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FRITZ PERLS (1893 – 1970) 

      „Neurotyk to ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, co oczywiste.” (F.S. Perls, Gestalt 

Therapy Verbatim, 1969a, s. 41) 

 „Główną przyczyną leżącą u podstaw tych zaburzeń jest to, że środowisko wymaga od 

człowieka bycia tym kim nie jest; oczekuje aktualizacji ideału, a nie urzeczywistnienia 

samego siebie. Osoba zaczyna się deformować. Następuje odcięcie pewnej części jej 

potencjału, który jako obcy zostaje wyparty i jest projektowany na innych. Osoba uczy 

się natomiast udawać i zachowuje się sztucznie, co wymaga od niej olbrzymiego wysiłku 

związanego z opieraniem się wyłącznie na sobie, co ją całkowicie wyczerpuje przy 

jednoczesnym braku satysfakcji. 

   Wreszcie, ten głęboki rozdźwięk pomiędzy naszą biologiczną i społeczną egzystencją 

prowadzi do kolejnych konfliktów i tworzy „dziury” będące główną charakterystyką 

niekompletnej osobowości.  Niektórym z nas brakuje serca, innym brakuje intuicji, 

jeszcze innym brak nóg, na których można stać, albo brak im genitaliów, pewności, brak 

oczu i uszy.”  

   „Jeśli ktoś ma dziurę, gdzie inni mają oczy, jego oczy projektowane są na otoczenie i 

jego życie staje się życiem pełnym skrępowania, czuje się ciągle prześladowany przez 



myśli, że jest obserwowany, oceniany, podziwiany, oskarżany, itp. Najgorsza dziura, o 

której można sobie pomyśleć jest wtedy, kiedy komuś brakuje uszy. Jest tak w przypadku 

ludzi, którzy cały czas tylko mówią i mówią, i oczekują, że świat ich będzie słuchał. 

Używają oni tego, co mówią inni tylko jako trampoliny do tego, aby znów coś 

powiedzieć - oczywiście dzieje się tak tylko w sytuacji, kiedy są w stanie przynajmniej 

trochę innych usłyszeć. Bo tak naprawdę to nie słuchają nikogo innego jak tylko siebie 

samych; w najlepszym przypadku streszczają treść tego co powiedzieli inni, zatrzymując 

się na poziomie zupełnej pustki intelektualnej.  W rezultacie, napotykamy w naszym 

świecie na szczególny rodzaj polaryzacji: słuchanie versus gotowość do walki. Ludzie, 

którzy słuchają - nie walczą, a ci, którzy walczą nie słuchają. Gdyby tylko walczące 

frakcje w naszym społeczeństwie – pary małżeńskie czy partnerzy w biznesie - otworzyli 

swoje uszy i wysłuchali swoich przeciwników, wrogie nastawienie w naszym 

społeczeństwie i pomiędzy narodami, znacznie by się zmniejszyło. 

   Gdybyśmy tylko zamiast: „Mówię ci, czego ci potrzeba” zaczynali od: „Słucham tego, co 

ty potrzebujesz” - wtedy stworzylibyśmy bazę niezbędną do konstruktywnej debaty.  

   Dotyczy to w jednakowym stopniu naszych konfliktów wewnętrznych jak i sytuacji 

istniejącej zasadniczo na całym świecie. 

  Ale w jaki sposób otworzyć światu uszy i oczy?  Uważam, że moja praca przynajmniej 

w skromny sposób przykłada się do rozwiązania tego problemu, i co za tym idzie może 

przyczynić się do przetrwania ludzkości.”  

(F.S. Perls, „Nota Autorska”, 1969b, str. vi) 

 

1893  Friedrich Salomon Perls urodził się 8 lipca w ubogiej dzielnicy Scheunenviertel  na 

północ od murów miejskich na przedmieściach Berlina, niedaleko obecnego Alexanderplatz, 

w rodzinie ortodoksyjnych żydowskich emigrantów ze wschodniej części Imperium Niemiec.  

   Scheunenviertel - w dosłownym tłumaczeniu dzielnica stodół, powstała jeszcze w XVII 

wieku, kiedy Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm nakazał budowę 27 stodół w bezpośrednim 

sąsiedztwie ówczesnego muru miejskiego.  W tym samym czasie Alexanderplatz był rynkiem 

bydła, do którego funkcjonowania potrzebne były duże ilości siana i słomy. Ponieważ 



przepisy przeciwpożarowe zabraniały przechowywania takich niebezpiecznych materiałów 

w obrębie murów miejskich, stodoły zostały zbudowane poza murem.  

   Od 1737 roku wszyscy berlińscy Żydzi, którzy nie mieli własnego domu, otrzymali rozkaz 

przeniesienia się do Scheunenviertel.  Wprowadzono też nowe prawo, że Żydom wolno było 

wchodzić do miasta tylko przez dwie północne bramy miasta i tym sposobem dzielnica 

zaczęła mieć silne żydowskie wpływy kulturowe i zaczęli osiedlać się tutaj żydowscy 

emigranci ze wschodniej części Imperium Niemiec.  Chociaż stanowili oni w tym czasie tylko 

mniejszość wyróżniali się wyraźnie swoim wyglądem, językiem i zwyczajami religijnymi.  

Oprócz synagogi Heidereutergasse powstały tutaj liczne sklepy, zajazdy i knajpy oraz 

zbudowano też wkrótce dwa żydowskie cmentarze Berlin-Mitte i Schönhauser Allee.  

 

       Po założeniu Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku Berlin stał się największym miastem 

przemysłowym w Europie. Wraz z procesem industrializacji w Scheunenviertel zaczęły 

osiedlać się coraz większe ilości żydowskich przybyszów, którzy ciągnęli do Berlina za 

pracą. W związku z szybkim wzrostem liczby mieszkańców, w małych starych budynkach 

Scheunenviertel zapanował ścisk. Wielu emigrantów znalazło tutaj swój pierwszy dom.  

Wraz z rozwojem Berlina i wzrostem przybyszy ze Wschodu Grenadierstraße stała się w 

główną ulicą ortodoksyjnych wschodnioeuropejskich Żydów a samą dzielnicę zaczęto 

nazywać „gettem z otwartymi bramami”. 

 

    Data urodzenia Fryderyka Perlsa pod koniec XIX wieku i jego żydowskie pochodzenie 

umieszcza go w specyficznym kontekście społeczno-historycznym.  Bernd Bocian, autor 



świetnej książki Fritz Perls in Berlin 1983-1933: Expressionism, Psychoanalysis, Judaism, 

szczegółowo opisał w niej pierwsze 50 lat życia twórcy terapii Gestalt. 

   Bernd Bocian (2010) wymienia w niej m.in. trzy główne sfery czynników ściśle związanych 

z jego urodzeniem w Berlinie w końcu XIX wieku, które miały wpływ na jego życie i poglądy:  

   1. Fritz Perls należał do tzw. generacji frontu. W młodości, pokolenie to doświadczyło 

olbrzymiego ożywienia i niepokoju o swoją przyszłość charakterystycznych dla okresu 

prowadzącym do pierwszej wojny światowej, w trakcie której większość mężczyzn walczyła 

na linii frontu w okopach pełnych trupów, pod ciągłym obstrzałem, zagrożeniem życia, a 

przynajmniej ryzykiem zranienia lub zatrucia gazem bojowym, skąd wrócili zakładać swoje 

rodziny poważnie straumatyzowani tymi doświadczeniami z placu boju. 

   2. Wielu przedstawicieli kulturowej i społecznej awangardy Republiki Waimarskiej, której 

głównym ośrodkiem był wtedy Berlin, pochodziło właśnie z tej „generacji frontu”. Temu 

ruchowi innowatorów udało się na trwałe wpisać nie tylko w historię Niemiec ale całej 

Europy, wprowadzając zmiany w sztuce, muzyce i literaturze, oraz w polityce, otwarcie 

sprzeciwiając się istniejącym instytucjom państwowym i religijnym.  Rozdarte chaotycznymi 

doświadczeniami zniszczonych tradycji i utraconej tożsamości, pokolenie ekspresjonizmu 

starało się stworzyć nowy sens życia, odwołując się do Lebensphilosophie - „filozofii życia”, 

która przeciwstawiała się wrogiemu światu i głosiła indywidualizm oraz Dadaizmu, jako 

anarchicznego kierunku artystyczno-literackiego, jaki całkowicie negował tradycję, 

stanowił protest przeciwko cywilizacji i wojnie, wszelkim ideologiom, instytucjom, normom 

obyczajowym, konwencjom w życiu i sztuce, z którym Fritz Perls związał się za 

pośrednictwem Salomo Friedlandera. To właśnie na gruncie wspólnego rosnącego w 

Berlinie buntu nastąpił prawdziwy sojusz pomiędzy Żydami i Niemcami, dając im iluzyjne 

poczucie przynależności.  

   Na marginesie jeszcze tylko powiem, że Fritz Perls słynął z rebelianckich aktów typowych 

dla dadaistów, którzy najczęściej posługiwali się absurdem, zabawą i dowcipem. 

Przykładem może być tutaj jedna z konferencji, na której poproszono go o wytłumaczenie co 

oznacza psychoterapia egzystencjalna, na co Perls odpowiedział następującym wersem: 

„Nie jestem żadną damą, która puszcza bąki,  

Jestem łajdakiem i miłośnikiem sztuki, 

Jestem tym, kim jestem,  

Pieprzę się, kiedy tylko mogę,  

Jestem Marynarzem Popeye!” 

 

(w ang. „I’m not a lady performing her farts, I’m a scoundrel, a lover of arts, I am who I am, I screw 

when I can, I’m Popeye the Sailor Man”, Jack Gaines, 1979, str. 331) 

      3. Na dodatek, Fritz Perls należał do niewielkiej frakcji freudowskich psychoanalityków o 

lewicowych poglądach politycznych, o której Bocian mówi jako o „berlińskiej grupie analizy 

charakteru”, której głównymi przedstawicielami byli Otto Gross, Siegrfried Bernfeld, Karl 

Landauer, Karen Horney, Erich Fromm, Otto Fenichel i Wilhelm Reich.  Opierając się na 

wczesnym radykalnych ideach twórcy psychoanalizy, np. monografii pt. „Kulturowa 

Moralność Seksualna a Współczesna Nerwowość” próbowali oni łączyć marksistowską 

socjologię z psychologią Zygmunta Freuda.  Wkrótce później Freud zrezygnował ze swoich 



wcześniejszych idei, przyjmując bardziej konserwatywny i mniej politycznie 

problematyczny kierunek; wreszcie w latach 30-tych, dla uratowania jego teorii 

psychoanalizy całkowicie wyrzekł się jakichkolwiek socjalistycznych czy lewicowych 

tendencji (patrz: Philip Lichtenberg Psychoanalysis: Radical and Conservative, 1958).      

 

   Niezwykle istotnym czynnikiem jest żydowskie pochodzenie Fritza Perlsa, które mimo, iż 

religia jego rodziców nie była dla niego wcale ważna, miało niewątpliwie ogromny wpływ na 

to, jak potoczyło się jego życie.  W 1871, kiedy powstało Imperium Niemiec, Żydów 

obdarzono pełnią praw. Bismarck miał wizję silnego, spójnego narodu, ale celem była 

homogenizacja kulturowa.  

   W 1895 roku, liczba Żydów w Berlinie wynosiła tylko 86152, co stanowiło trochę ponad 

5% całej populacji miasta.  Rodziny pochodzenia żydowskiego mieszkające w tym okresie na 

terenie Berlina nie miały się wcale źle.  Niewielu z nich należało do klasy wyższej i tylko 

niewielu Żydów zajmowało się bankowością czy prawem; duża ich większość, która 

podobnie jak rodzina Perlsów przybyła do Berlina z ziem polskich podzielonych podczas 

rozbiorów, z Prus i Śląska, posiadało średniej wielkości biznes i zajmowało się handlem i 

dopiero stopniowo pięła się po szczeblach drabiny społecznej.   W przypadku Perlsów stało 

się to kiedy Fritz miał zaledwie trzy lata, a rodzina przeprowadziła się bliżej centrum do 

bogatszej i bardziej modnej dzielnicy, niedaleko Charlottensburga.  

     Populacja Żydów wzrosła bardzo raptownie w okresie pierwszej rewolucji w Rosji (1905-

07), a zwłaszcza po I wojnie światowej, kiedy nastąpił napływ dużej ilości Żydów z Europy 

Wschodniej do Berlina.  Fritz Perls (1969d) pisał, że pamięta ich ze swojej młodości, „w 

kaftanach i z pejsami, przerażający, wyglądający jak jacyś zakonnicy, nie należący do mojego 

świata”. Jego reakcja nie należała do rzadkości; poczucie wyższości i powściągliwości w 

stosunku do nowych przybyszów z terytorium Rosji i Polski charakteryzowało większość 

starszej generacji niemieckich Żydów, osiadłych w Berlinie od wielu lat i których obrządek 

religijny zdążył się znacznie zmienić i przypominał bardziej tradycje kościoła 

protestanckiego.     

     W 1893 roku, w tym samym roku kiedy urodził się Fritz Perls, w Berlinie powstała 

Centralverein - Centralny Związek Obywateli Niemieckich Wyznania Mojżeszowego.  W tym 



samym roku powstało wiele nacjonalistycznych antysemickich organizacji, podczas gdy w 

Reichstagu zasiadało 16 parlamentarzystów o otwarcie anysemickich poglądach; mimo to 

Żydzi nie byli jeszcze przez nich przedstawiani jako egzystencjalne zagrożenie i w związku z 

tym, większość z nich patrzyła w przyszłość z nadzieją i dużym optymizmem.  

 

     Ojciec Fritza - Nathan Perls, pochodził z Katowic i handlował winem; dorywczo pracował 

też jako taksówkarz.  Nieco później zaczął pracować jako niezależny kupiec win z terytorium 

Palestyny dla rodziny barona Edmonda de Roschild, co sprawiło, że sytuacja majątkowa 

Perlsów uległa znacznemu polepszeniu, stąd też zmiana ich miejsca zamieszkania.  W domu, 

Nathan Perls prowadził patriarchalny rząd, według którego ojciec rodziny posiadał 

autokratyczną władzę, której ani żona ani dzieci nie mogły kwestionować.  W jego biografii 

Fritz, Martin Shephard napisał, że Nathan Perls „był dowcipny, czarujący i zabawny, 

wyjątkowo przystojny, ze wspaniałą brodą. Cieszył się popularnością wśród mężczyzn i był 

nieodpartym obiektem zainteresowania niezliczonych kobiet” (1976, str. 16).  Pełnił też przez 

dłuższy czas funkcję Wielkiego Mistrza Loży Masońskiej.   W domu natomiast trzymał się 

oddzielnie od reszty rodziny, miał swój własny pokój, do którego przynoszono mu posiłki i 

nikt oprócz niego nie miał wstępu; do miasta wychodził całkowicie sam.  

   Dom prowadziła matka Fryderyka - Amelia z domu Rund, córka krawca pochodząca z 

Siemianowic Śląskich. Jako taka nie posiadała wyższego wykształcenia, ale jak wielu 

niemieckich Żydów szybko zasymilowała się kulturowo, przyjmując burżuazyjne poglądy na 

temat edukacji i humanizmu.  Amelia ubóstwiała muzykę, literaturę, teatr i operę;  zabierała 

syna do galerii i na koncerty.  Perls (1969d) wspomina: 

„Matka pełna miłości, ambitna. Kochająca sztukę, nienawidząca ojca. Ojciec pełen nienawiści do 

matki, kochający kobiety; również odgrywający wielkiego mistrza wolnomularzy; w domu 

ponury w miejscach publicznych, przyjazny. Zamęt.” 

     Początkowy urok i atrakcyjność jej męża osłabły dla Amelii wkrótce po ich ślubie.  Zrażeni 

do siebie już w chwili narodzin Fritza, przepaść między nimi stale się tylko powiększała. 

„Będąc związani ze sobą na zawsze kajdanami świętej instytucji małżeństwa, z powodów 

religijnych i kulturowych tego okresu, przyszło im zmagać się ze sobą przez całą resztę ich 



życia” (Shephard, 1976, str. 16).  Jako dziecko Fryderyk był też świadkiem molestowania 

przez ojca jego matki.  Później wspomina, że pomimo silnych przekonań religijnych 

rodziców „nie był w stanie żyć tą hipokryzją”, i już bardzo wcześnie ogłosił się ateistą, którym 

pozostał do śmierci.  W swojej autobiograficznej książce, Wokół Śmietnika (1969c), Perls 

ogłosił, że:  

„wszystkie religie były odzwierciedleniem najgorszej formy ludzkiego prostactwa, a teorie 

filozoficzne tylko fałszywą próbą dopasowania się do tej ochydnej gry.  W takiej sytuacji, każdy jest 

zmuszony do brania odpowiedzialności za siebie samego”.  

           Fryderyk był najmłodszym z trójki dzieci.  Jego uczucia do dwóch starszych sióstr nie 

mogły się bardziej różnić: ubustwiał Gretę, która była tylko półtora roku od niego starsza 

(opisał ją jako „chłopczyca, dzikuska z krnąbrnymi kręconymi włosami, która nim się 

opiekowała lepiej niż matka”, Shephard, 1976, str. 17), natomiast trzy lata starszą od niego 

Elsę, która później zginąła w obozie koncentracyjnym, określał jako „przylepa”.  Według 

Grety, ten opis ich siostry był zupełnie mylny, gdyż Else nie bez powodu trzymała się 

kurczowo matki bo od urodzenia cierpiała na prawie całkowitą ślepotę.  Ze względu na jej 

specjalne potrzeby Amelia otaczała Else szczególną opieką macierzyńską, i wydaje się, że 

przez całe swoje życie Fritz odczuwał do nich obydwu głęboką urazę i żal. 

 

      Mimo tych mało korzystnych warunków związanych z trudną relacją jego rodziców, 

brakiem uwagi i ciepła z ich strony oraz poczuciem odrzucenia ze strony ojca, który zwykł 

zwracać się do młodego Fredricha: „stück scheiße” (w jęz. pol. „ty gnojku”), Perls uważał 

swoje dzieciństwo za szczęśliwe.  Siostra Grete zawsze mu towarzyszyła w ciągu zabaw na 

ulicach Berlina.  Latem dużo czasu spędzali razem na basenie, zimą jeździli na łyżwach, co 

sprawiło, że obydwoje przeżyli wtedy razem wiele radosnych chwil.  Po wojnie Grete 

mieszkała przez jakiś czas wraz z Fritzem i Laurą w ich mieszkaniu w Nowym Jorku, gdzie 

gotowała i zajmowała się ich domem i rodziną (Shephard, 1976, str. 18). 

„Aż do wieku dziewięciu lat spotykałem się z uznaniem. Dziedkowie mawiali: ‘On jest zrobiony z 

takiego materiału, który przyciąga miłość od Boga i ludzi’. Rzeczywiście musiałem być kochanym 

dzieckiem. Czułym, chętnym zadowalać innych i uczyć się. Długie kręcone włosy poświęcone dla szkoły 

wśród protestów i łez. [...] Umiałem czytać bardzo wcześnie. W domu rodziców nie było książek.... W 

domu moich dziadków mogłem znaleźć wiele książek. Przeważnie leżałemna podłodze i czytałem 

Marka Twaina, i wielu innych. 



W zasadzie to zbieranie wspomnień, aby rzucić światło na moje dzieciństwo, jest celowe. Szukam. Nie 

robię tego dla siebie, ale dla publiczności, ‘jak gdyby’ proszono mnie o napisanie biografii, ‘jak gdybym’ 

to ja miał szukać, à la Freud, wyjaśnień.” (F.Perls, 1969c, str. 262-3) 

      Na dodatek od wczesnej młodości ogromne znaczenie miał dla Perlsa teatr.  

Zainspirowany nim przez starszego o kilka lat przyjaciela z sąsiedniego domu, Theo 

Freiberga, Fryderyk brał często udział w przedstawieniach w różnych co to bardziej 

bogatych domach w okolicy. Wkrótce też założył razem z nim swój pierwszy „biznes” 

oferując przedstawienia – gdzie Theo pełnił rolę reżysera, a aktorem był Fryderyk.  Duży 

wpływ wywarły też na niego wyjścia razem z matką do opery.  

     Natomiast kontrowersyjnym aspektem w jego młodym życiu było zachowanie się jednego 

z jego wujów, Hermana Stauba, brata matki, który, jak twierdził, był „największym 

adwokatem w Niemczech” i w którego ślady spodziewano się, że pójdzie sam Fryderyk.  

Jednocześnie wuj, chluba rodziny, zupełnie nie kontrolował swoich popędów seksualnych, 

m.in. wykorzystując Lucy, niespełna 13-letnią koleżankę Fryderyka, którą był zauroczony 

jeszcze w gimnazjum.  Mimo poczucia ogromnego sprzeciwu wobec zachowania wuja, jakie 

stanowiło dla niego wyraz powszechnie panującej hipokryzji, Perls zarazem próbował 

później racjonalizować nim swoją własną rozwiązłość seksualną twierdząc, że zachowanie 

wuja dało mu pozwolenie na całkowitą wolność w tym zakresie.  W swojej autobiografii 

wspomina też słowa wypowiedziane w trakcie wykładu przez psychoanalityka Paula 

Federna, że „w życiu nigdy nie można przesadzić z ilością pieprzenia”. 

1910   W tym samym okresie, Perls był słabym uczniem.  Buntując się przeciwko 

sztywnej dyscyplinie i antysemityzmowi znienawidzonego Mommsen Gymnasium, a także 

wymaganej tam pracy opartej o uczenie się na pamięć, Fritz, który ukończył szkołę 

podstawową z najwyższą lokatą, stał się niemożliwy do opanowania - siódmą klasę 

powtarzał trzy razy aż wreszcie został z gimnazjum wyrzucony.  Ten sam chłopiec, który 

wcześniej starał się ze wszystkich sił zadowolić swoich rodziców, w wieku lat 13 stał się 

nieposkromiony i nieposłuszny, kradł z torebki swojej matki i nagminnie oszukiwał. 

Włamał się też do pokoju ojca kradnąc memorabilia jakie były przeznaczone dla Else 

sprzedając je na mieście dla własnej korzyści - postępek bardzo poważnie potraktowany 

przez ojca, który nigdy mu zań nie wybaczył. „Trzepaczki do dywanów, którymi udręczona 

matka zaczęła go okładać, zamiast go złamać, same się łamały.” (Shephard, 1976, str. 19). 

      Jego bliski kolega, którego również wyrzucono z Mommsen Gymnasium, Ferdynand 

Knopf, wtajemniczył Frederyka w aktywność seksualną; wspólną masturbację a później 

korzystanie z usług prostytutek w Grunewald, co skończyło się dla niego w tym bardzo 

młodym wieku upokorzeniem.  Nie wnikając w szczegóły napiszę tylko to, że przez wiele lat 

Perls zaspokajał się wyłącznie masturbacją, a w związku z panującymi na ten temat 

przesądami, zaczął jednocześnie obsesjonalnie lękać się utraty pamięci z tego powodu.  

„Dostawałem reprymendy za masturbację, ale nie mogłem sobie poradzić z myślą o zakazanym seksie. 

Psychiatra przepisał mi leki uspokajające i ćwiczenia.  Nie ufałem mu jednak, ten pomagacz nie był dla 

mnie pomocny.  To wszystko było dla mnie dezorientujące.” (F.Perls, 1969d) 

     Ten uporczywy lęk przed szkodliwością masturbacji a zarazem jego silna kompulsja do 

masturbacji oraz tak oczywista w powyższym fragmencie bezradność rozwiązania samemu 

tego konfliktu stanowiła pierwszą jak najbardziej konkretną przyczynę zainteresowania 



Frederyka psychoanalizą; a kiedy psychoanaliza również nie była mu w stanie przynieść tak 

bardzo pożądanej odpowiedzi, Perls kontynuował swoje poszukiwania sam ale tym razem 

posiadając już niezbędne narzędzia do tego aby sobie pomóc.  O jego odkryciach na ten 

temat można czytać we wszystkich książkach, których był autorem lub współautorem, 

począwszy od Ego, Hunger and Aggression po Gestalt Therapy: Excitment and Growth in 

Human Personality (zwanej potocznie PHG) kończąc na autobiografii.  Poniżej zamieszczam 

dłuższy cytat z Gestalt Therapy (1951) gdzie opisuje masturbację w kontekście oziębłości 

seksualnej i mówiąc jednocześnie o typowej dla terapii Gestalt metodzie koncentrowania się 

na ciele i obserwowania wszelkiego rodzaju napięć czy odrętwień w celu zwiększenia 

świadomości, samopoznania i zmiany.  Jego obserwacje wydają się być jak najbardziej 

aktualne we współczesnym świecie zdominowanym przez zdalne porozumiewanie się, 

internet i tzw. „social media”, jakie nierzadko wprowadzają zamieszanie w zachowaniu 

seksualnym człowieka i mają wiele innych rozmaitych konsekwencji. 

