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Dzieje psychoanalizy w Polsce w niemiecko-polsko-żydowskim kontekście kulturowym  
      1900 – 2015 
 
2015 – 2018. Prowadzący projekt: PD dr habil. Ewa Kobylinska-Dehe, International 
Psychoanalytic University Berlin i  prof. dr hab. Paweł Dybel, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 
 
Zespół: Ewa Kobylinska-Dehe (psychoanaliza, kulturoznawstwo, filozofia), Paweł Dybel (teoria i 
historia psychoanalizy, filozofia) 
oraz: 
Arkadi Blatow (psychologia, psychoanaliza), Bernhard Bolech (historia, teoria wiedzy, 
bibliotekoznawstwo), Lilli Gast (teoria i historia psychoanalizy), Ludger M. Hermanns (psychoanaliza, 
medycyna psychosomatyczna, historia psychoanalizy), Mira Marcinów (historia myśli 
psychologicznej, filozofia, kognitywistyka, psychologia kliniczna), Katarzyna Prot-Klinger 
(psychiatria, psychoanaliza, antropologia), Karolina Szymaniak (filologia polska, judaistyka), Sieglind 
Schröder (psychiatria, psychoanaliza) 
 
Projekt finansowany przez Alexander von Humboldt-Stiftung 
 
Zadaniem projektu jest zbadanie „zapomnianej” historii psychoanalizy w Polsce i usytuowanie jej w 
różnych kontekstach kulturowych. Badając osobliwość dziejów psychoanalizy w Polsce natrafiamy 
na złożony splot kultury polskiej, niemieckiej i żydowskiej, przypominający kłącze z jego rozlicznymi 
odnogami, zróżnicowaniami i połączeniami. Celem projektu jest przebadanie tych różnic i 
zbieżności. Na dzieje psychoanalizy składa się nie tylko transfer idei, lecz w równej mierze 
przeniesienie. Znajduje to swój materialny wyraz w różnorodnych praktykach przekazu, które 
chcielibyśmy uwzględnić. Nie wystarczy dotrzeć do archiwów. Dzieje są ciągle przepisywane i 
przepisują się same. Freud odróżnił materialną prawdę faktów od historycznej prawdy pamięci. 
Oprócz faktycznego, „otworzył“ potencjalne archiwum, w którym przejawy nieświadomego 
zapisywane są w szczególny sposób: w symptomach, pustych miejscach, pominięciach, wyparciach, 
odroczeniach, latencjach i naznaczeniach wstecznych. Bez otwarcia owego potencjalnego 
archiwum, nie zrozumiemy dialektyki obecności i nieobecności psychoanalizy w Polsce. 
W naszych pracach o dziejach polskiej psychoanalizy chcielibyśmy zatem uwzględnić obok kwerend, 
również nieświadome zapisy pamięci.  
 
Ten interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt jest pierwszym krokiem ku ustanowieniu 
wieloletniej współpracy naukowej między International Psychoanalytic University w Berlinie i 
Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, służącej również promocji młodych naukowców. 
Projekt będzie realizowany w formie (a) badań archiwalnych w Berlinie, w Krakowie, w Warszawie, 
w Waszyngtonie i w Nowym Jorku (b) wywiadów (c) warsztatów z udziałem polskich i niemieckich 
uczestników (d) wykładów i seminariów (e) konferencji w IPU i w Uniwersytecie Pedagogicznym (f) 
publikacji. 
 
Zakres badań został podzielony na trzy pola badawcze. 
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I. Psychoanaliza w przestrzeni międzykulturowej 1900 – 1939 
 
