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Fotografia 1. Dr Edward Korni³owicz
(18481909) [3]
Fig. 1. Edward Korni³owicz, MD (18481909) [3]

Edward Korni³owicz, wybitny polski psychiatra i spo³ecznik prze³omu XIX i XX wieku, urodzi³ siê 13.10.1847 r.
w Twerze, gdzie jego ojciec by³ w wojskowej s³u¿bie lekarskiej. Po wczesnej stracie ojca wychowaniem jego kierowa³a matka z domu Umiñska. Nauki Gimnazjalne zacz¹³
pobieraæ w Kownie, a ukoñczy³ w V gimnazjum w Warszawie. W 1868 r. podj¹³ studia na Wydziale Lekarskim Szko³y
G³ównej Warszawskiej. Po jej likwidacji w nastêpstwie represji popowstaniowych ukazem carskim z 20.06.1869 r.,
kontynuowa³ studia na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim z wyk³adowym i urzêdowym jêzykiem rosyjskim.
Dyplom lekarza otrzyma³ w roku 1873 [1, 2, 3].
Bezporednio po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ badania nad histologi¹ uk³adu nerwowego pod kierunkiem
prof. Henryka Hoyera (seniora). Jak pisze Henryk Nusbaum,
prawdziwie misternymi by³y dokonywane przez niego odlewy ca³ego uk³adu têtniczego mózgu. Mia³ zamiar na ten
temat napisaæ rozprawê doktorsk¹. Pracowa³ d³ugo i sumiennie, zebra³ powa¿ny materia³ samodzielnych studiów.
Przyrodzona wszak¿e, nadzwyczajna sumiennoæ i zarazem
skromnoæ powstrzymywa³y go od publikowania pracy,
zawsze jeszcze w jego mniemaniu przedwczesnego. Póniejsze obowi¹zki zawodowe i s³u¿bowe oraz zmiany zasz³e
w ciele profesorskiem Uniwersytetu Warszawskiego, nie
dozwoli³y ju¿ dokonaæ pracy laboratoryjnej [2].
W 1874 r. Edward Korni³owicz podj¹³ pracê na stanowisku asystenta w Klinice Chorób Nerwowych i Umys³owych
Uniwersytetu Warszawskiego, któr¹ kierowa³ prof. Romuald
Pl¹skowski. Klinika usytuowana w Szpitalu w. Jana Bo¿ego (u Bonifratrów), nie mia³a wówczas w³asnego oddzia³u
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klinicznego. Profesor Pl¹skowski prowadzi³ wyk³ady swoje
demonstracyjnie, zawsze starannie dobieraj¹c przypadki
odpowiednie do czytanej lekcji, korzystaj¹c z materia³u
znajduj¹cego siê w ca³ym szpitalu [4].
W 1878 r. dr Korni³owicz zdecydowa³ siê na s³u¿bê
wojskowo-lekarsk¹ we w³anie otwartym oddziale psychiatrycznym wojskowego Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, pocz¹tkowo jako lekarz pozaetatowy, a od 1880 r. jako
ordynator. [1, 2, 3]. Stanowisko starszego ordynatora, zarezerwowane dla Rosjan, zajmowa³ w tym czasie, wybitny
uczeñ prof. Jana Baliñskiego, dr med. Iwan Romanowicz
Pasternacki (18481887). Ambicj¹ jego by³o nadanie oddzia³owi, który od podstaw zorganizowa³, rangi kliniki uniwersyteckiej. By³ bliski realizacji tego celu, bo uzyskawszy
w r. 1882 veniam legendi na Uniwersytecie Warszawskim,
w r. 1887 zosta³ mianowany nastêpc¹ prof. Romualda
Pl¹skowskiego, spensjonowanego wskutek balotowania po
25-letniej s³u¿bie w zawodzie naukowym [4]. Stanowiska
tego jednak nie zd¹¿y³ obj¹æ, bo zmar³ z powodu przewlek³ego endocarditis. Jest pochowany na Cmentarzu Prawos³awnym na Woli [5].
