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THE RISE AND FALL  
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Abstract. This article reveals previously unknown facts about the life of Edwin 
Katzenellenbogen (1882-1957). He wrote his dissertation in psychology under the su-
pervision of Wilhelm Wundt. From 1907 to 1915, Katzenellenbogen lived in the United 
States, where he was a lecturer at Harvard University and worked in hospitals as  
a clinical psychologist. The most known episode of his life is his stay in Buchenwald 
Concentration Camp. He was an inmate, yet he worked as a physician there. After the 
Second World War, he was sentenced for life imprisonment by Dachau Trials. The 
reasons for his abandonment of his academic career, as well as for a perceived decline 
in his morality, remain unknown. 
 

 
Druga wojna światowa zmieniła bieg historii dwudziestego wieku. W warun-
kach wojennych i okupacyjnych ujawniły się, w nieznanym dotąd nasileniu, 
zachowania ludzkie, które trudno ocenić, kierując się wyłącznie standardami 
etycznymi. Nawet w środowisku lekarzy i uczonych przewaŜały postawy wy-
nikające z relatywizmu moralnego. Przyjmował je takŜe Edwin Katzenellen-
bogen – psycholog wywodzący się z Polski i krótko związany z nauką amery-
kańską. W ciągu ostatniej dekady poświęcono mu kilka tekstów, przedsta-
wiając jego Ŝycie i czyny w negatywnym świetle (Greene, 2003; Black, 2004; 
Nevins, 2009). Wspomniane opracowania dotyczą głównie przedostatniego 
etapu Ŝycia Katzenellenbogena, jego niejasnej roli w obozie koncentracyjnym 
w Buchenwaldzie oraz późniejszego procesu przeciwko niemu jako zbrodnia-
rzowi. Jednak autorzy przywołanych prac nie dysponowali materiałami do-
kumentującymi całość Ŝycia Katzenellenbogena. Patrząc z perspektywy 
wszystkich zdarzeń, w które był uwikłany, nie moŜna dokonać jednoznacznego 
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osądu tej postaci. Wydaje się bowiem, Ŝe w jego przypadku mamy do czynienia 
z zaburzeniami osobowości, które popychały bieg jego Ŝycia w kierunku aspo-
łecznym i kryminalnym1. 2 

POCHODZENIE I STOSUNKI RODZINNE 

Edwin Władysław Katzenellenbogen (uŜywał teŜ nazwisk: Katzen-Ellenbogen, 
Ellenbogen, Bogen oraz imion w wersji „Edwin Maria”, podobno na cześć 
Matki Boskiej, którą uwaŜał za swoją patronkę) urodził się 22 maja 1882 roku 
w Stanisławowie (Galicja). Pochodził ze zasymilowanej rodziny Ŝydowskiej. 
Jego ojciec, Leopold, urodził się w miasteczku Tłumacz. Jako doktor praw 
prowadził kancelarię adwokacką w Stanisławowie oraz pełnił funkcję członka 
Rady Dyscyplinarnej cesarsko-królewskiego Sądu Krajowego we Lwowie. 
Matka – Luiza – pochodziła z rodziny prawniczej (Liss). Była przewlekle chora 
i przez większą część Ŝycia przebywała w zakładach psychiatrycznych, głównie 
w Kulparkowie koło Lwowa.  

Edwin Katzenellenbogen był jedynakiem. Najpierw pobierał nauki  
w domu, pod opieką prywatnego nauczyciela. Potem uczył się w gimnazjum  
w Stanisławowie. Według niezweryfikowanych danych, uzyskał świadectwo 
dojrzałości w Gimnazjum Franciszka Józefa I we Lwowie, w roku 1900. Jego 
nazwiska nie ma jednak w szczegółowym wykazie uczniów tego gimnazjum 
(Białynia-Chołodecki, 1909). Następnie studiował (semestr) filozofię na Uni-
wersytecie we Lwowie. Jego mentorem był Kazimierz Twardowski, który póź-
niej przyjął go do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W roku 1901 Kat-
zenellenbogen przeniósł się na Uniwersytet Lipski. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie studiował tam Władysław Witwicki, który w liście (z 27 kwietnia 
1902) pisał do Twardowskiego: 

 
Byłem wczoraj na wstępnym, pierwszym posiedzeniu w laboratorium Wundta. 
Jest tam 13 prac w toku, a około 30 kilku ludzi bierze w nich udział. Tematy  
z optyki i akustyki [...]. Z Polaków jest p. Katzenellenbogen, krewny Oskara 
K[atzenellenbogena] z Lwowa i ja. Niedawno był tu jakiś jezuita z Chyrowa2 [...] 
(Rzepa, 1991, s. 31; 1999, s. 11-12). 3 

                                                 

1 Jeśli nie podaję źródła, to informacje pochodzą z akt zebranych przez FBI i wy-
wiad brytyjski M.I. 5, których kopie uzyskałem z archiwów NARA (USA) oraz brytyj-
skiego The National Archives (Kew, Richmond, Surrey). Wykorzystałem takŜe (m.in.) 
zbiory następujących instytucji: Harvard University Archives (Cambridge, MA), NARA 
(Northeast Region, Waltham), National Archives at College Park (College Park, MD), 
Národní archiv w Pradze (Czechy) oraz Státní oblastní archiv v Plzni (Pilzno, Czechy). 
W tym miejscu składam podziękowania Pani mgr Marii Bölling za pośrednictwo  
w kwerendach w Niemczech, Panu Janowi Åge Habberstad za wskazówki dotyczące 
wątków norweskich oraz mojemu synowi – Aleksandrowi K. Domańskiemu – za pomoc 
w tłumaczeniu tekstów. 