1.Transkulturowość 
W transkulturowości Monarchii Austro-Węgierskiej upatrujemy jeden z istotnych warunków 
powstania psychoanalizy. Jak wyglądała specyficzna niemiecko-polsko-żydowska transkulturowość 
w Galicji (1900 – 1918) i w Polsce (1919 – 1939)? Czym różniła się ona od innych kultur 
środkowoeuropejskich? Polscy psychoanalitycy pierwszej generacji byli głównie lekarzami 
żydowskiego pochodzenia. Wywodzili się z wyemancypowanych rodzin żydowskich i utożsamiali się 
zarówno z polską jak i z niemiecką kulturą. Pionierzy ruchu psychoanalitycznego, szczególnie w 
Galicji (austriacka część Polski do 1919 roku) należeli do psychoanalitycznego kręgu skupionego 
wokół Freuda (Ludwig Jekels, Herman Nunberg  Helena Deutsch, Tola Rank, Eugenia Sokolnicka, 
Gustaw Bychowski, Berta i Steffi Bornstein). Mimo to nie doszło do powstania Polskiego 
Towarzystwa Psychoanalitycznego przed II wojną światową.  
 
2. Język niemiecki jako lingua latina psychoanalizy 
Kolejny aspekt badanej transkulturowości należy upatrywać w tym, że psychoanalitycy  żydowskiego 
pochodzenia, którzy utożsamiali  się z polską kulturą najczęściej pisali swoje artykuły i książki w 
języku niemieckim. Język ten był bowiem rodzajem lingua latina rodzącej się w tych latach 
nowoczesnej psychiatrii (wokół dokonań Kraepelina, Bleulera, Willmansa, Oppenheima) i 
psychoanalizy. Maurycy Bornsztajn studiował w Berlinie, Eugenia Sokolnicka w Monachium, zaś 
Gustaw Bychowski w Heidelbergu i w Zurychu. Nelken, Radecki, Karpińska odbywali staże w klinice 
Burghölzli u Bleulera i Junga. Psychiatryczna tradycja krajów niemieckojęzycznych odegrała 
kluczową rolę w narodzinach ruchu psychoanalitycznego w Polsce.  
 
3. Psychoanalityczki z Polski 
Udział kobiet polskiego i żydowskiego pochodzenia był niezwykle znaczący w początkowym okresie 
kształtowania się psychoanalizy, jak też później. Były to m.in. Eugenia Sokolnicka, Helena Deutsch, 
Mira Gincburg, Tola Rank, Michalina Fabian-Roth, Salomea Kempner, Berta Grünspan, Ludwika 
Karpińska, Esther Bick, Hanna Segal i inne. W ramach projektu chielibyśmy zrekonstruować ich losy, 
identyfikacje i wpływ na rozwój psychoanalizy.  
 
