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Jan Mazurkiewicz (1871-1947)
TADEUSZ NASIEROWSKI
Z 1 Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie

STRESZCZENIE. Autor przedstawia znane i
mniej znane fakty składające się na biograficzną
sylwetkę Profesora Jana Mazurkiewicza oraz na
jego dzieło (red.).
SUMMARY. The al/tlzor presents known an not-sowell-known facts illustrating the biographical fig ure of the late Professor Jall Mazurkiewicz and his
work (Eds.).
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Jan Mazurkiewicz
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Urodził się 12 lipca 1871 r. w Czerwonym
Dworze koło Brześcia nad Bugiem. Był synem
właściciela ziemskiego na Wołyniu Leopolda
Mazurkiewicza i Krystyny z Kowalewskich
(3). Jeden z jego trzech braci Włodzimierz
(1875-1927), pseud. Constantin, należał do
pionierów lotnictwa polskiego i był pierwszym
instruktorem pilotażu w armii chińskiej (8).
Po ukończeniu w 1890 r. IV Gimnazjum
klasycznego w Warszawie, Jan Mazurkiewicz
rozpoczął studia lekarskie na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1, k. 21). Za udział
w manifestacji z okazji 100-lecia uchwalenia
Konstytucji 3 Maja został wydalony z uczelni
i przeniósł się do Krakowa (7, 18). Po uzyskaniu tytułu doktora wszech nauk lekarskich
w lipcu 1896 r. na Uniwersytecie Jagielloń
skim (ryc. 2) oraz po nostryfikowaniu dyplomu w maju 1897 r. w Dorpacie, rozpoczął
staż w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej
prof. G. Antona w Grazu (S.xII.l897 - lipiec
1899) (1, k. 99). Z tego okresu pochodzą
pierwsze prace kliniczne Mazurkiewicza
poświęcone późnemu udarowi pourazowemu
oraz zaburzeniom mimiki. Rok akademicki

Ryc. 1. Jan Mazurkiewicz (1871-1947)
1899/1900 spędził w Paryżu w Klinice Asile
Saint Anne, uczęszczając na wykłady prof.
A. Joffroy'a (9) i prof. J. De~rine'a (10). W
roku 1900 powrócił do Warszawy i zaczął
pracować w Szpitalu Św. Jana Bożego na
oddziale dra K. Rychlińskiego. W 1901 r.
opublikował pracę o afazji gestowej oraz studium psychologiczne o Andrzeju Towiań
skim, w którym wykorzystał materiały zebrane we Francji.
Wydarzeniem przełomowym w życiu Mazurkiewicza było objęcie przez niego 19 lipca
1902 r. "łódzkiego oddziału dla obłąkanych",
a następnie z dniem 17 września tegoż roku nowo powstałego Zakładu dla Umysłowo i
Nerwowo Chorych w Kochanówce koło Łodzi
(11). Pomimo wielu trudności potrafił zebrać
grono godnych współpracowników: S. Borowieckiego, W. Łuniewskiego, J. Morawskiego, W. Sochackiego, wspólnie z którymi udało
mu się stworzyć ze szpitala ośrodek o wysokim poziomie naukowym.
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Jan Mazurkiewicz (1871-1947)
będą

na

współdziałaniu

przy wykonywaniu
budowy przyszłego zakładu, jak (również) jego urządzeń wewnętrznych i mechanicznych, oraz przy
ustalaniu szczegółów organizacji zakładu".
Nadto "Wydział Krajowy zastrzegł sobie możność powołania (Jana Mazurkiewicza) do innej służby lekarskiej w zakładach i
instytucjach krajowych w miarę uznania w
charakterze prymariusza lub kierującego oddziałem" (1, k. 100-101). Przez pierwsze 4 lata
Mazurkiewicz mieszkał we Lwowie i współ
uczestniczył w opracowywaniu w Wydziale
Krajowym planów mającego powstać zakładu
w Kobierzynie.
Zaraz po objęciu nowej funkcji zalecono
mu, aby "odbył podróż za granicę" w celu
zapoznania się z budową, organizacją i funkcjonowaniem nowoczesnych zakładów psychiatrycznych (12). W 1908 r. Mazurkiewicz
zwiedził 33 szpitale psychiatryczne w Szwajcarii, Niemczech i Holandii (13). W ówczesnej
prasie medycznej odnotowano: "Mazurkiewicz
zebrał obfity i przy pracach przygotowawczych z korzyścią zużytkowany materiał" (13).
W 1907 r. ukazał się w "Czasopiśmie Lekarskim" artykuł Mazurkiewicza "O prawach
myślenia w obłędzie i zdrowiu", zaś w 1908 r.
w "Przeglądzie Lekarskim" praca "Stosunek
psychiatrii do psychologii". Autor zadeklarował się w niej jako zwolennik empiriokrytycyzmu - kierunku filozoficznego, który jego
zdaniem jest najbardziej pomocny do "przyrodniczego pojmowania zjawisk psychicznych". Według Avenariusa i Macha - twórców
empiriokrytycyzmu - "zjawisko świadomości,
które dawniej przeciwstawiano wszystkim innym zjawiskom przyrody, jako coś zasadniczo
niewspółmiernego, spada dziś do roli fizjologicznej właściwości systemu nerwowego,
właściwe pojmowanie którego utrudnia antropocentryczny instynkt człowieka" (1, k. 26). W
artykule Mazurkiewicz wysunął tezę, że tylko
taki punkt widzenia może zająć współczesna
psychiatria.
W opublikowanej w 1908 r. w "Neurologisches Cenfralblatt" pracy "Ober den reaktiven
szczegółowych planów

