane na jeden, okrelony problem. Otwiera je dok³adny opis przypadku, zawieraj¹cy
wszystkie szczegó³y badañ, po czym nastêpuje analiza, oparta na
bogatym pimiennictwie. Ze szczególn¹ pasj¹ interesowa³ siê
przypadkami nietypowymi, rzadkimi, przeszukiwa³ ca³¹ dostêpn¹
15

Herman E., Neurolodzy polscy. PZWL, Warszawa 1958,
s. 417424
16 Eldridge R., Edward Flatau, W³adys³aw Sterling, Torsion
Spasm in Jewish Children and the Early History of Human Genetics. Advances in Neurology, 1976, vol. 14, s. 105114. Autor artyku³u na podstawie póniejszych badañ podaje, ¿e jest to dziedzicznoæ typu recesywnego. Sterling w 1929 r. omawia³ przypadki
zespo³u kurczowo-torsyjnego w wieku starczym, odrzucaj¹c koncepcje, by traktowaæ go ³¹cznie z chorob¹ Wilsona.
17 Wiele z tych prac ukaza³o siê równoczenie w pismach niemieckich i francuskich. Ogó³em opublikowa³ ponad 200 prac.

literaturê, by przypisaæ przypadek do w³aciwej kategorii, lub
rzuciæ wiat³o na otwieraj¹ce siê nowe mo¿liwoci klasyfikacyjne.
Ukoronowaniem jego badañ nad chorobami uk³adu nerwowego u dzieci s¹ dwa rozdzia³y w wydanym w latach 1936 i 1938
pod redakcj¹ Wac³awa Jasiñskiego pierwszym polskim podrêczniku Choroby dzieci. S¹ to Choroby uk³adu nerwowego i Choroby
gruczo³ów dokrewnych. Drugi z tych rozdzia³ów jest pierwszym
polskim wyk³adem z zakresu endokrynologii klinicznej u dzieci.
Jego pozytywistyczna edukacja znalaz³a najpe³niejszy wyraz w pasji, z jak¹ zajmowa³ siê szeroko rozumian¹ higien¹ psychiczn¹. Pod tym terminem kry³a siê swoista filozofia, wiara, ¿e
prewencyjne metody, takie, jak walka z alkoholizmem, z wybuja³ym po¿¹daniem seksualnym, d¹¿enie do trwa³ych zwi¹zków
ma³¿eñskich, zapobieganie zwi¹zkom osób zdegenerowanych,
a nade wszystko wychowywanie zdrowych fizycznie i psychicznie dzieci i m³odzie¿y  ¿e wszystkie te dzia³ania prowadziæ bêd¹
do uk³adu spo³ecznego, wolnego od g³odu, nêdzy i wojen.
Ju¿ od roku 1902 zaczynaj¹ siê pojawiaæ w ramach serii
Ksi¹¿ki dla wszystkich prace Sterlinga propaguj¹ce higienê psychiczn¹ i popularyzuj¹ce wiedzê medyczn¹. Te ksi¹¿eczki, w ma³ym, kieszonkowym formacie, tanie (po 1520 kopiejek), by³y
przeznaczone, jak pisa³ G³os, dla szerokich kó³ rednio inteligentnej publicznoci18. G³os rekomendowa³ je swoim czytelnikom,
poniewa¿ pisane s¹ jasno, zrozumiale, bez przeci¹¿ania niepotrzebnymi szczegó³ami. Jako pierwsza ukaza³a siê ksi¹¿eczka p.t. Cierpienia nerwowe, rok póniej Dziecko nerwowe, i Fizjologia
cz³owieka, objaniona rysunkami, w roku 1904 Higiena wieku
dzieciêcego (wg Józefa Trumppa), w 1910 r. ksi¹¿ka o bólu g³owy i jego leczeniu. W 1907 r. ukaza³y siê w przek³adzie Sterlinga
popularne wyk³ady szwedzkiego psychiatry, wspó³twórcy ruchu
eugenicznego, Augusta Forela, pt. Etyka p³ciowa.