4. Freud w języku jidysz  
Badania będą dotyczyć również wpływu psychoanalizy Freuda na kulturę żydowską w języku jidysz 
w Polsce międzywojnia. Wilno, które w tym czasie należało do Polski, było centrum „Jidyszlandu”. 
W 1925 roku powstał w Wilnie Żydowski Instytut Naukowy, z filiami w Warszawie, Berlinie i Nowym 
Jorku (YIVO). Sigmund Freud był honorowym członkiem zarządu tego instytutu.  
Przed drugą wojną światowa żyło w Warszawie 350 000 Żydów (30% mieszkańców miasta).  
Międzywojenna Warszawa, największe żydowskie miasto ówczesnej Europy (drugim byl Wiedeń) 
stala się ośrodkiem nowoczesnej laickiej kultury żydowskiej: organizacji filantropijnych, sierocińców. 
inicjatyw samokształceniowych, życia literackiego, prasy żydowskiej po hebrajsku, w jidisz i po 
polsku, teatrów i szkół. W międzywojniu (1918 – 1939) mimo nastającego antysemityzmu i 
faszyzujących tendencji „Polska była laboratorium, w którym miał miejsc eksperyment 
wykształcenia nowych form nowoczesnego żydowskiego życia. W ramach tego eksperymentu 
powstały nowe modele kultury, politycznego zaangażowania i samopomocy.” (Samuel D. Kassow). 
Miała w tym udział  również psychoanaliza.  
W ramach projektu prowadzone będą badania nad znaczeniem psychoanalizy dla wykształcenia 
nowoczesnej świeckiej żydowskiej kultury w Polsce międzywojnia. 
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5. Psychoanaliza w Polsce jako nauka zaangażowana 
Wielu polsko-żydowskich psychoanalityków, będąc lekarzami angażowało się społecznie i 
politycznie. Żydowski Szpital na Czystem w Warszawie (1902-1943) należał do najnowocześniejszych 
szpitali w Polsce międzywojnia. Maurycy Bornsztajn, psychiatra o orientacji psychoanalitycznej, był 
jednym z jego ordynatorów. Polskie środowisko lekarskie było zainteresowane rodzącą się 
psychoanalizą już w okresie rozbiorów, o czym świadczą opublikowane w czasopiśmie Neurologia 
Polska materiały I Zjazdu Polskich Neurologów, Psychiatrów i Psychologów, który odbył się w 
Warszawie w 1909 roku. W tym czasie też Jekels i Nunberg praktykowali w sanatorium w Bystrej na 
Górnym Śląsku terapię psychoanalityczną w środowisku polskim i niemieckim.  
W Krakowie w Klinice Psychiatrii i Neuropatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim kierowanej przez 
prof. Jana Piltza pracowała grupa młodych asystentów zorientowanych psychoanalitycznie: Jan 
Nelken, Herman Nunberg, Stefan Borowiecki, Karol de Beaurain, później krótko Tadeusz Bilikiewicz. 
Ze środowiskiem warszawskim z kolei związani byli Maurycy Bornsztajn, Roman Markuszewicz i 
Gustaw Bychowski. Wszyscy oni publikowali w tym czasie zarówno w lekarskich czasopismach 
polskich jak i niemieckojęzycznych.  Poza próbami praktykowania psychoanalizy w gabinetach 
prywatnych i w szpitalach, starali się oni popularyzować psychoanalizę wśród inteligencji polskiej. 
Opublikowane w tym czasie przez nich historie chorób stanowią, czytane dzisiaj, interesujące 
dokumenty epoki, dając m.in. wgląd w uwarunkowane kulturowo konflikty psychiczne jednostek, 
jak też konflikty między różnymi społecznościami. Jednym z zadań, które chcielibyśmy zrealizować 
w ramach projektu będzie odczytanie tych historii z uwzględnieniem ówczesnego dziejowego 
kontekstu z perspektywy dzisiejszej i ich zinterpretowanie na nowo. Obiektem naszych badań będzie 
również zastosowanie psychoanalizy w pedagogice, w której jedną z kluczowych postaci był Janusz 
Korczak.  
 
6. Psychoanaliza jako „ziemia obiecana”? 
Jakie znaczenie dla kształtującego się polskiego społeczeństwa międzywojnia miały emancypacyjne 
i krytyczne roszczenia psychoanalizy, która, obok idei socjalistycznych i syjonistycznych, 
współkształtowała projekt „nowego człowieka”? Dla wielu polsko-żydowskich analityków, podobnie 
jak i dla innych zwolenników Freuda, którzy przybyli z różnych prowincji Monarchii Austro-
Węgierskiej do Wiednia, jego nowa nauka, którą nazwał psychoanalizą, jawiła się niczym obietnica. 
Wśród tych, którzy ją praktykowali nie istniała żadna hierarchia i formalno-prawne ograniczenia. 
Psychoanaliza stanowiła w ich oczach  rodzaj ziemi obiecanej,  dzięki której mogliby zrealizować 
emancypacyjne  marzenia. Wśród polsko-żydowskich zwolenników teorii Freuda przekonanie, że 
może ona zmienić zasadniczo dotychczasową wiedzę o człowieku i doprowadzić do głębokich reform 
społecznych  było żywe aż po lata dwudzieste. W latach trzydziestych wiara w emancypacyjno-
krytyczny potencjał psychoanalizy staje się coraz bardziej problematyczna. Rosnące polityczne 
znaczenie partii faszystowskich w krajach europejskich, w których idee nacjonalistyczne powiązano 
w perwersyjny, lecz politycznie efektywny, sposób z nienawiścią do innych narodów, w 
szczególności zaś do Żydów, skonfrontowały przedstawicieli psychoanalitycznego ruchu z nowymi 
pytaniami. Pojawiły się wątpliwości co do żywionego przez nich wcześniej, podbudowanego 
racjonalistycznie, optymizmu, iż terapeutyczna metoda Freuda nie tylko jest w stanie przeciwdziałać 
destrukcyjnym siłom w jednostce, ale również w zbiorowości. Tę ewolucję postaw i przekonań od 
nadziei do rozpaczy chcielibyśmy prześledzić w oparciu o badania dotyczące biografii polskich 
przedstawicieli ruchu. 
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7. Oddziaływanie psychoanalizy poprzez literaturę na polską inteligencję 
Psychoanalityczne środowisko w Polsce było powiązane z życiem literackim. W czasach zaborów i 
zniknięcia Polski z map Europy literatura urosła do rangi głównego czynnika kształtującego 
tożsamość narodową i kulturową. Tę pozycję zachowała również w okresie międzywojnia. W tym 
czasie czołowi polscy pisarze jak Bruno Schulz – na jego prozę miała wpływ zarówno polska, 
żydowska jak i niemiecka tradycja kulturowa – czy Stanisław Ignacy Witkiewicz inspirowali się w 
swojej twórczości psychoanalizą Freuda. Chcielibyśmy zbadać, na ile było to tylko zjawisko mody, na 
ile zaś szedł za tym głębszy wpływ na mentalność pisarzy i poprzez nich na inteligencję w Polsce. 
 