Ryc. 2. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyskany przez Jana Mazurkiewicza w lipcu 1896r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1905 r. J. Mazurkiewicz opublikował w
Lekarskim" pracę "Zjawiska
życiowe i psychiczne wobec jedności przyrody", co można uznać za początek drogi, która
doprowadziła do sformułowania własnej teorii
czynności psychicznych w noonie i patologii
(tę samą pracę, poprawioną i uaktualnioną,
wydał w 1909 r. "Kosmos").
W 1907 r. Mazurkiewicz przeniósł się do
Galicji. 12 października 1907 r. Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego "po zasięgnięciu
opinii powag psychiatrycznych" zaangażował,
"pomijając zwykłe formy konkursowe", na
stanowisko dyrektora mającego powstać w
Kobierzynie koło Krakowa szpitala psychiatrycznego (12). Wstępnie kontrakt zawarty został na okres jednego roku z możliwością jego
przed!użenia. W Ulnowie zaplsapo: "Obowiąz
ki Pańskie przed otwarciem zakładu polegać
"Czasopiśmie
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Charakter der Denkvorgiinge" Mazurkiewicz
wystąpił z krytyką teorii Meynerta o skojarzeniach głównych i ubocznych, Wernickego o
ideach nad- i podwartościowych, Kraepelina o
wyobrażeniach celowych oraz Liepmanna o
wyobrażeniach dominujących, które oparte
były na założeniu "istnienia różnowartościo
wych wyobrażeń w normalnym myśleniu".
Dla Mazurkiewicza wszystkie wyobrażenia są
równowartościowe. Ich pozornej równowartości nie da się, jego zdaniem, wytłumaczyć
"wolną wolą lub uwagą", gdyż zależy ona
jedynie od jakości i stopnia intensywności reakcji na zjawiska świata zewnętrznego, a w
zasadzie od ich zabarwienia uczuciowego oraz
od czasu ich trwania. Prawo kojarzenia jest
pierwotnym wyrazem psychicznego łuku
odruchowego, z którym spotykamy się przede
wszystkim na najniższych poziomach rozwoju
onto- i filogenetycznego. Różnorodność sposobu reagowania na zjawiska swiata zewnę
trznego jest, jego zdaniem, wynikiem dalszego
rozwoju zjawisk psychicznych, polegającego
na psychicznej dyferencjacji, która odbywa się
w układzie asocjacyjnym mózgu i może osią
gnąć taką siłę, że opanowana zostaje reakcja
odruchowa i instynktowa. Mechanizm ów odpowiada za procesy pobudzania i hamowania.
W rezultacie człowiek osiąga pewność siebie
i staje się zdolny do dokonywania swobodnych wyborów (1, k. 27-29).
Omówione powyżej prace wskazują, że w
tym okresie znaczny wpływ na Mazurkiewicza
wywierał W. Heinrich - profesor psychologii
na Uniwersytecie Jagiellońskim, twórca Pracowni Psychologii Doświadczalnej (1903).
Mazurkiewicz, będąc w latach 1907-1911
związany ze środowiskiem lwowskim, pozostawał także pod wpływem myśli K. Twardowskiego, twórcy filozoficznej szkoły
lwowsko-warszawskiej, który znaczną część
swojej twórczości poświęcił zagadnieniom
psychologicznym.
8 maja 1908 r. odbyło się posiedzenie
Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, na
którym Mazurkiewicz wygłosił referat
"O mechanizmie procesu myślowego w gonit-
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wie wyobraźni i w obłędzie pierwotnym". Po
prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja,
w której uczestniczył zaproszony na odczyt
prof. K. Twardowski (14). Na posiedzeniu w
dniu 11 stycznia 1909 r. Mazurkiewicz mówił
o "Szpitalnictwie dla umysłowo chorych". W
referacie zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia towarzystw opieki nad umysłowo chorymi, szczególnie dziećmi (15).
W czasie pobytu we Lwowie prowadził
obserwacje rozwoju psychicznego Jana Ernsta, swojego chrześniaka, późniejszego profesora geografii. Podjęty przez Mazurkiewicza
trud codziennych obserwacji, przez okres pięt
nastu miesięcy, związany był z prowadzeniem
przez niego badań nad rozwojem psychiki
ludzkiej (16).
W lipcu 1909 r. Wydział Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego mianował dra J. Mazurkiewicza docentem prywatnym psychiatrii. W listopadzie 1909 r. uchwałę tę zatwierdził Minister Wyznań i Oświaty (17). Od kwietnia 1910
r. zasiadał, jako delegat Wydziału Krajowego,
w Krajowej Radzie Zdrowia (1, k. 24-25).
W 1910 r. opublikował w "Przeglądzie
Lekarskim" pracę "O zaburzeniach kojarzeń
w stanach gonitwy myślowe/,.
27 stycznia 1911 r. uchwałą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego habilitacja ("Veniam legendi") J. Mazurkiewicza
została przeniesiona na Wydział Lekarski w
Krakowie (1, k. 24). Przez cały okres pracy na
UJ Mazurkiewicz wykładał "diagnostykę róż
nicową chorób umysłowych" w semestrze zimowym i "psychopatologię ogólną" w
semestrze letnim (1, k. 22).
W 1913 r. opublikował w "Nowinach Lekarskich" artykuł "O asymetrycznych czynnościach półkul mózgowych", w którym w
pełni opowiedział się za kierunkiem neuroanatomicznym w psychiatrii.
W czasie I wojny światowej J. Mazurkiewicz był ordynatorem oddziału neurologiczno-psychiatrycznego Szpitala Św. Łazarza w
Krakowie (7).
Krajowy Zakład dla Umysłowo Chorych w
Kobierzynie, którego dyrektorem Mazurkie-

