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Prolog

Kiedy jesienią 2011 roku zaczynałam pisać książkę o polskim dziewiętna
stowie cznym obłędzie, nie miałam pojęcia, z jak ogromnym materiałem 
przyjdzie mi się uporać. Kiedy rozmyślałam o polskiej psychiatrii tam
tego okresu, nie przypuszczałam nawet, że niebawem będę porządkować 
wciąż rosnącą liczbę tekstów źródłowych w woluminy, gdyż w jednym 
tomie zabrakłoby miejsca dla samoistnych opowieści o rodzimej me
lancholii, histerii i psychozie. 

Księgi polskich obłąkanych XIX stulecia nie ma – czy muszę do
dawać, że tym bardziej nie ma księgi polskich „zmedykalizowanych 
melancholików”? – gdyby jednak istniała, trzeba by jej szukać gdzieś 
pomiędzy Liber chamorum, spisem luźnych ludzi czy katalogiem przy
płotnic, a zatem w rejestrze osobników marginalizowanych, o których 
zaczęła rozprawiać ówczesna nauka. Mieszkańcom szalonych kamie
nic, czubkom, smutnodurnym, ludziom zadumowym – jak nazywano 
chorych umysłowo – należałoby się jednak szczególne miejsce w tym 
konglomeracie wykluczonych. 

Historia polskiego szaleństwa w XIX wieku jest bowiem historią 
bezprecedensowej medykalizacji. Im bliżej końca stulecia, tym rozpo
znanie choroby umysłowej stawało się częstsze. Wiek XIX uznał pra
wo do choroby umysłowej, ale to wiek XX i XXI całkowicie utożsamił 
szalonego z „chorym na szaleństwo”. 

Historia zaburzeń psychicznych w Polsce minionego i obecnego stulecia 
jest historią przejęcia i synergii działań psychiatrów, która doprowadziła 
do spsychologizowania języka w potocznym dyskursie. Współczesne – 
powszechnie podzielane – konceptualizacje obłąkanego zaskakująco przy
pominają scjentystyczne racjonalizacje z XIX wieku. Nie jestem i nigdy 
nie byłam historykiem, a mimo to mam poczucie, że to właśnie opowieść 
o polskich dziejach szaleństwa dostarcza nam niezbędnych narzędzi do 
zrozumienia tego, jak obecnie myśli się u nas o chorobie psychicznej. 
Opowiadam tu więc historię rodzimych teorii chorób umysłowych nie 
tylko dla niej samej. Nie chcę jedynie referować poglądów pierwszych lo
kalnych psychiatrów. Chodzi mi o odczytanie ich w sposób, który może być 
interesujący dla czytelnika współczesnego. Zamiast więc snuć przypusz
czenia dotyczące zaburzeń psychicznych na podstawie własnej praktyki 
klinicznej, zestawiam koncepcje rodzimych psychopatologów dziewięt
na stowie cznych. Sporządzam studium cudzego martwego pacjenta.
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Bez melancholii nie sposób wyobrazić sobie psychiatrii, przynajmniej 
tej polskiej w XIX wieku. Dlatego tom pierwszy poświęcam kategorii 
z kręgu depresji. Zapowiedziany tom drugi, dotyczący rodzimej histe
rii, tworzy z nim ścisłą całość, podobnie jak będący w przygotowaniu 
wolumin o psychozie. Każdą część tej psychiatrycznej trylogii jednak 
można czytać osobno, jako samoistne historie. Podobnie jest zresztą 
z rozdziałami tej książki. Jej dwie zasadnicze partie stanowią niezależ
ne opowieści. Pierwsza, metodologicznometateoretyczna, zainteresuje 
pewnie niewielu. Jest bowiem przede wszystkim kierowana do psy
chologów, którzy – podobnie jak ja – chcieliby podjąć trud badań nad 
historią myśli psychopatologicznej. Czytelnik bardziej zainteresowany 
kwestiami merytorycznymi od razu może przejść do części drugiej, co 
najwyżej zatrzymując się przy dwóch ostatnich podrozdziałach Historii 
psychopatologii i pomijanych kontekstów, kreślących główne wydarzenia 
w polskim i zagranicznym świecie ówczesnej psychiatrii. 

Dodam jeszcze, że ukazana przeze mnie galeria wyobrażeń na temat 
chorób psychicznych, a może raczej przewodnik po polskiej literaturze 
psychopatologicznej XIX wieku, jest próbą stworzenia archeologii pol
skiego szaleństwa. Archeologii, która wymagała ode mnie przygotowania 
luźnej paraleli w postaci opracowania ikonografii i tekstów źródłowych. 
Skłoniło mnie to do stworzenia – zamieszczonej tu – Antologii oraz 
Albumu, który w komiksowym skrócie ilustruje treść tej książki. Późno 
zrozumiałam, że ta opowieść zainteresuje raczej literaturoznawców czy 
artystów – którzy potraktują ją jako katalog dyskursywnych ekscen
tryczności – niż psychologów i psychiatrów. Dlatego dopiero w podsumo
waniu studium rodzimej melancholii pozwalam sobie amatorsko zboczyć 
na tory literackie i plastyczne, aby pokazać, jak w topografii polskiego 
szaleństwa zazębiają się miejsca psychiatryzacji i estetyzacji obłędu. 
I dlatego też tom niniejszy nosi tytuł zaczerpnięty z literatury pięknej. 
„Słońce wśród czarnego nieba” Zygmunta Krasińskiego lepiej niż okreś
lenia rodzimych psychopatologów oddaje specyfikę polskiej posępnicy. 
Wszechobecność melancholika w wyobraźni dziewiętna stowie cznych 
Polaków nie pozwala jednak poprzestać na samej literaturze pięknej. 
Trzeba szukać głębiej. Trzeba pytać: co pozostało melancholii po rodzimej 
protopsychiatrii? Na to i na wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć 
ta książka, której główną bohaterką jest polisemiczna melancholia.