II. Wojna, Holokaust i psychoanaliza w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym 
 
1. Polskie dzieciństwo, ucieczka, emigracja  
Helena Deutsch, Ludwig Jekels, Herman Nunberg, Gustaw Bychowski, Judith Kestenberg czy Hanna 
Segal – analitycy należący do różnych pokoleń – mieli „polskie dzieciństwo”. Psychoanalitykami stali 
się w Niemczech, w Austrii, w Anglii  i w USA. Jedno z zadań badawczych będzie polegać na 
odtworzeniu tego, jak z racji swego pochodzenia, emigracji i działalności psychoanalitycznej 
poruszali się między różnymi kulturami.  
 
2. W Polsce nikt nie przeżył 
Dlaczego w Polsce dzieje psychoanalizy – jej narodziny, zanik i powrót – przedstawiają się inaczej niż 
w takich krajach środkowoeuropejskich jak Czechosłowacja czy Węgry? Czym można by 
wytłumaczyć opór wobec psychoanalizy? Chcielibyśmy poszukać kompleksowych odpowiedzi na to 
pytanie. W okresie międzywojnia psychoanalityczną terapię praktykowali głównie psychiatrzy 
pochodzenia żydowskiego. Niektórzy z nich – jak Helena Deutsch czy Gustaw Bychowski - opuścili 
Polskę przed lub w czasie wojny. Wielu psychoanalityków, a przede wszystkim ich potencjalnych 
pacjentów (polsko-żydowska inteligencja) zginęło w gettach i w obozach koncentracyjnych 
(Władysław Matecki i Salomea Kempner w warszawskim getcie, Jan Nelken w Katyniu). W 
odróżnieniu od innych krajów środkowoeuropejskich jak Węgry czy Czechosłowacja, gdzie wojnę 
przeżyło kilku psychoanalityków, którzy kontynuowali tam swoją działalność w podziemiu, w Polsce 
nie przeżył nikt, kto mógłby taką działalność prowadzić. Środowisko dawnej liberalnie i społecznie 
nastawionej, a przy tym zorientowanej lewicowo, inteligencji, z którego przed wojną wywodzili się 
potencjalni pacjenci, dramatycznie się skurczyło. W dużej mierze jego przedstawiciele zostali 
„planowo” wymordowani przez Niemców i Sowietów, inni schronili się na emigracji. Chcielibyśmy 
zrekonstruować ich wojenne i powojenne losy.  
 