Podczas pracy w Szpitalu Ujazdowskim dr Korni³owicz
odby³ sta¿e naukowe w czo³owych klinikach europejskich.
Najd³u¿ej pracowa³ w klinice Salpêtrière w Pary¿u u Jeana
Martina Charcota. Owocem tych studiów by³a praca O zabarwieniu cia³ ziarnistych, zawieraj¹ca opis nowej metody
barwienia komórek nerwowych za pomoc¹ fioletu metylanilinowego pikrokarminu w stanach zapalnych i zwyrodnieniowych mózgu oraz rdzenia krêgowego [2, 3].
W ci¹gu 25 letniej pracy w Szpitalu Ujazdowskim
dr Edward Korni³owicz og³osi³ szereg prac opartych na
w³asnym materiale klinicznym. Publikowa³ w Medycynie
i Gazecie Lekarskiej, do wznowienia edycji której w roku
1880 walnie siê przyczyni³. Zna³ jêzyki obce, ale pisa³
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wy³¹cznie w jêzyku ojczystym, co mu zarzucano (èì áûëî
íàïå÷àòà  î íå ìíåé 7 ðàáîò ê ñîæàëåíèþ ëèøü íà
ïîëüñêîì ÿçûêó [5]). Czyni³ to wiadomie, poniewa¿ wobec zupe³nego wyparcia mowy polskiej i si³ profesorskich
polskich z uniwersytetu, czu³ potrzebê stworzenia ogniska
dla rozwoju naukowej literatury lekarskiej polskiej [2].
W pracy Kilka przypadków ob³êdu pijackiego na podstawie 7 w³asnych przypadków, w tym 1 miertelnego, sformu³owa³ wniosek, ¿e zatrucie wyskokiem, wywo³uj¹ce
ob³êd pijacki, jest stanem gronym dla ustroju [7]. W pracy
Przyczynek do wp³ywu leczniczego ostrych cierpieñ gor¹czkowych na choroby umys³owe (psychozy) przedstawi³ przypadki ob³êdu pijackiego, maniae furibundae oraz maniae
ambitiosae, pod wp³ywem ró¿y (erysipelas) doszczêtnie
uleczone. W podsumowaniu pracy pisa³ profetycznie,
w kontekcie póniejszego rozpowszechnienia terapii gor¹czkowej: Ju¿ Hipokrates wiedzia³ o dobroczynnym
wp³ywie pewnych cierpieñ fizycznych na choroby umys³owe (Aforyzm XXI, sekcja VI: ). Galenus cytuje przypadek
wyleczenia choroby umys³owej (melancholii) przez febrê
czwartaczkê. (...) Opieraj¹c siê na przypadkach z mojej
w³asnej obserwacji i z obserwacji wziêtych z literatury,
przypuciwszy nawet, ¿e w wielu przypadkach choroby
umys³owej mo¿e by nast¹pi³o uleczenie i bez wp³ywu innych chorób i ¿e w wielu przypadkach mielimy do czynienia nie z wyleczeniem, ale z d³u¿ej trwaj¹cym polepszeniem, jednak¿e zdaje siê rzecz¹ pewn¹, ¿e w wielu
psychozach, szczególniej w formach pierwotnych (melancholia i mania) pod wp³ywem ciê¿kich somatycznych i gor¹czkowych chorób nastêpuje uleczenie. (...) Pytanie, w jaki
sposób te choroby wp³ywaj¹ leczniczo na psychozy, nie jest
³atwe do rozstrzygniêcia. [8]. W pracach: Psychoza powsta³e pod wp³ywem zatrucia jadem tyfusu brzusznego [9],
Przypadek paralysis agitans [10] oraz Dwa przypadki pl¹sawicy po³owiczej [11] opisa³ obserwowane przez siebie
przypadki tych chorób, poprzedzaj¹c je obszernym przegl¹dem wielojêzycznego pimiennictwa.