122

Jan Mazw'kiewicz (1871-1947)

od r. 1907, rozpoczął dziadopiero w 1918 r. Otwarcie zakładu
odbyło się 15 stycznia 1918 r. (20).
Owczesna prasa medyczna odnotowała:
"Po zniszczeniach wojennych doc. Mazurkiewicz podjął syzyfową zrazu pracę uporządko
wania i uruchomienia zakładu i zdołał
(dokonać) rzeczy wprost niezwykłej: zakład
został otwarty, choć częściowo. Kierownictwo
czynnego już zakładu sprawował przez 8 miesięcy" (21).
W 1918 r. Mazurkiewicz opublikował monografię "O anatomicznem podłożu stanów
psychicznych i ich zaburzell" (Łódź 1918), w
której rozwinął idee zawarte w pracy "O asymetrycznych czynl1o.§ciach półkul mózgowych"
i dokonał systematyzacji ówcześnie znanych
faktów z zakresu anatomii i funkcji układu
nerwowego. W pracy tej wysunął hipotezę, iż
"stany afektywne należy lokalizować w ukła
dzie roślinnym (autonomicznym) posiadają
cym swoje przedstawicielstwo korowe i
mnestyczno-kojarzeniowe" .
Z dniem 1 listopada 1918 r. J. Mazurkiewicz powołany został na stanowisko Naczelnika Wydziału Opieki nad Umysłowo
Chorymi w Dyrekcji Służby Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Publicznego,
Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Funkcję
tę sprawował do 30 września 1919 r. (1, k.
65, 75, 102).
3 stycznia 1919 r. grono profesorów Wydziału lekarskiego UJ uchwaliło jednomyślnie
nadanie doc. J. Mazurkiewiczowi tytułu profesora psychiatrii (1, k. 42). Postanowieniem
Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r.
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego (1,
k.46).
Na początku 1919 r. Komisja Stabilizacyjna "w przedmiocie mianowania pierwszego
składu profesorów na Uniwersytecie Warszawskim" przedłożyła wniosek mianowania
J. Mazurkiewicza profesorem zwyczajnym
psychiatrii na Uniwersytecie Warszawskim.
10 marca 1919 r. Mazurkiewicz "zgłosił
swoją gotowość do objęcia jako profesor
zwyczajny Katedry i Kliniki Chorób Umysłowicz

pozostawał

łalność

wych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego" (1, k. 38, 54-55).8 kwietnia
1919 r. Naczelnik Państwa mianował J. Mazurkiewicza profesorem zwyczajnym począw
szy od dnia 1 kwietnia 1919 r. (1, k. 104).
Z dniem 1 października 1919 r. rozpoczął
organizację, jak sam napisał, "prowizorycznej
kliniki psychiatrycznej" oraz wykłady z psychopatologii, jako wprowadzenie do wykła
dów klinicznych z psychiatrii (1, k. 75).
Użycie przez profesora słowa "prowizorycznej", było jak najbardziej na miejscu zważyw
szy na fakt, że, jak pisał w 1915 r. doc. S.
Orłowski, Klinika Psychiatryczna UW, którą
stanowiła mała przybudówka do starego pawilonu męskiego Szpitala Św. Jana Bożego, była
"kliniką kaleką... kliniką pozbawioną łóżek