2 Niewątpliwie Witwicki pisał o ks. Stanisławie Kobyłeckim (1864-1939), jezuicie  
z Chyrowa, który z Lipska wyjechał do Getyngi i Fryburga. W roku 1905 powrócił  
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Jak wynika z Ŝyciorysu, który Katzenellenbogen (1907a) zamieścił w swej 
rozprawie doktorskiej, w Lipsku uczęszczał na zajęcia z filozofii i medycyny. 
Wykłady prowadzili między innymi: Karl Gotthard Lamprecht (historia), Otto 
Heinrich Wiener (fizyka), Johannes Wislicenus (chemia), Wilhelm Friedrich 
Pfeffer (botanika), Wilhelm His (anatomia), Karl Ewald Konstantin Hering 
(fizjologia) i Wilhelm Wundt (psychologia). Studia zakończył po sześciu seme-
strach, wypisując się zimą 1904 roku z metryki uniwersyteckiej. Po trzech 
latach powrócił do Lipska, aby je dokończyć; 4 czerwca 1907 roku złoŜył koń-
cowe egzaminy (rigorosum). Sfinalizował równieŜ rozprawę doktorską, która 
najpierw ukazała się w formie ksiąŜkowej, a nieco później jako rozprawa w re-
dagowanych przez Wundta Psychologische Studien (Katzenellenbogen, 1907a, 
1907b). Przedstawił w niej wyniki badań nad adaptacją wzroku do ciemności. 
Promotorem pracy był Wundt, a ko-promotorem – Theodor des Coudres, zaj-
mujący się zagadnieniami fizyki teoretycznej. Katzenellenbogen uzyskał sto-
pień doktora filozofii.  

śYCIE PRYWATNE I KARIERA.  
DO WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ 

Prawdopodobnie w czasie studiów Katzenellenbogen poznał młodszą o pięć lat 
Amerykankę, Marię Pierce, która – uzdolniona muzycznie – studiowała w lip-
skim konserwatorium, a przedtem (od piętnastego roku Ŝycia) uczyła się w ka-
tolickim kolegium l’Institut de l’Assomption w ParyŜu. Była córką sędziego  
z Bostonu, Edwarda Petera Pierce’a, i kuzynką znanego rzeźbiarza francusko- 
-amerykańskiego – Gastona Lachaise. Zaręczyli się w roku 1904. W lipcu 1905 
roku Katzenellenbogen przepłynął statkiem SS. Kaiser Wilhelm z Bremy do 
Nowego Jorku, a 29 sierpnia poślubił w Fitchburgu Marię Pierce. W akcie 
ślubu jego zawód określono jako „doktor medycyny i filozofii”. Nie ulega wąt-
pliwości, Ŝe taką profesję podyktował – mijając się z prawdą – pan młody. Po 
ślubie małŜonkowie powrócili do Europy. Mieszkali w Lipsku, Budapeszcie  
i Wiedniu (Carr, Christmann, 1985). Niedługo po tym, jak Katzenellenbogen 
rzeczywiście uzyskał stopień doktorski, powrócili do Stanów; w drugiej poło-
wie czerwca 1907 roku przypłynęli z Cuxhaven na statku „America”. W ru-
bryce „zawód” (na liście okrętowej) Katzenellenbogen podał tym razem „wy-
dawca i dziennikarz”.  

Jak pisze Greene (2003), Katzenellenbogen pracował początkowo jako 
wolontariusz w nowojorskim szpitalu Bellevue, a następnie w Children’s Men-
tal Hospital na Randall's Island. Zapewne z poręczenia swego teścia, rozpoczął 
karierę zawodową w New Jersey, a potem w Bostonie. Od stycznia 1908 do (co 
najmniej) października 1910 roku był zatrudniony jako assistant physician  
w Danvers State (Insane) Hospital w Hathorne. W tym czasie bezprawnie 
przedstawiał się jako doktor medycyny (Wallin, 1960), między innymi w arty-

                                                 

i obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Wundta („Doktorat O. Kobyłeckie-
go” (1905). Nasze Wiadomości, nr 1, s. 562-563). 
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kułach zamieszczonych w pismach Epilepsia i Journal of Abnormal Psycho-
logy (Katzenellenbogen, 1911, 1912, 1913). 