Niniejsza książka nie powstałaby, gdyby nie osoby, które miały znaczny 
wpływ na jej obecny kształt. Przede wszystkim chciałabym podziękować 
mojemu opiekunowi naukowemu w Instytucie Psychologii Uniwersy
tetu Jagiellońskiego oraz wieloletniemu współpracownikowi dr. hab. 

Bartłomiejowi Dobroczyńskiemu za wiele celnych uwag, zarówno for
malnych, jak i merytorycznych. Ponadto jestem wdzięczna tym myś
licielom, którzy poprzez wielogodzinne dyskusje zachęcili mnie do 
głębszego namysłu nad problematyką tej książki. Wśród nich najwięk
szy dług wdzięczności mam wobec prof. Fátimy Alves (Universidade 
Aberta Porto), prof. Marca Décimo (Université d’Orléans), dr. Angusa 
Gowlanda (University College London), dr. hab. Sebastiana Kołodziej
czyka (Uniwersytet Jagielloński), prof. Louisa A. Sassa (Rutgers Uni
versity) oraz prof. Stevena M. Silversteina (Rutgers University). 

Źródłem największej inspiracji byli dla mnie jednak moi studenci, 
zawsze zadający wiele cennych pytań. Nie sposób wymienić ich wszyst
kich. Szczególnie dziękuję uczestnikom seminarium „Nieświadomość: 
sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek” oraz konwersatoriów 
z historii myśli psychologicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

W końcu książka ta nie powstałaby, gdyby nie pomoc mojej rodziny. 
Najgłębsze podziękowania należą się mojemu mężowi i córce za ich 
pełną miłości obecność oraz mojej mamie, która uczyła mnie odwa
gi intelektualnej.



Częœć I

HOMO PSyCHOlOgICuS  
I POlSkI STaTek SzaleńCów

Mojej mamie, 
Longinie z Markiewiczów Drabińskiej (1958–2017)
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Przedmiotem niniejszego studium są dzieje rodzimego myślenia o obłę
dzie, ujęte w kategoriach interdyscyplinarnych. Podstawowym celem 
jest tu ukazanie, jak polscy badacze (przede wszystkim psychiatrzy, 
filozofowie i psychologowie, ale też na przykład lekarze innych specjal
ności, duchowni czy pisarze aspirujący do miana uczonych) konceptu
alizowali naturę, genezę, funkcje oraz inne fundamentalne aspekty 
chorób umysłowych w kategoriach psychologicznych. Tematyka tej 
książki sytuuje się zatem na pograniczu historii psychologii i psycho
patologii oraz filozofii psychiatrii1, a także szeroko rozumianej antro
pologii psychologicznej. Wybór tego tematu można uzasadnić na wiele 
sposobów, pierwszoplanową rolę odgrywa jednak zaskoczenie, którego 
musi doświadczyć każdy, kto zetknie się z polską literaturą psychopa
tologiczną XIX wieku.

Niniejsza problematyka wymaga na początku rozstrzygnięcia licz
nych kwestii metateoretycznych, metodologicznych i merytorycznych. 
Jako punkt wyjścia do dalszych rozważań posłużą dwa cytaty. Autorem 
pierwszego z nich jest wybitny kanadyjski filozof Ian Hacking (2006, 
s. 5), który w książce O wytwarzaniu ludzi pisał: „Zaburzenie jest 
przykładem tego, co w mojej książce Mad Travelers (2002) nazwałem 
«tymczasową chorobą umysłową». «Tymczasową» nie w tym sensie, 
iż dotyczy ona pewnej osoby przez pewien czas a potem odchodzi, ale 
w sensie istnienia w pewnym określonym miejscu i czasie. O tymcza
sowych chorobach umysłowych najlepiej myśleć w kategoriach nisz 
ekologicznych, gdzie mogą się pojawiać i rozwijać. Są to nader łatwe 
do zidentyfikowania przypadki wytwarzania ludzi. Temporalność tych 
schorzeń skłania cyników do podejrzeń, iż w ogóle nie istnieją; tym 
łatwiej wysnuć hipotezę, że zostały wytworzone”.

Drugi cytat pochodzi z książki Narodziny biopolityki Michela Fou
caulta (2000, s. 295): „Społeczeństwo obywatelskie jest jak szaleń
stwo albo jak seksualność, które swego czasu nazwałem realnościami 
transakcyjnymi. Oznacza to po prostu, że rodzą się one zawsze w grze 
i w przestrzeni relacji między władzą a tym, co się jej wymyka, w pew
nym sensie między rządzącymi a rządzonymi. Są to figury transakcyjne 
i tymczasowe, które jednak nawet jeśli nie istniały od zawsze, mają 
swoją realność i które można określać właśnie mianem społeczeństwa 
obywatelskiego, szaleństwa itd.”
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W obu fragmentach można doszukać się przekonania o historycznej 
względności obłędu. „Jaki czas, taki rodzaj niezdrowia” – wydają się 
twierdzić cytowani autorzy. Taka konstatacja skłania do przyjęcia 
perspektywy, którą można by nazwać – analogicznie do psychopatologii 
międzykulturowej – psychopatologią historyczną. Dziedzina ta opie
rałaby się na przeświadczeniu, że występowanie chorób umysłowych 
zależy od czasu, w którym są rozpoznawane, co w pewnym sensie 
podawałoby w wątpliwość ich realność. Tam zaś, gdzie podważano 
oczywistość kategorii choroby umysłowej, pojawiały się liczne debaty 
poświęcone temu tematowi. Dostrzeżenie tej supozycji w pracach wielu 
badaczy historii psychopatologii przynajmniej częściowo tłumaczy 
ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się dzieje nauki o zaburze
niach psychicznych. 