„ ...W takim przypadku możesz znaleźć podczas koncentracji ciała, nie bóle i dolegliwości, ale odczucia 

odrętwienia, zamglenia, nicości. Jeżeli tak, to skoncentruj się na tym, aż do momentu, kiedy będziesz 

miał je jako zasłonę lub koc, który możesz podnieść, lub jako mgłę, którą możesz zdmuchnąć.” 

„W teorii, męska i żeńska oziębłość seksualna są właśnie takimi ślepymi plamkami i są uleczalne przez 

prawidłową koncentrację. W praktyce jednak większość tego rodzaju przypadków stawia niezwykle 

skomplikowany opór. Główną blokadą mięśniową oziębłości płciowej jest zaciśnięcie miednicy, 

głównie w dolnej części pleców i w pachwinach. Często jest to związane z nieprawidłową masturbacją. 

A ponieważ masturbacja jest seksualnym rodzajem retrofleksji, normalnym lub neurotycznym, w 

zależności od kontekstu, omówmy ją teraz pokrótce. 

Jeszcze jedno pokolenie temu masturbacja była uważana za niezwykle grzeszną i szkodliwą. Teraz w 

wielu kręgach jest aprobowana, a nawet zachęcana przez ‘postępowych rodziców’ choć często z 

wielkim zażenowaniem z ich strony. Obie postawy - potępienie i aprobata - są nadmiernymi 

uproszczeniami. To, czy masturbacja jest zdrowa, czy szkodliwa, zależy od popędu, który wyraża, od 

postawy, która jej towarzyszy i od sposobu jej uprawiania. 

Stwierdzono, że to poczucie winy i wyrzuty sumienia są powodem powstawania potencjalnych 

problemów związanych z masturbacją i jest to prawda; bez tych uczuć człowiek nie doznaje żadnych 

szkód. Ale istnieje ogólne błędne przekonanie na ten temat. Poczucie winy dotyczy nie tyle samego 

aktu, ile fantazji, które mu towarzyszą - na przykład sadyzmu, oglądania się za kimś, aby go zaskoczyć 

i ukarać, egocentrycznego samouwielbienia itp. Ponieważ zdrowa masturbacja wyraża popęd 

wychodzący na zewnątrz - jest substytutem stosunku płciowego - zdrową fantazją masturbacyjną 

byłoby zbliżenie się do ukochanej osoby i odbycie z nią stosunku. Tam, gdzie masturbacja rodzi 

poczucie winy, zadaniem jest zauważenie fantazji wywołujących poczucie winy i zajęcie się nimi w 

oderwaniu od aktu seksualnego. 

Drugim punktem zagrożenia w masturbacji jest brak aktywności miednicy. Czynność ta przekształca 

się w taką, w której ręce są aktywnym, agresywnym partnerem stosunku, podczas gdy genitalia są 

jedynie gwałcone. Mężczyzna, leżąc na plecach, snuje fantazje o charakterze pasywno-kobiecym. Albo, 

przy braku spontanicznie rozwijającego się podniecenia seksualnego, sytuacja staje się walką, 

dążeniem do zwycięstwa - ręce próbują gwałcić, a genitalia stawiają opór i przeciwstawiają się 

gwałcicielowi. Miednica tymczasem nie porusza się w orgazmicznych falach i szarpnięciach, lecz jest 

unieruchomiona, napięta i sztywna. Nie dochodzi do satysfakcjonującego orgazmu, sztucznie 

stymulowane podniecenie jest nieodpowiednio rozładowywane, pojawia się zmęczenie i potrzeba 

ponawiania kolejnych starań. 



Masturbacja bywa też często próbą przeżycia napięć zupełnie nie seksualnych - na przykład 

nieseksualnej samotności, depresji, irytacji. Albo, z drugiej strony, bywa nieseksualnym wyrazem 

ogólnego buntu i sprzeciwu. 

W zdrowej masturbacji, tak jak i w zdrowym stosunku płciowym, główną siłą napędową musi być 

miednica lub - co jej odpowiada - prawdziwa potrzeba seksualna. Jeżeli odcinek lędźwiowy pleców jest 

sztywno napięty, jeżeli nogi są wciągnięte do tułowia, to nie są możliwe żadne ruchy orgastyczne. Akt 

seksualny, aby dawał satysfakcję, wymaga poddania się doznaniom. Jeśli ktoś ‘myśli’ podczas stosunku, 

ma fantazje, które nie są integralną częścią tego, co robi, unika poświęcania uwagi partnerowi lub nie 

odczuwa własnej przyjemności, nie może liczyć na głęboką ulgę, jaką daje w pełni skonsumowana 

ekspresja seksualna.” (Perls, Hefferline i Goodman, 1951, str. 178-9) 

        W wieku 14 lat Fryderyk Perls zaczął uczęszczać do innej szkoły średniej, Askanische 

Gymnasium. Szkoła ta miała dość liberalne poglądy, zatrudniała nauczycieli, którzy 

zajmowali się bardziej dziećmi niż programem nauczania. Fryderyk polubił wielu z nich, 

gdyż zaakceptowali jego niezależny sposób bycia, z entuzjazmem przyjęli i wspierali jego 

rodzące się zainteresowanie teatrem oraz zapewnili mu pozytywne wsparcie, którego tak 

bardzo mu do tej pory brakowało. Udział w zajęciach teatralnych zwrócił Perlsowi uwagę na 

znaczenie związku słowa z działaniem.   

 

   „W okresie nastoletnim Fritz zaczął pracować jako statysta w Teatrze Królewskim. Był tylko milczącym 

statystą w tłumie lub w chórze, ale mimo to uwielbiał kostiumy, blichtr i możliwość bycia na scenie. Był tak 

oczarowany swoimi występami, że chętnie odmawiał półmarkowej (12,5 centa) pensji, jaką mu oferowano. 

Wkrótce też poznał słynnego reżysera i nauczyciela Maxa Reinhardta. Reinhardt, ‘pierwszy twórczy geniusz, 

jakiego spotkałem’, wywarł trwałe wrażenie na swoim młodym adepcie dzięki mistrzostwu w operowaniu 

niuansami, stosowaniu dramatycznej ciszy i tworzeniu ruchomych obrazów. Reinhardt, surowy trener, nalegał, 

by jego aktorzy porzucili sceniczny brawurowy styl i prezentowali ból lub śmiech pozbawiony od modnych 

wówczas melodramatycznych klisz. Fritz, podziwiając pasję reżysera, jego oddanie i poświęcenie dla swojej wizji 

oraz jego artyzm, spędzał wiele godzin tygodniowo w Deutsche Theater, ucząc się i dla niego pracując.  

   Słowa, dla Reinhardta, musiały współgrać z gestem i działaniem. Był wyczulony na subtelność, na muzykę w 

głosie, szybko zwracał uwagę na ton lub ruch, które nie brzmiały prawdziwie. Malowane rekwizyty i inne 

sztuczności zostały poświęcone na rzecz rzeczywistości interakcyjnej, która kładła nacisk na budowanie 

napięcia między postaciami oraz między aktorami a publicznością. Choć sam nie był zbyt wielkim aktorem, Fritz 

był pod wrażeniem roli reżysera. Jego własny geniusz w uświadamianiu sobie i odczytywaniu znaczenia mowy 

ciała wynikał właśnie z tego wczesnego stażu u Reinhardta. Nie sięgając już do portfela matki, zarabiał na 

wieczornych przedstawieniach wystarczająco dużo pieniędzy, aby nie tylko opłacić lekcje aktorstwa, ale także 

kupić motocykl.” (Shephard, 1976, str. 20-1) 



1914   Po ukończeniu szkoły średniej, Perls rozpoczął studia medyczne w Berlinie.  

„Uniwersytet. Wujek Herman Staub, największych adwokata w Niemczech. Ale nienawidzę prawa, nie 

chcę iść w jego ślady.  Studiowanie psychologii? Bzdura. Zgadzam się. Studiowanie psychologii Wundta - 

bzdurny plan.  Zamęt. [...] I wreszcie jest Freud. Mówi z sensem; postrzega problem z seksem. Lepsze niż 

studiowanie medycyny (bez zainteresowania) to otwiera drzwi do filozofii, fizjologii. Życie mniej 

skomplikowane; widzę możliwości.” (F.Perls, 1969d) 

1916 - 1917  W międzyczasie pierwsza wojna światowa, która powstała w wyniku 

zobowiązań sojuszniczych, szybko ogarnia całą Europę.  Początkowo, z powodu garbienia się 

i astmy Perls uznany zostaje za medycznie niesprawnego i nie odbywa służby wojskowej.  

Później jednak, kiedy po takich porażkach Niemców jak pod Verdun, w 1916, standard 

zdrowia zaciąganych do armii żołnierzy obniża się zostaje zaciągnięty do wojska jako 

żołnierz.  Fryderyk służył jako oficer medyczny na froncie zachodnim; spędzając długi czas 

w okopach, doświadczając wszelkich okropności wojny pozycyjnej, włącznie z użyciem gazu 

na polu bitwy i koniecznością podejmowania szybkich decyzji dotyczących postępowania z 

ciężko rannymi w trudnych warunkach polowych.   

 

       W sumie Fryderyk spędził całe dziewięć miesięcy w okopach przed uzyskaniem 

pierwszej przepustki.  Na froncie został ranny, doznał uszkodzenia płuc w wyniku zatrucia 

gazem, a po raz trzeci trafił do szpitala z powodu wysokiej gorączki spowodowanej grypą, 

wywołaną zimnem i brudem panującym w okopach.  Pewnego dnia we Flandrii ledwo 

uniknął śmierci, gdy zmieniono mu rozkaz z pozostania z oficerem medycznym w trzecim 

okopie na dołączenie do grupy uderzeniowej w bardziej niebezpiecznej linii frontu. O 

trzeciej nad ranem nastąpił atak gazowy. Przez dwie godziny jego kompania znosiła ogień 

Brytyjczyków. Być może było to jego najstraszniejsze doświadczenie, gdy podczas jednego z 

ataków gazowych wiatr zmienił kierunek. Wiele z masek gazowych, których używali jego 

rodacy, zawiodło. Wyposażony tylko w cztery małe zbiorniki z tlenem i z żołnierzami 

przylegającymi do niego i błagającymi o powietrze, musiał raz po raz odrywać zbiorniki od 

jednego człowieka, aby dać powietrze innemu. W książce In and Out the Garbage Pail pisał o 

silnej pokusie zerwania własnej maski i oddania się niechybnej męczarni.  W 2017 roku 

otrzymał ranę, gdy eksplodujący fragment pocisku trafił go w środek czoła.  



    „Uczucie odrętwienia było jednym z rezultatów jego służby jako żołnierza w czasie wojny. 

Przechodził okresy wielkiego oderwania od rzeczywistości, depersonalizacji, przez lata stracił 

zdolność do wewnętrznych wyobrażeń i fantazji.  Wykonywał swoje zadania jak w transie, bez 

widocznej troski o własne przetrwanie.  Po klęsce Niemiec w 1918 r. jego batalion otrzymał rozkaz 

natychmiastowego powrotu do macierzystej bazy. Zmuszony maszerować dwadzieścia godzin na dobę 

bez jedzenia, trudy powróciły. Wtedy też zaczął palić papierosy, które stały się jego nawykiem na całe 

życie. Wojna kosztowała go utratę najbliższego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miał, bo Ferdinand 

Knopf został zabity. Jego własne cierpienia i cierpienia, których był świadkiem, zniszczyły wszelką 

stabilność osobistą, którą osiągnął przed służbą wojskową. Barbarzyństwo, pogardliwy autorytaryzm, 

rasowe nieprzyzwoitości i ból, którego doświadczył, miały najgłębszy wpływ na kształtowanie jego 

przyszłej egzystencji - w dużej mierze przyczyniły się do jego ogromnego humanitaryzmu połączonego 

z głębokim cynizmem wobec ludzkiej natury. Nie mając przyjaciół ani więzi, które zatrzymałyby go w 

jednym miejscu na dłużej, od tego momentu stał się wędrowcem i spędził kolejne trzydzieści lat życia 

na poszukiwaniu kierunku, autentyczności i wewnętrznego spokoju.” (Shephard, 1976, s. 27-8) 

     Autorzy jego licznych biografii, w tym m.in. Bogdan Bocian, spekulują na temat 

możliwości doznania przez niego traumy w tym okresie, o której Perls wspomniał tylko 

monosylabicznie:   

      „1914 - Świat eksploduje. Agonia życia w okopach. Znieczulony. Horror życia i horror śmierci. 

Zamęt.” (F.Perls, 1969d) 

 

        Po doznaniu urazu głowy i jednoczesnym awansie na podporucznika w 1917, Perls 

opuścił armię i pod koniec wojny kontynuował studia medyczne na Uniwersytecie 

Fryderyka Wilhelma w Berlinie. 

     Zanim wojna się zakończyła, przyniosła śmierć 17 milionom żołnierzy - długi wojenne 

nałożone na Niemcy na mocy traktatu wersalskiego zostały ostatecznie spłacone dopiero w 

2010 roku. Ponieważ konflikt trwał znacznie dłużej, niż ktokolwiek wcześniej przewidywał, 

Niemcy zostały zmuszone do całkowitego przekształcenia swojego dotychczasowego 

liberalnego systemu gospodarczego w planowaną gospodarkę wojenną.  Wskutek spadającej 



wydajności rolnictwa od 1915 roku Berlin odczuwał coraz większe braki w zaopatrzeniu w 

podstawowe artykuły żywnościowe. Zmęczenie wojną, rozpad dotychczasowych struktur 

rodzinnych i społecznych, ubóstwo i głód przyczyniały się do rosnącego niezadowolenia i 

niechęci ludności.  Pod hasłem „Pokój i chleb” ponad 400.000 zdesperowanych ludzi wzięło 

udział w demonstracjach zorganizowanych przez Ligę Spartakusa w Berlinie wiosną 1918 

roku. Szczytem ich protestów była rewolucja listopadowa 1918 roku, kiedy to 9 listopada 

Philipp Scheidemann (SPD) proklamował republikę z balkonu Reichstagu. 

„W okresie powojennym [...] Fritz mieszkał z matką i Else (Grete wyszła za mąż i opuściła dom), 

wynajmując dwa pokoje od Amelii, aby pomóc jej w utrzymaniu płynności finansowej. W tym czasie 

Fritz i jego ojciec przestali utrzymywać jakikolwiek kontakt. Nathan coraz bardziej izolował się od 

reszty rodziny, przenosząc się z mieszkania do mieszkania, aż w końcu zamieszkał w pokoju odciętym 

od reszty domu. Od połowy lat dwudziestych Fritz przestał się do niego odzywać. Kiedy Nathan zmarł 

kilka lat później, Fritz nie wziął udziału w pogrzebie.” (Shephard, 1976, s. 28) 

 

1918 Wojna została przegrana przez Niemcy i cesarz abdykował, a młoda Republika 

Weimarska gorączkowo poszukiwała stabilizacji. Nowo powstała Komunistyczna Partia 

Niemiec (KPD) pod przywództwem Róży Luksemburg, Karla Liebknechta i Wilhelma Piecka, 

której Frederyk Perls był w tym okresie jednym ze zwolenników, nie była w stanie 

wyegzekwować swoich dążeń do stworzenia bratniej republiki socjalistycznej.  Wywołane 

przez nich powstanie Spartakusa w części śródmieścia i dzielnicy wydawnictw prasowych 

od 5 do 12 stycznia 1919r. zostało krwawo stłumione przez lojalne wobec rządu oddziały 

Freikorpsu (prawicowej straży ochotniczej).  W wyborach do Zgromadzenia Narodowego, 

które odbyły się 19 stycznia, najsilniejszą partią okazała się SPD.  Friedrich Ebert (SPD) 

został wybrany na prezydenta Rzeszy, a Luksemburg i Liebknecht zostali zamordowani 

przez członków Freikorpsu z oddziału Garde-Kavellerie-Schutzen w Tiergarten. 

      W wyniku „Groß-Berlin-Gesetz” z 1920 roku wydanego przez parlament, Berlin stał się 

największym miastem przemysłowym w Europie. Zakotwiczone w konstytucji weimarskiej 

podstawowe prawa człowieka w połączeniu ze swobodami osobistymi umożliwiły miastu 

rozkwit jako kulturalnej metropolii lat dwudziestych.  Sztuka i kultura doświadczyły 

nieznanego dotąd rozkwitu.  W Romanisches Café przy Kurfürstendamm w dzielnicy in the 



Charlottenburg spotykali się najwybitniejsi artyści tamtych czasów (Bertolt Brecht, Otto Dix, 

Max Liebermann, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Billy Wilder i wielu innych), a 

Josephine Baker swoim występem w 1926 roku w Teatrze Nelsona przy Kurfürstendamm 

wprowadziła do Niemiec nową sensację taneczną w postaci tańca Charleston.   

        W 1928 roku odbyła się premiera Opery za trzy grosze Brechta w Theater am 

Schiffbauerdamm, skąd sztuka ta podbiła cały świat.  Wraz z rozkwitem nocnego życia 

Berlina, z rozrywkowymi show i music-hallami, miasto poczyniło również wielkie postępy w 

ciągu dnia.  W 1921 roku przez las Grunewald wybudowano autostradę AVUS (Automobile 

Traffic and Practice Course), w 1923 roku otwarto lotnisko Tempelhof, a w 1926 roku z 

okazji Trzeciej Wystawy Radia udostępniono publiczności Funkturm (Wieżę Radiową). W 

1926 roku odbyły się pierwsze targi Zielony Tydzień, które przyciągnęły ogromną liczbę 

50.000 odwiedzających. 

1920 Po otrzymaniu dyplomu lekarza medycyny, Perls mieszka i pracuje w Berlinie, 

gdzie całkowicie zanurza się w środowisko intelektualnej cyganerii tego okresu, w 

szczególności, członkowie ruchu artystycznego Bauhaus; spędza większość czasu w kręgu 

filozofów, poetów, artystów, którzy stają się jego bliskimi przyjacółmi. „Podczas gdy inni 

psychiatrzy mogą być tak głęboko zaangażowani w swoją własną pracę, że stają się 

odosobnieni i akademiccy, Fritz zinteresował się żywo działalnością otaczającego go świata.” 

(Shephard, 1976, str. 30) 

 

   „Wśród grupy artystów, buntowników i pisarzy znajdował się filozof Zygmunt Friedlander, który 

będzie miał głęboki wpływ na przyszły rozwój Fritza. Fritz odkrył, że Friedlander oferuje ‘antidotum 

na moje egzystencjalne zagubienie i dezorientację’. Do czasu ich spotkania Fritz nie chciał już szukać 

odpowiedzi w naukach tradycyjnych filozofów - czy to w moralistycznych kazaniach jego ojca, czy też 

w dziełach Platona - którzy przedstawiali idealne schematy egzystencji, których sami nie byli w stanie 

przestrzegać. Był również zmęczony niemiecką tradycją wyjaśniania rzeczy poprzez oferowanie setek 

różnych reguł, kategorii czy prawd, które miały rzekomo odpowiadać na zagadkę życia, ale 

pozostawiały studenta bardziej zdezorientowanego niż dotychczas. Friedlander, w swojej pracy 

Twórcza Bezinteresowność, przedstawił Fritzowi prostotę - niemiecki odpowiednik taoizmu: że 

przeciwieństwa definiują się nawzajem i że istnieje punkt zerowy, w centrum, który obejmuje obie 

biegunowości. Friedlander uważał, że tylko poprzez pozostanie w tym obojętnym punkcie centralnym i 

zaakceptowanie dwuwartościowych postaw człowiek może stać się dobrze zrównoważony. Wiele z 

późniejszych sformułowań terapii Gestalt wywodzi się właśnie z tego wczesnego doświadczenia - jak 



np. koncepcje, że organizm dąży do utrzymania punktu zerowego dla optymalnego funkcjonowania; 

że kiedy jednego z elementów brakuje lub jest on nadmiernie zdefiniowany (niezależnie od tego, czy 

jest to miłość czy nienawiść, pragnienie czy nadmierne nasycenie), podejmowana jest próba 

osiągnięcia zamknięcia (zero - ani nadwyżki ani niedoboru) poprzez włączenie tego, czego brakuje 

lub rozładowanie tego, co istnieje w nadmiarze; i że to, a nie rozbudowane teorie instynktów, może 

być najlepiej wykorzystane do wyjaśnienia większości ludzkich zachowań.” (Shephard, 1976, str. 31) 

„1922 - Rozpoczynam od nowa.  Najbardziej ekscytujące.  My My!  Jak powiększyć świat poza granice 

rodziny. My: cyganeria, na uboczu drogi. Aktorzy, malarze, pisarze. Tworzenie nowego świata. 

Bauhaus, Brücke, dadaizm - nowy ruch praktycznego bytu. Odkrywam guru: S. Friedlander (rozdział 

pierwszy) Twórcza bezinteresowność. Odkrycie punktu zerowego jako centrum nicości 

rozciągającej się po coś przeciwnego. Pierwszy raz odczuwam solidne podłoże. Po omacku ale mniej 

pomieszania.” (F.Perls, 1969d) 

1923 Daleki krewny zachęcił Frederyka do przyjazdu do Ameryki, który przekonał go, że 

warunki ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych oferują mu o wiele lepsze możliwości. 

Opuścił swoją rodzinę i w październiku 1923 r. przybył do Nowego Jorku.  Przez pewien czas 

pracował na Oddziale Neurologii w Szpitalu Reumatologicznym, gdzie kontynuował pracę w 

dziedzinie neuropsychiatrii, jednocześnie studiując w celu przygotowania się do uzyskania 

dyplomu lekarza w tym kraju.  Nie zaznał tam jednak spełnienia, którego szukał. 

Przeszkadzały mu trudności językowe, odstręczało go to, co uważał za infantylne i 

nastoletnie zachowanie się osób, które tam spotkał i brakowało mu też gry pomysłów i 

twórczego fermentu, jaki panował wcześniej w jego życiu. Po niespełna dwóch latach 

powraca do Berlina zamieszkując ponownie u swojej matki.  W 1925 Frederyk Perls roku 

ma 32-lata poniżej na zdjęciu wraz z rodziną, matką Amelią i dwiema starszymi siostrami. 

 

1925 Po powrocie z Ameryki do Berlina Fritz związał się spowrotem ze swoją koleżanką 

z czasów szkolnych Lucy, która reprezentowała typ kobiety, jaki wielbił ale dotychczas tylko 

z daleka. Jego poprzednie doświadczenia seksualne były najwyraźniej przypadkowe, 

nieangażujące, rzadkie i z niepożądanymi partnerkami. Wielu autorów, tak jak Martin 



Shephard (1976) utrzymuje, że relacja z Lucy była dla niego niezwykle istotna i przytacza 

słowa Perlsa na temat Lucy: „Nigdy nie znałem kobiety o tak promiennym uroku” .  