Edwin Katzenellenbogen pojawił się teŜ w murach Uniwersytetu Har-
wardzkiego i był związany z tą uczelnią od roku 1908 – jako fellow for research 
in logic. Z początkiem 1909 roku powierzono mu prowadzenie wykładów z psy-
chopatologii. Zajęcia trwały półtorej godziny tygodniowo. Przez trzy tygodnie 
kaŜdego miesiąca Katzenellenbogen wykładał w sali Laboratorium Psycholo-
gicznego w Emerson Hall, natomiast raz na miesiąc studenci dojeŜdŜali do 
Danvers Insane Hospital w Hathorne, gdzie prowadził ćwiczenia połączone  
z klinicznymi demonstracjami przypadków. Specjalna uwaga słuchaczy kiero-
wana była na prawne aspekty psychopatologii („Instruction by doctors of phi-
losophy”, 1909). Zajęcia zakończył w 1910 roku. Trzeba tu zaznaczyć, Ŝe 
Katzenellenbogen prowadził wykłady na Wydziale Filozoficznym (Faculty of 
Arts and Sciences), nie zaś – jak wielokrotnie błędnie o tym pisano – w szkole 
medycznej (Harvard Medical School). 

W tym samym czasie Katzenellenbogen włączył się aktywnie w działal-
ność Boston Society of Psychiatry and Neurology. W październiku 1909 roku 
miał tam odczyt pt. The psychopathic personality, natomiast w marcu 1910 
wystąpił z referatem na temat The exposure of simulation by association expe-
riments. We wrześniu 1909 roku, w Clark University, odbyła się słynna konfe-
rencja psychologiczna i pedagogiczna, z udziałem Sigmunda Freuda, Carla  
G. Junga i Sandora Ferenczi (Evans, Koelsch, 1985). Wśród ówcześnie zna-
nych psychologów amerykańskich, którzy pozowali do zbiorowej fotografii 
uwieczniającej wizytę ojca psychoanalizy w Stanach Zjednoczonych, znalazł 
się takŜe Edwin Katzenellenbogen. Trudno dziś powiedzieć, czy ustawienie 
uczestników konferencji miało jakieś znaczenie co do ich waŜności, tym nie-
mniej Katzenellenbogen stoi w drugim rzędzie, w centrum, tuŜ za G. S. Hal-
lem, który przewodniczył tej konferencji. Fotografia, stanowiąca bardzo waŜny 
dokument najwcześniejszych osobistych kontaktów Freuda z psychologami 
amerykańskimi, jest reprodukowana między innymi w pracy Ross (1972) oraz 
Taylor (2000).  

W tym samym roku Katzenellenbogen nawiązał kontakt z Cliffordem  
W. Beersem, proponując mu przetłumaczenie jego głośnej ksiąŜki pt. A mind 
that found itself na język niemiecki. Beers przystał na tę propozycję. W paź-
dzierniku Katzenellenbogen deklarował, Ŝe ma juŜ przetłumaczoną połowę 
pracy (Dain, 1980). Jednak ten przekład nigdy nie ujrzał światła dziennego,  
a ksiąŜkę Beersa przetłumaczył na język niemiecki Otto Reuter (w 1940 roku).  

Odwołując się do późniejszych zeznań Katzenellenbogena, wielu autorów 
podaje, Ŝe w roku 1910 rozmawiał z gubernatorem stanu New Jersey na temat 
wprowadzenia prawa nakazującego sterylizację kryminalistów, epileptyków  
i nieuleczalnie chorych. Przykładem, na który się powoływał, było wprowadze-
nie takich przepisów w 1907 roku w stanie Michigan (Trumpbour, 1989).  

Aktywność naukowa Katzenellenbogena zwróciła uwagę Jamesa McKeena 
Cattella, który zamieścił poświęconą mu notę w prestiŜowej serii pt. American 
men of science (1910). Zawarte w niej informacje opierały się zapewne na kwe-
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stionariuszu wypełnionym przez Katzenellenbogena. Między innymi podał on, 
jakoby w roku 1905 uzyskał stopień doktora medycyny w Lipsku. Odnotował 
takŜe swoje członkostwo w kilku towarzystwach naukowych: we wspomnia-
nym Boston Society of Psychiatry and Neurology, Leipzig Philosophical So-
ciety oraz w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Polskim Towarzystwie 
Filozoficznym. Ponadto wskazał na psychologię, psychopatologię i psychiatrię 
jako na dziedziny swoich zainteresowań. 

W listopadzie 1910 roku Katzenellenbogen wystąpił o przyznanie mu 
obywatelstwa amerykańskiego. Petycję skierował do Biura Imigracji i Natu-
ralizacji w Nowym Jorku. Naturalizację uzyskał 13 lutego 1911 roku.  

Kolejnym miejscem pracy Katzenellenbogena była instytucja “The New 
Jersey State Village for Epileptics at Skillman”, w której (w sierpniu 1911 
roku) objął stanowisko dyrektora „laboratorium psychopatologicznego” (Wal-
lin, 1960). W Skillman przedstawiał się jako psycholog kliniczny. Pracę za-
kończył w grudniu 1912 roku. Nevins (2009) cytuje opinię sporządzoną przez 
jego przełoŜonego i zawartą w aktach personalnych. Został w niej oceniony 
jako uchylający się od obowiązków i kontestujący polecenia słuŜbowe oraz 
posiadający „dezorganizatorski umysł”, a takŜe – jako ktoś zdolny do pierw-
szorzędnej pracy, lecz cechujący się brakiem pilności.  