Ian Hacking (2006) twierdzi, że psychologia i psychiatria „tworzą 
ludzi”, którzy w pewnym sensie nie mogliby zaistnieć wcześniej. Taką 
możliwość dało im dopiero pojawienie się w dyskursie psychiatrycznym 
refleksji nad nowym rodzajem obłędu. Tylko w określonym momencie 
dziejów jednostka mogła stawać się osobą, doświadczać siebie i żyć 
w społeczeństwie jako na przykład szalony podróżnik (fuguer) albo 
cierpieć na osobowość mnogą (Hacking, 1999b; 2002). Innymi słowy, 
kanadyjski filozof nauki przekonuje, że w danym okresie historycz
nym nie było możliwości stawania się osobą, doświadczania siebie 
czy wchodzenia w relacje z otoczeniem (w tym z lekarzami) na takich 
zasadach, na jakich było to możliwe w innym czasie. W tym sensie 
Hacking jest współczesnym kontynuatorem konstrukcjonizmu spo
łecznego w psychopatologii, który w historiografii psychiatrycznej 
zaistniał za sprawą drugiego z cytowanych tu myślicieli, Michela 
Foucaulta. Filozof ten opowiadał się za traktowaniem choroby umy
słowej nie tyle substancjalnie, ile właśnie jako kategorii kulturowej 
(Goldberg, 1999). 

Swoista moda na historię psychiatrii rozpoczęła się wraz z rozkwitem 
ruchu antypsychiatrycznego, będącego odrodzeniem idei romantycznych, 
kiedy to obłęd był niejednokrotnie ujmowany w kategoriach katalizatora 
zachowań twórczych. Za inicjatora krytycznego podejścia do dziejów 
psychiatrii uważany jest węgierski psychoanalityk Thomas Szasz, 
a początki tego nurtu przypadają na lata sześćdziesiąte XX wieku2. 
Wtedy to wydane zostało sztandarowe dzieło ojca antypsychiatrii, Mit 
choroby psychicznej (Szasz, 1960/1974). Sprzeciw wobec psychiatrów 
nie dotyczył ich nadzoru nad pacjentami, ale tego, że nazywali siebie 
naukowcami. Szasz proponuje przy tym, by wyrażenie „choroba psy
chiczna” potraktować jako metaforę, figurę językową, i na jej miejsce 

wprowadzić eufemistyczne określenie „zaburzenie psychiczne”. Jest to 
pierwszy krok na drodze do obalenia głównych fałszywych konstruktów 
myślowych współczesnej psychiatrii, takich jak choroba umysłowa wła
śnie, i podważenia ich realności. W sukurs prekursorowi antypsychiatrii 
przyszli w owym czasie tacy autorzy, jak Erving Goffman (1961/2011), 
który potraktował szpitale psychiatryczne jako „instytucje totalne”, czy 
Thomas Sheff (1966), upatrujący istoty problemu w „etykietowaniu spo
łecznym” chorego umysłowo. Między innymi te zjawiska doprowadziły 
do przewrotu w historycznych badaniach nad psychiatrią, która odtąd 
przestanie być postrzegana w tradycyjny sposób, w kategoriach rozwoju 
i kumulacji wiedzy. Historia obłędu coraz częściej będzie traktowana 
jako narzędzie rozwiązywania współczesnych konfliktów, lub też swego 
rodzaju pseudonimizacja innej problematyki intelektualnej. Do takiego 
ujęcia odsyła twórczość drugiego z cytowanych na wstępie autorów.

Dzieło Michela Foucaulta, konwencjonalnie opatrywane etykietą an
typsychiatrii, czemu zresztą sam autor konsekwentnie się sprzeciwiał, 
bardzo trudno poddać jednoznacznej ocenie. Jedyne, co można stwierdzić, 
to, że za sprawą jego Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu (1961/1987) 
podważone zostało dotychczasowe myślenie o historycznym postępie 
w dziedzinie psychiatrii. Przy czym, nazywając w swych późniejszych 
pracach szaleństwo mianem „rzeczywistości transakcyjnej”, Foucault 
(2011) – odmiennie od klasyków antypsychiatrii – zdaje się przyznawać 
chorobie umysłowej pewną realność. Nie twierdzi bowiem radykalnie, 
że nie ma czegoś takiego, jak choroba umysłowa, ani że posługiwanie 
się tą kategorią jest niewłaściwe, lecz zdaje się sugerować, iż jest to 
niebezpieczne. Krytykując współczesne oczywistości, do których oprócz 
szaleństwa zalicza takie kategorie, jak „podmiot” czy „seks”, wskazuje 
na problematyczne dla obecnych nauk humanistycznych i społecznych 
obszary, które powinny być badane starannie i wielokierunkowo. Dla 
Foucaulta właściwie napisana historia obłędu powinna być relacją na 
temat wolności i kontroli. Oznacza to, że nie chodzi tu wcale o historię 
nauki zajmującej się chorobą umysłową, lecz o dzieje władzy i wiedzy; nie 
o historię psychopatologii, ale obłędu wyznaczającego granice wolności. 

Niezależnie od tego, jakie wpływy możemy dostrzec, badając współ
czesne zainteresowanie historią szaleństwa, ciągłe jej analizowanie 
wydaje się nieuniknione, odkąd zdaliśmy sobie sprawę, że pytając 
o początki myślenia o obłędzie, w istocie pytamy o zagadnienia wykra
czające daleko poza ramy historii psychiatrii, a nawet o kwestie mające 
istotne znaczenie dla zrozumienia ludzkiej kondycji. Trzeba przyznać, 
że niemal zawsze, ilekroć przyglądamy się historii psychopatologii, 
trafiamy na fundamentalne problemy metafizycznoegzystencjalne, 
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takie jak kwestie wolności, podmiotowości czy relacji duszy do ciała. 
Obłąkanie pojawia się w tym obszarze również jako pole dla podsta
wowych rozstrzygnięć etycznych. 