W Korespondencji z Rabki z roku 1882 popularyzowa³
walory tego szerzej nieznanego wówczas uzdrowiska: Znajomoæ wszystkiego, co jest ojczyste, jest rzecz¹ konieczn¹
dla ka¿dego cz³owieka, a szczególniej, je¿eli te rzeczy
ojczyste s¹ bogactwem krajowym. (...) O Rabce, do której
zboczy³em z drogi do Zakopanego, ma³o kto z kolegów
warszawskich i prowincjonalnych zna cokolwiek. Niejeden
mo¿e po raz pierwszy s³yszy, ¿e istnieje Rabka, a w niej
zak³ad k¹pielowy. (...) Z porównania sk³adu chemicznego
wody trzech zdrojów rabczañskich z podobnymi do niej
solankami jodowobromowymi, Halsk¹ w górnej Austrii
i Kreuznachsk¹ w Prusach nadreñskich okazuje siê, ¿e
woda rabczañska pod wzglêdem iloci chlorku sodu i po³¹czeñ jodobromowych najpierwsze zajmuje miejsce. (...)
Rabka odleg³¹ jest od Krakowa o 8 mil. Droga z Krakowa
jest szos¹ wyborn¹, id¹c¹ miêdzy górami. Widoki cudowne. Jedzie siê z Krakowa wózkiem góralskim, który siê
najmuje w Krakowie na Kleparzu. Obecnie wytykaj¹ drogê ¿elazn¹ przez Rabkê do Suchy (Huty ¿elaznej). Gdy
droga zostanie ukoñczon¹, (...) komunikacja jeszcze bêdzie
³atwiejsz¹ [12].
W 1896 r. dr Korni³owicz przedstawi³ na Wystawie Higienicznej w Warszawie Schemat mechanizmu woli w 21 tablicach [13] (rys. 2). Wed³ug tego schematu organizacja
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Fotografia 2. Schemat mechanizmu woli
wg dr. Edwarda Korni³owicza [13]
Fig. 2. A diagram of the psychological mechanism
of will proposed by Dr Edward Korni³owicz [13]

woli, czy to jednostkowej czy grupowej, tak powinna przebiegaæ: 1) Wiedzieæ, czego siê chce, jasno i wyranie
przedstawiæ sobie cel. 2) Chcieæ, tj. ukochaæ, umi³owaæ cel,
d¹¿yæ do niego namiêtnie, z zapa³em, pragn¹æ urzeczywistnienia. 3) Posiadaæ wiedzê techniczn¹, umieæ wykonaæ czynnoci w³aciwe, prowadz¹ce do osi¹gniêcia celu. 4) Sporód
posiadanych rodków i sposobów uczyniæ trafny wybór,
czyli zastosowaæ w³aciw¹ taktykê dzia³ania, mieæ pewny
s¹d, przekonanie o zale¿noci osi¹gniêcia celu od czynnoci.
5) Wierzyæ w osi¹galnoæ celu, mieæ zaufanie do siebie, do
w³asnych rodków i sposobów dzia³ania, mieæ pewnoæ siebie, poczucie mocy. 6) Powzi¹æ mocne i wyrane postanowienie osi¹gniêcia celu. 7) Zdobyæ siê na usi³owanie,
wysi³ek, wcielaj¹cy postanowienie w czyn [14].
Boles³aw Prus, w jednej ze swych Kronik Tygodniowych,
z uznaniem odniós³ siê do powy¿szej koncepcji: Klêsk¹
naszych czasów jest tzw. choroba woli, choroba straszna,
która obezw³adnia np. nasze klasy inteligentne. Dla nich to
wiêc, dla tych ludzi chorych na wolê dr Korni³owicz wystawi³ swoje tablice, które mówi¹ pacjentowi: cz³owieku,
wiêc jeste chory na wolê i chcia³by siê wyleczyæ? Dam ci
przeciw twej niemocy bardzo proste lekarstwo: upatrz sobie
jaki cel w ¿yciu, poznaj sposoby, jakie do niego prowadz¹,
i naucz siê, nabierz wprawy w u¿ywaniu tych sposobów.