W lutym 1913 roku Katzenellenbogen podjął obowiązki research worker  
w New Jersey State Hospital w Trenton (Wallin, 1960). Było to ostatnie stałe 
zajęcie w jego Ŝyciu. Warto odnotować, Ŝe w Trenton, 20 maja 1912 roku, uro-
dził się jego syn – Jan.  

Ostatnim zarejestrowanym wystąpieniem naukowym Katzenellenbogena 
był referat pt. Contribution to the problem of idiopathic epilepsy, part first, 
który przedstawił w czerwcu 1913 roku na konferencji American Association 
for the Study of the Feeble-Minded w Lapeer (Michigan). Od tej pory aŜ do 
schyłku lat pięćdziesiątych brakuje dowodów na to, aby brał jakikolwiek 
udział w przedsięwzięciach naukowych. 

Friedlander (2001) uwaŜa, Ŝe prace Katzenellenbogena – drukowane  
w czasopiśmie Epilepsia w latach 1911-1913 – były pionierskim i oryginalnym 
przyczynkiem do psychologicznych badań nad epilepsją. Katzenellenbogen 
skrytykował w nich modę, jaka panowała w tym czasie w Stanach Zjednoczo-
nych, na bezkrytyczne stosowanie testów Bineta-Simona do badań populacji 
normalnej i zaburzonej. Poszukiwał sposobów pozwalających na ocenę po-
ziomu inteligencji dzieci chorych na epilepsję, a takŜe próbował ustalić, od 
czego zaleŜy zróŜnicowanie inteligencji wewnątrz tej grupy. Na bazie znanych 
testów zamierzał stworzyć metodę psychologiczną umoŜliwiającą diagnozowa-
nie epilepsji. Zakładał, Ŝe zaburzenia towarzyszące tej chorobie dają specy-
ficzny obraz deficytów intelektualnych. W jednym z artykułów pisał, iŜ taką 
metodą mogą być opracowane przez niego próby oparte na teście Kraepelina, 
polegające na dodawaniu cyfr i ich zapamiętywaniu. W kolejnej pracy pro- 
ponował na przykład metodę polegającą na dopasowywaniu figur do otworów  
w drewnianej tablicy oraz brakujących elementów w układankach obrazko-
wych. Doszedł do wniosku, Ŝe takie metody – w przeciwieństwie do testu 
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Bineta-Simona – nie zaleŜą od wcześniejszej edukacji i dlatego mówią więcej  
o rzeczywistym poziomie inteligencji. 

POWRÓT DO EUROPY.  
OKRES MIĘDZYWOJENNY 

W styczniu 1915 roku Katzenellenbogen (wraz z Ŝoną i synem) udał się do 
Europy z zamiarem odwiedzin galicyjskiej rodziny. W lutym dotarł do Kijowa  
i pozostał tam przez dłuŜszy czas, podając się za lekarza. W tym samym roku 
po raz pierwszy jego nazwisko zostało powiązane z kimś, kto łamie prawo  
i jest oszustem. Z Katzenellenbogenem zetknął się bowiem literat i publicysta 
– Józef Białynia-Chołodecki, który wraz z grupą intelektualistów został  
(w czerwcu 1915 roku) wywieziony ze Lwowa do Kijowa przez wycofujące się  
z Galicji wojsko rosyjskie. Więźniowie, jako „zakładnicy wojenni”, byli począt-
kowo przetrzymywani w bardzo złych warunkach. Nic więc dziwnego, Ŝe pró-
bowali na wszelkie sposoby poprawić swoje połoŜenie. Białynia-Chołodecki 
(1930, s. 36-37) opisał takie wydarzenie: 

 
Zjawił się w tym czasie w domu więziennym niejaki Edwin Katzenellenbogen, syn 
adwokata z Stanisławowa, naturalizowany, rzekomo, w Stanach Zjednoczonych  
i wysłany stamtąd do Kijowa w charakterze naczelnika misji Amerykańskiego 
Czerwonego KrzyŜa. Rozprawiał on o wpływach swoich u władz rosyjskich, czynił 
nam ponętne obietnice i obiecał, przy sposobności projektowanej podróŜy przez 
Rumunię do Austrii przewieźć nasze listy do rodzin, nie mniej ułatwić nam otrzy-
manie odpowiedzi. Jeneralski uniform, jakim się posługiwał, był niejako widomym 
potwierdzeniem prawdziwości słów i obietnic jego. Niebawem doznaliśmy przykre-
go rozczarowania. Naczelnik misji amerykańskiej popadł pod zarzut przestępstw, 
wszedł w konflikt z władzami rosyjskimi, a w końcu został, jak to czytaliśmy  
w czasopismach, uwięziony przez władze austriackie. 
 