W tym miejscu należy wskazać na niezwykle interesujący fakt obec
ności w wielu opracowaniach historycznych z dziedziny psychiatrii 
swoistego napięcia pomiędzy historią psychopatologii, rozgrywającą się 
w kontekście kategorii świadomości, a tymi samymi dziejami rozpatry
wanymi pod kątem idei nieświadomości. Marc S. Micale i Roy Porter 
(1994), jedni z najbardziej uznanych badaczy psychiatrii w perspektywie 
czasowej twierdzą, że dwie najważniejsze publikacje w tej dziedzinie, 
to klasyczna praca Henri F. Ellenbergera Odkrycie nieświadomości 
(1970) – w ich ujęciu przemianowana na dzieło pod tytułem Historia 
psychiatrii jako historia nieświadomości (The History of Psychiatry as 
the History of the Unconscious) – oraz równie fundamentalna twórczość 
Jeana Starobinskiego, opatrzona z kolei mianem Historii psychiatrii 
jako kulturowej historii świadomości (The History of Psychiatry as the 
Cultural History of Consciousness). Potraktowanie historii psychiatrii 
jako historii świadomości, czy też nieświadomości oraz jako wymiany 
między tymi fundamentalnymi dla myśli psychologicznej ideami powo
duje, iż dzieje chorób umysłowych stają się tym bardziej fascynujące. 
Historia psychopatologii jest więc absorbująca nie tylko sama w sobie, 
lecz także jako swoiste okno na szersze konteksty intelektualne, czy 
też społeczne. 

Nie sposób przy tym pominąć kwestii perspektywy badawczej, jaką 
przyjmujemy. Często bowiem jest to tak zwana wewnętrzna historia 
nauki (Kuhn, 1985), czyli podejście, w którego ramach przedstawiciele 
danej dziedziny badają dzieje uprawianej przez siebie dyscypliny. Według 
historyków intelektualnych (Gordon, 2013), włączających psychopato
logię w szerszy zespół idei głoszonych przez intelektualistów w danym 
momencie dziejowym i społecznym, przedstawiciele poszczególnych 
dziedzin zajmujący się historią swych dyscyplin widzą, że to, co bada
ją, staje się coraz mniej dookreślone, i czasem tracą rozeznanie, czym 
właściwie się zajmują. Tak właśnie zdaje się przedstawiać współczes
na kondycja psychologii zaburzeń psychicznych, która podtrzymuje 
zainteresowanie dziejami chorób umysłowych. Natomiast historia 
uprawianej subdyscypliny wiedzy wciąż nie ma znaczenia dla psycho
logów stojących na gruncie monizmu teoretycznego, według którego 
istnienie w jakiejś dziedzinie zasadniczych różnic teoretycznych świad
czy o tym, że psychologia znajduje się w fazie przednaukowej, czy też 
przedparadygmatycznej (Kuhn, 1985). Dopiero gdy odrzucimy monizm 
teoretyczny, zauważyć można, że idee całkowicie zdezaktualizowane 

w ramach jednego paradygmatu mogą zachować aktualność w ramach 
innych podejść. W związku z tym nie można ich pomijać w danej 
nauce. Nie można też wykluczyć odradzania się pewnych idei, kiedy 
to stare i odrzucone już teorie nagle odzyskują aktualność (Szacki, 
2002). W ten sposób fascynacja historią psychopatologii nie zamyka 
się w pragmatycznym pytaniu o to, ile może zyskać współczesna nauka 
na rozważaniach historycznych z zakresu myśli psychiatrycznej, lecz 
otwiera perspektywę badań nad tym, czym właściwie jest psychologia 
zaburzeń psychicznych, psychopatologia, psychologia kliniczna, czy 
też psychoterapia, a zatem subdyscypliny teoretyczne oraz stosowane, 
obejmujące współcześnie tematykę zaburzeń psychicznych. Ponadto 
zainteresowanie dziejami chorób umysłowych uczy sceptycyzmu wobec 
poglądu głoszącego, że obecne stanowiska w tej dziedzinie są naturalne. 
Innymi słowy, nie od dziś wiadomo, że historia „umożliwiała krytyczną 
świadomość teraźniejszości” (Foucault, 1966/2007, s. 195).

Popularności historii psychopatologii, obok argumentów wysuwanych 
przez wspomnianych „wewnętrznych” historyków nauki, sprzyja również 
większa w ostatnich latach swoboda metodologiczna w historiografii, 
która dopuszcza w antropologii historycznej podejście dalekie od kla
sycznego dyskursu akademickiego. Za metaforycznym charakterem dzieł 
historiograficznych opowiada się między innymi Hayden White, który 
w takich książkach, jak Proza historyczna (2009) czy Poetyka pisarstwa 
historycznego (2010), tłumaczy, że prace historyków nigdy nie zamykały 
żadnego problemu historycznego, ale go otwierały, interpretując, a nie 
wyjaśniając, zachęcały do dalszych badań. „Opowieści się opowiada lub 
pisze, nie znajduje” (White, 2009, s. 34). W tym oczywistym stwierdzeniu 
zawarta jest cała koncepcja pisarstwa historycznego, definiowanego 
jako mieszanina faktu i fikcji (pisarstwa imaginatywnego), które wcale 
nie muszą się wykluczać. Jak twierdzi autor, czysta mowa historyczna 
jest mitem, ponadto „istnieje fundamentalny konflikt pomiędzy prze
szłością historyczną i przeszłością praktyczną” (White, 2009, s. 16). 
Przy czym pojęcie „praktyczna przeszłość”, zaczerpnięte od Michaela 
Oakeshotta (1983), oznacza „przeszłość, którą jednostki i członkowie 
wspólnot posługują się w praktycznym działaniu i która pomaga im 
orientować się i podejmować decyzje” (White, 2009, s. 15). Na ten błąd 
z pewnością narażona była i jest historia szaleństwa. W efekcie jej 
fabularyzacji nastąpił wzrost zainteresowania dziejami psychiatrii, 
a miejsce podręczników do historii psychopatologii w dużej mierze 
zajęły szkice o obłędzie i wrażliwości ludzkiej. 