„Mając trzydzieści dwa lata, wciąż mieszkając w domu swojej matki, niepewny samego siebie pod 

względem fizycznym, seksualnym, społecznym i zawodowym, związał się z kobietą, która nie tylko 

niesamowicie go stymulowała, ale także podważyła wszystkie jego seksualne założenia.  Bogactwo, 

smutek, ból, dezorientacja i przyjemność tego związku stanowiły wehikuł, który ostatecznie przeniósł 

Fritza z jego medycznie zorientowanej praktyki do praktyki psychoterapeutycznej. [...] Fritz cierpiał z 

powodu wszechobecnego poczucia, że nie jest nic wart (wynik typowej reakcji na niego ze strony ojca 

Nathana: ‘Jesteś kupą gówna’).   Był pochylony, okrągło-ramienny, niski i łysiejący, uważał się za dość 

brzydkiego.   Emocjonalnie znieczulony przez doświadczenia wojenne, przeżywał dni jak robot, jak w 

chmurze, pozbawiony wewnętrznej wyobraźni i emocjonalnej iskry.  Jego odrętwienie i brak wiary w 

swoją wartość rozciągał się na jego sferę seksualną.  Wątpił w swoją potencję, w swoje możliwości 

jako kochanka, w wielkość i adekwatność swojego penisa.  Jego poglądy i postawy seksualne były 

ultrakonwencjonalne i obarczone poczuciem winy.” (str. 31) 

     Berlin lat 20-tych był miastem wielu kontrastów społecznych.  Podczas gdy duża część 

mieszkańców po I wojnie światowej nadal borykała się z wysokim bezrobociem i nędzą, 

wyższa klasa społeczna i rosnąca klasa średnia stopniowo odkrywały na nowo dobrobyt i 

przekształciły Berlin w kosmopolityczne miasto. Berlin stał się światową metropolią 

nowoczesnej nauki, techniki, kultury i sztuki, gdzie życie tętniło w zawrotnym rytmie 

fokstrota i sprowadzonego z New Orleans jazzu. Liczne rewiowe popisy i pełne gości 

awangardowe kawiarnie. To właśnie tu można było spotykać geniuszy nauki, literatury i 

sztuki, gwiazdy filmu – od Marleny Dietrich, Leni Riefenstahl i Fritza Langa, przez Bertolta 

Brechta i Ottona Dixa, po Alberta Einsteina. Kino eksperymentalne, nowatorskie opery i 

sztuki teatralne, wykwintne kabarety i wyuzdane nocne lokale; groteska, parodia, kicz.  

Połowa Berlina żyje pełnią życia, a zarazem istnieje przeludnienie, skrajna nędza, slamsy.  

 

   Podczas gdy jego relacje z rodziną stawały się coraz bardziej rzadkie, relacja z Lucy 

rozkwitała. Nie znaczy to wcale, że jego związek był prosty.  

„Lucy była pewna siebie i doświadczona seksualnie, dzieliła łóżko z mężczyznami i kobietami, co było 

wyzwaniem dla niedoświadczonego Fryderyka. To właśnie będąc z nią miał swoje pierwsze 

doświadczenie homoseksualne. Te doświadczenia, pojawiające się po latach emocjonalnej martwoty, 

były czasami wręcz przytłaczające. Miłość, pożądanie, poczucie winy, niespodzianka, wstyd, zazdrość i 

pożądanie ścierały się, rozbrzmiewały, zachęcały i niszczyły nawzajem w jego zapadniętej klatce 

piersiowej.”  (Shephard, 1976, str. 33) 



1926 Próbując uporać się z tymi siłami, Fritz rozpoczął w 1926 roku psychoanalizę.  

Psychoanaliza będąca w owym czasie całkowicie nowatorską, kontrowersyjną i radykalną 

metodą, była zgodna z poszukiwaniem przez Fryderyka zupełnie nowych sposobów 

myślenia i działania. To z kolei powoli przekształciło jego medycznie zorientowaną 

praktykę i doprowadziło wkrótce do tego, że sam zaczął kształcić się w kierunku zawodu 

psychoanalityka. Perls kolejno kształcił się w tym zakresie w różnych instytutach 

psychoanalitycznych w Berlinie, Frankfurcie i w Wiedniu. 

       Jego pierwsze doświadczenie psychoanalizy było jeszcze w Berlinie z Karen Horney, 

która miała już wtedy reputację jednej z wczesnych, nowatorskich pionierek psychoanalizy. 

Później zerwała z ortodoksyjną doktryną analityczną i założyła własną, bardziej liberalnie 

zorientowaną szkołę. To właśnie za jej radą Perls wkrótce zerwał relację z Lucy i opuścił 

Berlin. Po wyjeździe do Frankfurtu kontynuował psychoanalizę u jej studentki Clary Happel, 

od której odszedł z powodu trudności finansowych.  Psychoanaliza u ortodoksyjnego 

freudysty, Eugena Harnika, wobec której był bardzo krytyczny (zwłaszcza jego 

zdystansowanej postawy analityka do klienta), zniechęciła go na jakiś czas przed jej 

kontynuacją na jakiś czas.   

 

      Potem ponownie Karen Horney namówiła go w 1931 roku do psychoanalizy u Wilhelma 

Reicha, mówiąc, że „chyba tylko on będzie zdolny do ciebie dotrzeć”.  Perls opisał Karen 

Horney jako jedną z bardzo niewielu osób, którym umiał zaufać w swoim życiu.  Razem 

utrzymywali silne więzy przyjaźni przez wiele lat; Horney stała się ewentualnie jego 

mentorem, superwizorem, kolegą i przyjacielem.  Dużo później, w 1946, Horney, która 

wyjechała do Stanów Zjednoczonych już dużo wcześniej, umożliwiła rodzinie Perlsów 

uzyskać „green card” i przenieść się z Johanesburga do Nowego Jorku. (Polecam interesujący 

artykuł na temat tej relacji autorstwa Pietro Cavalieri, jakiego polskie tłumaczenie ukazało 

się w piśmie Gestalt w 1992 roku.) 

„W 1925 roku rozpoczałem siedem lat bezużytecznego leżakowania.  Czułem sił jakbym był głupcem. 

Aż do momentu, kiedy u Reicha, który jeszcze wtedy był przy zmysłach, terapia nabrała dla mnie 

sensu. Była też, Karen Horney, w której się kochałem… podczas gdy Fenichel dał mi zaufanie do siebie. 

Od Reicha nauczyłem się bycia bezczelnym, a od Horney, ludzkiego zaangażowania.” (F.Perls, 1969d) 



       Po przeniesieniu się do Frankfurtu Fryderyk rozpoczął również praktykę jako 

neuropsychiatra i pracował jako asystent neurologa Kurta Goldsteina i psychologa postaci, 

Adhemara Gelba, w ich klinice, gdzie dokonywane były pierwsze systematyczne badania na 

żołnierzach z urazami głowy, których po raz pierwszy zaczęto postrzegać bardziej 

kompleksowo niż dotychczas. Kurt Goldstein jako pierwszy zademonstrował, jak 

uszkodzenie jednej części ciała odbija się nie tylko na tej specyficznej części, która została 

uszkodzona, ale także wpływa na cały zakres funkcjonowania fizjologicznego, poznawczego 

i emocjonalnego danej osoby. Goldstein był członkiem szkoły psychologii postaci, która 

zajmowała się percepcją i uczeniem się.  Jej założycielem był Max Wertheimer, który w tym 

okresie również wykładał w Goethe-Universität we Frankfurcie. Wertheimer zarzucał 

twórcy współczesnej psychologii - Wilhelmowi Wundtowi, wyjaśnianie doświadczeń 

zmysłowych w kategoriach elementów i uważał, że percepcja zachodzi w całościowo.  

     To właśnie we Frankfurcie, na jednym z wykładów Goldsteina, Perls poznaje 20-letnią 

Lore Posner, doktoranta na Uniwersytecie. Dzięki Laurze zaczyna się bardziej wnikliwie 

interesować pracami psychologii postaci i egzystencjalistów takich jak Martin Buber, Paul 

Tillich, którzy wykładali w tym tym okresie na tamtejszym uniwersytecie. 

 

1930  Lore Posner i Frederyk Perlsa biorą ślub w Berlinie. Jego opis wejścia w stan 

małżeński jest raczej zaskakujący, biorąc pod uwagę nacisk jaki Perls przykładał na branie 

odpowiedzialności za siebie.  Fritz wspomina, że w tym czasie, Lore naciskała go na wzięcie 

ślubu. „Wiedziałem, że nie byłem typem na męża. Nie byłem też w niej do szaleństwa 

zakochany, ale mieliśmy wiele wspólnych zainteresowań i spędziliśmy dużo miłych chwil 

razem”. Laura tymczasem, odnosząc się do powyższego opisu, stwierdziła, że „nie była to 

prawda. Nigdy nie spodziewałam się, że za mnie wyjdzie. I wcale mnie to nie obchodziło. Byłam 

jego kochanką ponad trzy lata, zanim się ze mną ożenił, i nigdy nie naciskałam”. Jedno z 

późniejszych oświadczeń złożonych przez Laurę jest szczególnie wzruszające: „Kochałam go 

tak bardzo, że dałam mu wszystko, a on po prostu brał i brał” (Wysong i in., 2011).  Dla Perlsa 

odpowiedzialność za siebie nie obejmowała przymusu wypełniania obowiązków osobistych. 

1931  Narodziny córki Renate.  Fritz obdarowywał swoją córkę olbrzymią miłością przez 

pierwsze cztery lata jej życia. Był nią zachwycony i wszystkim ją przedstawiał. Renate 

wspomina, że „Fritz mnie uwielbiał.  Nosił mnie na swoich ramionach i wszystkim mnie 



pokazywał” (Shephard, 1976)  Kiedy Renate miała cztery lata, bez żadnego wytłumaczenia 

jego zachowanie radykalnie uległo zmianie, z czym Renate nigdy nie umiała się pogodzić. 

Perls insynuował, że zmiana w jego zachowaniu była spowodowana tym, że obwiniano go za 

wszystko, co było nie tak.  Shephard podsumowuje jego rolę jako ojca następującymi 

słowami: „Fritz miał sprawiedliwie zasłużoną reputację kogoś zupełnie obojętnego, w każdym 

razie wobec dzieci, i był niezdolny do bycia ojcem” (str. 97).  Poniżej zdjęcie Renate zrobione 

w trakcie jednego ze spotkań Nowojorskiego Instytutu Terapii Gestalt (NYIGT) w 2010 roku. 

 

           W tym samym roku, za namową Karen Horney, Fryderyk rozpoczyna psychoanalizę u 

austryjackiego psychoanalityka Wilhelma Reicha, która będzie trwała około rok, a 

następnie uczęszcza na organizowane przez niego zajęcia i seminaria, ostatnie w 1933 roku 

tuż przed wyjazdem Reicha do Stanów Zjednoczonych.  Perls wspominał pozytywnie jego 

psychoanalizę u Reicha i mówił o nim jako o człowieku „pełnym życia i witalności i 

zbuntowanym” a także „chętnym do angażowania się w dyskusję na każdy temat, zwłaszcza 

jeśli był związany w jakiś sposób z polityką lub seksem”.   

       Wilhelm Reich, w tym okresie podkreślał znaczenie poświęcania szczególnej uwagi i 

obserwowania różnych form wyrazu zachowania u jego pacjentów zwłaszcza ułożenia, 

postawy i ruchów ciała; mniej wagi przywiązywał treściom ich wypowiedzi, co było typowe 

dla ortodoksyjnej psychoanalizy. Uważał, że każdemu opowiadaniu o sobie musi 

towarzyszyć adekwatny afekt. „Emocje są wyrazem przepływu energii w ciele.” 

Nieakceptowane emocje były blokowane i ulokowane w napinaniu mięśni - takie mniej lub 

bardziej chroniczne napinanie mięśni nazwał „uzbrojaniem mięśniowym” 

(Charakteranalyse, 1933). Dwadzieścia lat później w Gestalt Therapy (1951) Perls napisał o 

retrofleksji jako procesie blokowania pewnych zachowań przy pomocy napięcia czuciowo-

motorycznego.  Zarazem, rozluźnienie takich schematów mięśniowej zbroi prowadziło do 

uwolnienia emocji i zablokowanej energii. Podonie do swojego mistrza Perls będzie 

podkreślał później znaczenie niewerbalnych aspektów zachowania człowieka i wyrażania 

intensywnych uczuć w terapii mające na celu poszerzanie świadomości doznaniowej ciała.   

      Reich był również zwolennikiem interpretowania oporu i konfrontowania oporu w celu 

jego eliminacji, co miało duży wpływ na Perlsa. W tym wczesnym okresie, kiedy Fritz 

pozostawał jeszcze pod ogromnym wpływem swojego „mistrza” zaczął sam podejmować 

próby konfrontacji oporu w dość problematyczny sposób, czego dowodem są wspomnienia 

jednej z jego pacjentek, z którą pracował w Amsterdamie.  Nawet sam Reich ostrzegał go 

wtedy aby stosował tej metody sporadycznie i z wyczuciem, ale nie miało to wpływu na 

Fritza. Dopiero dużo później, Perls wprowadził zmiany swojej metody i zaczął korzystać z 



konfrontacji wyłącznie w celu frustrowania klienta. Jednak, w latach 70-tych, w trakcie 

swoich masowych pokazów terapeutycznych oraz w The Gestalt Approach & Eye Witness to 

Therapy (1973) posunął się do tego aby twierdzić, że wzrost odbywa się wyłącznie w 

związku z frustracją.  Jego metodą stanie się wtedy konfrontowanie tych zachowań klienta, 

które uznawał za manipulację albo neurotyczne schematy jakie utrzymują brak 

odpowiedzialności ludzi za swoje własne zachowanie. Ten bardzo jednostronny sposób 

traktowania odpowiedzialności wydaje się być z kolei niezgodnym z relacyjną postawą 

terapii Gestalt wypracowanej wcześniej wraz z Laurą i Paulem Goodmanem w Nowym Jorku. 

 

       Jeden z uczniów Perlsa, Claudio Naranjo zgrabnie podsumował w swojej książce Metody 

Terapii Gestalt wydanej w 1980 roku, że „wpływ Reicha na Perlsa polegał głównie na 

zrozumieniu obrony jako wydarzenia motorycznego oraz uznanie doniosłego znaczenia 

ekspresji”. Dokładna analiza powiązań i wpływów tych wczesnych idei Wilhelma Reicha na 

Fritza Perlsa została przeprowadzona m.in. przez Bernda Bociana w Psychopathology of 

Awareness (Perls, Robine, Bowman, 2019, str. 105-33). 

Dzięki psychoanalizie u Reicha, „Fritz wkrótce poczuł się ożywiony i pobudzony, aniżeli jak dotychczas 

wycofany i lękowy. Zaangażował się w ruch antyfaszystowski, uczył w Wyższej Szkole Robotniczej i 

próbował wraz z innymi doprowadzić do porozumienia między komunistami i socjalistami, aby 

powstrzymać działania Hitlera.” (Shephard, 1976, str. 40) 

     Wartym uwagi jest tutaj to, że jeszcze na kilka lat wcześniej Wilhelm Reich rozpoczął 

pracę nad książką Psychologia mas wobec faszyzmu (1933), która zawierała odważną i 

szczegółową krytykę ideologii nazistowskiej, jej rasistowskich podstaw oraz antyludzkich 

założeń i praktyk. Reich zdiagnozował korzenie osobowości autorytarnej trzy lata przed 

Adorno, ale w literaturze przedmiotu jest ledwie wspomniany najprawdopodobniej ze 

względu na to, że widział korzenie faszyzmu widział w patriarchalnym systemie rodzinnym.  

     Reich wprowadził swój główny temat w związku z jego frustracją konserwatyzmem 

Marksa i Freuda, jego wcześniejszymi idolami, których idee go początkowo fascynowały. W 

tak bardzo ważnym okresie, jaki wymagał radykalnego działania obydwa podejścia okazały 

się bezużyteczne. Reich stwierdził, że ani teoria marksistowska, ani ortodoksyjna teoria 

Freuda, choć każda z nich zawiera pewną dozę prawdy, nie mogły same z siebie wyjaśnić 



politycznych i społecznych realiów psychologicznych tego, co działo się w Europie. „W 

efekcie Marksowi brakowało odpowiedniej wiedzy psychologicznej, a Freud nie posiadał 

właściwej socjologii.”  

     W swoim nowatorskim dziele, Reich podjął się już samodzielnie znaleźć odpowiedź na 

pytanie, dlaczego ogromna większość ludzi daje się eksploatować, pracuje ponad siły i jest 

niedożywiona przez garstkę osób posiadających władzę.  Jego zdaniem odpowiedź tkwi w 

tym, że właściciele środków produkcji określają również strukturę charakteru 

społeczeństwa. To klasa średnia określa wartości i postawy, które dominują w danym 

społeczeństwie. Ta struktura wartości jest następnie reprodukowana w każdym z członków 

społeczeństwa za pośrednictwem instytucji rodziny. Ojcowska, autorytarna rodzina Europy 

Zachodniej, jak twierdził Reich, od wczesnego dzieciństwa przygotowuje ludzi do 

zaakceptowania wszechwładzy silnego autorytetu, jakiemu należy się bezwzględnie 

podporządkować.  Faszyzm stanowi naturalną formę polityczną dla tego typu charakteru, 

jaki tworzy rodzina patriarchalna, dlatego też potencjał faszyzmu istnieje w każdym kraju, 

w którym dominuje patriarchalna struktura rodziny. 

 

1933  30 stycznia kanclerzem Rzeszy zostaje Adolf Hitler.  Partia nazistowska wciąż nie 

zdobyła wyraźnej większości parlamentarnej, jednak 27 lutego tego samego roku doschodzi 

do podpalenia Reichstagu. Aresztowano kilka osób, w tym jednego z liderów, Georgija 

Dimitrowa, sekretarza generalnego Kominternu, międzynarodowej organizacji 

komunistycznej.  Dimitrow został ostatecznie uwolniony od zarzutów, ale młody człowiek z 

Holandii, Marianus van der Lubbe, otrzymał wyrok śmierci. Jako nastolatek Lubbe był 

komunistą, a Hermann Goering wykorzystał te informacje do uznania, że pożar Reichstagu 

był częścią spisku Niemieckiej Partii Komunistycznej (KPD) mającego na celu obalenie rządu. 

Hitler wydał rozkaz, że wszyscy przywódcy KPD powinni zostać powieszeni tej samej nocy. 

      Spalenie Reichstagu oznaczało klęskę opozycji antynazistowskiej.  W Berlinie 

przeciwnicy polityczni zaczęli być masowo aresztowani. W związku z jego komunistycznymi 

poglądami i zaangażowaniem w ruch antyfaszystowski, Fritz i Laura byli zmuszeni 

przebywać oddzielnie w mieszkaniach swoich przyjaciół aby uniknąć aresztowania. 

Nazwisko Fritza znalazło się na liście osób poszukiwanych jako potencjalnych terrorystów.  



        W tym samym czasie Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne prowadziło politykę 

kompromisu i tajnego sojuszu z nazistowskim rządem, a Deutsche Institut für Psychologisch 

Forschung und Psychotherapie był kierowany przez kuzyna Hermanna Göringa. Wkrótce 

każdy prowadzony przez Żydów biznes i każdy sklep należący do Żydów w 

najpopularniejszej handlowej części Berlina został zdewastowany lub słowo Żyd było 

wymazane grubymi czerwonymi literami na szybach, czasami z dołączoną gwiazdą Dawida, 

aby utrwalić w umysłach berlińczyków, że są to sklepy, których należy unikać za wszelką 

cenę i większość ludzi się biernie przyglądała. 

 

           Podobnie jak było to w przypadku Reicha, który w marcu tego samego roku wyjechał z 

niemiec do Kopenhagi, faszyzm, prześladowania komunistów i wzrost nastrojów 

antysemickich w Niemczech spowodował, że wkrótce rodzina Perlsów przestaje czuć się w 

Berlinie bezpiecznie i ucieka do Amsterdamu.   

„Jego analiza z Reichem została przerwana. Przepadła jego kwitnąca praktyka. Najpiękniejsze 

mieszkanie, jakie można sobie wyobrazić - wypełnione meblami wyrzeźbionymi z rzadkiego drewna i 

ultranowoczesnymi dodatkami stworzonymi przez mistrzów Bauhouse'u - prezent ślubny od rodziny 

Posnerów, który sfotografowano do wiodącego niemieckiego czasopisma architektonicznego, stało 

puste.  [...] Sytuacja w Holandii była równie ponura. Fritz został początkowo umieszczony w domu 

pełnym żydowskich uchodźców. Żyjąc z jałmużny, starał się jak mógł, kontynuując naukę analityki u 

Karla Landauera, innego analityka-uchodźcy z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego. [...] Pół 

roku później posłał po Laurę i Ren, i razem udało im się znaleźć nieogrzewane mieszkanie na 

poddaszu.” (Shephard, 1976, str. 40-1)  

      Jak wspomina Laura Perls ich trójka spędza wygnanie w „lodowatym mieszkaniu w 

temperaturze poniżej zera” (Wysong i in., 2011). Fritz dobrze widział, że muszą uciekać z 

Europy aby ustrzec się przed zbliżającym się pogromem. Korespondował od jakiegoś już 

czasu z prezesem amerykańskiego towarzystwa psychoanalizy, AA Brill, ale pamiętając o 

swojej awersji do Nowego Jorku sprzed lat i mając romantyczne wizje na temat Afryki, 

wkrótce, dzięki wsparciu otrzymanemu od przyjaciela Laury, psychoanalityka Ernesta Jones 

z Londynu, rodzina Perlsów emigruje do Johannesburga w Republice Południowej Afryki.  

„W tym miejscu chciałabym przedstawić losy członków rodziny Fritza Perlsa, którzy pozostali w 

Berlinie. Jego ojciec, Nathan Perls, zmarł z przyczyn naturalnych 17 listopada 1933 r. i został 

pochowany na berlińskim cmentarzu żydowskim Weissensee.  Fritza ulubiona siostra, Grete 



Gutfreund, która jeszcze w tym czasie zajmowała się organizacją pochówku, zdołała wyemigrować 

wraz z rodziną swojego męża. 

7 września 1942 r. z rampy deportacyjnej na dworcu Grunewald wyjechał tzw. 58 transport starców 

ze 101 osobami na pokładzie.  Wśród pasażerów była matka Fritza Perlsa, Amalie ‘Sara’ Perls, oraz 

Elisabeth ‘Sara’ Perls, jego najstarsza siostra.  Od 1 stycznia 1939 roku żydowskie kobiety musiały 

używać dodatkowego imienia ‘Sara’, a mężczyźni musieli używać imienia ‘Izrael’.  Celem transportu 

był obóz koncentracyjny Theresienstadt, tzw. ‘uprzywilejowany obóz’, który był gettem dla osób 

starszych.  Deportowanym wmówiono, że są przenoszeni do nowych miejsc zamieszkania i zmuszono 

ich do podpisania dożywotnich umów na dom spokojnej starości, za które płacili swoim majątkiem.   

Te oszukane osoby były często w podeszłym wieku, a ponadto chore.  Po przybyciu do Theresienstadt 

ginęli tysiącami w panujących tam warunkach, przypominających getto w obozie koncentracyjnym. 

Dla większości z nich Theresienstadt było stacją tranzytową do jednego z obozów zagłady.  Amalie 

Perls zmarła w wieku 83 lat 7 października 1942 roku, a więc miesiąc po deportacji do 

Theresienstadt.   Else Perls pracowała jako sekretarka w żydowskiej organizacji religijnej.  Mając 51 

lat była za młoda do obozu koncentracyjnego dla seniorów, ale być może przyczyniła się do tego jej 

wada wzroku. Ona również zginęła w Theresienstadt, choć uważa się ją za zaginioną: czas i 

okoliczności jej śmierci pozostają nieznane.  Obydwie siostry Amalie Rund, Clara Rund i Rosalie Rund, 

zostały deportowane do Theresienstadt już w sierpniu 1942 roku.  Stamtąd przewieziono je dalej do 

getta w Mińsku, gdzie spotkała je śmierć.  Brat matki Fritza Perlsa, lekarz Eugen ‘Israel’ Rund, został 

deportowany z Berlina do Theresienstadt w wieku 72 lat w 4 transporcie dla starszych z 17 marca 

1943 roku.  Zginął w Auschwitz.” (Bernd Bocian, 2010) 

 

 

1934 - 46   Azyl i życie w Johannesburgu.  