W ksi¹¿eczkach zwraca³ uwagê, ¿e na³óg palenia tytoniu
i konsumpcja napojów wyskokowych, podniecanie siê nadmiern¹ rozkosz¹ p³ciow¹, a wreszcie sztuk¹, literatur¹, teatrem wspó³czesnym prowadz¹ do chorobliwej wra¿liwoci. Harmoniê uk³adu nerwowego zak³ócaj¹ warunki polityczne i socjalne. Walka
o byt przyczynia siê mocno do neurastenii, dlatego te¿, jego zdaniem, najczêciej wystêpuje ona i przybiera najciê¿sz¹ postaæ
w rodowisku ¯ydów. Sterling uwa¿a³, ¿e nawet najmniejsza
iloæ alkoholu jest szkodliwa, bowiem wywo³uje zmiany fizyczne i psychiczne, przyczynia siê do wzrostu przestêpczoci. Dlatego walka z alkoholizmem stanowi jedno z najdoniolejszych
i najpiêkniejszych zadañ doby wspó³czesnej. Gdyby choæ drobna
czêæ sum poch³anianych przez potwór militaryzmu obrócona
zosta³a na zwalczanie najwiêkszych wrogów ludzkoci  alkoholizmu, grulicy i przymiotu  suma ogólnego szczêcia wzros³aby niepomiernie19.
Z niepokojem obserwowa³ niepokoj¹cy wzrost liczby dzieci
nerwowych w zwi¹zku z rozwojem cywilizacji i to nie tylko
w rodzinach, które przeci¹¿aj¹ swój uk³ad nerwowy i mêcz¹
mózg nadmiern¹ prac¹ umys³ow¹, w rodzinach badaczy, uczonych, mylicieli, lecz tak¿e wród kupców, rzemielników
a nawet w³ocian. Choæ zdawa³ sobie sprawê z roli dziedzicznoci i powik³añ zwi¹zanych z chorobami somatycznymi, podkrela³ rolê wychowania oraz rodowiska rodzinnego i szkolnego.
Szczegó³owo omawia³ objawy i sposoby zapobiegania nerwowoci u dzieci i ostrzega³, ¿e nerwowoæ mo¿e byæ pierwszym
18

G³os, 1902, nr 28, s. 455.
Sprzeciwia³ siê propozycji zmiany ustawy z 1920 r. [o ograniczeniu sprzeda¿y alkoholowych napojów], zezwalaj¹cej na sprzeda¿ w wolnym obrocie napojów z zawartoci¹ do 4% alkoholu
(2 i 1/2 czy 4%. Kurier Polski, 1921, nr 157). Pisa³ o roli psychiatrii
w walce z alkoholizmem w Polsce. Rocznik Psychiatryczny, 1931,
z. XVI, s. 112.
19
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krokiem do ciê¿szych schorzeñ, jak nerwice (pl¹sawica, histeria,
padaczka), cierpieñ umys³owych (melancholia, mania). Zaznacza³ jednak, ¿e zazwyczaj dzieci nerwowe do¿ywaj¹ pónego wieku, co prawda jêcz¹c i stêkaj¹c ca³e ¿ycie. Propagowa³
antynerwowe wychowanie.
W ksi¹¿kach Dziecko psychopatologiczne i Dziecko histeryczne, które ukaza³y siê w 1928 r. w przystêpny sposób opisa³
wszystkie znane wówczas objawy histerii i psychopatii ustrojowej
dzieci, z wyranym zaznaczeniem ró¿nic wystêpuj¹cych u doros³ych. Zauwa¿a, ¿e przebieg psychopatii ulega nasileniu w okresie
dojrzewania i albo przechodzi w chorobê psychiczn¹  schizofreniê lub otêpienie wczesne albo w stan normalny. Nawet w tym
najpomylniejszym przypadku z dzieci wyrastaj¹ ludzie ulegaj¹cy
z³ym wp³ywom i na³ogom, jak alkoholizm czy narkomania. Przeledzi³ ró¿ne teorie histerii: teoriê sugestii, teoriê rozszczepienia
psychiki Janeta, rolê podwiadomoci i zwi¹zan¹ z ni¹ teori¹
psychoanalityczn¹, nie opowiedzia³ siê jednak jednoznacznie za
¿adn¹ z nich. Ksi¹¿ki te, bêd¹ce wówczas jedynymi pracami
klinicznymi powiêconymi zagadnieniom chorób psychicznych
i nerwowych dziecka, zosta³y wysoko ocenione przez Stanis³awa
Kopczyñskiego (Opieka nad dzieckiem, 1929, nr 4, s.177178).