Edward Korni³owicz (18471909)

Dalej, postanów sobie, ¿e to a to zrobisz, uwierz, ¿e ci siê
to uda i nareszcie zacznij robiæ usi³owania, zacznij pracowaæ w danym kierunku, a cel osi¹gniesz, spe³nisz czyn i nie
bêdziesz chory na wolê [15].
Praca naukowa stanowi³a tylko ma³y fragment aktywnoci zawodowej dr Korni³owicza. Z zami³owania by³ bowiem lekarzem praktykiem z pasj¹ spo³ecznikowsk¹. Poza
dzia³alnoci¹ redakcyjn¹ w Gazecie Lekarskiej, by³ cz³onkiem zarz¹du kasy po¿yczkowej lekarzy. ¯ywo interesowa³
siê te¿ stanem opieki nad chorymi psychicznie w Warszawie.
Trzy lata po otwarciu w r. 1892 Zak³adu dla Ob³¹kanych
w Tworkach pisa³: Brak miejsc dla chorych umys³owych
w Tworkach, szczególniej na ogólnej sali, na tak zwanej
setce, biednej ludnoci uczuwaæ siê daje. Podobno dla guberni Warszawskiej z Warszaw¹ (pó³milionowym miastem)
jest tylko 30 miejsc w tym szpitalu. Jako ilustracjê trudnoci
umieszczenia chorego umys³owego w zak³adzie, przytoczê
nastêpuj¹cy fakt. Tymi czasy mia³em chor¹, dotkniêt¹ od
kilku tygodni ostr¹ paranoj¹ z halucynacjami s³uchowymi.
Chora ta, ¿ona konduktora tramwajowego, pozostaje w domu
w jednej stancyjce z trojgiem dzieci, z których najstarsze
ma lat szeæ, literalnie bez wszelkiej opieki. M¹¿ zajêty od
rana do nocy s³u¿b¹, pomimo najsilniejszych starañ (dwa
razy jedzi³ do Tworek) i wszelkich kwalifikacji, nie mo¿e
dla braku miejsca w Tworkach umieciæ tam swej ¿ony
i nara¿a, z jednej strony, ¿ycie dzieci na niebezpieczeñstwo,
jakie mo¿e wynikn¹æ z ob³êdu matki, a z drugiej strony, na
zaniedbanie u ¿ony choroby, która by przy odpowiednich
warunkach w specjalnym zak³adzie bezwarunkowo da³a siê
wyleczyæ. Takich faktów z praktyki mojej móg³bym przytoczyæ wiele. Rozszerzenie szpitala w Tworkach, szczególniej dla biedniejszej ludnoci, jest potrzeb¹ nagl¹c¹ i nie
cierpi¹ca zw³oki [16]
Zapewne potrzeba ta sk³oni³a dra Korni³owicza w r. 1900
do zaanga¿owania siê w organizowanie Towarzystwa Opieki
nad Nerwowo i Umys³owo Chorymi. Na posiedzeniu inauguracyjnym 7. padziernika tego¿ roku wszed³ do zarz¹du
Towarzystwa i przez trzy lata pe³ni³ obowi¹zki skarbnika.
M.in. dziêki jego staraniom w 1903 r. zosta³ otwarty Zak³ad
dla Umys³owo Chorych w Drewnicy. W uznaniu zas³ug
w nastêpnym roku powierzono mu stanowisko prezesa Towarzystwa [3, 17].