   „Zdeterminowany do pokonania bariery językowej, która przyczyniła się do jego wcześniejszej 

izolacji podczas pobytu w Nowym Jorku, Fritz uczył się angielskiego podczas trzytygodniowego 

rejsu do RPA na pokładzie statku Balmoral Castle. Po przybyciu na miejsce jego przyspieszony 

program językowy przyniósł natychmiastowy sukces. Kontrast między biedą Holandii a 

bogactwem, jakie Fritz i Laura zdobyli w Johannesburgu, był dla nich obojga czymś prawdziwie 

niezwykłym.” (Shephard, 1976, str. 42)  



 

       Już w rok po przybyciu do Południowej Afryki, Fritz wraz z żoną otworzył dobrze 

prosperującą prywatną praktykę oraz założył w Johanesburgu placówkę szkolącą w 

zakresie psychoanalizy South African Institute for Psychoanalysis.  

     Zarazem jednak Ernest Jones (autor biografii Freuda), który przewodził w samym tym 

czasie Międzynarodowemu Towarzystwu Psychoanalitycznemu (IPA) uważał, że Fritz Perls 

był „niedoskonałym jakościowo analitykiem”, o czym można przeczytać w jego 

korespondencji z innymi psychoanalitykami, w tym również z samym Freudem (Nicholas, 

2014).  Wraz z dwiema innymi osobami, które przebyły w tym okresie do Republiki 

Południowej Afryki, Marie Bonaparte - prawnuczką Napoleona Bonaparte i żoną Jerzego 

księcia Grecji, będącą wcześniej pacjentką i studentką Zygmunta Freuda, która z czasem 

weszła w skład najbliższej „świty” ojca psychoanalizy, oraz pierwszym psychoanalitykiem w 

RPA Wulfem Sachs, urodzonym w Rosji analizantem Theodora Reika, który opuścił Berlin 

jeszcze w 1922 roku, Jones przez wiele lat zażarcie krytykował Perlsa i otwarcie sprzeciwiał 

się co do jego praktyki psychoanalitycznej.   

       Marie Bonaparte na przykład wielokrotnie zarzucała Perlsowi stosowanie koncepcji 

Wilhelma Reicha, którego polityczne i seksualne przekonania sprawiły, że został 

wykluczony z IPA w 1934 roku. Tymczasem Ernest Jones napisał do Maxa Eilingtona, że 

„Perls wbrew Sachs jawnie szkoli szereg nieodpowiednich kandydatów, a jednocześnie jego 

wyraźne odchylenie w kierunku reichiańskim jest bardzo wyraźne” (Nicholas, 2014). Wulf 

Sachs już na własną rękę zwrócił się do Towarzystwa Psychoanalitycznego o pomoc.  Poniżej 

zdjęcie Sigmunda Freuda zrobione w 1927 roku przez Marie Bonaparte, która później 

pożyczyła Freudowi i jego rodzinie pieniądze na okupienie nazistów, dzięki czemu udało mu 

się wreszcie opuścić Niemcy i przenieść się do Anglii przed wybuchem II wojny światowej. 

       Pomimo połączonych wysiłków jego ortodoksyjnych kolegów z Międzynarodowego 

Towarszystwa Psycholanalitycznego, jakie miały na celu utrzymanie tradycyjnej teorii 

psychoanalizy Freuda i zepsucie jego reputacji, Fritz Perls kontynuował swoją dobrą passę 

aż po jego niefortunne wystąpienie na kongresie psychoanalizy w Marienbadzie w 1936 



roku, po którym zadecydowano, że jego poglądy były nazbyt różne od linii wyznaczonej 

przez Freuda i kiedy został wydalony z grona praktykujących psychoanalityków.  

 

     Tymczasem Wulf Sachs, który do tej pory uznawany jest oficjalnie jako założyciel South 

African Psychoanalytic Society, udało się uzyskać ogromne i powszechne uznanie po tym 

kiedy w 1937 roku ukazała się jego przełomowa publikacja Black Hamlet, pierwsze 

psychoanalityczne studium afrykańskiego tubylca i szamana, jakiej późniejsza wersja 

zatytuowana Czarny Gniew podbiła amerykański rynek psychologiczny.  Centralne pytanie 

tej niezwykle ważnej książki - jaki dialog jest możliwy na granicy ras, narodów i kultur - 

pozostaje w dalszym ciągu tak samo aktualne. 

 

 „Praca Sachsa burzy nad wyraz uproszczony mit poprawności politycznej, że społeczeństwo i 

kultura wiążą psychoanalizę w określone ramy. Tożsamość przekracza i rozwija się bez względu na 

granice kulturowe, społeczne, seksualne, wiekowe i wiele innych. Te fantazmatyczne identyfikacje, 

negatywne i pozytywne lub ambiwalentne, są trudne do przewidzenia. Freud w swojej książce 

‘Żałoba i Melancholia’ opisuje identyfikacje jako substytuty utraconych relacji międzyludzkich. Czy 

nie mogą one również być substytutami relacji, których jednostki nigdy nie miały, ale za którymi 

tęsknią? Przykładowo, stałem się zastępczym ojcem i matką dla głęboko potrzebującej afrykańskiej 

młodzieży, która nigdy nie miała odpowiednich rodziców. Najprawdopodobniej nie dowiemy się, kim 

są Sachs i Chavafambira byli nieświadomie dla siebie nawzajem. Freud zauważył, że identyfikacja 

może być również ‘wyrazem poczucia wspólnoty, która może oznaczać poprostu miłość’ (Freud 

1925, s. 161). W Czarnym Hamlecie, emocjonalne bogactwo i niejednoznaczność relacji stworzyły 

empatię i zrozumienie - ‘miłość’, jeśli takie określenie jest preferowane - z którą niewiele badań 

międzykulturowych może rywalizować.” (Bloom, 2004, str. 37) 



           W 1935 roku Zygmunt Freud z dumą ogłosił założenie Południowoafrykańskiego 

Towarzystwa Psychoanalitycznego (w postscriptum do swojego Studium Autobiograficznego 

z 1924 roku).  Wulf Sachs został mianowany analitykiem szkoleniowym przez Brytyjskie 

Towarzystwo Psychoanalityczne, a w Johannesburgu zgromadził wokół siebie grupę 

zainteresowanych młodych ludzi i podjął się prowadzenia przypadków, w tym analizanta, 

który stał się bohaterem jego książki Czarny Hamlet. W składzie oryginalnej grupy zabrakło 

już jednak Fritza Perlsa. Do tej pory niełatwo jest odnaleźć jakiekichkolwiek informacji na 

jego temat w archiwach psychoanalizy w RPA; co przypomina los innych innowatorów 

psychoanalizy z tego okresu, o których informacje zostały skrzętnie usunięte ze względu na 

ich poglądy polityczne, zwłaszcza kiedy ich przekonania były lewicowe i w jakiś sposób 

podważali dominację ojca psychoanalizy.  Książka Bernda Bociana Fritz Perls in Berlin 1983-

1933 stanowi próbę rehabilitacji dobrego imienia Perlsa jako psychoanalityka:  

„Perls szkolił się jako neurolog w najważniejszych instytucjach medycznych oraz jako freudowski 

psychoanalityk w Berlinie i Wiedniu, najważniejszych międzynarodowych ośrodkach tej dyscypliny w 

jego czasach. Przez kilka lat pracował jako analityk szkoleniowy z oficjalnym ‘błogosławieństwem’ 

Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) i należy go uważać za doświadczonego 

klinicystę.” (Bocian, 2010, str. 21) 

     W tym samym czasie olbrzymi wpływ na Fritza Perlsa mają pisma filozoficzne, jakie w 

latach 20-tych napisał Jan Smuts - marszałek polowy w okresie I wojny światowej a później 

wieloletni premier RPA.  Podczas gdy słowo holizm pochodzi od greckiego słowa „holos” 

oznaczającego całość, pojęcie holizmu zazwyczaj przypisuje się właśnie Janowi Smutsowi i 

jego książce Holizm i Ewolucja.  Książka ta była częścią szerszego trendu zainteresowania 

holizmem w europejskich i kolonialnych środowiskach akademickich na początku XX wieku.  

Smuts zdefiniował holizm jako „podstawowy czynnik działający na rzecz tworzenia całości 

we wszechświecie” (Smuts, 1926).  Teoria przedstawiona w Holism and Evolution nie jest 

łatwa do zrozumienia. Smuts wprowadził dużą liczbę nowych pojęć, jednak wyjaśnienia tych 

koncepcji są przedstawione w sposób chaotyczny i są rozrzucone po całej książce. 

 

       Jan Smuts oparł swoją filozofię holizmu na przemyśleniach stojących za jego 

wcześniejszą książką, Walt Whitman: A Study in the Evolution of Personality, napisaną jeszcze 

w trakcie swoich studiów w Cambridge w 1894 roku.  Książka, która opisywała idee 

zorientowane na proces i hierarchię w naturze była wpływowa wśród krytyków 

redukcjonizmu.  Powyższe sformułowanie holizmu jest również powiązane z jego późniejszą 

działalnością polityczno-wojskową, szczególnie z dążeniem do stworzenia Ligi Narodów, 

gdzie idea Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i zjednoczenia czterech prowincji w Unii 



Południowej Afryki, a następnie wielkiej całości wynikającej z połączenia narodów ziemi 

były dla niego logicznym postępem zgodnym z jego filozoficznymi przekonaniami.  

       Tak czy inaczej jego książka miała polityczny cel przekształcenia stosunków władzy na 

świecie. Fritz Perls, podobnie jak zwykł to robić z ideami innych autorów, jak np. w 

przypadku psychologów postaci, zauważył i wybrał z tekstu jego książki treści, które były 

dla niego interesujące i stymulowały jego twórczy umysł, jak np. to, co Smuts napisał o 

ekologii, zarazem odrzucając całą zbyteczną dla niego resztę, a w szczególności elementy 

związane z politycznymi poglądami generała Smutsa.  Perls napisał o Holism and Evolution: 

„Nasz premier (RPA) znalazł odpowiedź: ekologia. Organizm jako całość - osadzony w 

środowisku. To jest właśnie to stanowi jednostkę. Rodzi się obiektywno-subiektywna 

tożsamość.”  Kiedy Albert Einstein przestudiował książkę Smutsa, napisał, że dwa 

konstrukty myślowe będą kierować ludzkim myśleniem w następnym tysiącleciu, jego 

własny konstrukt myślowy względności oraz holizm.  W pracach Smutsa dostrzegł wyraźne 

odbicie dużej części swojego własnego życia, pracy i osobowości. Oto kilka cytatów z książki 

Jana Smutsa Holizm i Ewolucja: 

„Podstawowe całościowe postacie jako jedność części, która jest tak bliska i intensywna, że jest czymś 

więcej niż sumą swoich części składowych; która nie tylko nadaje częściom określoną konformację lub 

strukturę, ale tak je wiąże i determinuje w ich syntezie, że ich funkcje ulegają zmianie; synteza wpływa 

i determinuje części, tak że funkcjonują one w kierunku całości; a całość i części, zatem wzajemnie na 

siebie wpływają i determinują się nawzajem, i wydają się mniej lub bardziej łączyć swoje 

indywidualne postacie: całość jest w częściach i części są w całości, a ta synteza całości i części 

znajduje wyraz w holistycznym charakterze funkcji części, jak i całości.” (Smuts, 1926, str. 88) 

 „Całości to kompozycje, które mają wewnętrzną strukturę, funkcję lub charakter, co wyraźnie 

odróżnia je od mechanicznych zlepków, agregatów i konstrukcji, jakie nauka zakłada na podstawie 

hipotezy mechanicznej. Pojęcie struktury nie ogranicza się do dziedziny fizycznej (np. chemicznej, 

biologicznej i artefaktów); odnosi się ono również do dziedziny metafizycznej (np. struktur 

psychicznych, własności, atrybutów, wartości, ideałów itp.” (ibid, str. 106) 

„Pole całości nie jest czymś innym i dodatkowym w stosunku do niej, jest kontynuacją całości poza jej 

sensualnymi konturami doświadczenia. Pole charakteryzuje całość jako jednolity i zespolony fenomen 

w systemie relatywności, który zawiera nie tylko swoją teraźniejszość, ale także swoją przeszłość i 

swoje przyszłe możliwości. Jako takie, pojęcie pola pociąga za sobą zarówno działanie, jak i strukturę.” 
(ibid, str. 113-8) 

„Młoda nauka o ekologii powstała w czasach Darwina opiera się na przekonaniu, że poza działaniem 

Naturalnej Selekcji, środowisko wywiera cichy, asymilacyjny i transformujący wpływ o bardzo 

głębokim i trwałym charakterze na wszelkie życie organiczne. W zgodzie z zasadami Natury, słońce i 

ziemia, noc i dzień oraz wszystkie rzeczy ziemi, powietrza i morza mieszają się bezgłośnie z życiem, 

zatapiają się w nim i stają się częścią jego struktury. W odpowiedzi na ten głęboki bodziec życie 

wzrasta i ewoluuje, a mniejsza całość pozostaje w harmonii z większą całością Natury.” (ibid,str. 227) 

     Jednocześnie należy to podkreślić, że Jan Smuts przez większość swojego życia 

politycznego pozostał zwolennikiem segregacji rasowej, a w 1929 r. uzasadniał tworzenie 

oddzielnych instytucji dla czarnych i białych w tonie zapowiadającym późniejszą praktykę 

apartheidu. Ogólnie rzecz biorąc, Smuts postrzegał czarnych Afrykanów w sposób 

patronizujący: widział w nich niedojrzałe istoty ludzkie, które potrzebują przewodnictwa 

białych, co odzwierciedlało powszechne postrzeganie większości nie-czarnych za jego życia. 

O czarnych Afrykańczykach mówił, że: „Te dzieci natury nie mają wewnętrznego charakteru i 



wytrwałości Europejczyka, nie mają też społecznej i moralnej motywacji do postępu, która 

zbudowała europejską cywilizację w stosunkowo krótkim czasie.” (Smuts, 1930)   

       Smuts był często oskarżany o to, że był przede wszystkim politykiem, który wychwalał 

cnoty humanitaryzmu i wolności za granicą, a jednocześnie nie praktykował tego, co głosił 

na własnym podwórku.  Wiele osób, w tym HG Wells, zwracało uwagę na to, że tak naprawdę 

to, co robił Smuts, było wykorzystaniem naukowej teorii o porządku w przyrodzie do 

uzasadnienia określonego porządku w społeczeństwie - w tym przypadku imperium 

brytyjskiego.  Było bowiem jasne, że globalny samoregulujący się system, który opisał 

Smuts, wyglądał dokładnie tak samo jak imperium.  I to właśnie stanowi główny problem z 

koncepcją samoregulującego się systemu, który prześladuje cały XX wiek.  Bowiem ci, którzy 

mają władzę, mogą łatwo nią manipulować, aby wymusić swój pogląd na świat, a następnie 

wykorzystać ją do uzasadnienia utrzymywania władzy. 

1935 W Południowej Afryce przychodzi na świat kolejne dziecko Perlsów - syn Stephen, 

którego późniejszy stosunek do ojca był o wiele bardziej bezstronny niż Renate.  Stephen 

oświadczył kiedyś, że jego „ojciec nigdy nie był zły; po prostu był bardzo zajęty swoimi 

sprawami. To było więcej niż tylko rodzaj niezaangażowania, stało się to częścią mojego 

życia”.  Mówiąc o podejściu swojego ojca do pieniędzy, Stephen mawiał, że „Fritz potrafił być 

hojny, ale nie tak naprawdę. To było bardziej jak gra, która toczyła się przez całe nasze życie. 

Potrafił być bardzo hojny kiedy prosiło się go o pieniądze, ale nigdy pierwszy ich nie 

proponował.” (S. Perls, 1993)   

      Na zdjęciu poniżej, z lewej strony, Stephen uwidoczniony jest już jako dorosły mężczyzna 

wraz z żoną i synkiem Robertem; po prawej stronie wnuczek Fritza, Robert Perls podczas 

wizyty w Berlinie w 2012, przy tablicy upamiętniającej Fritza, w miejscu gdzie mieszkał 

przed wojną.) 

 

      Zarazem jednak, jak jest to ogólnie dobrze wiadome z opowiadań Laury, Fritz Perls był 

przeciwny narodzinom kolejnego dziecka. „Kiedy Fritz dowiedział się, że Laura jest ze mną w 

ciąży, powiedział, że powinna dokonać aborcji” - wspominał Stephen podczas jego 

wystąpienia na XV Konferencji Terapii Gestalt w Montrealu. „W 1935 roku nie było to zbyt 

częste, ale Laura miała już jedno dziecko, moją starszą siostrę Renate, i Fritz uznał, że to 

wystarczająco dużo, a może nawet o jedno za dużo. Laura odmówiła. Najwyraźniej wcześniej w 

Holandii dokonała aborcji i powiedziała, że nie zamierza dokonać kolejnej i że jeśli Fritz nie 

chce mieć tego dziecka, to ona je wychowa. Na co on odpowiedział: ‘Cóż, jeśli tak uważasz’. W 

skrócie: ‘Jest całe twoje’. I w zasadzie tak to wyglądało w miarę upływu lat.” (ibid, 1993) 

 



   „Moje dzieciństwo było raczej zwyczajne, typowe dla wyższej klasy średniej zamieszkującej dzielnicę 

podmiejską. Pomimo całej tajemniczości, która może otaczać życie moich rodziców jako 

awangardowej pary, moje dzieciństwo nie było szczególnie wyjątkowe. Bawiłem się i robiłem rzeczy, 

które robi wiele dzieci. Mieliśmy duże podwórko. Wspinałem się na drzewa. Niewiele pamiętam z 

pierwszych pięciu lat. Zdaje się, że w pierwszym domu, w którym mieszkaliśmy, był basen, a to był 

pierwszy dom projektu Bauhaus w RPA, nie pamiętam tego, ale o tym potem czytałem. To był 

zachwycający współczesny dom. Tak więc miałem frajdę tam żyjąc.”  

„W 1942 roku Fritz wstąpił do armii południowoafrykańskiej, gdzie przez cztery i pół roku pełnił 

funkcję psychiatry wojskowego. [...] Wracał ze służby na weekend i jeździliśmy po różnych 

rezerwatach przyrody, po parkach stanowych i narodowych. Pamiętam, że pojechaliśmy do 

Umshlanga Rocks, piękne miejsce. Pamiętam, że mój ojciec prowadził samochód. Pamiętam, że 

wyglądałem przez okno. Nie mam żadnych wspomnień o jakichkolwiek wspólnych rozmowach. Nie 

graliśmy w żadne gry. Nie śpiewaliśmy podczas podróży samochodem, tak jak to robiłem ze moimi 

dziećmi. Nie miało znaczenia, czy wróci, czy nie, bo i tak nie spędzał ze mną wiele czasu.”  

„Pamiętam jeden mały incydent. Pracował nad Ego, Hunger and Aggression. [...] Potrzebował kilku 

rysunków ludków, aby zademonstrować punkt o równowadze, o centrowaniu, a nie potrafił wymyślić, 

jak je ma rysować. Przyniósł mi więc niewielką szufelkę,  a ja miałem się pochylić i kazał mi stać w tej 

pozycji przez około 10 minut, podczas gdy on rysował swoje ludki. I w ten sposób moją sławą jako 

dziecka było to, że znalazłem się w jego książce jako ludek trzymający łopatę. W tym czasie był to 

jeden z niewielu przypadków, kiedy mnie potrzebował. Nie była to duża rzecz, ale i tak była dla mnie 

bardzo ważna.” (ibid, 1993) 

Poniżej rysunki w książce Ego, Hunger and Aggression, do których pozował synek Persla. 

 

1936 W sierpniu Perls wyjeżdża z RPA na Fourteenth International Congress of 

Psychoanalysis w Marienbadzie w Czechosłowacji (2-8 sierpnia 1936), której przewodził 

Ernest Jones, ówczesny prezes IPA. Planem Fritza było przylecieć na konferencję własnym 

samolotem, który wcześnie zakupił i poświęcił wiele czasu, żeby nauczyć się nim latać.  Po 

pobycie na konferencji Perls planował spędzić jakiś czas w innych miastach w Europie. W 

konferencji brał udział m.in. Jacques Lacan, który nakreślił swoją nowatorską teorię 

rozwoju dziecka z tzw. „stadium lustra” jako czynnikiem kształtującym funkcję Ja.  Perls 

natomaist przedstawił wykład na temat „Oporów Oralnych”, jaki w dużej mierze czerpał z 

badań przeprowadzonych przez Laurę Perls, w okresie kiedy opiekowała się jeszcze Renate, 

w której mówił o agresji dentalnej.  „Miał nadzieję wnieść cenny wkład do istniejącej już w 

psychoanalizie teorii oporu - proponując, że opór może być związany z okresem, w którym 



rozzłoszczone dziecko odmawia przyjmowania pokarmu od matki. Perls pragnął również 

spotkać się z Freudem podczas pobytu w Europie i zdać mu relację z udanego wprowadzenia 

przez niego psychoanalizy w Afryce Południowej.” (Clarkson i McKeown, 1993, str. 14-5)  

 

      Wykład Perlsa przyjęty został bardzo chłodno, a sam Freud, który był tam również 

obecny, spotkał Perlsa tylko przelotnie, na progu drzwi. Spotkanie z jego mistrzem trwało 

niespełna cztery minuty! Perls był zaskoczony, że pierwsze pytanie Freuda brzmiało: „Kiedy 

wyjeżdżasz spowrotem?” Wydarzenie to, które sprawiło mu ogromne rozczarowanie, 

całkowicie odmieniło życie Perlsa pozwalając mu na porzucenie psychoanalizy i skupieniu 

się na stworzeniu własnego podejścia do psychoterapii.  

 

     Perls często opowiadał później o tej historii podczas kongresu w Marienbadzie, włącznie z 

tym jak został zbesztany przez prezesa IPA, za to, że śmiał podważyć, obowiązującą regułę, 

że każdy opór (agresja) ma wyłącznie źródło analne.  Perls odpowiedział, że nie wiedział, że 

psychoanaliza opiera się na „przekonaniach”! Jego miłosno-nienawistny stosunek do Freuda 

najtrafniej opisał sam Perls: 

„Wielu przyjaciół krytykuje mnie za polemiczny stosunek do Freuda. ‘Ma pan tak wiele do 

powiedzenia, pańskie stanowisko jest pewnie osadzone w rzeczywistości. Skąd ta ciągła 

agresywność wobec Freuda? Zostaw go pan w spokoju i po prostu rób pan swoje.’ 

Nie mogę tego zrobić. Freud, jego teorie, jego wpływ są dla mnie po prostu zbyt ważne.  Mój 

podziw, zachwyt, zdumienie i mściwość są bardzo silne.  Jestem głęboko poruszony jego 



cierpieniem i zarazem odwagą.  Jestem głęboko poruszony tym, jak wiele, praktycznie samemu, 

osiągnął za pomocą nieodpowiednich narzędzi umysłowych, jakimi są skojarzenia psychologii i 

mechanistycznie zorientowanej filozofii.  Jestem głęboko wdzięczny za to, jak bardzo rozwinąłem 

się dzięki przeciwstawianiu się właśnie jemu i jego teoriom.” (Perls, 1969c) 

 

        Wkrótce po tym wydarzeniu, Fritz i jego żona zostali pozbawieni certyfikatów 

umożliwiających im kontynuowanie szkolenia psychoanalityków, co sprawiło, że jedynym 

kierunkiem ich przyszłej działalności stało się odejście od psychoanalizy i wyjazd z RPA. 