W serii artyku³ów przestrzega³ przed niepokoj¹cym wzrostem samobójstw wród dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Niezale¿nie
od zaburzeñ psychicznych, najczêstsze przyczyny samobójstw
widzia³ w brutalnym obchodzeniu siê rodziców z dzieæmi, w wadliwym wychowaniu, nie przyk³adaj¹cym wagi do strony uczuciowej dziecka, niegodnym ¿yciu rodziców. Zapobieganie samobójstwom polegaæ winno  jego zdaniem  na propagandzie
elementarnych zasad psychologii i psychopatologii dziecka, ale
tak¿e na walce ze wszystkimi patologiami mog¹cymi os³abiaæ
system nerwowy dziecka. Przestrzega³ przed wstêpowaniem
w zwi¹zki ma³¿eñskie osób chorych lub ciê¿ko obarczonych
dziedzicznie, zaleca³ uwiadamianie o skutkach chorób wenerycznych, ostr¹ propagandê antyalkoholow¹. Proponowa³ powo³anie Ligi profilaktyki psychicznej, na wzór podobnych instytucji w USA i Francji, a w roku 1935 by³ wspó³organizatorem
i pierwszym prezesem Polskiej Ligi Higieny Psychicznej20.
Kliniczne, psychologiczne prace dowiadczalne Sterling zarzuci³, ale do spraw zmêczenia dzieci powraca³ w³anie w kontekcie higieny psychicznej. Jego zdaniem nie tylko powinny
istnieæ specjalne szko³y dla idiotów i g³uptaków, lecz tak¿e
w normalnych szko³ach nale¿y utworzyæ równoleg³e klasy dla
dzieci zdolnych i tych, które specjalnie szybko wyczerpuj¹ siê
pod wzglêdem umys³owym21.
Zajmowa³ siê problematyk¹ upoledzenia umys³owego. Problem nauczania dzieci nienormalnych, zarówno niepe³nosprawnych umys³owo, jak i z zaburzeniami psychicznymi w kontekcie opieki nad psychicznie chorymi podj¹³ Sterling ju¿ na
I Zjedzie Psychiatrów Polskich. Zjazd uchwali³, ¿e zorganizowanie zak³adu dla dzieci z upoledzeniem umys³owym i zwiêkszenie liczby szkó³ pomocniczych jest jednym z najpilniejszych
potrzeb na polu psychiatrii spo³ecznej. Wypowiedzia³ siê za opracowaniem specjalnej ustawy dotycz¹cej opieki nad dzieæmi z zaburzeniami psychicznymi.
Wysuniête na Zjedzie postulaty dotycz¹ce spraw prawnych
nie zosta³y zrealizowane. W 1935 r. w ksi¹¿ce Opieka lecznicza
nad dzieckiem anormalnym22 Sterling wskazuje, ¿e w archiwach
20

Zych A.A. Sylwetki polskich psychohigienistów. W³adys³aw
Sterling. Zdrowie Psychiczne, 1985, nr 34, s. 123125. £oza S.
(red.), Czy wiesz kto to jest. Warszawa 1938.
21 Sterling W., O mierzeniu zmêczenia umys³owego. Zdrowie,
1907. nr 3; w skróconej wersji: tam¿e, 1910, nr 8.
22 w: Krakowski B. [red.], Zagadnienia opieki nad macierzyñstwem, dzieæmi i m³odzie¿¹ w Polsce. nr 18, Warszawa 1935. odbitka.

IV
Ministerstwa Zdrowia Publicznego pozosta³a dok³adnie opracowana ustawa o opiece nad osobami umys³owo upoledzonymi.
Natomiast o dzieciach, dotkniêtych ró¿nymi postaciami niedorozwoju psychicznego mowa jest w ustawie o obowi¹zku szkolnym, ale ten obowi¹zek jest natury czysto deklaratywnej, uzale¿niony od istnienia lub nieistnienia odpowiednich zak³adów
wychowawczych.