szpitalnych" (22). W nie mniej trudnych warunkach odbywały się zajęcia z neurologii. W
jednej z klinik terapeutycznych Szpitala Dzieciątka Jezus udostępniono "kątem" kilkanaście
łóżek dla chorych ze schorzeniami neurologicznymi i jeden pokoik na laboratorium (22).
Wydział Lekarski UW był pierwszym a zarazem jedynym w okresie międzywojennym
Wydziałem Lekarskim w Polsce, na którym
defmitywnie rozdzielono psychiatrię i neurologię. Niewątpliwie przyczynił się do tego Mazurkiewicz, który uważał, że ''pomimo pokrewieństwa neurologii i psychiatrii te dwa działy
medycyny różniczkują się coraz bardziej do
tego stopnia, że niewątpliwie najkorzystniejszą
rzeczą jest utworzenie dwóch odrębnych katedr" (2, k. 54).
J. Mazurkiewicz przez 28 lat sprawował
funkcję kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrycznej UW. W roku akademickim 1921/22
był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, w
r. 1922/23 prorektorem, zaś w roku akademickim 1919/20 dziekanem Wydziału Lekarskiego (19).
Spośród wielu prac ogłoszonych przez Mazurkiewicza w okresie międzywojennym najważniejsze to: dwuczęściowa praca "Zarys
fizjologicznych teorii uczuć" ("Rocznik Psychiatryczny" 1930) oraz sześcioczęściowa praca "Les integration nerveuses" ("Bulletin de
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l' Academie Polonaise des Sciences. Lettres
Classe de Medecine", Kraków 1932-1934). Z
innych prac można wymienić: "O rozwoju i
niedorozwoju psychiki" ("Nowiny Psychiatryczne" 1935), "Sen i czuwanie w cyklu życio
wym człowieka" ("Rocznik Psychiatryczny"
1935), "Zaburzenia nerwowe i psychiczne w
okresie przef..:witania" (pamiętnik VIII Lekarskiego Kursu Wakacyjnego w Ciechocinku,
1936), "Quelques remarques sur la conscience
et son evolution au cours de la vie humaine"
(Revue Neurologiques 1936), "Mnemizm i teoria odruchowości warunkowej" (Rocznik Psychiatryczny 1937) oraz "O lokalizowaniu
czynności psychicznych" ("Rocznik psychiatryczny" 1938) (ryc. 3).
W pracach tych Mazurkiewicz przedstawił
główne założenia swojej teorii funkcjonowania i neurodynamiki ośrodkowego układu nerwowego w nonnie i patologii, k.1.óre rozwinął
w napisanej podczas II wojny światowej dwutomowej monografii "W stęp do psychofizjolo-

Rycina 3. Jan Mazurkiewicz przy pracy
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gii normalne/,: l l - Ewolucja aktywności
korowo-psychicznej (Warszawa 1950), t 2 Dyssolucja aktywności korowo-psychicznej
(Warszawa 1958).
Prof. W. Orłowski, jako dziekan Wydziału
Lekarskiego UW, tak oto rekomendował w
1936 r. osobę Mazurkiewicza w kwestii pozostawienia go na stanowisku kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrycznej UW pomimo
ukończenia określonego ustawą 65 roku życia:
"Znaczenie prac J. Mazurkiewicza jest tak doniosłe, że właściwą ocenę ich będzie można
dać dopiero z pewnej perspektywy czasu. Kła
dą one podwaliny fizjologiczne dla objaśnień
zjawisk psychicznych, czego właściwie dotąd
w nauce prawie nie próbowano. Każdego znającego bliżej karierę naukową pro! Mazurkiewicza uderza przy studiowaniu jego prac, że w
ostatnich latach wypowiada on przemyślenia
swego życia naukowego, które z :::zasem w nim
dojrzewały, aż wreszcie doszły do ogólnego
szerokiego sformułowania" (1, k. 115).
Począwszy od 1919 r. Mazurkiewicz kierował, działającą na bazie Szpitala Św. Jana
Bożego, IDO-łóżkową kliniką, której funkcjonowanie określała umowa między Uniwersytetem Warszawskim a Magistratem miasta.
W okresie II wojny światowej warunki pracy w klinice stały się szczególnie trudne. Okupanci niemieccy zredukowali etaty asystenckie
w klinice do dwóch (na 140 chorych), w drodze wyjątku zezwolili na pracę jednej hospitantki. Pomimo tak znacznego okrojenia kadry
dydaktycznej klinika włączyła się do procesu
tajnego nauczania. W okresie od 15 stycznia
1943 r. do 15 lipca 1944 r. odbyło się osiem
sześciotygodniowych kursów obejmujących
całość wiedzy psychiatrycznej niezbędnej dla
każdego lekarza. Kurs ukończyło 90 słuchaczy
(4) (ryc. 4).
W sierpniu 1944 r., podczas Powstania
Warszawskiego, klinika uległa całkowitemu
zniszczeniu. Po zwolnieniu z obozu przejścio
wego Dulag 121 w Pruszkowie Mazurkiewicz
na wezwanie dziekana Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy w Częstochowie
podjął się prowadzenia wykładów z psychopa-
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wił swoją wizję człowieka