„1937 z powrotem w RPA.  Walka, aby wydostać się z klepsydry ruchomych piasków wolnych 

skojarzeń. Powrót na podejścia Goldsteina organizmu jako całości.  Nadal wydaje się to nazbyt 

wąskie. Nasz premier, Jan Smuts, znalazł odpowiedź: Ekologia!   Organism-jako-Całość-Osadzona-w-

Środowisku. Stająca się Komórką.   Narodziny tożsamości objektywne-subjektywne. Pojęcie katharsis 

Freuda jest wschodzącą figurą - Gestaltem.  Nie w nieświadomości, ale na powierzchni. Oczywiste 

zasiada na tronie.   Neurotykiem jest osoba, która nie widzi tego co oczywiste.” (Perls, 1969d) 

     Prawdopodobnie warto jest poświęcić tutaj nieco miejsca w celu przybliżenia czytelnikom 

sposobu, w jaki Perls postrzegał swoją własną praktykę terapeutyczną w odniesieniu do 

doświadczeń wyniesionych z pracy jako psychoanalik. Poza wartym do zapoznania się 

zbiorem jego esejów z lat 1945 - 1965, jakie zostały wydane w 2012 roku pod tytułem From 

Planned Psychotherapy to Gestalt Therapy, chyba najbardziej zwięzłą analizę różnic i 

podobieństw między psychoanalizą a terapią Gestalt przeprowadził Peter Philippson w 

artykule dla British Gestalt Journal, którego fragment pozwolę sobie poniżej zacytować. 

    „Myślę, że najbardziej użytecznym jest tu odwołanie się do metafory obudowy komputera, w której 

pamięć komputerowa i dyski twarde można zastąpić nowymi.  W ten sam sposób, z ‘obudowy’ 

psychoanalizy, Perls usunął moduły (związane z funkcjonowaniem intrapsychicznym) i na ich miejsce 

wstawił nowe moduły (związane z funkcjonowaniem w polu relacyjnym), które pełnią analogiczną 

funkcję. Mimo to całość sprawia dość podobne wrażenie.  

Przyjrzyjmy się więc najpierw ‘obudowie’.  Ważne jest to, że rozumienie procesu terapeutycznego nie 

jest ‘skoncentrowane na rozwiązaniu’, lecz stanowi wspólne przedsięwzięcie polegające na badaniu 

dynamiki leżącej u podstaw trudności, z którymi ludzie przychodzą na terapię, dynamiki, która 

zasadniczo wywodzi się z trudnych sytuacji w dzieciństwie i okresie niemowlęcym. Ponadto, zarówno 

w przypadku psychoanalizy, jak i terapii Gestalt, dynamika ta ujawnia się w interakcjach 

zachodzących w relacji terapeutycznej, które w pewien sposób odzwierciedlają te wczesne 

okoliczności. Terapia Gestalt dzieli z psychoanalizą Melanie Klein przekonanie, że tak samo wiele 

można odkryć z przeciwprzeniesienia terapeuty, jak i przeniesienia klienta.” (Philippson, 2014) 



 

    „Kolejnym wspólnym przekonaniem terapii Gestalt  i psychoanalizy jest fakt, że klient nie przychodzi 

na terapię wiedząc, czego tak naprawdę chce od terapii.  Perspektywa klienta jest ograniczona i 

zniekształcona w związku z jego obroną przed lękiem ...rozumianym jako ‘represja’ w psychoanalizie i 

jako ‘zakłócenia w kontakcie i świadomości’ przez terapeutę Gestalt.  Jeśli klient przychodzi z 

problemem do rozwiązania, to zarówno problem, jak i jego rozwiązanie są nazbyt ograniczone i 

zniekształcone przez perspektywę klienta i co za tym idzie, są zazwyczaj nierozwiązywalne w 

kategoriach zaproponowanych przez klienta, a mimo to mogą dostarczać informacji o dynamicznych 

procesach, które mają miejsce.  W trakcie terapii z reguły ujawniony zostaje sens tego, o co w niej 

chodzi.  Różni się to od założeń poradnictwa rogeriańskiego (klient znajdzie własną drogę, jeśli będzie 

wspierany przez terapeutę) czy Analizy Transakcyjnej (klient na początku terapii zawiera kontrakt na 

określoną zmianę), a także terapii behawioralnej skoncentrowanej na rozwiązaniach.” 

   „Teraz omówię moduły. W psychoanalizie 'świadomy, nieświadomy i przedświadomy', gdzie 

nieświadoma aktywność może być analizowana wyłącznie przez terapeutę, staje się w terapii Gestalt 

bardziej dynamicznym pojęciem ‘świadomości doznaniowej’, zaczerpniętym z koncepcji psychologii 

postaci, która wskazuje na nasze aktywne zaangażowanie w percepcję i tworzenie spójnych figur na 

tle, które jest względnie nieinteresujące oraz niespójnych i mętnych figur jeśli tło stanowi zaprzeczenie 

znaczących dla danej osoby możliwości.” 

„W psychoanalizie 'Id' - studnia popędów i instynktownych pragnień - staje się w terapii Gestalt 

swobodnym prekontaktem, tzw. ‘to sytuacji’, na który kładzie się nacisk w medytacji, w pozostawaniu 

z otwartością na to, co wyłania się jako interesujące i energetyzujące... ‘to’ nie jest zwerbalizowane, 

symbolizowane, zaplanowane, ani wybieralne... Psychoanalityczne 'Ego', czyli rozjemca między 

popędami ‘Id’ a wymaganiami ‘Superego’, staje się w terapii Gestalt świadomym wyboru 

zaangażowaniem w kontakt ze środowiskiem, aktualizacją self i tworzeniem figury i tła (zgodnie z 

oryginalną wersją Kurta Goldsteina, który mówił, że wszyscy aktualizujemy to, kim jesteśmy w naszym 

angażowaniu się ze światem, a nie tak jak twierdził  Abraham Maslow, że jest to pewien wyższy etap 

funkcjonowania, do którego należy dążyć i osiągać).” 

„Osobowość", która dla Freuda zawiera w sobie całą dynamikę między Id, Ego i Superego, staje się 

przyswojoną koncepcją samego siebie, rozumieniem tego, kim się jest i jak postrzegany jest świat.  

Idealnie osobowość może być elastyczna i rozwijać się w miarę dojrzewania, ale może też stać się 

nieruchoma i obronna, a zatem oderwana od aktualnego świata.” 

„'Superego' ulega transformacji w teorii Perlsa w bardzo interesujący sposób.  Dla Freuda, jest to 

pewne wymaganie ze strony świata pozostające w konflikcie z popędami Id, gdzie Ego pełni rolę 

arbitra.  Dla Perlsa nadal składa się ono z wymagań rodziny, społeczeństwa, religii itd., ale jest ono 



przede wszystkim w konflikcie o dominację z innym artefaktem, zbuntowanym 'Infra-ego'; Perls 

odnosił się do tego konfliktu jako dynamiki pomiędzy ‘panem’ i poddanym’ (w ang. ‘topdog’ i 

‘underdog’), który zagłusza organiczne popędy i pragnienia.’ 

„’Introjekcja’, która dla Freuda jest sposobem, w jaki przyjmujemy postawy i znaczenia z zewnątrz, 

staje się dla Perlsa dwoma mechanizmami relacyjnymi: ‘introjekcją, jako bezkrytycznym 

przyjmowaniem tego, co nie jest moje; oraz ‘asymilacją’ - krytycznym zaangażowaniem w to, co daje 

nam świat, ‘przeżuwaniem’ potencjału....” 

„Zasada ’powściągliwości terapety charakterystyczna dla psychoanalizy mająca na celu zmniejszenie 

ilości wskazówek, które mogłyby przeszkodzić rozwijającemu się przeniesieniu, staje się w terapii 

Gestalt ‘twórczą bezinteresownością’, terminem ukutym przez S. Friedlaendera.... Terapeuta postrzega 

biegunowość wynikającą z rozumienia klienta (ofiara/prześladowca, brzydki/piękny, 

wartościowy/bezwartościowy), nie ‘będąc stronniczym’  ale pozostając w ‘punkcie zerowym’, w 

którym znaczenie samej polaryzacji staje się jasne.” 

„W konsekwencji powyższych zmian wprowadzonych przez Fritza Perlsa [...] celem terapii w TG jest 

stopniowe przejmowanie przez klienta odpowiedzialności za własne działania i wybory, 

przechodzenie od introjekcji do asymilacji, autentyczne działanie, a nie bunt. Terapeuta zapewnia 

wsparcie oraz prowokację, mające na celu poszerzenie kontaktu i świadomość klienta na obszary, 

które wcześniej zostały wyparte. Terapeuta pozostaje obecny i zaangażowany jako istotna inna osoba, 

w stosunku do której klient może stać się sobą w nowy sposób, ponieważ terapeuta nie angażuje się w 

polaryzację klienta.” [...] „Nerwica rozumiana jest tutaj jako utrata funkcjonowania ja, która prowadzi 

do poczucia, że życie po prostu przydarza się danej osobie, a nie tak, jak to jest u osoby zdrowej 

psychicznie, gdzie życie wyłania się z zaangażowania opartego na wyborach i zdolności do 

przezwyciężania trudności w kontakcie i ze świadomością tego, co jest dostępne. Warto zdać sobie 

sprawę, że terapia Gestalt nie odbiega od klasycznej psychoanalizy dalej niż takie teorie 

psychoanalityczne jak teoria Junga, Adlera, czy Kohuta, teoria intersubiektywności czy też pozostałe 

warianty klasycznego modelu Freuda.” (Philippson, 2014) 

 

1942 W Durbanie wychodzi pierwsza książka Fryderyka Perlsa pt. Ego, Hunger and 

Aggression („Ja, Głód i Agresja”) będąca rozwinięciem jego wcześniejszego wykładu na temat 

oporów opralnych, jaki przedstawił w Marienbadzie.  Jej pierwsze wydanie zawierało 

jeszcze wzmiankę na temat kontrybucji Laury w procesie modernizowania myśli 

psychoanalitycznej; informacja ta jednak została usunięta z późniejszych jej edycji w 

Londynie w 1947 i w Stanach w 1969 roku. Mimo tego, że Perls przeprowadził w niej surową 

krytykę metod psychoanalizy, to w dużej mierze podtrzymywał teoretyczne eksplikacje 

dotyczące znaczenia nieświadomych motywacji, dynamikę osobowości, wzorce relacji 



międzyludzkich itd. „Nie tyle odkrycia Freuda, co jego filozofia i technika stały się 

przestarzałe” (Perls, 1969c). 

     To pierwsze dzieło, zadedykowane pamięci Maxa Wertheimera, którego podtytuł brzmiał: 

„Aktualizacja Teorii i Metody Freuda” zawierało rozdziały poświęcone takim zagadnieniom 

jak chwila obecna, niedokończone emocje, podejście holistyczne oraz autentyczny kontakt z 

klientem. Perls definiował w książce mechanizmy, które obecnie określamy mianem 

retrofleksji, introjekcji i projekcji, oraz wskazał na istotność bycia odpowiedzialnym za 

siebie i koncentrowania uwagi na odczuciach z ciała.  W dwa lata później w 1944 roku Perls 

wysłał swoje dzieło w prezencie dla premiera Smutsa, z którego opinią bardzo się liczył, a w 

załączonym liście, którego oryginał znajduje się obecnie w Bibliotece Williama Cullena 

Universytetu Witwatersrand w Johannesburgu napisał: „Chociaż zupełnie nie wiem, jak 

poradzić sobie z problemem zbiorowej agresji, sposób, w jaki w jaki podszedłem do tego 

istotnego pytania może okazać się dla Pana interesujący” (Nicholas, 2014). 

„1942 Rok pierwszej publikacji tej książki w Durbanie. Dobre opinie, ale nie wiele sprzedaży. 

Pokazałem książkę Marii Bonaparte, przyjaciółce Freuda. Wynik: ‘Jeśli nie wierzysz (!) w teorię 

libido, lepiej żebyś wręczył swoją rezygnację’.  Teoria libido kwestią wiary?  Trudno uwierzyć 

moim uszom. Ale, z szyderczym uśmieszkiem z tego ujawnienia nienaukowej głupoty, akceptuję 

rozłam i odchodzę.” (Perls, 1969d) 

     W tym samym roku Perls wstępuje do armii, tym razem po innej stronie niż w I wojnie 

światowej, przeciwko Niemcom i przez około cztery i pół roku pracuje jako psychiatra w 

armii RPA w stopniu kapitana.  Stacjonuje w szpitalu w Pretorii, 35 mil od Johannesburga. 

Perls leczył nerwice wojenne w tym samym czasie w RPA co Joseph Wolpe, twórca 

systematycznej desensytyzacji, i obaj byli zniechęceni nieskutecznością klasycznej 

psychoanalizy.  Kiedy jakiś czas później w USA Perls propagował terapię Gestalt, Wolpe stał 

się główną postacią terapii behawioralnej, superwizując i szkoląc m.in. Arnolda Lazarusa, 

który w 1958 roku wprowadził termin „terapia behawioralna” do literatury naukowej. 

 

 „Powracam do armii jako psychiatra. Tutaj psychoanaliza jest białym słoniem. Wciąż uważam, że 

psychoterapia ma miejsce. Interniści gadali: za każdą nerwicą kryje się wrzód żołądka. Ale teraz 

mówią: Perls, masz rację. Za wrzodem stoi nerwica.” (ibid, 1969d) 



1946 Przewidując, że Jan Smuts przejdzie wkrótce na emeryturę w roku 1948 i nastąpi 

przejęcie władzy przez nacjonalistów, którzy są przedstawicielami Apartheidu, Fritz Perls 

wyemigrował do Nowego Jorku w 1946.  Karen Horney, która znalazła się już wcześniej w 

Stanach, oferuje pomoc w emigracji Perlsa i jego rodziny. Fritz opuszcza RPA sam ale po 

półtora roku na jesieni 1947 dołącza do niego Laura wraz z dziećmi.  

      Początkowo w Nowym Jorku intencją Perlsa było założenie szkoły psychoanalizy, ale 

stowarzyszenie psychoanalityczne w Nowym Jorku odrzuciło jego specyficzne podejście do 

psychoterapii. Będąc bardzo zawiedziony poważnie rozważa wtedy powrót do Johanesburga 

ale spotyka się ze starymi przyjaciółmi z kręgu psychoanalizy, którzy podobnie jak on 

wyjechali z Niemiec.  Najbardziej wpływowym staje się w tym czasie dla niego Erich Fromm, 

który przeczytał jego Ego Hunger and Aggreesion, i który ostatecznie przekonuje Perlsa do 

pozostania w Ameryce (Clarkson and McKeown, 1993, str. 17).  

„3 marca 1947 roku Fritz napisał do Laury: ‘Fromm jest bardzo zainteresowany naszym wyjątkowym 

podejściem. Mam wrażenie, że pewnego dnia on i my stworzymy najnowszą grupę’" (Streckovic, 1999 

cytowany w Bocian, 2019, str.115). 

     Za jego namową Perls wkrótce rozpoczyna w Nowym Jorku prowadzenie niezależnej 

prywatnej praktyki. W związku z tym, że jego zagraniczny stopień naukowy doktora 

medycyny nie był oficjalnie uznany w Stanach Zjednoczonych i w wieku 54 lat Fritz nie 

widział sensu dodatkowych studiów, jego początkowi pacjenci to przede wszystkim osoby 

rekomendowane przez jego kolegów, które znają go jeszcze z Frankfurtu i Berlina.   

     Poniższe zdjęcie przedstawia panoramę Nowego Jorku w 1946 roku, kiedy Empire State 

Building (po prawej) i Chrysler Building (w środku po lewej) były jeszcze najwyższymi 

budowlami tej metropolii. 

 

        Jednymi z jego pierwszych pacjentów są „studenci bez grosza przy duszy” Jerry Raphael i 

Isadore From, dzięki którym Fritz dowiaduje się więcej na temat Paula Goodmana, z którym 

wkrótce zacznie współpracę nad książką Gestalt Therapy, (znanej popularnie jako PHG, od 

nazwisk jej trzech autorów), podstawowym dziełem jakie określiło teoretyczne i praktyczne 



podstawy terapii Gestalt. Swoją drogą Isadore From wszedł wkrótce w skład pierwszej 

grupy którą prowadził Fritz wraz Laurą w Nowym Jorku, stając się wreszcie jedną z 

czołowych postaci w Nowojorskim Instytucie Terapii Gestalt (NYIGT) kształcącą nowy 

narybek gestatystów w USA i na terenie Europy. Po jego śmierci w roku 1994, Michael 

Vincent Miller, obecny prezydent NYIGT napisał: „From nie pisał obszernych publikacji, ale 

wywarł duży wpływ na środowisko terapii Gestalt. Sposób w jaki przekazywał teorię, 

odbywał się poprzez nauczanie; nauczał psychoterapeutów przez blisko cztery dekady, a 

także prowadził grupy zajmujące się studiowaniem teorii. Był terapeutą terapeutów”.  

       Począwszy od 1946 roku jego pacjentem był również Ralph F. Hefferline, pracownik 

naukowy wydziału psychologii w Columbia University, którego Perls zaangażował wkrótce 

do prowadzenia wśród studentów wymyślonych przez siebie eksperymentów koncentracji 

uwagi, które później zostały przez niego opisane w praktycznej części PHG. W ten oto sposób 

Hefferline stał się trzecim współautorem tej przełomowej książki. (Należy tu wspomnieć, że 

oprócz Hefferline’a jeszcze jednym badaczem, który na ich książki poddał swoich studentów 

w Brooklyn College eksperymentom Perlsa był Elliott Shapiro, jeden z członków tzw. grupy 

„roboczej” prowadzonej przez Fritza i Laurę w tym okresie w Nowym Jorku. Takie 

„wykorzystywanie okazji” przez Perlsa było dla niego czymś bardzo typowym, chociaż w  

obecnej zmienionej rzeczywistości tego typu postępowanie może być widziane jako 

sprzeczne z kodeksem etycznym terapeutów.) Hefferline z czasem przestał być on związany 

ze środowiskiem Gestalt i zamiast tego dołączył do behawiorystycznej szkoły psychologii i 

robił karierę akademicką od wykładowcy po profesurę, stająć się wreszcie dziekanem 

Columbia University; był też asystentem B. F. Skinner w 1947 i miał istotny wkład w rozwój 

biofeedbacku i warunkowania bez udziału świadomości (Stoehr, 1994, str. 49-84).  

 

      W tym samym okresie nieco ponad 50-letni Perls odnajduje się w grupie analityków 

skupionych wokół założonego trzy lata wcześniej William Alanson White Institute, których 

poglądy były z nimi spójne. Są tu m.in. Erich Fromm, Clara Thompson i Karen Horney. 

Popularność byłej terapeutki Fritza w tym okresie bardzo wzrosła głównie dzięki jej książce 

Neurotyczna Osobowość Naszych Czasów (1937), która doczekała się aż 13 dodruków w 

ciągu jednej dekady a Nowe Kierunki w Psychoanalizie (1939) odniosły ogromny sukces.   

        Grupa psychoanalityków związanych z William Alanson White Institute reprezentowała 

interpersonalne podejście Ericha Stuck Sullivana, pioniera tzw. interpersonalnej 

perspektywy psychoanalitycznej podkreślającej znaczenie relacji międzyludzkich i rolę sił 



społecznych i kulturowych w rozwoju osobowości. Sullivan nadał również większego 

znaczenia samej relacji terapeutycznej, co miało ogromny wpływ na sposób myślenia Perlsa.   

        Założyciele White Institute widzieli potrzebę rzucenia wyzwania zaściankowemu 

sekciarstwu i rosnącej sztywności amerykańskiej psychoanalizy. Sprzeciwiali się temu, co 

postrzegali jako brak elastyczności w praktyce klinicznej, intelektualną izolację, 

paternalistyczny system szkolenia i dominację zorganizowanej medycyny nad 

psychoanalitycznym szkoleniem i praktyką; otworzyli m.in. jedną z pierwszych przychodni 

oferujących terapię po obniżonych cenach. W odpowiedzi na rosnącą homofobię i 

prześladowania osób o pozytywnym nastawieniu do komunizmu i socjalizmu (McCarthyzm 

lat 40-tych i 50-tych) położyli nacisk na zachowanie pełnej tajemnicy w analizie 

szkoleniowej. W rzeczywistości, White był jednym z pierwszych instytutów, który zakazał 

analitykom ‘szkoleniowym’ aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na temat postępów ich 

pacjentów; „mogli słuchać raportów superwizorów, ale nie mogli zdawać żadnych reportów 

na temat swoich podopiecznych” (Shapiro, 2017). 

       Wraz z upływem czasu i pomimo sprzeciwu takich wpływowych wtedy postaci jak np. 

Edward Bernays - „ojciec public relations”, określany nierzadko mianem manipulatora 

umysłu Amerykanów oraz Abraham Brill - psychiatra urodzony w Galicji, który całe swoje 

dorosłe życie spędził w Stanach i obawiając się, że nowi przybysze z Europy zagrożą jego 

wypracowanej pozycji, zaczął nalegać na większą regulację psychoanalizy i standaryzację 

szkolenia terapeutów. Swego czasu przychylny homoseksualistom Brill, zrewidował swoje 

poglądy i w 1940 roku napisał, że „nawet tak zwani klasyczni zboczeńcy nie są całkowicie 

wolni od pewnych cech paranoidalnych”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Erich Stuck 

Sullivan był homoseksualistą, co było oficjalną tajemnicą strzeżoną przez jego terapeutkę 

Clarę Thompson choć podejrzewała to większość osób mu współczesnych i był to 

prawdopodobnie jeden z czynników, które doprowadziły do tego, że jego wkład był często 

ignorowany (Terry, 1999, str. 292–3).  Edward Bernays konsultował się też z Brillem na 

temat palenia kobiet i zapożyczył od niego termin „pochodnie wolności”.  Karen Horney była 

jedną z tych kobiet, które publicznie paliły papierosy, na dodatek nie ukrywała się z jej 

licznymi związkami seksualnymi, w tym również ze studentami, superwizantami i 

młodszymi od niej kolegami; (Shapiro, 2017). Obyczaje w Stanach były w tym okresie o 

wiele bardziej konserwatywne niż w Berlinie przed wojną. 

      Nie dziwi więc wcale, że pierwszy wykład, który Frederick Perls wygłosił po przyjeździe 

do Stanów Zjednoczonych, pt. Planned Psychotherapy (2012) miał miejsce w trakcie jednej z 

uroczystości właśnie pośród przyjaznym mu osobom w Instytucie Williama Alansona 

White'a. Wykład Perlsa został wygłoszony prawdopodobnie pod koniec 1947 roku, kiedy 

White Institute był głównym nowojorskim instytutem szkolenia psychoanalitycznego, a 

Clara Thompson należała do jego czołowych wykładowców. Jak można zauważyć, termin 

„Terapia Gestalt” jeszcze się nie rozwinął. Perls szczegółowo omawia w nim swoje twórcze 

relacyjne interwencje oraz nową rozwijającą się metodę koncentrowania się na „tu i teraz”.  

     W tym samym czasie Perls nawiązuje wiele nowych znajomości m.in. z Zerką Toeman 

Moreno, urodzoną w Holandii amerykańską psychoterapeutką, która wraz ze swoim mężem 

Jacob Moreno była założycielem psychodramy. Fritz wiedział o psychodramie już wcześniej, 

bo poświęcił tej metodzie kilka zdań w Ego, Hunger and Aggression. Korzystając ze 

znajomości z Zerką, Fritz zaczyna u niej się szkolić w zakresie psychodramy i przejmuje od 



niej m.in. taką interwencję jak: „Nie opowiadaj, pokaż mi!”. Wkrótce zaczyna się też jego 

życiowe zainteresowanie filozofią wschodu i buddyzmem, zwłaszcza dzięki Paul Weiss, 

jednemu ze studentów, który wszedł w skład jego pierwszej grupy w Nowym Jorku. 

       Kolejną ważną postacią, jaką Fritz Perls poznaje jak tylko sprowadził się do Nowego 

Jorku jest Paul Goodman - pisarz, filozof, krytyk społeczny, ulubieniec nowojorskiej 

inteligencji, który wkrótce stanie się, obok Fritza i Laury, trzecim współtwórcą podejścia 

Gestalt do psychoterapii. Więcej o Goodmanie można przeczytać w jego szkicu 

biograficznym na stronach http://bibliotekagestalt.pl, tutaj wspomnę tylko, że Fritz 

nawiązał znajomość z Goodmanem poprzez wspólnych znajomych, zaintrygowany jego 

artykułem na temat Reicha w anarchistycznym piśmie Politics.  Goodman stał wtedy na czele 

środowiska kontrkultury pisarzy, aktorów, muzyków i myślicieli, takich jak Merce 

Cunningham, John Cage, George Dennison, James Agee, Dwight McDonald, Julian Beck i 

Judith Malina, z którymi zapoznaje Perlsa. Dzięki temu Fritz, a wkrótce także Laura, zyskują 

intelektualne, stymulujące i ekscytujące towarzystwo pierwszy raz po opuszczeniu Berlina.  