Powy¿sze funkcje dr Korni³owicz musia³ godziæ z obowi¹zkami ordynatora 60-³ó¿kowego oddzia³u psychiatrycznego Szpitala Ujazdowskiego, w którym pod jego opiek¹
 jako jednego z dwóch etatowych lekarzy  pozostawa³o
do 95 pacjentów. Liczba hospitalizacji w ci¹gu roku przekracza³o 800. miertelnoæ chorych w latach 18781887
waha³a siê od 4 do 8% rocznie [5]. Mieszkaj¹c na Nowym
wiecie 19 [19], czêsto bardzo o pó³nocy jeszcze jedzi³
do odleg³ego szpitala Ujazdowskiego, albowiem niepokoi³
go stan tego lub owego ciê¿ej chorego [2]. W tych okolicznociach w r. 1904, po 25 latach pracy w Szpitalu Ujazdowskim, zrezygnowa³ z ordynatury, by ca³kowicie powiêciæ siê dzia³alnoci spo³ecznej i praktyce lekarskiej.
Jako prezes Towarzystwa, odwiedza³ rozwijaj¹cy siê
zak³ad w Drewnicy niezmiernie czêsto. Wgl¹da³ we wszystkie szczegó³y, najdok³adniej rozpytywa³ chorych o ich potrzeby, czasu, trudu, ani pomocy materialnej nie szczêdzi³,
aby wszystkich w granicach mo¿noci zadowoliæ. (...)
A jak pojmowa³ swe obowi¹zki, wskazuje drobny, lecz
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charakterystyczny fakt. Przeczytawszy w którym pimie
codziennym, ¿e w odleg³ej dzielnicy b³¹ka siê nocami jaka
bezdomna umys³owo chora, przez kilka nocy z rzêdu wyszukiwa³ opuszczon¹, a znalaz³szy j¹, odwióz³ osobicie
do Drewnicy [3].
Jako aktywny cz³onek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Towarzystwa Higienicznego, czynnie anga¿owa³ siê w walkê z na³ogami  alkoholowym i nikotynowym.
W 1907 r. pisa³: Osobnik dotkniêty chronicznym alkoholizmem, jest niedobrym patriot¹, lichym pracownikiem, z³ym
przyjacielem, z³ym mê¿em i ojcem, on nie jest w stanie
wspó³czuæ cudzemu nieszczêciu, ani te¿ cieszyæ siê szczêciem drugich. Egoizm najbrutalniejszy, zaprawiony nadto
szczególnym usposobieniem zgryliwym, panuje w nim
wszechw³adnie. Widz¹c siê odosobnionym i odtr¹conym
przez kolegów i znajomych, obwinia on wszystkich, oprócz
siebie samego. Poni¿enie swe moralne, upadek materialny
przypisuje zwykle niesprawiedliwoci w³adzy, okrucieñstwu losu, niesnaskom rodzinnym itd. Wódka dla niego jest
bo¿yszczem, dla którego gotów ponieæ wszystko w ofierze: maj¹tek, po³o¿enie towarzyskie, szczêcie rodzinne, los
w³asnych dzieci i przysz³oæ swoj¹. Z czasem traci najelementarniejsze zasady uczciwoci i szlachetnoci , ucieka
siê do z³odziejstwa, zabójstwa i czêsto koñczy samobójstwem. (...) Je¿eli kochamy swoje dzieci i swoje wnuki i nie
chcemy, ¿eby dziedziczy³y po nas straszny stan, jakim jest
chroniczny alkoholizm z ob³êdem pijackim, to powinnimy
zaprzestaæ piæ trunki, gdy¿ ma³e nawet dawki alkoholu, wypite przez nas, usposabiaj¹ dzieci nasze i wnuki do picia
alkoholu, przygotowuj¹ grunt dla chronicznego alkoholizmu. Szczególniej szkodliwym dla potomstwa jest u¿ywanie
alkoholu przez kobiety, a zw³aszcza ciê¿arne [18].