Więcej światła na tę sprawę rzucają materiały dotyczące Edwina Katze-

nellenbogena, zebrane przez agentów FBI oraz M. I. 5. Okazuje się, Ŝe w Ame-
ryce pozostawił po sobie opinię oszusta wyłudzającego pieniądze i niewypła-
calnego dłuŜnika. Zachowywał się jak ktoś zupełnie niewiarygodny, wmawia-
jąc na przykład nieznajomym, iŜ jest muzykiem powiązanym z (Boston) Me-
tropolitan Opera Company. Z raportów wynika równieŜ, Ŝe powodem konfliktu 
z władzami rosyjskimi było to, iŜ Katzenellenbogen nie płacił czynszu za apar-
tament, który wynajmował w Kijowie. Ponadto podejrzewano go o szpiegostwo 
na rzecz Niemiec. Zdesperowana Ŝona zwróciła się po pomoc do rodziny. Po-
moc tę otrzymała i w drugiej połowie 1915 roku wróciła wraz z synem do Sta-
nów Zjednoczonych. 

Afera, o której wspominał Białynia-Chołodecki, miała miejsce w Wiedniu 
w sierpniu 1916 roku, gdzie Katzenellenbogen zamieszkiwał przez kilka mie-
sięcy. PoŜyczył on większą sumę pieniędzy od pewnej kobiety, rzekomo w celu 
wymiany na dolary po korzystnej cenie, po czym pieniądze zdefraudował. Za 
ten czyn przesiedział w areszcie, gdzie w nieudolny sposób próbował popełnić 
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samobójstwo. Ostatecznie został wydalony z monarchii. Zdarzenie zostało opi-
sane przez większość dzienników austriackich, najobszerniej w gazecie Neue 
Freie Presse („Schwindel mit wertlosen Dollars”, 1916).  

Z początkiem roku 1917 Katzenellenbogen pojawił się w Holandii. Miesz-
kał w róŜnych hotelach w Hadze. Podawał się za amerykańskiego korespon-
denta wojennego, który przez sześć miesięcy przebywał na froncie niemieckim. 
Próbował zdobyć zapomogę finansową w amerykańskim konsulacie w Am-
sterdamie. Jego towarzyszką była Amelia Paessens, Ŝona niedoszłego praw-
nika z Kolonii. Para została wzięta „pod lupę” przez wywiad brytyjski M.I. 5, 
jako podejrzana o szpiegostwo. Tymczasem Edwin wykradł i sprzedał biŜute-
rię swej przyjaciółki. Kiedy sprawa wyszła na jaw, wyjechał do Rotterdamu, 
gdzie próbował handlować materiałami dentystycznymi. Pewnego dnia prze-
dawkował morfinę i trafił do szpitala. Przez jakiś czas utrzymywał się tylko 
dzięki pomocy ze strony lokalnego oddziału Armii Zbawienia. Podobno twier-
dził, Ŝe jest agentem w słuŜbie brytyjskiej. W połowie stycznia 1918 roku 
został aresztowany przez policję holenderską i internowany w Alkmaar (Camp 
Bergen), w obozie dla osób politycznie niepoŜądanych, gdzie przebywał do 
końca I wojny światowej. Po wyjściu z obozu Katzenellenbogen wyjechał do 
Niemiec. Mieszkał głównie w Berlinie. W tym czasie chciał wyjaśnić swój sta-
tus i powrócić do Stanów Zjednoczonych, lecz na to nie uzyskał zgody.  

W kwietniu 1919 roku doszło do tragicznego wypadku, który – wedle póź-
niejszych zeznań Katzenellenbogena – zawaŜył na jego dalszym Ŝyciu. Nie-
spełna siedmioletni syn Jan przebywał u dziadków, w luksusowym kondomi-
nium „Stoneholm” w Brookline koło Bostonu. Wskutek ich nieuwagi wypadł 
przez okno i poniósł śmierć na miejscu. Katzenellenbogen dowiedział się o tym 
z telegramu, który odebrał w Holandii podobno wówczas, gdy czynił stara- 
nia o powrót do Stanów Zjednoczonych. Wstrząśnięty tym faktem, myślał  
o odebraniu sobie Ŝycia, lecz ostatecznie postanowił, Ŝe juŜ nigdy nie wróci do 
Stanów. Tragedia wywarła takŜe fatalny wpływ na jego Ŝonę, która popadła  
w depresję.  

W grudniu 1919 roku odbyła się w sądzie w Dedham sprawa rozwodowa 
między Edwinem i Marią Katzenellenbogen, z jej powództwa. Jak podała bo-
stońska prasa („Katzenellenbogens in divorce court”, 1919), przyczyną rozpa-
du małŜeństwa była zdrada. Jako dowód posłuŜył wyciąg z rejestru hotelowe-
go w Nowym Jorku, gdzie podobno rok wcześniej Katzenellenbogen zameldo-
wał się z przyjaciółką jako „Mr and Mrs Davision”. ChociaŜ małŜeństwo było 
rzeczywiście w stanie rozpadu, to ów dowód był prawdopodobnie sfabryko-
wany, poniewaŜ Edwin Katzenellenbogen od kilku lat przebywał w Europie.  