 

     W 1947 roku, Goodman staje się też wkrótce pacjentem Laury i w dwa lata później 

wchodzi w skład pierwszej grupy treningowej prowadzonej przez Fritza i Laurę Perls, która 

spotyka się raz na tydzień w ich mieszkaniu na Manhatanie, 315 Central Park West. Grupa ta 

nazywana była przez Laurę Perls ‘grupą roboczą’ ponieważ w oparciu o obserwację i analizę 

jej procesu oraz spostrzeżenia jej uczestników z głęboką znajomością psychoanalizy 

dookreślone zostały teoretyczne i praktyczne podstawy terapii Gestalt. 

   „Oprócz Paula Goodmana w skład tej pierwszej grupy wchodził Elliott Shapiro (pionier szkół 

prowadzonych przez społeczność lokalną w Nowym Jorku), Paul Weisz (lekarz, który stał się 

terapeutą a następnie studentem Zen), Isadore From (zagorzały homoseksualista, jeden z 

pierwszych amerykańskich pacjentów Fritza i jeden z jego najbliższych przyjaciół), a nieco później 

również Ralph Hefferline (profesor uniwersytecki, który wraz z Paulem Goodmanem współpracował 

przy drugiej książce Fritza) i Jim Simkin (pierwszy terapeuta Gestalt z doktoratem współpracujący z 

Fritzem na Zachodnim wybrzeżu)”; Shephard, 1976, str. 60. Poza wyżej wymienionymi byli tam 

również Patrick Kelley (terapeuta zaangażowany w pracę z członkami nowojorskich gangów 

ulicznych i założyciel „Identity House”, pierwszego centrum terapeutycznego dla środowiska LGBT), 

Richard Kitzler (jeden z pierwszych pacjentów Fritza, ekscentryczny intelektualista, jeden z pilarów 

NYIGT), Magda Denes (urodzona w Budapeszcie, psychoanalityk, terapeutka i pisarka, autorka m.in. 

książki „Z Konieczności i Żalu: Życie i śmierć w szpitalu aborcyjnym”), psychiatrzy związani z 



Bellevue Hospital: Allison Montague, Buck Eastman,  Lotte Weisz oraz kilku innych. To właśnie w 

tym okresie Fritz stworzył tak bardzo charakterystyczny dla siebie styl pracy terapeutycznej w 

grupie zwany „gorącym krzesłem” (w ang. hot seat).  Zasadniczo jeden uczestnik, który zgłosił się do 

pracy, stawał się obiektem terapii, podczas gdy pozostali członkowie grupy stanowili publiczność lub 

"grecki chór" obserwujący proces i komentujący go, a jednocześnie angażujący się we własną 

autoterapię poprzez identyfikację z aspektami toczącej się terapii. Procesowi grupowemu jako 

takiemu nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Najważniejsza była rzeczywistość klienta. (Perls, 1967) 

         Ta oryginalna grupa Fritza i Laury spotykała się regularnie przez nieco dłużej niż dwa 

lata, od 1949 aż do chwili utworzenia New York Institute for Gestalt Therapy w 1952 roku. 

Jeden z jej członków Elliott Shapiro wspomina: „uderzaliśmy w siebie nawzajem i 

uderzaliśmy - co tydzień. I było to najbardziej energiczne walenie młotem, jakie można sobie 

wyobrazić. Pamiętam... pewien lekarz... który był zainteresowany być może zajęciem się 

psychoterapią na poziomie profesjonalnym, przyszedł na jedno ze spotkań... a kiedy wyszedł, 

powiedział, że nigdy nie był świadkiem tak agresywnej i ostrej walki, jaka toczyła się w tych 

spotkaniach. Nikt, praktycznie nikt nie był bezpieczny w jakimkolwiek momencie.  Każdy, kto 

mógł przeżyć te grupy, przyjmował poprawki, obelgi, uwagi... wszystkie te uwagi były 

oferowane w jakiś profesjonalny sposób, w profesjonalnym sensie, ale z wielkimi emocjami. 

[...] Później, kiedy uczestniczyłem lub słyszałem o innych sesjach terapii grupowej, wszystko 

wydawało się takie łagodne w porównaniu z tamtą.”  (Wysong i in., 2011, str. 79-80) 

 

       Podobnie sama relacja pomiędzy trzema współtwórcami terapii Gestalt nie należała do 

najłatwiejszych. Wszyscy troje bardzo się od siebie różnili, mieli inne doświadczenia 

życiowe, różniło ich usposobienie psychiczne; każde z nich wiodło całkowicie niezależne 

życie. Dla przykładu Stoehr (1994) cytuje Perlsa, że ani on ani Laura nazbyt nie ucierpieli z 

powodu wieloletniej rozłąki, „każde z nas żyło zasadniczo równolegle do siebie”. Podobnie 

nie było np. mowy, ażeby Perls stał się kiedykolwiek Goodmana terapeutą, „ani Perls ani 

Goodman nie byliby w stanie wytrzymać takiej współpracy nawet przez jedną chwilę” (str.49). 

       To co ich łączyło to humanistyczne ideały i wartości takie jak wolność, podmiotowość, 

wybór, samorealizacja, podobne poglądy społeczno polityczne; wszyscy troje opowiadali się 

zgodnie przeciwko archaicznemu paternalistycznemu systemowi władzy, który ingerował w 

osobiste relacje i narzucał ludziom sposób, w jaki mają prowadzić swoje życie. Wszyscy troje 

byli intensywne zaangażowani w transformację teorii psychoanalitycznej; z jednej strony 

psychoanaliza stanowiła ich bazę doświadczenia i wiedzy, z drugiej dostrzegli w niej 

radykalne wątki, które Freud z różnych powodów pomijał oraz znali wiele nowych idei, 

którymi byli zainteresowani i pragnęli zintegrować w swojej praktyce terapeutycznej.  



Rezultatem wielu burzliwych dyskusji i starć na ten temat było powstanie nowego podejścia 

do psychoterapii, które Fritz „ochrzcił” imieniem terapii Gestalt (Paul uważał termin za 

nazbyt niejasny, Ralph Hefferline był za terapią integracyjną, Laura była przeciwna tej 

nazwie bo ich podejście miało dla niej niewiele wspólnego z psychologią postaci (Gestalt), 

którą studiowała jeszcze w Europie i wolała nazwać je terapią egzystencjalną); Stoehr, 1994. 

 

1951 Publikacja wraz z Goodmanem i Hefferlinem dwutomowego dzieła Gestalt Therapy: 

Excitment and Growth in the Human Personality (w jęz. pol. „Terapia Gestalt: Pobudzenie i 

Wzrost w Osobowości Człowieka”), które wkrótce staje się powszechnie nazywane PHG - od 

pierwszych liter nazwisk trzech autorów, albo po prostu „biblią”.  Moment ten uznaje się za 

oficjalne narodziny terapii Gestalt.  

      To przełomowe dzieło zostało napisane w oparciu o rękopis Fritza Perlsa przywieziony z 

Południowej Afryki. Rękopis z nowymi ideami Perlsa był jednak nazbyt skrótowy i 

ogólnikowy ażeby mógł stanowić podstawę teoretyczną nowego kierunku psychologicznego.  

„Perls był pełen wnikliwych spostrzeżeń i miał dobrego nosa do tego, co warto zapożyczyć z 

twórczości innych ludzi, ale jego umysł ‘tu i teraz’ był znudzony wszystkim, co wymagało wytrwałości i 

dyscypliny. Ego, Głód i Agresja to zlepek bystrych obserwacji i anegdot, zebranych z cudowną intuicją, 

ale beznadziejnie nieuporządkowanych i fragmentarycznych.” (Stoehr, 1994, str. 81).  

      Perls znalazł w Goodmanie wyjątkowo zdolnego człowieka, który był nie tylko 

inteligentny, niezwykle szeroko oczytany i był już dobrze znanym pisarzem, ale był również 

biegły w starożytnej i współczesnej filozofii, rozumiał społeczno-kulturowy kontekst 

psychoanalizy Freuda wraz jej ograniczeniami, znał dzieła Sigmunta Freuda i miał osobiste 

doświadczenie metody reichiańskiej, jakie zdobył w osobistej terapii u Alexandra Lowena, 

studenta Wilhelma Reicha zanim jeszcze zaczął  uczęszczać na terapię u Laury Perls. 

Goodman stanowił idealnego kandydata na zorganizowanie szkiców teoretycznych Perlsa w 

taki sposób aby przyjęły formę poważnej publikacji naukowej.  Wkrótce po tym kiedy Perls 

zaangażował go jedynie w celu uporządkowania własnych pomysłów, gdy tylko Goodman, że 

tak powiem „połknął haczyk” praca niemal natychmiast przerodziła się we współpracę.  

„Charakterystyczne jest to, że to właśnie Paul Goodman tworzył teorię, jak również prozę, w której 

była ona ujęta, a Perls dość wygodnie usadowił się w roli eksperta, który zatwierdzał wyniki.” (Stoehr, 

1994, str. 87) „Paul zdecydowanie wierzył, że to on napisał tę książkę.” (Wysong, 2011, str. 82) 



     Plan był taki, że napisana przez Goodmana teoria terapii Gestalt miała stanowić pierwszy 

tom książki, podczas gdy drugi jej tom, na który składały się eksperymenty koncentracji 

jakich opracowania podjął się Ralph Hefferline miała reprezentować praktyczne 

zastosowanie założeń teoretycznych.  Plan ten został jednak zmieniony przez Arta Cepposa z 

Julian Press, zatrudnionego przez Perlsa wydawcę, który widział potencjał lepszej sprzedaży 

książki i co za tym idzie większego zysku jeśli książka mogłaby przypominać popularne w 

tym okresie poradniki pomocy psychologicznej - decyzja ta sprawiła, że w środowisko 

klinicystów z początku przyjęło książkę Gestalt Therapy raczej chłodno. (Stoehr, 1994) 

1952 Rok po opublikowaniu PHG, siedmiu osób z oryginalnej grup: Fritz i Laura Perls, 

Paul Goodman, Isadore From, Elliot Shapiro, Paul Weiss, Richard Kitzler zakłada pierwszy 

na świecie ośrodek szkolący terapeutów Gestalt, Nowojorski Instytut Terapii Gestalt (NYITG).  

 

„Zamiast oferować formalnie zorganizowane programy ‘szkolenia’ terapeutów Gestalt, podstawową 

funkcją instytutu jest ustawiczne nauczanie terapii Gestalt i uczenie się w oparciu o jej terapię gestalt 

... bowiem są to aspekty jednego zjawiska o charakterze kontaktowo-granicznym. [...] Doświadczony 

nauczyciel uczy się poprzez proces nauczania; uczeń naucza poprzez proces uczenia się. Każdy z nas 

wciąż odkrywa, wyrabia, uczy się i tworzy teorię terapii Gestalt. Uczenie się nie odbywa się odgórnie w 

ustalonej hierarchii, ale wyłania się jako zainteresowanie w polu pobudzenia i wsparcia. [...]Każdy z 

nas organizuje swoje własne doświadczenie uczenia się w oparciu o potrzeby, zainteresowania i 

pobudzenie.” (fragment założeń instytutu lato 2021; https://newyorkgestalt.org/philosophy/) 

1954 Fritz i Laura Perls zakładają Cleveland Gestalt Institute (GIC). Zaczęło się od tego, że 

trzy osoby z Cleveland (Erv Polster, Rainette Fantz i Elaine Kepner) wzięły udział w 10-

dniowym intensywnym kursie w NYIGT, poczym małżeństwo Perlsów, Paul Weiss i Paul 

Goodman jeździli do Cleveland, mniej lub bardziej regularnie. „Następnie Isadore From 

jeździł tam przez sześć lub siedem lat, raz lub dwa razy w miesiącu po cztery dni i szkolił 

wszystkich, indywidualnie i grupowo” (Wysong, 1999). Wkrótce później do instytutu 

dołączyli m.in. Joseph Zinker, Miriam Polster i Cynthia Harris oraz Edwin Nevis i Sonia Nevis 

(na zdjęciu poniżej wraz z Fritzem).  

      Podczas gdy Nowojorski Instytut Terapii Gestalt pozostał wierny oryginalnej teorii terapii 

Gestalt zawartej w PHG, która jest czytana linijka po linijce, począwszy od latach 60-tych, 

członkowie Cleveland Gestalt Institute zaczęli podejmować próby integracji terapii Gestalt z 

odkryciami Kurta Lewina w zakresie zachowań grupowych oraz ogólne teorii systemów 

Ludwiga von Bertalanffy’ego. Od 1966 roku GIC rozpoczął realizację programów 

szkoleniowych, które były pionierskim zastosowaniem teorii Gestalt w pracy z parami, 

rodzinami, grupami i organizacjami.   

      Tutaj też, w Cleveland Gestalt Institute, w latach 70-tych na bazie współpracy z Billem 

Warnerem i Miriam Polster, Joseph Zinker (1971/1991) wyszedł z propozycją bardziej 



systematycznej ilustracji oryginalnej „sekwencji kontaktu” (pre kontakt – kontaktowanie – 

kontakt finalny – post kontakt; PHG, 1951) stwarzając tzw. „cykl doświadczenia” (doznanie - 

uświadomienie - mobilizacja energii - działanie - kontakt - nasycenie - wycofanie), który 

stanowił próbę wyjaśnienia, w jaki sposób dochodzi do kontaktu i jego przerywania. Ta 

nowa propozycja, która w Polsce jest potocznie nazywana „cyklem Zinkera”, była przez 

ponad dwie dekady kością niezgody w środowisku gestaltystów reprezentujących obydwa 

instytuty i ostatecznie kończąc się pojednaniem dzięki wspólnie zorganizowanym 

spotkaniom w celu szczegółowego rozpatrzenia różnic w interpretacji teorii terapii Gestalt.   

 

      Mówię o tym istotnym wydarzeniu ponieważ przez resztę swojego życia, począwszy od 

chwili wyjazdu z Nowego Jorku w 1956 roku aż do jego śmierci 14 lat później, Fritz Perls 

jeździł po całych Stanach Zjednoczonych i po świecie prezentując rozmaite warsztaty 

treningowe na żywo i w TV, szkoląc nowy narybek terapeutów Gestalt i zakładając kolejne 

instytuty i ośrodki treningowe, zarazem robił to często całkiem samemu i w sposób bardzo 

indywidualistyczny. Rozstał się z osobami, z którymi wcześniej współpracował, Laurą Perls i 

Paulem Goodmanem, a nawet wkrótce wyrzekł się napisanej wspólnie z Goodmanem i 

Hefferelinem książki Gestalt Therapy (1951).  

      Nie będąc zainteresowany teoretyzowaniem, jakie zwykł nazywać „elephant shit” (w pol. 

„słoniowe gówno„) albo „mindfucking” (w pol. „jebanie umysłu„) zainwestował w 

popularyzację swojej nowatorskiej metody, starając się głównie, żeby stanowiła jak 

najbardziej praktyczne narzędzie dla terapeuty skupiającego się na tym, co postrzega „tu i 

teraz” w spotkaniu z klientem. Niestety przerodziło się to wkrótce w całkowite ignorowanie 

intelektu, lekceważenie ramy teoretycznej i wewnętrznej spójności wypracowanej już 

wcześniej metodologii terapii Gestalt a stanowiącej podstawę każdej efektywnej terapii o co 

dbały pierwsze założone przez niego instytuty, nowojorski i Cleveland.  

      Ciesząc się sławą i popularnością zaczął również nazbyt upraszczać kompleksowość 

oryginalnej teorii, zawartej w PHG, odchodząc od jej na wskroś fenomenologicznego i 

relacyjnego charakteru, na rzecz swoich wcześniejszych idei takich jak, „holistyczny obraz 

organizmu, jego przekonanie co do jedności ciała i umysłu, jego zamiłowanie do 

przeciwieństw, włącznie z jego własną wersją koncepcji z psychologii postaci, że aby wzrastać 

organizm musi dopełniać niedokończone sprawy. Jego koncepcja doświadczenia i kontinuum 

świadomości, choć czasem określa je jako fenomenologiczne, zostały zasadniczo 



uwarunkowane przez nowe wersje jego starych idei (opisanych jeszcze w jego Ego, Hunger 

and Aggression).  Są to bardzo cenne idee, ale zawężają one znacznie szerszy zakres, a tym 

samym większą szansę na intersubiektywne podejście, które PHG przedstawiało w swojej 

teorii kontaktu.” (V.M. Miller w Perls, Robine i Bowman, 2019, str. 98).  Często dla 

odróżnienia jego specyficznego stylu terapii w późniejszym okresie życia Persla, w latach 

60-tych, od terapii Gestalt, jakiej teoretyczną podstawę stanowi książka PHG (1951) 

używany jest termin „Perlsism”, albo tzw. styl zachodniego wybrzeża w porównaniu ze 

wschodnim wybrzeżem, które reprezentuje Nowy York (Clarkson i MacKewn, 1993).   

       Moim zdaniem styl, którym operował Fritz Perls w drugiej połowie lat 50-tych i 60-tych 

był w dużej mierze wynikiem specyficznego kontekstu i kolorytu tej właśnie dekady, wraz 

ze specyficznymi potrzebami tego okresu w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy obecnie 

potrzebna jest zupełnie inna synteza idei i metod pracy w terapii Gestalt w zależności od 

naszych współczesnych potrzeb związanych z miejscem i warunkami w jakich pracujemy; 

stąd też podobieństwa ale i pewna rozbieżność stylu pracy w Ameryce Północnej i 

Południowej, Europie, w Polsce, w Niemczech, Włoszech czy w Wielkiej Brytanii. Na dodatek 

konieczne jest nie tyle odrzucenie tego, co Fritz Perls sam myślał, pisał i robił, ile tego, co 

było naśladowane i przeinaczane przez wszelkiego rodzaju niedostatecznie wyszkolonych i 

intelektualnie mało zdyscyplinowanych „terapeutów”, którzy się do niego garnęli. Nie 

chodzi mi jednak tutaj o całkowite zwolnienie Perlsa z odpowiedzialności. 

„Przez następne prawie siedem dekad terapeuci Gestalt tradycyjnie organizowali elementy w ramach 

terapii Gestalt tworząc różne style i kładąc nacisk na różne jej elementy, w zależności od tego, kim 

byli, jakie mieli wykształcenie, wiedzę i tło; przy czym niektóre z tych nowych konstrukcji były 

łagodne, a inne bardzo szkodliwe. Różni terapeuci, o różnym stopniu zaawansowania w psychoterapii 

w ogóle, a w terapii Gestalt w szczególności, tworzyli swoje własne, specyficzne style terapii Gestalt, w 

zależności od tego, co było dla nich figuralne (np. pole, relacja, dialog, idee psychoanalityczne, ciało, 

oddech, kwestie egzystencjalne, technika - praca z dwoma krzesłami (lub praca z pustym krzesłem), 

proces, katharsis i »niedokończone sprawy«, fenomenologia i interpretacja wspierająca zmianę, 

frustracja, przywrócenie samoregulacji, konfrontacja, intuicja i wiele innych).  Tak jak Fritz i Laura 

zorganizowali i zintegrowali z większego pola to, co stanowiło wtedy ich terapię Gestalt, tak też 

poszczególni terapeuci Gestalt od tej chwili organizują i integrują swoją terapię Gestalt z tego właśnie 

wycinka pola, który już przez Perlsa został zidentyfikowany jako terapia Gestalt. Fritz i Laura 

zaopatrzyli kuchnię w sprzęt, produkty spożywcze i przyprawy, sposoby gotowania itp., które 

pozwalają indywidualnemu terapeucie Gestalt gotować, co tylko zechce, korzystając z dostępnego w 

tej kuchni sprzętu, narzędzi i substancji, a także dodając (z rozwagą) nowe pomysły, sprzęt i procesy. 

Podczas gdy istnieje wiele stopni swobody dla tak bardzo zindywidualizowanych organizacji i 

integracji terapii Gestalt w ramach egzystencjalnej podstawy, filarów teoretycznych, 

fenomenologicznych i dialogicznych, znacznie więcej kontroli i uwagi należy poświęcić wszelkim 

zmianom paradygmatycznym, które mogą naruszyć egzystencjalną podstawę lub trzy główne filary, 

na których terapia Gestalt jest oparta (‘zasada świadomości czy bezpośredniego doświadczania, bycia 

w relacji oraz fenomenologicznego przyglądania się i eksperymentowania’.; Yontef, 1988). Zmiana 

paradygmatyczna może być słuszna, ale nie wcześniej zanim jakakolwiek zmiana światopoglądu 

terapii Gestalt zostanie najpierw poważnie rozważona” (R. Resnick w w Perls, Robine i Bowman, 

2019, str. 70).  

      Warto tu podkreślić, że to ostatnie stwierdzenie dotyczy w takim samym stopniu terapii 

Gestalt w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, gdziekolwiek niezbędne 

jest dążenie do stworzenia warunków sprzyjających kontynuacji dialogu na temat spornych 

idei i pomiędzy członkami społeczności Gestalt o odmiennych poglądach. Budowanie 



wsparcia w sytuacjach konfliktowych, które umożliwia pełniejszą komunikację wszelkich 

wątpliwości, zastrzeżeń czy kwestii spornych jest czynnikiem niezbędnym do ostatecznego 

rozwiązania konfliktu a zarazem prowadzi do osobistego wzrostu i rozwoju terapii Gestalt. 

1956 Perls opuszcza na dobre Nowy Jork, zostawiając swoich pacjentów w rękach 

swojego ucznia i byłego pacjenta Isadore From. Jego wyjazd jest przynajmniej częściowo 

uzasadniony jego decyzją o separacji z Laurą jak również niewydolnością i bólami serca 

związanymi w dużej mierze z wieloletnim nałogiem palenia papierosów. „Nie mogąc znieść 

mroźnych zim i zmęczony byciem outsiderem, walczył o to, by jego nowa terapia nie tylko 

przetrwała, ale i rozwijała się.  A jej wzrost był wtedy wręcz nieodczuwalny” (Shephard, 1975, 

str. 75). Istnieje wiele różnych wersji, jakie starają się tłumaczyć jego wyjazd z Nowego 

Jorku i najprawdopodobniej każda z nich jest częściowo prawdziwa. Jedno jest pewne, że 

dzięki jego ciągłym podróżom po Stanach, organizowaniu pokazów i zakładaniu coraz to 

nowych ośrodków terapii Gestalt Fritz Perls sprawił, że w w ciągu kilku lat nazwa terapii 

Gestalt zaczęła być dobrze znana, a on sam stał się prawdziwym celebrytą lat 60-tych i 70-

tych. To co robił, to rozwinął rodzaj sztuki wędrownego trubadura, szczególnie kiedy na 

dodatek zaczął nagrywać krótkie filmy, które były wyświetlane na rozmaitych pokazach.  

„Fritz był typem handlarza. Najpierw pojechał i był sprzedawcą w Cleveland. Uważam jednak, że to 

Isadore From był odpowiedzialny za trwałe wrażenie zrobione w Cleveland. Potem Fritz pojechał i 

został handlowcem na Florydzie. Zasugerował mi, że powinienem pojechać z nim na Florydę. [...] Nie 

skorzystałem z tego. Ale w każdym razie interesujące było to, że Fritz mógł wrócić i opowiedzieć o 

wszelkich sukcesach tu, tam i wszędzie, i w pewnym sensie, jak sądzę, te sukcesy zostały dokładnie 

opisane, historycznie rzecz biorąc przez niego przedstawione" (Shapiro w Wysong, 2011, str, 82). 

 

       Najpierw jednak, zanim jeszcze stał się sławny, zaraz po opuszczeniu Nowego Jorku w 

1956 roku, Fritz Perls zatrzymał się w Miami.  

„Oczekiwał tu ciepła i kąpieli w oceanie, jedynej przyjemności, jaka mu w tym czasie pozostała. Ale 

zamiast świeżego powietrza i światła, postawił na tanie mieszkanie, które wynajął od byłego pacjenta. 