Wszystkie te nieoczywiste sposoby ujmowania chorób umysłowych 
przez badaczy dziejów światowej psychopatologii mają zastosowanie 
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również w odniesieniu do rodzimej myśli psychiatrycznej, zwłaszcza 
że na tym obszarze można było stworzyć historię niejasnej, w pewnym 
sensie odrzuconej przez główny nurt historiografii psychopatologii 
polskiej. Stanowi to o jeszcze większej wartości badań dotychczas nie
chcianych. Zanim jednak wkroczymy na ten zapomniany polski statek 
szaleńców, musimy wyjaśnić kilka kwestii podstawowych dla dalszych 
rozważań i skrótowo nakreślić obraz rodzimej myśli psychiatrycznej.

1. Polska myœl psychiatryczna w XIX wieku –  
spóźnione echo myœli zachodniej?

Sama historia musi pozostać tajemnicą, którą się kontempluje, a nie 

łamigłówką, którą można rozwiązać. Celem pisarstwa historycznego jest 

zatem raczej gmatwanie niż rozsupływanie.

Hayden White Proza historyczna

Pod koniec XIX wieku wybitny polski filozof medycyny Władysław 
Biegański (1896, s. II) zadawał sobie pytanie, czy „gdyby rozwarła się 
jakaś przepaść i pochłonęła wszystkie prace lekarzy polskich”, to „nauka 
wszechświatowa straciłaby na tym cokolwiek?”, i odpowiadał, iż bez 
polskiego wkładu medycyna światowa pozostałaby tym, czym jest. 
Zastanawiając się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, doszedł do 
wniosku, że ta smutna konstatacja, na jaką przystać musi każdy szczery 
historyk polskiej medycyny – szczególnie zaś psychiatrii, będącej, jak 
się zdaje, efektem przetrawienia nie tyle nawet psychiatrii światowej, 
co niemieckiej (Mazurkiewicz, 1912) – jest wynikiem niedbałości o na
szą rodzimą myśl i zapatrzenia w idee europejskie: „byliśmy echem 
Zachodu, lecz echem wiecznie spóźnionym” (Biegański, 1896, s. III). 
Zdaniem Biegańskiego nasłuchujemy tylko „echa z Zachodu”, sami zaś 
nie potrafimy stworzyć „hasła”, które tym razem ruszyłoby w odwrot
nym kierunku – ze Wschodu. Jedyne rozwiązanie Biegański widział 
w spotęgowaniu rodzimych odgłosów echa, tak by w efekcie owo hasło 
wreszcie się wydobyło. Idąc za tą metaforą, która wydaje się lepiej niż 
inne oddawać specyfikę historii polskiej psychologii zaburzeń, każdą 
część będę rozpoczynać od próby podstawowej charakterystyki myśli, 
która docierała do nas z Zachodu. Ulotność tej recepcji będzie widoczna 
w konstrukcji rozdziałów poświęconych historii omawianych idei. Na
leży pamiętać, że w tego typu rozważaniach nigdy nie możemy być 
pewni, jakie koncepcje wpłynęły na danych psychiatrów, tworzących 
własne opisy chorób psychicznych. 

Część poświęcona polskim koncepcjom psychiatrycznopsycho
logicznym XIX wieku zostanie przedstawiona w postaci hasła. Takie 
rozwiązanie podyktowane zostało bogactwem rodzimych tekstów 
archiwalnych. Prezentowane tu polskie materiały źródłowe, które nie 
były przez nikogo wcześniej analizowane, domagają się precyzyjnego 
wyartykułowania dyskursu psychiatrycznego z psychologicznymi re  
fe rencjami. Główne zagadnienie niniejszego studium, którym jest 
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zjawisko melancholii, zostanie rozpatrzone taksonomicznie, z na
ciskiem na specyficzną terminologię, koncepcje symptomatologii, 
etiologii i terapii. Zakładając, że tak wypowiedziane hasło polskiej 
psychiatrii urodziło się z echa myśli europejskiej, każdą z wymie
nionych rodzimych idei powiązanych z psychopatologią, poprzedzę 
odpowiednimi rozważaniami wstępnymi. Pojawi się więc refleksja na 
temat głównych problemów związanych współcześnie z historycznym 
wcieleniem omawianego zjawiska. Będą to zatem aktualne debaty 
poświęcone melancholii. Innymi słowy, mowa będzie o śladach prze
szłości istniejących w teraźniejszości, które są czymś z gruntu odmien
nym od samych dziejów danego zagadnienia (White, 2009). Chodzi 
tu o wzmiankowaną „praktyczną przeszłość”, czyli przypuszczenia 
formułowane w celu legitymizacji przyjętego stanowiska, pozostającą 
w fundamentalnym konflikcie z „historyczną przeszłością”. 

Kolejną poruszaną kwestią będą europejskie dzieje danej idei od 
czasów antycznych do XIX wieku, z uwzględnieniem polskiej recepcji. 
Tę część możemy nazwać płaszczyzną echa, mieszczącą w sobie trudną 
do dyskursywnego wyartykułowania atmosferę epoki, Zeitgeist. Rządzi 
się ona bowiem innymi prawami niż wymagająca jasnego zrefero
wania myśl polskich pionierów psychopatologii, których dokonania 
przedstawione zostaną w kategoriach hasła. Ograniczenie się jedynie 
do prezentacji usystematyzowanej lokalnej myśli psychiatrycznej 
znacząco zubożyłoby nam obraz, niejednokrotnie pozostawiając go 
całkowicie niezrozumiałym. Ponadto tak zarysowany pejzaż pierw
szych na ziemiach polskich idei psychiatrycznopsychologicznych 
sugerowałby samodzielność rodzimej myśli, o której – zgodnie ze 
stanowiskiem Władysława Biegańskiego – nie może być mowy. Każ
dy dział niniejszego tekstu rozpoczynać będzie zatem prezentacja 
problemu z perspektywy trudnych do określenia wpływów. Trudności 
te pojawiają się zarówno w warstwie merytorycznej, jak i formalnej, 
między innymi ze względu na niespójność i nielogiczność doniesień 
na temat funkcjonowania danych idei w kulturze Zachodu. 