W Niemczech Katzenellenbogen znalazł sobie nowe źródło utrzymania. 
Wykorzystując powojenną sytuację gospodarczą, kupił willę w Zehlendorf  
i urządził w niej pensjonat dla zamoŜnych cudzoziemców. Udało mu się prze-
konać wielu gości, Ŝe moŜe im pomóc korzystnie ulokować pieniądze. Wynajął 
pomieszczenia przy Lützowstraße, gdzie prowadził biuro kilku fikcyjnych 
firm. Przykładowo, jedną z nich był „Instytut Piękna” oferujący kobietom za-
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biegi poprawiające urodę. Działał takŜe jako oszust matrymonialny. Posługu-
jąc się nazwiskiem „Dr. Rießer”, uwiódł i wykorzystał finansowo kilka kobiet.  

W Berlinie poznał Ŝonę holenderskiego sekretarza stanu w ministerstwie 
kolonialnym – Gudrun Bergliot van Brink i wywarł na nią tak duŜy wpływ, Ŝe 
zostawiła swego męŜa. Jesienią 1920 roku zamieszkała w jego willi, w Zehlen-
dorf. Z tego związku (w roku 1922) urodziła się córka – Wanda. Ojciec jego 
przyjaciółki, Hans Kunig, był budowniczym i architektem w norweskim 
Trondheim, załoŜycielem oraz właścicielem pierwszego kina w tym mieście. 
Katzenellenbogen wyłudził od niego duŜą sumę pieniędzy, obiecując poślubie-
nie córki. Kłamstwo wydało się wówczas, gdy próbował zarejestrować dziecko 
w urzędzie stanu cywilnego. Okazało się to niemoŜliwe, poniewaŜ nie miał 
ślubu z jego matką.  

Równocześnie do policji zaczęły docierać na niego róŜne skargi. W połowie 
grudnia 1924 roku Katzenellenbogen stanął przed sądem ławniczym w Lich-
terfelde, oskarŜony o fałszowanie dokumentów, kradzieŜe i oszustwa matry-
monialne. CiąŜył na nim takŜe zarzut porwania dziecka, które wywiózł i ukrył 
w Wielkiej Brytanii. Proces został opisany w dzienniku Berliner Tageblatt,  
w artykule pt. „Geniusz kanciarstwa przed sądem” (Blecher, 2006). Katzen-
ellenbogen wyparł się wszystkich zarzucanych mu czynów. Udowadniał mię-
dzy innymi, Ŝe jego związek z Gudrun van Brink powinien być traktowany 
jako małŜeństwo w świetle amerykańskiego prawa (common law), poniewaŜ 
mieszkał z nią przez kilka lat i poniewaŜ wciąŜ uwaŜał się za obywatela USA. 
Twierdził takŜe, iŜ defraudacja pieniędzy powierzonych mu przez klientów 
była wynikiem strat, które poniósł z powodu zmiany niemieckiego prawa fi-
nansowego. Katzenellenbogen został skazany na pięć tygodni więzienia i karę 
grzywny. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, Ŝe włączyła się w nią duńska lite-
ratka, Karin Michaelis, która przyjechała specjalnie do Berlina, aby pomóc 
oszukanej przyjaciółce – Gudrun van Brink. Aferą zainteresowała się równieŜ 
inna skandynawska pisarka – noblistka Selma Lagerlöf, która deklarowała 
nawet, Ŝe napisze opowiadanie oparte na tym wydarzeniu. Proces relacjono-
wały gazety z całego świata, równieŜ – The New York Times („Friends of Tril-
by nab M. Svengali”, 1924). Natomiast Katzenellenbogen poznał niebawem 
nową towarzyszkę Ŝycia, Olgę Pilat, z którą się związał na kilkanaście lat.  

W roku 1926 utracił amerykańskie obywatelstwo. Jako powód w wyroku 
sądowym podano, Ŝe w lutym 1915 roku wyjechał do Europy i od tego czasu 
nie zamieszkuje w USA. Katzenellenbogen – zawiadomiony za pośrednictwem 
Konsulatu Stanów Zjednoczonych o tej decyzji – wysłał telegram do sądu  
w Bostonie, w którym deklarował powrót do Stanów Zjednoczonych w celu 
wyjaśnienia całej sprawy. Nigdy jednak do tego nie doszło. Rok później władze 
akademickie Uniwersytetu w Lipsku wszczęły postępowanie z zamiarem ode-
brania mu stopnia doktora z uwagi na niegodne zachowanie. Stopień ten utra-
cił ostatecznie w roku 1937 z powodu Ŝydowskiego pochodzenia. 