Szybkie tempo rozwoju kultury  pisa³  nêdza, wojny, epidemie prowadz¹ do wymierania osobników nie przystosowanych do
¿ycia. Nie wszystkich jednak, czêæ z nich prze¿ywa i staj¹ siê oni
balastem dla spo³eczeñstwa. Do tego balastu nale¿y znaczna liczba dzieci nienormalnych pod wzglêdem psychicznym, których
w Europie jedno przypada na 150 ludzi zdrowych. Problem ten
jest czêci¹ wielkiego problemu opieki nad psychicznie chorymi
i jest nie tylko aktem mi³osierdzia, ale i cz¹stk¹ rozumnie obmylanego planu samoobrony spo³ecznej. Nak³ady, jakie pañstwo powinno ponosiæ na organizacjê tej opieki, stanowi¹ nie tylko obowi¹zek spo³eczny, ale równie¿ zabezpieczenie przed póniejszymi
wy¿szymi jeszcze wydatkami, zwi¹zanymi z dokonywanymi ju¿
przez doros³ych przestêpstwami, z alkoholizmem, bezrobociem.
Szko³y specjalne przystosowuj¹ dzieci anormalne do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Maj¹ one jednak daleko g³êbsze znaczenie. Instytucja szkó³ specjalnych jest niejako obudzeniem sumienia spo³ecznego, które nakazuje mo¿nym i silnym niesienie pomocy
i opieki upoledzonym i s³abym i s¹ tak¿e wa¿nym punktem
wyjcia dla zapocz¹tkowania eugeniki spo³ecznej23. W tych w³anie szko³ach zbiegaj¹ siê w tak pe³nym ca³okszta³cie te wszystkie szkodliwoci, które zagra¿aj¹ przysz³oci narodu i ludzkoci
 a wiêc dziedziczne czynniki blastoftoryczne [zwi¹zane z degeneracj¹ komórek], zaburzenia w rozwoju p³odowym, niedostateczna opieka i od¿ywianie, zaniedbanie umys³owe i moralne w pierwszych latach ¿ycia, nigdzie mo¿e jak tutaj nie wysuwaj¹ siê tak
na plan pierwszy zadania profilaktyki spo³ecznej. Nie by³by sob¹,
gdyby nie powiedzia³ o zadaniach badawczych tych szkó³, miejscu spotkania psychiatrii klinicznej i pedagogiki.
W nieustannym strumieniu prac Sterlinga wystêpuje tylko jeden krótki okres przerwy, okres I wojny wiatowej. W czasie
walk w obronie Warszawy roku 1920 zg³osi³ siê ochotniczo do
wojska i zosta³ skierowany do szpitala mokotowskiego. Zosta³
zwolniony z wojska w listopadzie 1920 r. na podstawie reklamacji Ministerstwa Zdrowia Publicznego24.
W 1920 r. by³ referentem Wydzia³u Psychiatrycznego w Ministerstwie Zdrowia Publicznego i, jak mo¿na podejrzewaæ, z ramienia Wydzia³u zajmowa³ siê opracowaniem programu szkó³
pielêgniarstwa psychiatrycznego. Ministerstwo przyk³ada³o du¿¹
wagê do utworzenia tego typu szkó³, ze wzglêdu na znaczenie
fachowej opieki i pomocy pielêgniarskiej dla chorych psychicznie
oraz na zatrwa¿aj¹co niski jej poziom. Sterling w czasie obrad
I Zjazdu Psychiatrów Polskich z 1920 r. proponowa³ utworzenie
szkó³ pielêgniarskich przy pañstwowych zak³adach psychiatrycznych. Szko³y te nie tylko dawa³yby wykwalifikowanych pracowników, ale tak¿e podnosi³yby w hierarchii spo³ecznej stanowisko
opiekuj¹cych siê chorymi umys³owo. Przedstawi³ dok³adny program 3 letnich kursów.
Przy wszystkich zajêciach pracy w szpitalu, naukowych i popularyzatorskich znajdywa³ czas na udzia³ w zebraniach licznych
23 Wypada zastrzec za Magdalen¹ Gawin, ¿e termin eugenika
by³ przed wojn¹ zwykle u¿ywany jako synonim zdrowia narodu
i nie oznacza³, ¿e autor jest zwolennikiem eugenicznej selekcji spo³eczeñstwa. W sensie zdrowia spo³eczeñstwa u¿ywa³ go Sterling.
M. Gawin. Rasa i nowoczesnoæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego. Wyd. Neriton, Warszawa 2003. s. 22.
24 Karta Ewidencyjna. Sterling W., Centralne Archiwum Wojskowe, op. 17701.
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Towarzystw Naukowych, do których nale¿a³. Do tego dochodzi³a jeszcze praca nauczycielska.