Homo psycho(pato)logicus

W żadnej innej z subdyscyplin psychologii teoretycznej bądź stosowanej, 
historycznokulturowa analiza używanych pojęć nie jest tak dogłębnie 
przeprowadzana, jak w psychopatologii1 (por. m.in. Carson, Butcher 
i Mineka, 2003; Ellenberger, 1977; Sęk, 2001). Dlatego też badania 
z zakresu historii idei psychiatrycznych jawią się jako niezwykle inte
resujące oraz przydatne narzędzia do metateoretycznych analiz z zakresu 

szeroko rozumianej psychologii zaburzeń. Ich brak na rodzimym gruncie 
stanowił główną przesłankę do podjęcia pracy nad zupełnie nieznaną 
dotychczas historią psychologicznych idei w dziejach polskiej psychiatrii. 
Ponadto prześledzenie procesu psychologizacji chorób umysłowych wpro
wadza innowacyjną perspektywę badawczą do historycznych dociekań 
psychiatrycznych. Co więcej, psychologiczna charakterystyka chorób 
umysłowych w początkach polskiej psychiatrii rzuca nowe światło na 
reguły konstruowania kryteriów normy i patologii psychicznej w kon
tekście historycznym.

Dodatkowym uzasadnieniem dla podjęcia szczegółowych studiów nad 
dziejami psychopatologii jest możliwość wielostronnego naświetlenia 
kwestii zaburzeń psychicznych oraz ich rozumienia w rodzimej myśli 
psychologicznej i kulturze. Refleksje podejmowane w obrębie szeroko 
rozumianej psychopatologii miały w dziejach znaczenie fundamentalne 
dla ustalania problematyki i metodologii psychologicznej. Jak zauważył 
jeden z najwybitniejszych polskich psychoanalityków, Roman Mar
kuszewicz (1949, s. 3), „[t]eorie psychopatologiczne bądź opierają się 
o teorie psychologiczne, bądź przyczyniają się do ich kształtowania”. 
Warto zaznaczyć, że niemożliwe jest sformułowanie diagnozy zaburzeń 
psychicznych, jeśli nie dysponuje się w miarę jasno zdefiniowaną nor
mą psychologiczną. Oznacza to, że istnieją silne, dwustronne związki 
pomiędzy teorią i praktyką psychiatryczną, zajmującą się diagnozowa
niem stopnia odchylenia od normy psychicznej, a badaniami i praktyką 
psychologiczną, na których podstawie tworzy się kryteria prawidłowego 
funkcjonowania sfery uczuć, myśli, woli, osobowości, podmiotowości itp. 
Ponadto trzeba wspomnieć, że z racji ograniczeń stosowania introspekcji 
w badaniu chorych umysłowo, psychopatologia musiała konstruować 
własne metody badawcze i diagnostyczne, których znaczenie dla psy
chologii warto prześledzić. Nie jest to jednak książka o dziejach metod 
rozpoznawania chorób psychicznych.

W samej literaturze anglojęzycznej pojawia się rocznie kilkanaście 
do kilkudziesięciu książek dotyczących historii psychopatologii. Co
raz więcej prac dotyczy lokalnego kontekstu kształtowania się nauki 
o chorobach psychicznych. Niemal wszystkie kraje europejskie docze
kały się w ostatnich latach własnych opracowań historii psychiatrii 
(m.in. Engstrom, 2004; Hadas, Kovács i Lafferton, 1998). Ukazuje się 
także coraz więcej znaczących czasopism poświęconych historii myśli 
psychiatrycznej (m.in. „History of Psychiatry”, „History of the Human 
Sciences” czy „Social History of Medicine”). Wzrostowi zainteresowa
nia tą problematyką nie towarzyszy niestety rozwój polskich badań 
w tej dziedzinie. Dziwi to tym bardziej, że sami historycy psychiatrii 
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światowej podkreślają, iż dzieje polskiej myśli na temat zaburzeń 
psychicznych stanowią białą plamę w całościowej wizji kształtowania 
się dyskursu psychiatrycznego w Europie. Znawca przeszłości psycho
patologii German Berrios, uważany za najznamienitszego przedsta
wiciela tej dziedziny, wyniki swoich badań na temat europejskiej 
historii myśli psychiatrycznej opatrzył komentarzem: „ze względu 
na moją nieznajomość języków krajów Europy Wschodniej, kore
spondujące zagadnienia w tych państwach pozostawiam niezbadane” 
(1996, s. XIII). Dla większości przedstawicieli historii psychopatologii 
posługujących się językami słowiańskimi słowa te stanowiły asumpt 
do eksploracji rodzimych dziejów myśli psychiatrycznej (por. m.in. 
Engstrom, 2004). Inaczej jednak stało się w Polsce, gdzie utarł się 
pogląd, że z punktu widzenia historiografii medycznej dzieje polskiej 
psychiatrii przedstawiają mniejszą wartość naukową (PłonkaSyroka, 
1999; Urbanek, 2001). Ponadto wciąż pokutuje u nas przekonanie, 
że ze względu na nieistnienie polskiej państwowości w XIX wieku, co 
oczywiście wiązało się z brakiem organizacyjnych podwalin narodowej 
kultury i nauki, rodzima myśl psychiatryczna musiała być epigońska 
wobec psychiatrii rosyjskiej i niemieckojęzycznej, a także – choć z in
nych względów2 – francuskiej (Łyskanowski, 1971). 