Edwin przebywał w stolicy Niemiec do połowy lat trzydziestych. W latach 
1931-1934 figuruje jako „Dr Edwin Ellenbogen” w berlińskich ksiąŜkach adre-
sowych, zamieszkując kaŜdego roku pod innym adresem. Tym razem jego pro-
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fesja została określona jako „syndyk”. W roku 1935 Katzenellenbogen był po-
nownie sądzony w Berlinie za kolejne oszustwa i fałszowanie dokumentów. 
Został skazany na pół roku więzienia, a po odsiedzeniu kary – wydalony  
z Niemiec. Przeniósł się więc do Czechosłowacji i przebywał w modnych kuror-
tach, zwłaszcza w Mariańskich Łaźniach (Marienbadzie). W sierpniu 1937 
roku stanął przed Sądem Krajowym w Chebie jako oskarŜony (między innymi) 
o bezprawne prowadzenie praktyki lekarskiej. Po procesie wyjechał do Pragi, 
gdzie mieszkał do wybuchu II wojny światowej wraz z córką Wandą i Olgą 
Pilat. Do kartoteki meldunkowej podał: „lekarz i profesor uniwersytecki”. 
Znalazł tu nowe źródło dochodu – tym razem obiecywał obywatelom czeskim 
narodowości Ŝydowskiej, którzy wcześniej wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, 
Ŝe pomoŜe im wydostać członków rodziny z zajętej przez faszystów Czechosło-
wacji. Pobierał od nich pieniądze, lecz spraw nie załatwiał, tłumacząc się licz-
nymi przeszkodami. 

W połowie września 1939 roku Katzenellenbogen opuścił Pragę z zamia-
rem powrotu do Stanów Zjednoczonych. Wyjechał do Włoch. Mieszkał w Bor-
dighera, Santa Margherita Ligurie oraz często przebywał w Monte Carlo. Je-
sienią 1939 roku wysłał list do rodziny byłej Ŝony w Bostonie, w którym kłam-
liwie zrelacjonował swoje losy po opuszczeniu Stanów Zjednoczonych. Uczynił 
to w celu uzyskania obywatelstwa amerykańskiego dla córki. W liście pojawiło 
się kilka zdań na temat jego działalności naukowej, którą jakoby z powodze-
niem kontynuował: 

 
Cztery lata temu wyjechałem z Niemiec i prowadzę dobre Ŝycie jako lekarz i tłu-
macz ksiąŜek z i na język angielski [...] opublikowałem takŜe kilka artykułów  
o treści medycznej (Kopia listu zarejestrowanego przez wywiad brytyjski). 
 

DALSZE LOSY. 
DRUGA WOJNA ŚWIATOWA 

Z początkiem 1940 roku Katzenellenbogen osiadł we Francji. W tym samym 
czasie jego córka została aresztowana w Marsylii, z podejrzeniem współpracy  
z niemieckim SD. W ślad za nią Francuzi zatrzymali Edwina, lecz wkrótce go 
uwolnili. Podobno działał w Châteauroux i w Bourges jako współpracownik 
francuskiego wywiadu wojskowego (DB – Deuxième Bureau, tj. Drugie Biuro 
Sztabu Generalnego). W maju 1941 roku przybył do ParyŜa, gdzie utrzymywał 
się głównie ze spekulacji na „czarnym rynku”. Został zatrzymany przez AST 
(Abwehr Leitstelle) i osadzony na kilka miesięcy w więzieniu w Fresnes. TuŜ 
po zwolnieniu z więzienia, 19 lutego 1943 roku ponownie aresztowało go pary-
skie gestapo. Podejrzewa się, Ŝe w trakcie śledztwa zdradził posiadane infor-
macje na temat DB. We wrześniu 1943 roku został wysłany do obozu koncen-
tracyjnego w Buchenwaldzie. 

Pobyt w KL Buchenwald jest najdokładniej opisanym epizodem z Ŝycia 
Edwina Katzenellenbogena (Black, 2004; Greene, 2003). Stanowi teŜ podstawę 
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oceny moralnej jego postępowania, zastosowaną przez badaczy historii II woj-
ny światowej. Katzenellenbogena zarejestrowano w aktach Sipo Paris jako 
obywatela USA, z zawodu lekarza. Otrzymał status więźnia politycznego. Zo-
stał przydzielony do tzw. Małego obozu (Klein Lager) w charakterze więźnia 
funkcyjnego (pomocnik lekarza). Jego głównym zadaniem było sprawowanie 
opieki nad osadzonymi w obozie, aby jak najdłuŜej wykorzystywać ich do pra-
cy przymusowej. Więźniowie przypisywali mu okrucieństwo, szczególnie ra-
Ŝące wobec osób narodowości francuskiej. Podobno sprawdzał na nich swoje 
teorie „rasowe”, które zakładały, Ŝe kaŜda nacja jest podatna na inne rodzaje 
chorób, np. Francuzi mieli najczęściej zapadać na choroby gardła, błonicę  
i płonicę. Aby ich zahartować, zlecił ćwiczenia fizyczne wykonywane nago, na 
mrozie. Okradał paczki przysyłane do więźniów, handlował lekami i selekcjo-
nował osadzonych do pseudomedycznych eksperymentów przeprowadzanych 
przez niemieckich lekarzy. Ponadto współpracował z SS-manami, zyskując 
przez to róŜne przywileje (lepsze wyŜywienie, moŜliwość noszenia cywilnego 
ubrania), a takŜe leczył ich z dolegliwości psychicznych, stosując psychotera-
pię i analizę snów. Zdołał wyleczyć z bezsenności kilku członków załogi obozu. 
JednakŜe niektóre jego czyny – choć godne potępienia – pomogły ocalić kilku-
dziesięciu młodych ludzi od śmierci. PoniewaŜ był zwolennikiem eugeniki, 
uratował ich poprzez zakwalifikowanie jako „materiał” na Volksdeutschów. 