W latach 20-tych zajmowa³ siê organizacj¹ szkolnictwa specjalnego na terenie Warszawy. Opracowa³ program Pañstwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej i wyk³ada³ tam psychopatologiê dziecka od chwili powstania Instytutu w 1922 r. a¿ do
II wojny wiatowej. Powo³anie tego Instytutu pozwoli³o na rozwój metod nauczania i wychowywania dzieci anormalnych.
Instytut zarówno szkoli³ si³y nauczycielskie, jak i organizowa³
szkolnictwo specjalne w ca³ej Polsce.
Wyk³ady z psychopatologii dziecka prowadzi³ równie¿ na
Wolnej Wszechnicy Polskiej od 1923 r. a¿ do 1939 r. Wszechnica powsta³a tu¿ po I wojnie wiatowej z Towarzystwa Kursów Naukowych i mia³a charakter tzw. wolnego uniwersytetu.
Wyk³ada³o na niej wielu znanych uczonych, w wiêkszoci
o liberalnych, a nawet lewicowych pogl¹dach. Kszta³ci³a przede
wszystkim nauczycieli, pracowników spo³ecznych, urzêdników
administracyjnych, oraz wszystkich, którzy nie posiadali matury, ale chcieli pog³êbiæ swoj¹ wiedzê. Status prywatnej szko³y
akademickiej uzyska³a dopiero w 1933 r. By³a jedn¹ z nielicznych wy¿szych uczelni, w której murach nie dopuszczano do
antysemickich burd.
W 1932 r. Sterling otrzyma³ veniam legendi na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego z neurologii, a rok
póniej na Wydziale Humanistycznym z psychopatologii dziecka i pedagogiki leczniczej25.
By³ aktywnym cz³onkiem i bra³ udzia³ w kierowaniu wielu
towarzystw naukowych, w tym Warszawskiego Towarzystwa
Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Znalaz³ siê wród inicjatorów powo³ania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Obok Babiñskiego, Flataua, Orzechowskiego, Pilza, nale¿a³
do Komitetu Redakcyjnego Neurologii Polskiej od chwili ukazania siê pierwszego numeru pisma w 1910 r. By³ wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem pierwszego Komitetu Redakcyjnego Rocznika
Psychiatrycznego.
Uczestniczy³ w wielu zjazdach miêdzynarodowych odbywaj¹cych siê w ró¿nych krajach Europy, pocz¹wszy od zjazdu
dotycz¹cego ró¿nych form opieki nad ob³¹kanymi w krajach
europejskich (Mediolan, 1906) i zjazdu francuskich neurologów
i psychiatrów (Dijon i Bruksela, 191026). Wystêpowa³ na nich
jako delegat Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. W latach
30-tych by³ sekretarzem Komitetu Polskiego Miêdzynarodowych
Zjazdów Neurologicznych.
We wrzeniu roku 1939 r., w okresie walk w obronie Warszawy, wiêkszoæ oddzia³ów szpitala na Czystem, w którym pracowa³ przez ponad 30 lat, po wielokrotnych bombardowaniach,
le¿a³a w gruzach. W pierwszych miesi¹cach niemieckiej okupacji
szpital zosta³ odizolowany od innych szpitali w miecie, walczy³

25 Manteuffel T. (red.) Uniwersytet Warszawski w latach 1915/
16  1934/35. Kronika. Warszawa 1936, s. 120, 151, 179. Niestety
dokumentacja dotycz¹ca pracy Sterlinga na uniwersytecie, zaginê³a
w czasie II wojny wiatowej.
26 Sterling W., Sprawozdania ze zjazdów i kongresów. Medycyna, 1907, nr 8, s. 140143, nr 9, s. 161162; Pamiêtnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1911, T. CVII, s. 203214,
s. 405415.
27 Los szpitala i jego pracowników opisa³a we wspomnieniach S.
Gurfinkiel-Glocerowa, Szpital ¿ydowski w Warszawie (na Czystem) w
czasie okupacji (19391943). Biuletyn ¯IH, 1962, nr 41, s. 98n.
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z epidemi¹ tyfusu, brakowa³o elektrycznoci, gazu, wody, ¿ywnoci. W listopadzie 1940 r. utworzono getto, a w lutym 1941 r.
szpital zosta³ podzielony i przeniesiony do getta. Oddzia³ chorób
nerwowych znalaz³ siê w budynku przy ulicy Leszno 127. A¿
do przejcia do getta prywatna praktyka lekarska by³a jedynym
ród³em jego utrzymania, bowiem wraz z zajêciem Warszawy
zlikwidowano stanowiska urzêdowe28.