Składało się ono z bardzo małego salonu (gdzie prowadził sesje terapeutyczne i słuchał muzyki), i 

jeszcze mniejszego pomieszczenia, które pełniło funkcję kuchni, oraz ciemnej sypialni, do której nie 

docierało światło ani w dzień, ani w nocy. To było najbardziej przygnębiające środowisko, w którym 

przyszło mu żyć. Wychodził na posiłki i spędzał wiele czasu w samotności. Jego gorycz z powodu bycia 

niedocenionym - z powodu powolnego zmierzania donikąd - spowodowała, że niemal natychmiast 

zraził się do środowiska zawodowego. Prowadził jedną grupę tygodniowo i miał bardzo niewielu 

prywatnych pacjentów, żyjąc w większości jak pustelnik" (Shephard, 1976, str. 76).   



       Był to jeden z najtrudniejszych okresów w jego życiu.  W tym samym czasie, w celu  

uśmierzenia swojego fizycznego bólu czy też psychicznej udręki Fritz zaczął regularnie 

korzystać z pomocy substancji psychoaktywnych. Perls był niezwykle otwarty co do kwestii 

częstego zażywania środków psychoaktywnych, takich jak LSD. Po swoim pierwszym 

zażyciu LSD powiedział: „Z pewnością jestem o wiele bardziej szurnięty, niż sobie 

wyobrażałem” (Shepard, 1976, str. 89). W 1959 roku, przed powstaniem jeszcze ruchu 

psychodelicznego, Perls używał LSD Sandoz co tydzień (Shepard, 1975, s. 89). Należy 

zauważyć, że LSD nie stało się legalnie kontrolowaną substancją aż do 1966 roku. 

1957 W tym samym czasie Fritz Perls ma też dwuletni romans z młodszą od niego o 

trzydzieści dwa lata Marty Fromm, którą poznaje w jednej z grup jakie wtedy prowadził w 

Miami i która na dodatek wkrótce stała się jego pacjentką. Zazwyczaj dawał jej 

przyjacielskiego buziaka na koniec każdej sesji, ale pewnego razu pocałunek stał się 

erotyczny. Marty zdenerwowała się i powiedziała mu: „Potrzebuję terapeuty, a nie kochanka, 

i wyszła z pokoju”. Jednak kilka sesji później stali się kochankami. Jej sesje terapeutyczne 

trwały nadal „cztery lub pięć razy w tygodniu” (opłacane przez jej męża), a ona nawet 

zaczęła gotować dla Perlsa i robić mu pranie (Shephard, 1976, str. 82). Zachowania Perlsa w 

tym okresie zarówno w życiu osobistym jak i w terapii podważają konwencjonalne 

oczekiwania dotyczące właściwego zachowania. Shephard (1976) widzi ich wzjemną 

atrakcję jako przyciąganie między dwiema bardzo podobnymi osobami, które 

odzwierciedlały nawzajem swoje skrajne, szerokie i sprzeczne osobowości, pomimo 

znacznej różnicy wieku (Clarkson i MacKewn, 1993, str. 23).  Marty Fromm wspomina: 

„To, co wspólnie osiągnęliśmy na płaszczyźnie seksualnej, było absolutną czystą magią. Fritz 

przyjechał do Miami, żeby umrzeć. Miał chore serce, więc kiedy mnie dotykał, był też ostrożny, żeby się 

we mnie nie zagłębić. Obawiał się przyspieszonego bicia serca. Czy naprawdę będzie miał atak serca i 

umrze? A jednak było w tym wystarczająco dużo seksu, atrakcyjności, magnetyzmu, podniecenia i 

magii, które sprawiły, że to był zupełnie nowy rodzaj seksualnej wspólnej egzystencji. Byłam martwa i 

absolutnie oziębła i nie zamierzałam dać się podniecić, jeśli wszystko, co mogłam mieć, to dwadzieścia 

dziewięć sekund dotyku mojego męża. Fritz podobnie bał się podniecenia. Nie wiedział, czy chce 

jeszcze żyć. Pogodził się z tym i przyjechał do Miami, żeby umrzeć. Miał zamiar przeżyć swoje ostatnie 

kilka lat i żyć minimalistycznie, dbać o siebie i nie angażować się w promowanie Gestaltu, seksu czy 

życia z zapałem, jak robił to przez całe swoje dotychczasowe życie. Miał sześćdziesiąt pięć lat, kiedy się 

poznaliśmy. Mimo to nasza seksualność była po prostu niesamowita. [...] Było to tak: "On robi coś dla 

mnie". A kiedy Fritz zaczął mnie rozwijać seksualnie, wprowadziliśmy też do naszego związku seks z 

innymi ludźmi. Fritz nalegał na to, żeby podniecić mnie na wszelkie możliwe sposoby. Chciał, żebym 

spróbowała wszystkiego, co istniało. I to on chciał być manipulatorem i animatorem, który pociągał 

za moje sznurki. Więc znajdował inne kobiety, innych mężczyzn, kombinacje i narkotyki. Życie 

seksualne, jakie prowadził z Laurą, było zawsze bardzo bogate i urozmaicone. Teraz zdaję sobie 

sprawę, że Fritz nie robił nic dla mnie. Robił to tylko dla siebie.  Byłam młoda i piękna, i zapewniałam 

dostęp do wielu różnych stref, których Fritz pragnął. Tak więc zrobiłam dla niego tyle samo, 

produkując to, czego chciał, co on dla mnie, otwierając mnie na świat. [...] Nigdy w życiu nie 

funkcjonowałem lepiej niż w tamtych latach, w sensie robienia wielu rzeczy, które trzeba było robić. 

[...] Po sześciu miesiącach naszego bycia razem Fritz postanowił wyjechać z Miami, aby ponownie 

zająć się terapią Gestalt. Dostał ofertę od Vina O'Connella w Columbus, Ohio, aby zostać psychiatrą 

szkoleniowym w jednym z dużych szpitali. Była to oferta, której Fritz nie mógł się oprzeć. Po raz 

pierwszy nie bawiłby się z durnymi, śmiesznymi pacjentami, ale naprawdę wpłynąłby na psychiatrię 

za pośrednictwem Gestaltu. [...] Krzyczałam, płakałam, wyłam i wściekałam się: "Jak mogłeś mi to 

zrobić? Jak mogłeś zostawić wszystkich swoich pacjentów? Zawiodłeś mnie". Dostałam od tego bardzo 



ważną lekcję, której do dziś nie zapomniałam. a lekcja ta brzmiała następująco: "Marty, zrobiłem dla 

ciebie to, co mogłem, kiedy tu byłem. Nie jestem za ciebie odpowiedzialny, nie jestem ci nic winien. 

Żegnaj” (Shephard, 1976, str. 85). 

    W swojej autobiografii, Perls opisał Marty Fromm jako „najbardziej znaczącą kobietę w 

moim życiu” (Perls, 1969c).  W niedługim czasie po tym jak ją opuścił, wrócił spowrotem do 

Miami tęskniąc za nią bardziej niż się tego spodziewał. „Stopniowo jego terapeutyczne 

wspieranie jej rozwoju i wolności weszło w bezpośredni konflikt z jego osobistą potrzebą i 

seksualną zazdrością. W tym samym czasie, Marty relacjonowała, że zażywał Perls zażywał 

dużo narkotyków, szczególnie LSD, i popadał w coraz większą paranoję. Wkrótce potem Perls 

podupadł na zdrowiu i dwa razy trafił do szpitala - na operację usunięcia hemoroidów, a 

następnie na prostatektomię. Miał 67 lat” (Clarkson i MacKewn, 1993, str. 23).  W dwa lata od 

ich pierwszego spotkania Marty zerwała aferę, jakiś czas potem sama szkoląc się w zakresie 

psychoterapii i rozpoczynając prowadzenie własnej prywatnej praktyki terapeutycznej i 

warsztatów terapeutycznych w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, m.in. w Londynie.   

 

1959 Fritz Perls osiada na pewien czas w Mendocino, gdzie przyjechał na zaproszenie 

autora książki The Natural Depth in Man (w ang. „Naturalna głębia w człowieku”), 

psychologa Wilsona van Dusena, który pracował wtedy z osobami z diagnozą schizofrenii i 

kładł większy niż dotychczas nacisk na głębię ludzkiego doświadczenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu duchowego, który wykracza poza różnice kulturowe i doktrynalne. 

Dużo czasu w tym okresie przebywa też w domu Paula Frey i jego żony, psychologów 

zajmujących się badaniem właściwości LSD i wpływu substancji psychotropowych na 

zachowanie człowieka i zdrowie psychiczne.   

 „Psychoanaliza zaczyna upadać. Zbyt wiele rozczarowań. Z Europy nadchodzi fala egzystencjalnej 

psychiatrii. Terapia Gestalt zostaje wreszcie uznana. Wilson Van Dusen pisze: ‘Terapia Gestalt 

wzbogaca fenomenologię dodając jej praktycznych podstaw.’ […] Egzystencjalna psychiatria, również 

okazuje się rozczarowaniem. Zbyt dużo gadania i zbyt wiele pojęć.” (Perls, 1969c) 

     Po jakimś czasie wyjeżdża z Mendocino do Detroit i Toronto, aby osiąść na pewien czas w 

San Francisco gdzie zakłada kolejny instytut szkolenia terapii Gestalt wraz z Abe Levitsky. 

Podczas każdej nowej podróży poznaje coraz to nowe osoby, z którymi przez krótki czas 

współpracuje aby tylko przenieść się znowu do nowego miejsca.   



 1960 Pod koniec 1960 roku Fritz opuszcza San Francisco i wyjeżdża do Los Angeles 

gdzie Jim Simkin - jego były student a wtedy już przyjaciel rozwinął dobrze prosperującą 

klinikę.  Jim, tak samo prostolinijny i konwencjonalny w swoim stylu bycia, jak Fritz był 

nieortodoksyjny w swoim własnym życiu, był w stanie pomóc Fritzowi zacząć od nowa.  

„Jim początkowo pomógł Fritzowi, przekonując go do ograniczenia zażywania LSD, ponieważ dla Jima 

było rzeczą oczywistą, że eksperymenty Fritza z tym preparatem nie tylko negatywnie wpłynęły na 

jego relacje z Marty Frommem i parą van Dusen, ale także poważnie wpływały na jego późniejsze 

poglądy i kontakty z innymi. [...] Po drugie, Jim pomógł mu, zapewniając mu ponownie krótkotrwałe, 

ale znaczące poczucie przynależności. [...] Wreszcie Jim pomógł też Fritzowi wznowić jego działalność 

zawodową: 'Założyliśmy grupę szkoleniową. W ciągu niecałego miesiąca na szkoleniach pojawiło się 

dziesięć osób najwyższej klasy: Bob Gerrard, Walt Kepler, Ev Shostrum i inni. W ciągu ośmiu miesięcy 

powstała druga grupa. Sposób, w jaki Fritz zachowywał się publicznie, nadal był trudny, ale nie tak 

niemożliwy, jak na początku lat pięćdziesiątych w Los Angeles. Był bardziej pewny siebie, mniej 

gniewny i wojowniczy.” (Shephard, 1976, str. 90-1).  

 

     Powyżej okładka Mini-Wykładów autorstwa Jima Simkina wydanych w 1976 roku.  Wraz z 

nim Perls zakłada program szkoleniowy w Los Angeles, z którego wyrósł plan budowy 

dużego Instytutu (z terenem i planami architektonicznymi). Chociaż plan ten przerwała 

później śmierć Perlsa, program szkoleniowy przetrwał do dzisiejszego dnia zarówno 

poprzez realizację programów lokalnych (The Gestalt Institute of Los Angeles), jak i 

europejskich Letnich Programów Szkoleniowych GATLA, które prowadzone są przez ich 

studentów Roberta i Ritę Resnick, którzy na przestrzeni wielu lat wypracowali także swój 

własny styl pracy terapeutycznej z parami w duchu terapii Gestalt. Regularne pokazy i 

dyskusje filmowe online z sesji indywidualnych i pracy z parami są dostępne na ich stronie 

internetowej, http://gatla.org/about-gatla/online-film-screening-discussion. 

1962 W tym roku jego wena w Los Angeles ponownie osłabła i Perls wyjeżdża w 18-

miesięczna podróż dookoła świata, szczególnie ważny jest pobyt w Kyoto w Japonii gdzie 

zetknął się bliżej z buddyzmem Zen. Poza tym spędził dwa miesiące w Ein Hod, które stało 

się kolonią artystów w 1953 roku po przejęciu tej palestyńskiej wioski przez Izrael. Duchem 



sprawczym projektu był Marcel Janco, uznany artysta Dada, który uchronił wioskę przed 

zburzeniem przez siły bezpieczeństwa i przekonał rząd Izraela, aby pozwolił mu zbudować 

tam kolonię artystów. Perls uczył się tam malować. Tam też w Eilat nad Morzem Czerwonym 

odkrył amerykańską komunę tzw. „beatników”, którzy „nie robiąc zupełnie nic byli 

najwyraźniej całkiem zadowoleni ze swojego braku 'produktywności'" (Shephard, 1976, str. 

111). W trakcie swojej podróży odwiedził również m.in. San Francisco, Nowy Jork, Los 

Angeles, Izrael, i Niemcy.  Perls powrócił do USA już mniej zdesperowany niż dotychczas w 

grudniu 1963. Miał 70 lat. „Wydawał się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pogodzony z 

myślą, że nie zostanie zapamiętany ze swojej pracy na tym świecie. Jest to jeden z tych 

odwiecznych paradoksów, że kiedy najmniej się pragnie, pragnienie się spełnia. Tak też stało 

się w przypadku Fritza” (Shephard, 1976, str. 111). 

 

      Po powrocie do Los Angeles, Fritz Perls przypadkowo poznał dwie osoby, z którymi 

spotkanie miało ogromny wpływ na jego przyszłość i jego sławę jaką osiągnął pod koniec 

swojego życia, byli to Bernard Gunther i Eugene Sagan.  Bernie Gunther (na zdjęciu powyżej 

w Esalen wraz z Rollo May) wtedy jeszcze członek jednej z grup prowadzonych przez Jima 

Simkina, był psychologiem klinicznym, doświadczonym masażystą, który wcześniej 

studiował u Charlotte Selver, nauczycielki tzw. „Gindler method of sensory awareness”; 

obydwoje Laura i Fritz Perls znali ją dobrze i jej metodę.  Bernie później rozwinął jej metodę 

dalej włączając w nią elementy jogi i tantry i nazwał ją „sensory awakening”. Przez wiele lat 

był potem związany z Esalen Institute gdzie nauczał masażu. Od samego początku kiedy 

tylko Bernie poznał Fritza, był pod wielkim wrażeniem jego nauczania i chciał pomóc mu w 

rozpowszechnianiu terapii Gestalt.  Przez wiele kolejnych lat organizował różne okazje, 

gdzie Perls mógł występować, a jeszcze w Los Angeles zorganizował dla niego seminarium w 

miejscu zwanym Books in Review; oto co Bernie powiedział o tym wydarzeniu: 

„Była to klasyczna księgarnia prowadzona przez Harry Hill, rodzaj miejsca, gdzie jeśli pojawiała się 

nowa książka, Harry, który znał wszystkich swoich klientów, dawał znać ludziom, którzy mogliby być 

nią zainteresowani. Alan Watts przyjeżdżał do miasta co trzy miesiące i dawał wykłady na piętrze, na 

balkonie. Znałem ludzi, którzy uczyli jogi w mieście i pracowali z Charlotte Selver. Harry miał listy 

ludzi z wykładów Wattsa - ludzi z przedhumanistycznej huśtawki. Mieliśmy więc fantastycznie udany 

wykład - tłum na stojąco. Gdzieś pomiędzy pięćdziesięcioma a stu osobami w małym pokoju. „(Fritz) 

był bardzo zadowolony, bo nie sądził wtedy, że jest szczególnie dobrym wykładowcą. I był dość 

zdenerwowany, co w późniejszych latach udało mu się opanować” (Shephard, 1976, str.112). 



      Eugene Sagan był psychologiem z San Francisco specjalizującym się w psychologii 

samooceny, który wraz ze swoją żoną Juanitą B. Sagan stał się później pionierem w zakresie 

zachowań twórczych i ukuł termin „patologiczny krytyk”, dla opisania negatywnego 

wewnętrznego głosu, jaki atakuje i osądza.  

     „Nasza zależność czyni z nas niewolników, zwłaszcza jeśli ta zależność dotyczy naszej samooceny. 

Kiedy potrzebujesz zachęty, pochwały, poklepywania po plecach od wszystkich, wtedy sprawiasz, że 

wszyscy stają się twoimi sędziami.” (Perls, 1969a) 

 

     „W Boże Narodzenie 1963 roku Gene Sagan, psycholog z Bay Area, wynajął Esalen w Big Sur, 

aby zorganizować tam program zatytułowany ‘Edukacja wyobraźni’, sponsorowany przez 

Berkeley Education Extension (Univerity of California). Była to interdyscyplinarna 

konferencja mająca na celu wzajemne poznanie się ludzi, którzy byli w czołówce swoich 

zawodów; przedstawicieli teatru, tańca, muzyki, socjologii, psychologii i świadomości ciała. 

Program nie był otwarty dla szerszej publiczności, lecz przeznaczony wyłącznie dla ludzi 

należących do tego, co miało stać się wkrótce ‘The Human Potential Movement’ (w jęz. pol. 

„Ruch Ludzkiego Potencjału”). Każdy z nich dzielił się z innymi - na sali i przy tablicy - tym, 

czym się zajmuje." 

„Zarówno Fritz jak i Bernie zostali zaproszeni. Bernie zakochał się w tym miejscu i przekonał Mike 

Murphy, aby pozwolił mu zostać i pracować z gośćmi pensjonatu oraz zajmować się ‘masażem, 

świadomością sensoryczną, jogą i odrobiną Gestaltu’. Bernie potem mówił, że podczas tej pierwszej 

wizyty ‘Fritz wcale nie lubił Esalen’. ‘Uważał, że jest to spieprzone miejsce, dość prymitywne, z 

mnóstwem nieudaczników biegających w kółko.’ Bernie, będąc wciąż głęboko przekonany co do idei 

umieszczenia terapii Gestalt na mapie świata, był też osobiście zainteresowany kontynuowaniem 

treningu Gestalt. Podczas jednej ze swoich wizyt w Los Angeles, naciskał na Fritza, aby ten założył w 

Big Sur grupę szkoleniową dla terapeutów. Fritz był początkowo przeciwny temu pomysłowi, ale 

Bernie upierał się, wskazując na idealną lokalizację Instytutu Esalen, który znajdował się w połowie 

drogi między San Francisco i Los Angeles. W końcu Fritz ustąpił i powiedział: ‘Ty organizujesz, ja 

prowadzę’. Bernie zorganizował to całkiem dobrze. Uzgodnił projekt z Mike Murphy i Dick Price, 

rozesłał pocztę, wykonał kilka telefonów i zebrał opłaty rejestracyjne. Kiedy Fritz powrócił do Esalen 

latem 1964 roku, nie był po prostu jednym z wielu, lecz miał nauczać terapii Gestalt ludzi, którzy 

przyjechali wyłącznie po to, aby go zobaczyć i z nim pracować. Przy tej drugiej wizycie, mając szansę 

‘robić swoje’, atmosfera najwyraźniej się zmieniła, ponieważ napisał: ‘Esalen trafia w cel strzałą 

Fritza Perlsa. Krajobraz porównywalny z Eilat; piękni ludzie w zespole jak w Kyoto. Możliwość 

prowadzenia zajęć. Cygan znalazł mieszkanie, a wkrótce i dom.’ Znalazł też coś jeszcze. Wytchnienie 

dla chorego serca" (Shephard, 1976, str.114). 



 

1964  Fritz Perls rozpoczyna pięcioletnią rezydencję w Esalen Instytute w Big Sur w 

Kalifornii, pozostawiając po sobie trwały wpływ i całe rzesze nowych terapeutów.  Esalen (to 

nazwa plemienia Indian, który dokonał tam duchowych rytuałów) około 240 km na 

południe od San Francisco. Esalen stało się wtedy swego rodzaju mekką dla nowych 

paradygmatów kulturowych.  Ośrodek składał się wtedy tylko z kilku budynków i był wtedy 

prowadzony przez Michael Murphy i Dick Price (na zdjęciu poniżej), który stał się z czasem 

jednym z najbliższych uczniów Perlsa.  Price opracował własną formę rozwoju osobistego, 

którą nazwał Praktyką Gestalt.  

 

      W Esalen spotkać można było najwybitniejszych przedstawicieli nowych terapii takich 

jak np. Alan Watts, Alexander Lowen, Virginia Satir, Gia-Fu Feng - wybitny nauczyciel 

taoizmu i tłumacz klasyki taoistycznej na język angielski (wraz z żoną Jane English), Eric 

Berne - autor książki W Co Grają Ludzie, Gregory Bateson, Stan Groff - amerykański 

psycholog czeskiego pochodzenia, jeden z twórców psychologii transpersonalnej, pisarz 

Joseph Campbell - autor m.in. dzieła mitologii porównawczej Bohater o Tysiącu Twarzy, 



Charlotte Selver, Rollo May, Ram Das - amerykański nauczyciel duchowy, pisarz, a wcześniej 

jeszcze jako Richard Alpert psycholog i wykładowca na Harvard University, Richard Bandler 

i John Grinder - twórcy NLP (neurolingwistycznego programowania), humanistyczny 

psycholog Abraham Maslow i Will Schutz - twórca tzw. encounter groups, autor Joy: 

Expanding Human Awareness.  Perls oferował w Esalen wiele seminariów terapii Gestalt aż 

do swojego odejścia w lipcu 1969.  Jim Simkin i Perls prowadzili tutaj też kursy szkoleniowe 

Gestalt. Od tej chwili przestało się mówić o terapii Gestalt, ale mówiono o ruchu Gestalt, a 

nawet po prostu o GESTALT.  Simkin założył też ośrodek szkoleniowy Gestalt na sąsiedniej 

posesji, która później została włączona do głównego kampusu Esalen.  Podczas pobytu w 

Esalen wydane są też trzy nowe książki Perlsa, m.in. Gestalt Therapy Verbatim, (1969a), 

która w 2019 roku doczekała się wydania w języku polskim.  Książka stanowi kwintesencję 

późniejszego stylu Fritza. 

 

     W miesiącach letnich od 1964 do 1971 roku Esalen gościło coroczny Big Sur Folk Festival 

zorganizowany przez dwie popularne w tym czasie piosenkarki Nancy Jane Carlen i  Joan 

Baez, które powadziły w instytucie warsztaty muzyczne. Festiwal z czasem stał się jednym z 

najważniejszych wydarzeń kulturalnych Ameryki tego okresu. Baez wystąpiła na wszystkich 

siedmiu edycjach, a oprócz niej wśród wykonawców znaleźli się Joni Mitchell, Judy Collins, 

Beach Boys, Crosby, Stills, Nash & Young, Country Joe McDonald, John Sebastian, Kris 

Kristofferson, Arlo Guthrie, Blood, Sweat & Tears, Taj Mahal, Dorothy Morrison z Edwin 

Hawkins Singers i Julie Payne. Duża liczba kobiet wśród artystów w 1968 roku sprawiła, że 

Joni Mitchell ochrzciła koncert mianem „Festiwalu Jajników w Big Sur" a potem opsała go w 

swoich pamiętnikach:     

„Trudno byłoby sobie wyobrazić lepszą lokalizację dla Festiwalu niż to piękne miejsce 16 mil na 

południe od Big Sur.  Instytut Esalen jest zwykle miejscem, w którym odbywają się szkolenia z zakresu 

świadomości i tym podobne, a jego piękne tereny położone są na klifie z widokiem na Pacyfik. 

Publiczność, która każdego dnia liczyła około 5,000 osób, siedziała na trawniku przed basenem, z 

wykonawcami po jednej stronie i oceanem jako tłem.” 