chofizycznej,

odrzucając

jako jedności psyzarazem koncepcję

refleksologiczną (behawiora\ną). Opowiedział
się za koncepcją dualizmu interakcjonistycznego, zarazem stale podkreślając, że "fundamentem, na którym odbywa się aktywność
psychiczna jest życie ustrojowe tkanki nerwowe/,. Stanął na stanowisku monizmu substancji, będącego obok pluralizmu właściwości
jedną z zasad teorii emergencji.
Z filozoficznego punktu widzenia, Mązur
kiewicz przeszedł - w spojrzeniu na problem
"umysł - ciało" - drogę od monizmu fizykalistycznego do interakcjonizmu psychologicznego. Przyczyniły się do tego postępy w
fizjologii układu nerwowego. Jednakże wyraźnie unikał fonnułowania problemów w kategoriach filozoficznych.
Swoją
teorię
psychofizjologiczną oparł na dwóch zasadach:
zasadzie energetyzmu i zasadzie ewolucji, któ-

Rycina 4. Jan Mazurkiewicz w okresie okupacji
tologii dla nauczycieli szkół powszechnych
(odbyły się dwa kursy). Z'lfaz po wznowieniu
zajęć na Uniwersytecie Warszawskim wrócił
do Warszawy i objął ponownie katedrę psychiatrii (4).
W okresie okupacji, pomimo nawału bieżą
cej pracy klinicznej i dydakiycznej, napisał
dwutomową monografię "W stęp do psychofizjologii normalnej", która stanowiła ukoronowanie jego działalności naukowej. Jej
dopełnieniem była wydrukowana w 1949 r.
praca "Dwoista funkcja układu nerwowego"
("Rocznik Psychiatryczny"), będąca zarazem
wykładem wstępnym na pierwszym po wojnie
Zjeździe Psychiatrów Polskich (Tworki 1945).
W czasie powstania wielu autorów straciło
dzieła i prace powstałe w okresie okupacji. Dla
Mazurkiewicza los okazał się szczęśliwy. Jego
żona ukryła rękopis monografii w puszkach,
które po kapitulacji powstania zakopała na
terenie zajmowanej przez nich posesji na Mokotowie (ryc. 5).
W dwutomowym dziele "Wstęp do psychofizjologii normalnej" Mazurkiewicz przedsta-

Rycina 5. Jan Mazurkiewicz z żoną (pierwsza
z prawej) i córką (druga z prawej) w
1942 r.
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wiemy od początku swojej
naukowej.
Mazurkiewicz uznawał prymat uczucia nad
poznaniem, twierdząc iż uczucie jest "dynamicznym motorem wszelkiego życia instynktownego i psychicznego". Przyjął też, że
pamięć jest podstawą wszelkich funkcji psychicznych, że ma ona charakter energetyczny
i że jest zjawiskiem trójfazowym, w którym
można wyróżnić fazę zapamiętywania (engrafii), fazę utajenia i fazę przypominania (ekforii). Uważał, iż czynnikami wiążącymi
składniki zespołów mnemicznych, będących
kompleksami gnostyczno-uczuciowo-kinestetycznymi, są czas i uwaga.
Tak jak Jackson, Mazurkiewicz wyróżnił
dwa podstawowe procesy: ewolucję, będącą
przejściem od tego, co trwałe, naj prostsze i
automatyczne do tego, co jest bardziej złożone
w swej budowie i najbardziej dowolne oraz
dyssolucję, będącą procesem odwrotnym do
ewolucji, wywołanym przez chorobę, która
bezpośrednio daje objawy negatywne, czyli
ubytkowe, począwszy od warstwy ewolucyjnie najwyższej do najniższej. Wszystkie objawy pozytywne, nieubytkowe, są objawami
normalnymi dla warstw ewolucyjnie niższych
i wyzwalane są z powodu braku tłumienia ze
strony warstw nadrzędnych, ewolucyjnie wyż
szych. Przyjąwszy założenia funkcjonalno-topologiczne Jacksona, rozwinął teorię dyssolucyjną, wyodrębniając przy tym okresy
rozwojowe czynności psychicznych u czło
wieka. Pierwszy z nich (do 3 r. życia) obejmuje rozwoJ czynności odruchowo-warunkowych oraz dynamizmów podkorowo-instynktowych. W okresie drugim (3-7 r. życia)
następuje rozwój prelogicznej aktywności psychicznej, k1óra stanowi reakcję na przeszłość
własną, na osobiste przeżycia, a nie na bodźce
zewnętrzne jak w przypadku czynności odruchowo-warunkowej. Na tym etapie pojawia
się myślenie obrazowe za pomocą symboli
wzrokowych, procesy animizacji, symbolizacji, objawy egocentryzmu i uczucia izolowane.
Okres trzeci (po 7 r. życia) trwa kilkanaście
lat. Jest to okres rozwoju myślenia logicznego
rym