Prawdopodobnie ju¿ w lutym 1941 r. uzyskano zgodê hitlerowców na otwarcie w getcie Kursu Przysposobienia Sanitarnego do Walki z Epidemiami, pod p³aszczykiem którego kry³ siê
pogram dwóch pierwszych lat teoretycznej medycyny uniwersyteckiej29. Kurs traktowano jako czêæ tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, wiêc relacje o toku szkoleñ i wyniki egzaminów
przekazywano tajnej Radzie Wydzia³u Lekarskiego UW. Przyjêto oko³o 250 osób, kurs ukoñczy³o 70 osób. Oprócz przedmiotów obowi¹zkowych, s³uchacze musieli wys³uchaæ kilku cyklów
wyk³adów nadprogramowych. Jednym z nich by³a psychopatologia dziecka, któr¹ wyk³ada³ Sterling. Wstêp na odczyty by³
wolny i cieszy³y siê one wielk¹ popularnoci¹.
Dla m³odzie¿y, która zd¹¿y³a ukoñczyæ pierwsze lata studiów
medycyny jeszcze przed wojn¹ oraz przyje¿d¿aj¹cych z zajêtego
przez Niemców Lwowa, Ludwik Hirszfeld zorganizowa³ kurs
dokszta³caj¹cy z epidemiologii. Pod t¹ nazw¹ kry³y siê wyk³ady
kliniczne z pokazami dla studentów III, IV i V roku studiów.
Wyk³adali na nich ordynatorzy szpitali i najlepsi lekarze. Kurs
mia³ swój niewielki bud¿et, a pensje  niezale¿nie od okolicznoci  wyp³acano regularnie. Sterling, wspólnie z Eufemiuszem
Hermanem i Aniel¹ Gelbard wyk³ada³ na nim neurologiê. Na kursie klinicznym, w przeciwieñstwie do Kursu do Walki z Epidemiami, nie przestrzegano formalnej dyscypliny studiów, wyk³ady odbywa³y siê w pomieszczeniach szpitalnych, egzaminy
na probê studenta. Wyk³adu s³ucha³o od kilku do dwudziestu
paru studentów, którzy uczestniczyli równie¿ w posiedzeniach
klinicznych szpitali.
Oprócz pracy dydaktycznej i dokszta³caj¹cej prowadzono
w getcie badania naukowe, a szpitale pe³ni³y rolê klinik uniwersyteckich. Informacje na ten temat s¹ u³amkowe, wolno jednak
przypuszczaæ, ¿e Sterling siê do badañ w³¹czy³.
Wyk³ady przerwano 22 lipca 1942 r., po rozpoczêciu przez
Niemców pierwszej akcji likwidacji getta. W przeci¹gu dwóch
miesiêcy wywieziono 300 000 osób. Prawdopodobnie w tym
okresie Sterling uciek³ z getta na tzw. aryjsk¹ stronê. W ostatnich miesi¹cach swego ¿ycia powróci³ do swoich mi³oci z okresu
m³odoci i t³umaczy³ poezje Verlainea i Baudelairea.
Na podstawie donosu, jak podaje Ludwik Hirszfeld, zosta³
zastrzelony wraz z ¿on¹ przez bandytów, bêd¹cych na us³ugach Gestapo30.
Gra¿yna Herczyñska

28 Sterling W³adys³aw. Materia³y Izby Lekarskiej, nr 3583,
G³ówna Biblioteka Lekarska, Zbiory Specjalne, k. 10.
29 Dawidowicz A. (red.), Tajne nauczanie medycyny i farmacji
w latach 19391945. PZWL, Warszawa 1977: Balicka-Koz³owska H.,
Tajne studia medyczne w getcie warszawskim, s. 243254; Zab³otniak R., Studia lekarskie i farmaceutyczne w getcie warszawskim,
s. 363368.
30 Hirszfeld L., Historia jednego ¿ycia. Czytelnik, Warszawa 2000.
s. 467. ¯on¹ Sterlinga by³a siostra Hirszfelda. Podaje on, ¿e sprawa
zabójstwa Sterlinga zosta³a oddana pod s¹d Polski Podziemnej.