Po wyzwoleniu obozu przez wojska alianckie (w kwietniu 1945 roku) Kat-
zenellenbogen właściwie się nie ukrywał. Pracował nawet przez pewien czas 
prawdopodobnie w American Medical Corps. Jednak wskutek śledztwa pro-
wadzonego przeciwko załodze obozu w Buchenwaldzie znalazł się na liście 
osób poszukiwanych. W drugiej połowie września 1945 roku „Radio-Luxembo-
urg” podało, Ŝe został ujęty w Marburgu. Stanął przed Amerykańskim Trybu-
nałem Wojskowym w Dachau i był sądzony w procesie United States v. Josias 
Prince zu Waldeck et al., który trwał od 11 kwietnia do 14 sierpnia 1947 roku. 
Katzenellenbogen został skazany na karę doŜywocia, którą w roku 1948 za-
mieniono na piętnaście lat więzienia. W roku 1950 wyrok skrócono do dwuna-
stu, a następnie – do sześciu lat. Na złagodzenie kary wpłynął jego podeszły 
wiek oraz stan zdrowia, zwłaszcza kłopoty z układem krąŜenia. Karę odsia-
dywał w więzieniu wojskowym w Landsbergu a. d. Lahn; 26 września 1953 
roku został zwolniony i wyjechał do Monachium. 

TAJEMNICA OSTATNICH LAT śYCIA 

Największą i dotąd nierozwiązaną tajemnicą okryte były losy Edwina Katze-
nellenbogena po roku 1947. Niektórzy, jak na przykład Greene (2003), błędnie 
spekulowali, Ŝe zmarł w Landsbergu w trakcie odbywania kary, w wyniku 
powaŜnej choroby serca. Właściwie nikt nie zwrócił uwagi na to, iŜ opuścił 
więzienie w roku 1953, w stabilnym stanie zdrowia. Shamdasani (1990) 
wzmiankuje, nie kojarząc zresztą o kogo chodzi, Ŝe w roku 1955 Katzenellen-
bogen podjął korespondencję z Carlem Gustawem Jungiem. Dotyczyła ona 
niejakiej Frank Miller, dawnej pacjentki Katzenellenbogena, z którą zetknął 
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się w Danvers State Hospital w roku 1909. To właśnie fantazje chorej na schi-
zofrenię „szalonej panny Miller” zainspirowały Junga do przemyśleń na temat 
mitologii i religii, które zawarł w Transformations and symbols of the libido  
z 1912 roku (Charet, 1993). Katzenellenbogen wpadł na trop tych związków 
podczas lektury (wydanej w roku 1952) zrewidowanej edycji dzieła, pt. Sym-
bols of transformation. Wymienił więc z Jungiem kilka listów, w których opi-
sywał swoje doświadczenia z tą pacjentką. Był to ostatni, nieznany epizod na-
ukowy w jego Ŝyciu. Krótko potem Edwin Katzenellenbogen zmarł w Bawarii. 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe Ŝyciorys Edwina Katzen-Ellenbogena naleŜy do 
najbardziej niezwykłych biografii psychologów XX wieku. Wśród uczonych 
polskiego pochodzenia (bo nie moŜna go pozbawić tego miana) była to postać 
niezwyczajna, zasługująca na monografię, którą planuję przygotować. W hi-
storii jego Ŝycia jest wiele luk i zaskakujących zwrotów. NaleŜy mieć nadzieję, 
Ŝe uda się jeszcze trafić na trop materiałów, które pozwolą odpowiedzieć na 
wiele pytań dotyczących jego biografii i sylwetki psychologicznej. Wypada 
tylko się zdziwić, Ŝe nikt ich dotąd nie postawił. Podstawowe pytanie brzmi 
bowiem następująco: czy był on klasycznym przykładem człowieka z zespołem 
Antona Delbrücka, kimś o zaburzonej osobowości, dotkniętym tzw. pseudolo-
gią? Zadaniem kaŜdego historyka nauki jest uchylanie się od formułowania 
jednoznacznych ocen, a obowiązkiem badacza dziejów psychologii jest wręcz 
unikanie ich. Zebrany materiał pozostawiam więc pod rozwagę czytelników – 
z nadzieją, Ŝe pochylą się nad przypadkiem „błądzącego psychologa” ze zrozu-
mieniem i refleksją. 
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