Założeniem niniejszych badań jest pogląd przeciwny: nawet jeśli 
niezwykle trudne jest wykazanie oryginalności polskiej myśli poświę
conej psychopatologii, to na podstawie zebranego materiału można 
założyć istnienie interesującej rodzimej recepcji i ciekawych mody
fikacji zagranicznych idei psychiatrycznych. Gdyby jednak w rezultacie 
niniejszych rozważań okazało się, że zgodnie z utartym już poglądem 
historia polskiej psychopatologii jest mało atrakcyjnym zagadnieniem, 
podstawowy cel zostanie zrealizowany, jeśli uzupełni ona dotkliwą lukę 
piśmienniczą w dziejach zarówno rodzimej, jak i światowej myśli na 
temat zaburzeń psychicznych. 

Nie zostanie tu zatem w pełni zrealizowany zamysł, by prześle
dzić historię polskiej psychopatologii w kontekście rozwoju światowej 
myśli psychiatrycznej, przy uwzględnieniu swoistych uwarunkowań 
społecznych i politycznych oraz rodzimego dziedzictwa kulturowego. 
Zastosowanie metody opisowej z elementami komparatystyki pozwoli 
jednak przynajmniej częściowo na umiejscowienie polskich koncepcji 
na tle osiągnięć szeroko rozumianej myśli psychopatologicznej w Eu
ropie. Będzie to również próba ustosunkowania się do stwierdzenia, iż 
„[w] badaniach tego rodzaju kryje się więc szansa udowodnienia, że 
rozwój polskiej psychologii przebiegał od początku w głównym nurcie 
rozwoju psychologii europejskiej” (Domański, 2008, s. 278).

Polska psychiatria xix wieku – terra incognita? 

Książka niniejsza ma więc historycznosystematyczny charakter, a po
święcona jest rekonstrukcji, analizie i dyskusji nad podstawowymi wąt
kami i problemami psychologicznymi pojawiającymi się w rodzimej 
literaturze z pogranicza szeroko rozumianej psychopatalogii i psychiatrii. 
Mimo że obie te dziedziny mają na naszych ziemiach od najdawniejszych 
czasów bogatą tradycję, a piśmiennictwo z tego zakresu, poruszające 
kwestie zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji, etiologii i terapii oraz 
ważne dla psychologii zagadnienia symptomatologii, jest niesłychanie 
obszerne i interesujące (zob. bibliografia), nie powstało dotychczas cało
ściowe, syntetyczne opracowanie poświęcone dziejom polskiej psychopa
tologii. Fakt ten musi budzić co najmniej zdziwienie. Wprawdzie istnieją 
wartościowe opracowania z zakresu dziejów polskiej psychiatrii i opieki 
nad chorymi umysłowo (m.in. Łyskanowski, 2000; Nasierowski, 2005; 
Urbanek, 2001), ale podnoszone w nich zagadnienia mają charakter 
ściśle medyczny bądź organizacyjnotechniczny, fundamentalne problemy 
zaś dotyczące teorii i istoty zaburzeń umysłowych, oraz powiązane z nimi 
podstawowe kwestie z zakresu szeroko rozumianej antropologii filozo
ficznej i psychologicznej pojawiają się w nich rzadko i zwykle mają 
niewielkie znaczenie. Celem prezentowanych tu badań jest zatem uzu
pełnienie skąpej wiedzy dotyczącej psychologicznej charakterystyki cho
rób umysłowych w dziewiętnastowiecznej psychiatrii polskiej o zapoznane 
i nieznane wątki. 

Historię polskiej psychopatologii omawianego okresu można więc 
z pewnymi zastrzeżeniami nazwać terra incognita. Choć trudno w to 
uwierzyć, jak dotąd, poza artykułem zamieszczonym w „Pamięt
niku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, zatytułowanym 
Rys dziejów Psychiatryi w Polsce (Rothe, 1892), pojawiło się na ten 
temat tylko opracowanie Bilikiewicza i Gallusa (1962) Psychiatria 
polska na tle dziejowym oraz skrótowe omówienie kilku ważniej
szych dat związanych z polską psychiatrią autorstwa Tadeusza Na
sierowskiego (2005), zamieszczone w aneksie do polskiego wydania 
Historii psychiatrii Shortera (2005b). W wymiarze psychologicznym 
znaczenie tych publikacji ogranicza się do przypomnienia pewnych 
faktów z historii psychiatrii. Z pewnością do grona zasłużonych na 
polu polskiej historii myśli psychiatrycznej zaliczyć trzeba: Marcina 
Łyskanowskiego (1963; 1964; 1969; 1970; 1972; 1974; 1990; 2000), 
Tadeusza Nasierowskiego (1987; 1991; 1992; 1998; 2002), Bożenę 
PłonkęSyrokę (1990; 1994; 1998; 1999) oraz Bożenę Urbanek (1994; 



22 23

Cz
ęœ

ć 
I:

  1
. P

o
ls

ka
 m

y
œl

 p
sy

ch
ia

tr
y

cz
na

 w
 X

IX
 w

ie
k

u

1998; 2001; 2008). Należy tu również odnotować wartościową, choć 
nieopublikowaną pracę doktorską Danuty Stommy (1966) Zarys 
rozwoju psychiatrii dziecięcej w Polsce, w warstwie bibliograficznej 
zaś nie do przecenienia okazuje się wielotomowe dzieło Stanisława 
Konopki, ukończone w 1987 roku, zatytułowane Polska bibliografia 
lekarska dziewiętnastego wieku: 1801–1900. Godna odnotowania w tej 
kategorii jest także Bibliografia padaczki 1534–2000. W pracach 
autorów polskich oraz zagranicznych publikujących w Polsce Jerzego 
Majkowskiego (2006). Oprócz tego znaleźć można pojedyncze artykuły 
korespondujące z problematyką rodzimej myśli psychiatrycznej, co 
odnotowane zostanie w zasadniczej części tekstu. Powyżej wymie
nieni autorzy są przedstawicielami historiografii medycyny i z takiej 
perspektywy omawiali oni kwestie związane z polską historią zabu
rzeń psychicznych. Ze strony psychologów zaś nie doczekaliśmy się 
żadnego całościowego opracowania dotyczącego przeszłości polskiej 
psychopatologii (por. BobrowskaNowak, Czarnecki, 1970; Bobrowska
Nowak, 1973; Pieter, 1976; Stachowski, 2004). Wyjątek stanowi tu 
praca Teresy Rzepy i Bartłomieja Dobroczyńskiego (2009), gdzie przy 
udziale autorki niniejszej książki powstał podrozdział poświęcony 
dziejom polskiej psychopatologii. 

Warto zauważyć, że oprócz opracowań z zakresu polskiej historiografii 
medycznej, historii psychologii czy filozofii książka ta wymagała zna
jomości publikacji dotyczących szeroko rozumianych dziejów polskiej 
kultury i mentalności XIX wieku. Pomocne w jej pisaniu okazały się 
teksty z zakresu między innymi historii życia codziennego (Bystroń, 
1993), kwestii kobiecych (Kubat, 2012; Żarnowska i Szwarc, 2006), 
dziejów duchowości (Moszyński, 1967), antropologii (Perzanowski, 
2009), historii seksualności (Krawiec, 2000; Wiślicz, 2004; Żarnowska 
i Szwarc, 2006), higieny (Fleming, 2008), czarownictwa (Pilaszek, 2008; 
Wrzesiński, 2006), masażu (Magiera, 2007), wilkołactwa (Baranowski, 
1981; KempińskaMirosławska, 2010) itp. W tym kontekście należy 
więc z ostrożnością wyrokować, czy dziewiętnastowieczna polska myśl 
psychiatryczna jest „ziemią nieznaną”. 

Cel i projekt 

W efekcie tak sformułowanego planu powstał tekst, który całościowo, 
w szczegółowy sposób przedstawia dzieje polskiej psychopatologii 
XIX wieku. Badania te dalekie są od monograficznego omówienia wą
skiego zakresu historii polskiej psychopatologii. Zgodnie bowiem z za
daniem stawianym analizom w nurcie historii myśli psychologicznej 

ich celem jest zapewnienie spójnego kontekstu specjalistycznym dzia
łom współczesnej psychopatologii. Całościowe przedstawienie począt
ków polskiej psychopatologii stanowi więc próbę połączenia różnych 
obszarów i kierunków obecnej nauki o zaburzeniach psychicznych. 
Takie podejście może pomóc w prześledzeniu, jakie kolejne problemy, 
czy też aspekty nieprawidłowego funkcjonowania psychicznego były 
uwzględniane przez poszczególnych autorów, oraz ułatwić dostrzeżenie 
kluczowych momentów rozwojowych psychopatologii, odzwierciedlają
cych postęp teoretyczny w stosunku do tego, co już zostało w tej dzie
dzinie powiedziane. Zgromadzony materiał badawczy jednak ze względu 
na swoje rozmiary będzie musiał zostać poddany ukierunkowanej se
lekcji, gdyż niemal każdy podrozdział tej książki, odpowiednio rozbu
dowany, mógłby stanowić odrębne studium naukowe.

Podstawowym celem będzie zbadanie, kiedy i w jaki sposób idea zabu
rzeń psychicznych narodziła się w polskiej myśli psychologicznej, oraz 
prześledzenie, jakie formy przybierała w trakcie swego rozwoju. Należy 
od razu podkreślić, że tekst ten nie jest opracowaniem z zakresu histo
rii rodzimej medycyny. Zasadnicze analizy prowadzone w jego ramach 
mają zdecydowanie psychologiczny charakter, to znaczy chodzi w nich 
o wydobycie z historycznej literatury psychopatologicznej (najczęściej 
pisanej przez lekarzy, choć także przez filozofów i duchownych) tych 
wątków, które w dobie psychologii naukowej stały się integralną częścią 
takich jej subdyscyplin teoretycznych i stosowanych, jak psychologia 
kliniczna, psychologia zaburzeń czy psychoterapia. 

Cała część druga – najobszerniejsza w niniejszej książce – poświęcona 
jest problematyce melancholii. Takie rozłożenie akcentów podyktowane 
zostało wieloma czynnikami, o których piszę szerzej w Studium melan-
cholii. W tym miejscu warto jedynie zauważyć, że melancholia – przez 
wieki utożsamiana z obłędem per se – zdaje się czymś najbliższym ogólnej 
kategorii choroby psychicznej. W związku z tym prześledzenie psycho
logicznej charakterystyki choroby umysłowej w dziewiętnastowiecznej 
psychiatrii polskiej wydaje się silnie korespondować z dziejami dyskur
sywnego myślenia o zadumie. Poświęcenie zasadniczej części problematyce 
melancholii jest też uzasadnione faktem, że polscy autorzy rzadko teorety
zowali na temat choroby umysłowej w ogóle. Koncentrowali się raczej na 
poszczególnych rodzajach zaburzeń psychicznych, a swe ogólne refleksje 
nad obłędem wyrażali właśnie poprzez prezentację poglądów na temat 
zadumy. Konkurencję dla idei melancholii niewątpliwie stanowiła inna 
szeroko rozpatrywana choroba duszy – histeria, w rodzimej literaturze 
nazywana również maciennictwem. Pamiętając, że polscy psychiatrzy 
omawianego okresu pisali też o innych rodzajach chorób umysłowych, 