pozostawał

działalności

wyrażonego

chizmów

w symbolach słownych oraz psy-

najwyższych, będących "świadomą

osobowością

psychiczną",
"sumieniem",
"wolą". Aktywność prelogiczna, tak jak aktywność logiczna mają charakter intrapsychiczny. Każdy rodzaj aktywności jest
związany z jednym z trzech poziomów anatomicznych układu nerwowego, powstałych w
toku ewolucji. Aktywność psychiczna czło
wieka dorosłego jest syntezą dynamizmów
odruchowo-warunkowych, prelogicznych i logicznych modulowanych dynamizmami podkorowo-instynktowymi.
Mazurkiewicz uważał, że uczucia stanowią
podstawę procesów zachowania, zaś ich podłożem anatomo-fizjologicznym jest ukłud wegetatywny. Przypisał uczuciowości rangę
podstawowego mechanizmu adaptacyjnego
ustroju, uważając przy tym, że uczuciowość
zdeterminowana przeszłością (rodową i osobniczą) sama determinuje przyszłość.
Podstawowymi
procesami
odpowiedzialnymi za powstawanie zaburzeń psychicznych, w koncepcji Mazurkiewicza, są
dyssolucja i regresja.
Przyjął on, iż proces dyssolucyjny tworzy
na trzech różnych poziomach ewolucyjnych
trzy obrazy kliniczne: nerwicowy, schizofreniczno-prelogiczny oraz deliryjno-prelogiczny. Uważał, że najgłębszy poziom dyssolucji
jest równoznaczny ze śmiercią organizmu.
Stany maniakalne i depresyjne jego zdaniem
są "z natury swojej zaburzeniem nastrojów
podkorowo-instynktowych" (dziedzicznych),
zaś w przypadku otępienia mamy do czynienia
z procesem regresji.
Praca "Wstęp do psychofizjologii normalnej", w której przedstawił swoją koncepcję
psychofizjologiczną powstawania zaburzeń
psychicznych, stanowi dzieło, które zostało
aktualne do dzisiaj. Nawet najbardziej kontrowersyjny punkt teorii Mazurkiewicza, co do
budowy i roli układu nerwowego wegetatywnego, a w szczególności wysunięta przez niego
hipoteza, iż układ autonomiczny stanowi podłoże uczuciowości i ma swoją reprezentację
korową (ośrodkową), nie został odrzucony.
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Niestety dominacja "pawłowizmu" w psychiatrii powojennej sprawiła, iż zaprzepaszczono dorobek naukowy Mazurkiewicza,
który ceniąc L Pawłowa był jednocześnie
przeciwnikiem głoszonego przez niego kierunku refleksologicznego i asocjacjonistycznego w psychiatrii i psychologii. Nawet
najbliższy współpracownik Mazurkiewicza,
Mieczysław Kaczyński, który przygotował do
druku "Wstęp do psychofizjologii normalnej",
dokonując oceny pracy Mazurkiewicza napisał: "Praca Mazurkiewicza ( ... ) zawiera zasadnicze wypaczenie i błędy wynikające z błędnej
pozycji wyjściowej autora, pozycji idealistycznej. W chwili obecnej, kiedy wysiłek nauki
polskiej, wysiłek polskiej myśli lekarskiej winien być skierowany na jak najszybsze i jak
najgłębsze przyswojenie medycynie polskiej
dorobku szkoły Pawłowa, ukazanie się pracy
Mazurkiewicza na rynku księgarskim byłoby
opóźnieniem propagowania nauki Pawłowa w
Polsce. Ze względu na bardzo dużo wiado-