3. Program Oświęcimski Antoniego Kępińskiego i krakowskiej psychiatrii 
Pod koniec lat pięćdziesiątych grupa młodych psychiatrów skupionych wokół Antoniego Kępińskiego 
(A.Teutsch, S. Kłodziński, A.Szymusik, M.Orwid i inni) przebadała i  poddało terapii więźniów obozu 
w Oświęcimiu (najpierw stu, później pięciuset). Pierwszymi pacjentami w ramach tego programu 
byli polscy żołnierze z armii podziemnej AK. Nie rozróżniano wówczas między traumą więźniów 
polskich i żydowskich. Psychiatrzy krakowscy, często sami straumatyzowani przeżyciami wojennymi 
i odcięci od świata zachodniego, wypracowali oryginalne metody, etyczną postawę i formy 
psychoterapii, nazywając swoje przedsięwzięcie Programem Oświęcimskim. W ramach tego 
programu badano somatyczne i psychiczne następstwa przebywania w obozie KZ. Na kluczowe 
pytanie, w jaki sposób należy obchodzić się z poobozową traumą i jej dalekosiężnymi skutkami, 
klasyczna psychopatologia i psychiatria tego czasu nie była w stanie dać odpowiedzi. Nie istniał 
żaden dyskurs, żadna teoria i metoda, „aby zrozumieć, co opowiadają nam nasi pacjenci” (Maria 



 5 

Orwid). Krakowscy psychiatrzy byli pierwszymi badaczami i klinicystami, którzy zdiagnozowali, 
opisali i poddali terapii  syndrom KZ, syndrom muzułmana, emocjonalną anastezję, progresywną 
astenię, zjawiska dysocjacji powiązane z doświadczeniami obozowymi ( i później z 
transgeneracyjnym przekazywaniem traumy). Owa  praca (równoległa do badań Eitingera w 
Norwegii) poprzedzająca podobne badania w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Niemczech i we 
Francji pozostaje do dzisiaj nieznana na świecie. I to mimo niemieckiego przekładu (1994) 
wybranych materiałów z medycznego czasopisma „Przegląd Lekarski-Oświęcim” (Auschwitz Hefte). 
31 tomów „Zeszytów Oświęcimskich”, które ukazały się w latach 1961 – 1991 (1050 artykułów 477 
autorów) było dwukrotnie nominowanych do pokojowej Nagrody Nobla. Uważa się je za 
najważniejsze źródło wiedzy na temat psychologicznych, somatycznych i społecznych następstw 
pobytu w obozach koncentracyjnych. Program Oświęcimski, który daje się częściowo uzgodnić z 
nowoczesną psychoanalityczną terapią traumy będzie tematem porównawczych badań z zakresu 
psychoterapii, ale również badań biograficznych i kulturowych.  
 
4. Psychoterapeutyczna praca z drugą i trzecią generacją w ramach stowarzyszenia „Dzieci 
Holokaustu” 
Program oświęcimski trwał do 1964 roku, potem jednak był na różne sposoby kontynuowany. Z 
końcem lat osiemdziesiątych, krótko przed upadkiem komunistycznego reżimu, Maria Orwid z grupą 
młodszych psychiatrów rozpoczęła własne badania nad drugą generacją ocalałych z Holokaustu. Na 
ich podłożu rozwinęła się psychodynamiczna terapia grupowa dla ocalałych i ich dzieci (K. Szwajca, 
Ł. Biedka, K. Prot-Klinger). W międzyczasie dotyczy ona już czwartej generacji. W oparciu o tę 
inicjatywę w 1991 roku powstało w Krakowie towarzystwo „Dzieci Holokaustu”. Dzisiaj liczy ono 600 
członków. Na podłożu psychoterapeutycznych doświadczeń z tą grupą powstały badania, których 
wyniki chcemy przedstawić w Niemczech.  
 