Dr Korni³owicz poda³ projekt, aby na gruncie ofiarowanym Towarzystwu Opieki nad Nerwowo i Umys³owo Chorymi przez Feliksa Bobkowskiego i jego ¿onê Karolinê,
wybudowaæ Sanatorium dla rednio lub ma³o zamo¿nych
nerwowo-chorych (nazwane póniej Karolinem). Gdy
urzeczywistnienie tej myli po wielu trudnociach zaczê³o
przybieraæ kszta³ty realne, Korni³owicz z³o¿y³ znaczniejsz¹
ofiarê na przygotowanie planów. W ³onie Zarz¹du Towarzystwa by³ najgorêtszym przysz³ej instytucji poplecznikiem  marzy³ tylko, aby ujrzeæ Karolin czynnym [3].
Wspó³organizowa³ sekcjê psychiatryczn¹ na I Zjedzie
Neurologów, Psychiatrów i Psychologów polskich, który
odby³ siê w 1909 r. w Warszawie. Niestety w zjedzie ani
w powiêceniu fundamentów Karolina w r. 1909 nie móg³
wzi¹æ udzia³u, bo z powodu postêpuj¹cej choroby serca by³
ju¿ do ³o¿a niemocy przykuty. Zmar³ 15.11.1909 r. i zosta³
pochowany na Cmentarzu Pow¹zkowskim (kw. Q-II-7/8).
W licznych nekrologach, które ukaza³y siê po mierci
dr Edwarda Korni³owicza, obok opisanych wy¿ej osi¹gniêæ,
podnoszono tak¿e jego niezwyk³e cnoty jako lekarza i cz³owieka: Cierpliwoæ jego granic nie mia³a, obejcie ujmowa³o ³agodnoci¹ nadzwyczajn¹. Tote¿ w stosunku do
chorych, a zw³aszcza licznej rzeszy nerwowców i psychasteników by³ to lekarz wprost idealny. Bezwzglêdnego
zaufania nabiera³ do niego nawet najbardziej zniechêcony
i zrozpaczony, ka¿demu potrafi³ dodaæ otuchy, wlaæ weñ nadziejê, a najczêciej nawet pewnoæ wyzdrowienia i ze zdziwieniem patrza³o siê nieraz, jak siê te nadzieje sprawdza³y.
(...) Korni³owiczowi obce by³y wszelkie pr¹dy nihilistyczne
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w medycynie. Wierzy³ g³êboko w potêgê wiedzy lekarskiej,
dawno i stale stosowa³ tak g³on¹ w dobie ostatniej psychoterapiê racjonaln¹. Ta wiara, niczem niezachwiana,
by³a sekretem jego powodzenia: przekonaæ mo¿e tylko
przekonany. [... ] Sumiennoæ, wytrwa³oæ, niespo¿yta energia cechowa³y Korni³owicza w jego dzia³alnoci spo³ecznej, rozg³osu przy tym nie znosi³: zawsze innych na czo³o
wysuwa³, sam w cieniu pozostaæ pragn¹³ [3].
Niezwyk³e przymioty osobowoci dr Edwarda Korni³owicza musia³y wywrzeæ wp³yw na kszta³towanie charakterów jego czterech synów, z ma³¿eñstwa z Wiktori¹ z Pollów.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w dzia³alnoci niepodleg³ociowej, a po 1918 r. powiêcili siê dzia³alnoci spo³ecznej
i owiatowej. Rafa³ Marian (18761916), in¿ynier, pedagog,
by³ za³o¿ycielem i dyrektorem wzorcowego zak³adu produkcji pomocy szkolnych Urania w Warszawie [20]. Tadeusz
(18811940), p³k WP, ziêæ Henryka Sienkiewicza, promowa³ owiatê i psychologiê w wojsku, zamordowany przez
NKWD w Katyniu [21]. Kazimierz (18921939), autor licznych publikacji na temat kszta³cenia doros³ych i m³odzie¿y,
dyrektor Instytutu Spraw Spo³ecznych w Warszawie, zgin¹³ od bomby lotniczej w Lublinie [22]. W³adys³aw Emil
(18841946), by³ ksiêdzem, kapelanem Zak³adu dla Ociemnia³ych w Laskach, za³o¿ycielem i redaktorem Verbum. Od
1981 r. trwa jego proces beatyfikacyjny [23].
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