Rycina 6. Tworki - budynek, w którym midcila

mości specjalnych, jakie praca Mazurkiewicza
zawiera i ze względu na to, że reprezentuje ona
oryginalny wkład polskiej myśli naukowej,
wkład - o czym pamiętać należy - powstały
szereg lat temu, należałoby rozprowadzić pracę Mazurkiewicza do bibliotek naukowych"
(23). Dzieło Mazurkiewicza ujrzało swiatło
dzienne, choc przez wiele lat dostępne było
w bibliotekach jedynie za specjalnym pozwoleniem.
Pozbawiona lokalu, w wyniku zniszczeń
wojennych, Warszawska Klinika Psychiatryczna znalazła przystań w Szpitalu w Tworkach (ryc. 6). Mazurkiewicz czynił liczne
starania o pozyskanie dla niej pomieszczeń w
Warszawie. 13 maja 1945 r. Rada Wydziału
Lekarskiego UW przyznała na potrzeby psychiatrii VI pawilon w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Jednakże plany te nie zostały nigdy zrealizowane. Kiedy w 1946 r. pojawiła się propozycja przekazania Klinice Psychiatrycznej
UW budynku B Zakładu ks. Bodueoa, Ma-
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zurkiewicz napisał: "Albo się sprawa teraz
jeszcze uratuje, albo będzie definitywnie pognębiona" (5). Niestety jego "proroctwo" okazało się prawdziwe, klinika nie uzyskała samodzielności lokalowej i organizacyjnej.
J. Mazurkiewicz habilitował, poza W.
Łuniewskim, S. Batawią, G. Bychowskim i
F. Wichertem, R. Dreszera, J. Handelsmana,
M. Kaczyńskiego, R. Markuszewicza i E.
Wilczkowskiego, którzy po II wojnie świato
wej obsadzili większość katedr psychiatrii w
Polsce.
W ramach działalności naukowej i dydaktycznej Mazurkiewicza mieściło się sprawowanie przez niego przez 24 lata (od 1923 r.)
funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w latach 1920-1923 był wiceprezesem PTP), zaś od 1933 r. prezesa
Towarzystwa Neurologów i Psychiatrów Sło
wiańskich. Od 1930 r. Mazurkiewicz był czynnym członkiem Wydziału Lekarskiego
Polskiej Akademii Umiejętności. Był także
członkiem - korespondentem Societe Medico-psychologique w Paryżu oraz członkiem
zagranicznym Societe Fran<;aise de Psychologie (7).
Mazurkiewicz działał w ruchu przeciwalkoholowym, był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Walki z Alkoholizmem
"Trzeźwość". Jako członek Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia, będącej organem doradczym i opiniotwórczym przy Ministerstwie
Opieki Społecznej, aktywnie działał w Sekcji
Przeciwalkoholowej, postulując wprowadzenie nauczania alkohologii do liceów i seminariów (24).
Po uzyskaniu niepodległości Mazurkiewicz
współtworzył izby lekarskie. Był przewodniczącym Komisji Deontologicznej Naczelnej
Izby Lekarskiej (NIL), powołanej w 1930 r. do
opracowania Kodeksu Deontologii Lekarskiej
(1935). W latach 1937-1939 był przewodniczącym Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych NIL, zaś wcześniej sprawował funkcję
sędziego NIL (25).
Będąc dyrektorem Zakładu dla Umysłowo
i Nerwowo Chorych w "Kochanówce", Ma-
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zurkiewicz przechowywał w szpitalu rannych
bojowców i więźniów politycznych. Współ
uczestniczył w "uwolnieniu dziesięciu z Pawiaka" (1906), najgłośniejszej akcji bojowej
PPS, która odbiła się szerokim echem nie tylko
w podzielonym przez zaborców kraju, ale również w całej Europie (26).
Mazurkiewicz był członkiem Wielkiej
Loży Narodowej Polski (imię zakonne: Jan
Wyrwa). W latach 1929-1931 sprawował funkcje Wielkiego Mistrza (27). Jego przynależność do wolnomularstwa stanowiła dla
wielu podstawę do plotek i pomówień. Zdaniem prof. Z. Michalskiego, uważającego Mazurkiewicza za swego osobistego "wroga",
Mazurkiewicz stał na czele "kliki masońskiej"
na Uniwersytecie Warszawskim i głosił zasadę, że katedry powinny być obsadzane "nie
przez kandydatów najlepszych, lecz naJbardziej odpowiednich". Ale nawet on musiał
skapitulować wobec wiedzy, odwagi i nienagannej postawy etycznej Mazurkiewicza. W
swoich pamiętnikach napisał: "Wielki Mistrz
masonerii Jan Mazurkiewicz miał wiadomości dużo i wykładał rzeczowo. Swoją rolę
polityczną ukrywał" (28).
W pamięci swoich współpracowników
Mazurkiewicz pozostał jako "mało przystępny
i zamknięty w sobie", ale chętnie dzielący się
z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.
Choć "zawsze skąpy w wyrażaniu swych uczuć, zarówno aprobaty, jak i niezadowolenia", w chwilach trudnych spieszył drugim z
pomocą i wsparciem moralnym pozwalającym
na zachowanie wiary w siebie i drugiego czło
wieka (29). Z właściwym sobie stoicyzmem
przyjmował wszelkie przeciwności losu. Jego
stosunek do śmierci wyrażony został w zamieszczonym poniżej liście do F. CzubaIskiego
napisanym na kilkanaście dni przed śmiercią
(p. aneks).
Rodzina b)'la dla Mazurkiewicza miejscem
azylu i wytchnienia, w którym czuł się swobodnie, nie stroniąc od zabaw i radości (ryc.
7, 8). Jak wspomina J. Erns!, Mazurkiewicz
grywał na flecie (16). Opowieść Mazurkiewicza o pacjentach z Kochanówki, którzy
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"uznali,