5. Niezdolność do czy niemożliwość żałoby? 
Częściowo nieznane (nieprzebadane) i częściowo nie dostrzeżone sposoby podejścia do traumy 
Holokaustu w Polsce chcielibyśmy przybliżyć niemieckiej publiczności w ramach polsko-niemieckiej 
konferencji w Berlinie. Nacisk zostanie położony na pracę polskich psychiatrów i psychoanalityków, 
ale również na polskie dyskursy z perspektywy psychoanalitycznych nauk społecznych. Te dwa 
obszary tematyczne chcielibyśmy skonfrontować z niemieckimi doświadczeniami. Zarówno w 
Niemczach jak i w Polsce prowadzone są zaawansowane badania na ten temat, oba dyskursy jednak 
biegną równolegle i nie wchodzą ze sobą w dialog. Podlegają one raczej obustronnym projekcjom i 
instrumentalizacji. Ewolucja dyskursu w Polsce, który przebiega, co do tendencji (mimo 
niedostatecznego przepracowania i ciągle żywego antysemityzmu) od postawy nacjonalistycznej i 
zaprzeczenia, poprzez rywalizację ofiar i postawę odrzucenia po postawę uznającą udział Polaków 
w Holokauście, poczucie winy i wstydu – przynajmniej wśród części inteligencji, nie jest w 
Niemczech, a w szczególności w środowisku  psychoanalitycznym dostrzegana. 
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III. Psychoanaliza za żelazną kurtyną i  komunizmie w Polsce (1945-2015) 
                       
1. Psychoanaliza i komunizm 
Porównane zostaną ze sobą polskie i wschodnioniemieckie doświadczenia w okresie panowania 
komunistycznego reżimu i zbadane zostanie jak procesy totalitarne wpłynęły na psychikę i jak to 
przejawia się w praktykach psychoanalitycznych obu krajów. W Polsce komunistycznej nie było, 
przynajmniej do 1956 roku, żadnej możliwości uprawiania psychoanalizy, którą traktowano jako 
„burżuazyjną naukę”. Dopiero po 1956 roku, kilka lat po śmierci Stalina, doszło do pewnej 
liberalizacji w sferze nauki i kultury, do tzw. odwilży. Pojawili się wtedy trzej psychiatrzy: Jan 
Malewski, Zbigniew Sokolik i Michał Łapiński, którzy zaczęli studiować psychoanalityczne teorie na 
własną rękę, aby z czasem – dzięki pomocy czeskich i węgierskich kolegów – zdobyć odpowiednią 
wiedzę teoretyczną i praktyczną. Malewski założył w 1963 roku pierwsze zorientowane 
psychoanalitycznie centrum terapeutyczne „Rasztów”. Później wyemigrował do Niemiec i 
praktykował jako psychoanalityk w Heidelbergu. Do swojej śmierci niestrudzenie wspomagał rozwój 
psychoanalizy w Polsce.  
 
2. Po komunizmie 
Dopiero po upadku komunizmu i zwrocie w 1989 roku otworzyły się możliwości do rozwoju 
psychoanalizy w Polsce. Psychoanalitycy pierwszego powojennego pokolenia  mogli przejść 
szkolenie w Czechosłowacji, na Węgrzech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. W 1997 r. 
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zostało przyjęte do IPA w 1997 roku. Obecnie liczy ono 62 
psychoanalityków i 31 kandydatów. Jednocześnie rozwija się środowisko Polskiego Towarzystwa 
Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz inne ośrodki. Psychoanaliza jest obecna na rynku 
wydawniczym i w dyskursie akademickim. Chcielibyśmy przyjrzeć się procesom instytucjonalizacji i 
profesjonalizacji praktyki psychoanalitycznej i odnieść je zarówno do „odbudowy“ psychoanalizy w 
powojennych Niemczech jak i przez ostatnie dwadzieścia lat w byłym NRD. 
 
3. „Polski pacjent” i jego analitycy    
Na tym polu badań celem będzie uzyskanie wglądu w społeczne i kulturowe procesy transformacji 
w Polsce w świetle psychoanalitycznej praktyki. Wgląd ten zostanie uzyskany w oparciu o 
analityczne wywiady z polskimi kolegami oraz w oparciu o doświadczenia analizy grupowej. 
 
ewa.kobylinska@ipu-berlin.de 
pawedybel@gmail.com  
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