       Nie było wcale niespodzianką, że wielu z pobliskiej społeczności Hollywood szybko 

zakochało się w tym miejscu biorąc udział w ruchu grup spotkaniowych, jakie rozpoczęto 

tam prowadzić. We fragmencie poniżej Mike Murphy wspomina sesję prowadzoną przez 

Perlsa w rezydencji aktorki Jennifer Jones w Bel-Air. Jones odwiedziła Esalen kilka razy i 



postanowiła zorganizować przyjęcie, aby przedstawić swoim znanym kolegom niektóre z 

nowych idei instytutu.  

„Fritz zaoferował, że zademonstruje opracowaną przez siebie terapię Gestalt każdemu 

zainteresowanemu, a Natalie Wood (która była już wtedy znana z filmu West Side Story nakręconego 

kilka lat wcześniej) zgłosiła się na ochotnika, żeby ‘usiąść na gorącym krześle’.  Ale wkrótce sesja stała 

się dość konfrontacyjna kiedy Perls nazwał Wood ‘zepsutym bachorem’. 

‘Położył ją na swoich kolanach i zaczął okładać ją klapsami, a ona zaczęła kopać i  wyrywać się.  W tej 

sytuacji inny aktor Roddy McDowall wyzwał Fritza na pojedynek‘- Murphy śmiał się z niedorzecznego 

obrazu starego terapeuty o mocnym  niemieckim akcencie bijącego młodą amerykańską aktorkę.” 

„Pod koniec przyjęcia Fritz i filozof Abraham Kaplan zaczęli się sprzeczać.  Obaj wyglądali jak postacie 

biblijne, kiedy siedzieli w oddaleni od siebie o centymetry, broda w brodę, wrzeszcząc na siebi” (Kripal, 

2007). 

1965 Do Esalen przyjechała Ida Rolf, rówieśniczka Perlsa, która stworzyła metodę 

„integracji strukturalnej”, którą Fritz od jej nazwiska nazwał „rolfingiem” i tak już zostało. Jej 

praktyczna motoda skupia się na manipulacji ciała i wydłużeniu kompleksów mięśniowo-

powięziowych oraz uwalnianiu tkanki łącznej.  W ten sposób, uwzględniając zasady 

mechaniki oraz indywidualne wzorce napięć, zrównoważa się napięcie w systemie 

tensegracyjnym ciała i przywraca optymalną postawę i mobilność. Ida Rolf przybyła do 

Esalen głównie po to, by pracować z Fritzem nad jego pochyloną postawą i zapadniętą klatką 

piersiową. Jej praca (wraz ze wspierającą atmosferą Esalen) była tak skuteczna, że jego serce 

przestało go boleć.  Zarazem Ida Rolf (na zdjęciu poniżej) pozostała na dłużej w Esalen 

przekazując dalej jej wiedzę i doświadczenie. 

 

„'Wiesz, Dick' - powiedział do Price'a - 'mogłem dziś chodzić w górę i w dół do kąpieliska, nie tracąc 

prawie ani jednego uderzenia'. 'Był jak dziecko, kiedy coś go cieszyło' - wspominał Dick - 'I utrzymywał, że 

Ida dała mu ostatnie sześć lat życia'. Fritz, poprzez swoją zdumiewające ozdrowienie, zapewnił Idzie i jej 

terapii sławę.  Poza złagodzeniem nastrojów, które przyszło wraz z odzyskaniem zdrowia fizycznego, 

rosnącą akceptacją społeczności Esalen i możliwością bardziej regularnej pracy, Fritz nabrał witalności 

dzięki ponownemu związaniu się z artystami - przede wszystkim z Ann Halprin, choreografem, 

założycielką i dyrektorką The San Francisco Dancers Workshop. Dzięki pogłębiającej się między nimi 

przyjaźni miał okazję do pracy grupowej z jej tancerzami, polegającej na wykorzystaniu ruchu w celu 

zintegrowania niedokończonych spraw emocjonalnych - pracy, która sprawiała mu ogromną satysfakcję 



ze względu na jego szczególne upodobanie do teatru oraz ze względu na wyjątkowe połączenie estetyki i 

terapii Gestalt, któremu mógł przewodniczyć” (Shephard, 1976, str.128). 

       W tym samym roku odbywają się pierwsze pokazy edukacyjnego filmu dokumentalnego 

Three Approaches to Psychotherapy (Sjostrom, 1965) znane powszechnie jako The Gloria 

Films nagranego rok wcześniej, gdzie widzowie mogą oglądać Glorię, prawdziwą osobę (nie 

aktorkę), która omawia swoje prawdziwe problemy (skupione wokół uwrażliwienia na 

potrzeby swojej młodej córki podczas ponownego umawiania się na randki po rozwodzie) z 

trzema terapeutami, przedstawicielami odmiennych podejść psychoterapeutycznych, 

Carlem Rogersem, Fritzem Perlsem i Albertem Ellisem.  

 

      Chociaż można mieć poważne zastrzeżenia do terapeutycznego stylu Fritza w tym filmie, 

jaki całkowicie odbiega od relacyjności typowej dla klasycznej terapii Gestalt i jest wysoko 

prowokacyjny, warto zapoznać się z jego innymi filmami, które są niezwykle edukacyjne 

jeśli chodzi o jego metodę pracy ale również pokazują go jako potrafiącego być troskliwym i 

opiekuńczym, jak np. Dream Madeline i Birth of a Composer. Jak pisze o nim Bob Resnick: 

 „Kiedy Friza filmowano, wydawał się trochę bardziej gwałtowny (może niespokojny?) i mniej 

cierpliwy niż zazwyczaj. Kiedy robił demonstrację z publicznością, a nie grupą szkoleniową, jego 

‘gwałtowność’ szybko wzrastała.... Tak jakby musiał zrobić dobrą sesję, w której coś się wydarzyło. 

[...] Mimo iż miał ‘rację’ w wielu swoich wypowiedziach do Glorii, był zarazem prowokacyjny, nie 

prowadził dialogu i zdecydowanie zbyt mocno podkreślał swoją rolę eksperta. Przypuszcza, że jego 

prowokator próbował uzyskać ‘autentyczną’ reakcję od Glorii, chociaż Fritz nie był prawdziwy w 

wyrażaniu swojej motywacji. Trudno nazwać to dialogiem. 

Oczywiście istnieją duże wątpliwości co do niektórych pokazów i filmów Fritza. Dotyczy to zwłaszcza 

‘Glorii’, ponieważ film ten stał się bardzo znany i miejscami przedstawiany jest wręcz jako 

wyznacznik terapii Gestalt. Pamiętajmy, że Fritz był zarówno geniuszem, jak i dupkiem. Niestety, 

wybrane przykłady z niektórych filmów w połączeniu z zachowaniem Fritza podczas prowadzenia 

pokazów przekształciły się w bardzo pejoratywny obraz tego, co niektórzy nazywają ‘perlsowskim’ 

lub ‘starym stylem’ terapii Gestalt. W niektórych kręgach bardzo popularnym zjawiskiem jest 

‘oczernianie Perlsa’, które sprowadza go niemal wyłącznie do bycia złym. To przyćmiewa jego 

błyskotliwość, odwagę, człowieczeństwo i znaczący wkład.” (Perls, Robine, Bowman, 2019, str. 79) 



1968   Fritz nagrywa serię dziesięciu programów radiowych dla kalifornijskiego radia. 

Długo uważane za zaginione, oryginalne nagrania zostały niedawno odnalezione i są 

dostępne za pośrednictwem The Gestalt Journal. Każda audycja trwa pół godziny i zawiera 

około 15 minut prezentacji teoretycznej i piętnastu minut pracy demonstracyjnej. Tytuły 

programów to: Ogólna teoria Gestalt, Życie w Teraz, Teraz i Jak, Teoria i Demonstracja Snów, 

Praca ze Snami, Fritz Perls Encounter, Integrative Gestalt, Świadomość Gestalt i Kanadyjski 

Sen, gdzie Perls omawia swoje plany dotyczące utworzenia „Kibucu Gestalt” w Cowichan. W 

międzyczasie wyjeżdża do Europy, gdzie jako koneser opery spędza prawie każdy wieczór w 

teatrze.  W tym też roku dobiega jego niezwykle bogate życie seksualne (Perls, 1969a). Na 

zdjęciu Fritz Perls w trakcie jednej z lekcji gry na sitarze jaką wraz z Georgem Harisonem 

prowadził gość instytutu w Esalen Ravi Shankar w czerwcu 1968 roku, wideo można 

zobaczyć na stronie internetowej https://dai.ly/x33r8hh.  

 

 

 

 

 

 

 

    W lipcu Jim Simkin and Bob Resnick przygotowali uroczystość z okazji 75-tych urodzin 

Fritza na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w San Francisco w 

hotelu Miyako. Festschrift zawierał prezentacje artykułów, wierszy i prac plastycznych jego 

uczniów i podopiecznych. Jednym z zaprezentowanych artykułów był krótki tekst którego 

autorem jest Arnold Beisser, pacjent Perlsa i późniejszy jego uczeń. Artykuł ten został 

później opublikowany w książce Gestalt Therapy Now (1970) pod redakcją Joen Fagan i Irma 

Lee Shepherd, wydanej przez Gestalt Journal Press i stał się szybko najczęściej cytowanym 

fragmentem z literatury terapii Gestalt. Oryginalny tekst można znaleźć na stronie 

internetowej http://www.gestalt.org/arnie.htm, a jego polskie tłumaczenie jest na stronie 

http://bibliotekagestalt.pl. Poniżej fragment tego, co napisał o tym wydarzeniu jeden z jego 

organizatorów, Bob Resnick: 

„Chociaż Laury Perls nie było, Fritz przechadzał się po sali, w której było kilkaset osób składających 

życzenia urodzinowe, z dumą pokazując sweter, który Laura przysłała mu na urodziny. Fritz 

powiedział mi, że najważniejszym artykułem napisanym w ramach Festschrift był ikoniczny tekst 

Arniego Beissera »Paradoksalna teoria zmiany«.  Na drugim miejscu znalazł się artykuł mojego 

autorstwa »Chicken Soup Is Poison«.  Genialny artykuł Arniego, jednakże, został źle zrozumiany przez 

część osób, które uważają, że sama świadomość jest zawsze wystarczająca, aby nastąpiła zmiana.  O 

ile jest to często prawdą w przypadku tak zwanych spraw ‘intrapsychicznych’ (tak, wiem, nie ma 

naprawdę ‘intrapsychicznych’ spraw), to takie sformułowanie nie sprawdza się, gdy mamy do 

czynienia z problemami, które dotyczą reszty świata i/lub orientacji osoby wobec tego świata. W  

Psychopathology of Awareness Fritz mówi jasno: aby zmiana mogła nastąpić, muszą być 

zaangażowane zarówno systemy sensoryczne, jak i motoryczne. Osoba musi rzeczywiście coś zrobić. 

  

https://dai.ly/x33r8hh
http://www.gestalt.org/arnie.htm
http://bibliotekagestalt.pl/


Robienie czegoś wytwarza nowe informacje doświadczalne, które mogą być użyteczne, nawet jeśli nie 

zawsze są przyjemne. ‘W ten sposób uświadamiamy sobie, że sama świadomość nie wystarczy, by 

przynieść satysfakcję. Musimy coś z tym »zrobić«’ (Perls. Robine, Bowman 2019, str. 39).  

Jako osoba nie będąca rodzimym użytkownikiem angielskiego, nie sądzę, aby w pełni zdawał sobie 

sprawę z silnego znaczenia konotacyjnego słowa »agresja« w języku angielskim. Słowo ‘agresja’ jako 

figura ma bardzo silny związek z gniewem i wrogością.  Jemu chodziło o ‘ruch w kierunku’. 

Prawdopodobnie lepiej byłoby dla niego zastąpić to czymś w rodzaju zwrotu  ‘eksperyment’ lub po 

prostu ‘ruch w kierunku’ zamiast słowa ‘agresja’.  ‘End gain’ i ‘means whereby’.   ‘Zawsze uważałem, że 

rozróżnienie ‘końcowego zysku’ (cel) i ‘środków, dzięki którym coś osiągamy’ (jak) jest bardzo ważne i 

niezwykle użyteczne zarówno teoretycznie, jak i klinicznie.  Wszystkie potrzeby są zazwyczaj zdrowe - 

z kilkoma wyjątkami, takimi jak np. psychoza i uszkodzenia organiczne. Natomiast nie wszystkie 

środki są zgodne z samoregulacją danej osoby w środowisku. (Perls, Robine, Bowman, 2019, str. 83) 

 

      W sierpniu w tym samym roku w Esalen Institute miała miejsce seria warsztatów i 

seminariów zatytułowana The Value of Psychotic Experience, mających na celu poszerzenie 

wiedzy na temat doświadczenia psychotycznego i integracji najnowszych teorii 

reprezentowanych przez R. D. Lainga, Stana Grofa, Fritza Perlsa, Kazimierza Dąbrowskiego, 

Johna Perry, Claudio Naranjo i Juliana Silvermana. Prezentację wygłosił też Alan Watts, pt. 

„Boskie szaleństwo” natomiast Allen Ginsberg oferował specjalnie przygotowany program 

poezji. Poniżej zwiastun tego cyklu prezentacji, niestety nic nie wiadomo czy Kazimierz 

Dąbrowski spotkał się z Fritzem Perls. 

 



     Lekceważenie przez Perlsa granic zawodowych spowodowało wiele zamieszania w 

kwestii rozróżnienia pomiędzy terapią Gestalt a osobowością Perlsa, co w niektórych 

kręgach przyczyniło się do powstania złej reputacji terapii Gestalt. Na przykład, seksualne 

eskapady Perlsa z kobietami, jego czasami skandaliczne zachowanie i nieprzewidywalne, 

silne reakcje w trakcie pokazów czy wykładów są często błędnie przypisywane terapii 

Gestalt.  Jego deficyty charakterystyczne dla osobowości narcystycznej umniejszały czasami 

jego geniuszowi, szkodziły jego wyjątkowej kreatywności, słodyczy i hojności. Jednocześnie 

należy pamiętać, że okres drugiej połowy lat 60-tych był również niezwykle specyficzny, 

wraz z kontrkulturą kontestacyjną, która stanowiła otwarty spontaniczny sprzeciw 

przeciwko zastałemu systemowi społecznemu i politycznemu, bunt młodych przeciwko 

światu dorosłych i jego instytucjom: rodzinie, kościołowi, szkole, zakładowi pracy, szefom, 

rywalizacji, pieniądzowi, wojsku, wojnie, normom, przymusom, zakazom, konwencji ubioru, 

hipokryzji, własności prywatnej, jakiego wyrazem był ruch hippisowski i życie w komunach.  

 

      Fritz Perls i jego zachowanie stały się symbolem tego właśnie protestu, wyrażanego 

publicznie poprzez jego wypowiedzi i zachowanie i wyłącznie w kontekście wyjątkowości 

tych lat należy oceniać jego postępowanie. Perls był złośliwym dialektykiem, który 

prowokował status quo poprzez przyjmowanie skrajnych pozycji. Na przykład, w 

odpowiedzi na to, co postrzegał jako nadmiernie uspołeczniony, konformistyczny i 

intelektualny zeitgeist Ameryki lat 50-tych, mówił rzeczy takie jak: „Intelekt jest dziwką 

inteligencji” albo „Strać swój umysł i odzyskaj zmysły”.  Jeśli nie zrozumie się kontekstu tych 

uwag - próby przywrócenia równowagi między konformizmem a niezależnym myśleniem 

oraz nadużywaniem intelektu kosztem emocji i wrażeń - łatwo można by odrzucić Perlsa 

jako prostego awanturnika. Obecnie terapeuci Gestalt, podobnie jak inni profesjonalni 

psychoterapeuci, postępują zgodnie z kodeksami etycznymi organizacji zawodowych. 

    „Mike Murphy, elokwentny, starannie ogolony, pełen refleksji mężczyzna po trzydziestce, 

przypomina z wyglądu zdrowego, sympatycznego chłopca z sąsiedztwa.  Jak wspomina lata spędzone 

przez Fritza w Big Sur?  

    ’- Utrzymywaliśmy ze sobą dość odległe stosunki i, szczerze mówiąc, ulżyło mi, kiedy zdecydował się 

wyjechać do Kanady i założyć tam swoje Centrum Gestalt.  Dla mnie był trudnym facetem do 

towarzystwa.’ ‘- Postrzegał mnie jako „prezydenta” Esalen i prowadził kampanię mającą na celu 

przekształcenie tego miejsca w jego wizję tego, czym powinien być ośrodek.  Był przeciwny 

mistycyzmowi i nalegał na usunięcie tych programów z naszego kalendarza. Pod koniec, też 

protestował przeciwko Schutzowi i Guntherowi.’ ‘- Był jednym z głównych twórców sloganów i miał 



tak silny charakter, że za każdym razem, gdy się spotykaliśmy, musiałem wysłuchiwać dobitnych i 

odważnie wyrażonych uprzedzeń.  Starałem się więc unikać go jak tylko mogłem.’ ‘- Miał ten 

niesamowity dar wglądu w ludzi, a także miał silne poczucie tego, jacy ludzie powinni być. Jedną z 

wielkich gier w Esalen jest Capture the Flag (wpływaj na program). I Fritz grał w nią ostrzej i lepiej 

niż ktokolwiek inny. Ale jego kampania przeciwko reformatorom nie przyniosła żadnych efektów u 

Dicka [Price'a] ani u mnie.’ ‘- To był jeden z powodów, dla których zdecydował się na wyjazd do 

Kanady.  Chciał znaleźć miejsce, gdzie mógłby pełniej wyrazić swoje własne zdanie.  A także bał się 

nadchodzącej fali represji. Był wstrząśnięty wyborem Nixona na prezydenta i Reagana na 

gubernatora Kalifornii - czuł, że narasta rdzennie amerykański faszyzm. A do tego dochodziła jeszcze 

jego cygańska cecha, jego niepokorność.’ ‘- Fritz miał w sobie pewną dozę „za dużo”, przynajmniej dla 

mnie.  Przez ostatni rok, po tym jak zdecydował się wyjechać do Cowichan, był łagodniejszy, bardziej 

przejrzysty i łatwiej było z nim przebywać.’  

    W obliczu rywali, z którymi nie mógł się pogodzić, i administracji, na którą nie miał wpływu, Fritz 

rozglądał się za własnym ośrodkiem, którym mógłby kierować - „kibucem” Gestalt - gdzie uczestnicy 

dzieliliby się pracą i swoimi opowieściami, pracowali i poddawali się terapii.  Dzięki pełniejszemu 

odzwierciedleniu życia, wszelkie terapeutyczne komentarze byłyby wtedy bardziej trafne dla 

uczestników.  Widział w tym również świetny ośrodek szkoleniowy dla terapeutów Gestalt, którzy 

mogliby zanurzyć się w koncepcjach Gestalt przez wiele miesięcy naraz.  Jedna z nieruchomości, którą 

rozważał, znajdowała się tuż obok Albuquerque w Nowym Meksyku, gdzie mieszkał jego syn Steve, ale 

z jakiegoś powodu nigdy się nie zmaterializowała.  Po wyborach w 1968 roku i jego obawach o naszą 

ewoluującą politykę, Fritz zdecydował się na Kanadę. " (Shephard, 1976, str. 178-9). 

 

1969 Fritz wyjeżdża do Kanady. Wykupuje motel starych rybaków nad jeziorem 

Cowichan na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie zakłada kibuc społeczności 

terapeutycznej, zwany The Gestalt Institute of Canada.  Około trzydziestu uczniów z Esalen 

podążyło za nim do Cowichan, w wyniku czego Perls czuł się tam jak w domu. Wielu z nich 

później stało się jednymi z bardziej uznanych terapeutów gestalt; zaliczają się do nich: Barry 

Stevens, Abraham Lewicki, Stella Resnick, Janet Lederman, John Stevens, Robert Spitzer i 

Patricia Baumgardner.  Perls „miał nadzieję, że stworzy specyficzny styl życia, który zachęci 

do wszystkich do większej świadomości, integracji wypartych części ich osobowości i brania 

odpowiedzialności za swój stan świadomości. Chciał założyć centrum gdzie terapeuci mogliby 

żyć i studiować przez wiele miesięcy na rok.”  W krótkim czasie Cowichan stał się dla niego 



prawdziwym domem, był bardzo dumny z tego, co tam stworzył.  Uwielbiał przyjmować tam 

starych przyjaciół, studentów i nowych entuzjastów jego sztuki. Książka Legacy from Fritz 

(Baumgardner i Perls, 1975) stanowi interesujący zbiór wspomnień i osiągnięć tego okresu 

wraz z transkryptami jego sesji grupowych. 

      W tym samym roku Fritz wydaje swoją autobiografię In and Out of Garbage Pail (Wokół 

Śmietnika, 1969/2020) i kontynuuje pisanie kolejnych książek.  Poniżej tył okładki jednej z 

jego biografii, na której można również przeczytać jego ulubione powiedzenie na temat 

siebie: „Part saint, part bum - and all genius”, co na język polski można przetłumaczyć jako: 

„Po części święty, po części menel - w całości geniusz”. Shephard (1976) napisał o nim: „Fritz 

Perls był aniołem. Albo diabłem. Albo jednym i drugim. Brodaty, pokryty koralikami i kochany 

- lub znienawidzony, "Guru Gestaltu", ktory przyciągał hordy zwolenników. Fascynował ich 

jego wyzwolony styl życia i fakt, że był niekwestionowanym mistrzem, najbardziej 

kontrowersyjną postacią dwudziestowiecznej psychoterapii”. 

 

    Przez cały 1969 rok Fritz kontynuował podróże w celu promowania Gestaltu, a w grudniu 

wyruszył w kolejną podróż do Europy.  

1970 Po powrocie z Europy Perls nagle źle się poczuł. Początkowo był zdecydowany 

kontynuować zaplanowane warsztaty w Chicago, ale po przybyciu na miejsce, z żółtaczką, 

udał się do lekarza, który powiedział mu, że najprawdopodobniej cierpi na raka trzustki. 

Zdesperowany informuje Laurę o swoim złym stanie, która mimo, że od ponad 22 lat nie byli 

już razem, towarzyszy mu w ostatnich dni jego życia w Chicago na oddziale szpitalnym. 

Fritz umiera na atak serca 14 marca 1970 po eksploracyjnej operacji, która potwierdziła 

jego nieuleczalną diagnozę raka trzustki. 

      Uroczystości żałobne miały miejsce na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. W 

nabożeństwie żałobnym w San Francisco wzięło udział znacznie ponad 1200 osób. Anna 

Halprin wykonała taniec według własnej choreografii, a Abe Levitzky wygłosił dowcipną 

przemowę o Fritzu, która choć nie pominęła jego słabości, była przepełniona szacunkiem i 

miłością, czego nie można powiedzieć o niezwykle trafnej, ale znacznie bardziej 

ambiwalentnej oracji Paula Goodmana wygłoszonej na uroczystości żałobnej w Nowym 



Jorku, kilka miesięcy później (którą opisałem w szkicu biograficznym Laury Perls). Poniżej, 

na zakończenie tej krótkiej biografii, zacytuję dla odmiany fragment przemówienia Abe 

Levitzky'ego:   

„Fritz, zdecydowanie nie byłeś grzecznym chłopcem i, szczerze mówiąc, trochę zastanawia mnie, gdzie 

dokładnie wysłać ten list pożegnalny. Mógłbyś być wszędzie. Wyobrażam sobie, że zazwyczaj 

poruszasz się tam i z powrotem pomiędzy dwoma biegunami. Na pewno nie chciałbyś utknąć w 

żadnym z tych miejsc. W każdym razie, nie spoczywaj w spokoju. Sprawiaj kłopoty, wywołuj 

zamieszanie. Zrób tyle zamieszania, ile narobiłeś z nami. [...] My, zgromadzeni tu dziś wieczorem, 

doceniamy, że byłeś z nami, że spotkaliśmy się i wzajemnie się dotknęliśmy. I mówimy ci: żegnaj, Fritz, 

i dziękujemy, że byłeś” (Shephard, 1976, str. 196). 

 

                Na zdjęciu, Perls z małą kukiełką "Fritz" podczas swojego ostatniego warsztatu. 

_________________________________________________ 
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„Cierpieć z powodu własnej śmierci i odrodzić się nie jest wcale tak łatwe” - Fritz 