iż

jest tak dobry,

ugotować zupę"

że można

przetrwała

z niego
jako anegdota

rodzinna.
Jan Mazurkiewicz żonaty był z Zofią z Zalewskich (18.12.1886 -7.07.1973) - dr chemii,
absolwentką Uniwersytetu we Fryburgu (ryc.
9). Mieli dwoje dzieci: syna Jerzego, zmarłego
w niemowlęctwie i córkę Zofię (1914-1972),
która zajmowała się naukowo ogrodnictwem
w Instytucie Warzywnictwa SGGW w Skierniewicach.
Po zakończeniu wojny, Jan Mazurkiewicz
był ciężko chory. Zmarł 31 października
1947 r. w Tworkach. Pochowany został na
Powązkach.

Rycina 7. Jan Mazurkiewicz z córką
1928 r. w Zakopanem.

Zofią

w

Ryci:1U 8. Jan Mazurkiewicz pic.:Jwszy z lewej.

Do zachowania panuęci o Profesorze Janie
Mazurkiewiczu wśród obecnego pokolenia
psychiatrów przyczyniło się wydanie w 1980
r. przez PZWL "Zarysu psychiatrii psyclwfizjologiczne/" będącego skróconą wersją jego
głównego dzieła "Wstępu do psychofizjologii
normalne/, .
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Rycina 9. Żona Jana Mazurkiewicza Zofia z
Zalewskich (1886-1973)
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Aneks

List prof. Jana Mazurkiewicza do prof. Franciszka Czubaiskiego.

Tworki, 13.X1947 r.
Kochany Franku!
Wybacz, że do mnóstwa Twoich kłopotów dodaję jeszcze moją prośbę. Oto omawiana jest
teraz sprawa zabiegu wycięcia mojej lewej nerki i stan mego zdrowia tak gwałtownie się
pogarsza (od dwóch miesięcy gorączkuję), że muszę się zabrać do ostatecznej likwidacji moich
spraw. Umierałbym całkiem spokojnie, bo jestem stary i zupełnie sclwrowany, gdyby jeden kolec
nie zatruwał mi ostatnich chwil w straszny sposób: po mojej śmierci Zosia, moja żona, zacznie
ma
umierać z głodu ze swoimi 2
tysiącami pensji wdowiej (Zula zarabia 9 tys. - jak się zacznie
dzielić, to obie będą głodować). Nie mam o to pretensji do nikogo, rozumiem, że skarb państwa
dla uniknięcia inflacji musi pozostawić emerytów, nieprodukcyjną część społeczeństwa. Ale
pozostaje niestety fakt, że po 36 latach pożycia małżeńskiego, pozostawiam teraz wdowę bez
żadnego zaopatrzenia.
Otóż mam do Ciebie aż dwie prośby: ]0 abyś się przy okazji dowiedział w Ministerstwie, czy
nie byłoby jednak jakiejś możliwości, aby po 50 latach mojej pracy wdowa po mnie, która
przekroczyła 65 lat i która wskutek choroby jest zupełnie niezdolna do pracy zarobkowej, mogła
dostać zaopatrzenie miesięczne, wystarczające do życia i leczenia się?
2° Czy mój pogrzeb jako byłego rektora, odbędzie się na koszt Uniwersytetu, według przedwojennych zwyczajów, a jeżeli tak, to czy pośmiertne wypłacane dawniej w wysokości 3 -miesięcz
nej pensji wdowie, zabierze na koszt pogrzebu Uniwersytet, czy też wypłaci wdowie, umożliwiając
jej utrzymanie się przy życiu choć przez kilka miesięcy?
B. Cię przepraszam za obarczanie takimi sprawami, ale będę z upragnieniem wyczekiwać
wyjaśnienia tych spraw.
Stefy

ręce całuję,

Ciebie

ściskam

serdecznie.
J. Mazurkiewicz

Źródło: Arch. PAN. Materiały Franciszka Czubaiskiego, sygn. III-144.

