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Psychiatria polityczna w Rosji Sowieckiej do 1951 roku
Political Psychiatry in Soviet Russia before the year 1951

TADEUSZ NASIEROWSKI
Z l Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
STRESZCZENIE. W artykule opartym na nie publikowanych dotychczas materiałach archiwalnych,
przedstawiono sytuację panującą w psychiatrii rosyjskiej po przewrocie bolszewickim. Nowy ustrój,
który w myśl ideologów sowieckich miał być gwarantem sprawiedliwości społecznej, przyniósł terror,
śmierć, głód i podporządkowanie myślenia oficjalnej ideologii. Od saJnego początku w działania bolszewików wciągnięci zostali psychiatrzy. Spowodowane to było: (J) zwiększeniem się ilości zaburzell reaktywnych wśród więźniów, (2) chęcią wykorzystania doświadczell psychiatrów w terapii
pracą, którą bolszewicy uznali za podstawową metodę resocjalizacji osób pozbawionych wolności,
(3) przekształcaniem placówek psychiatrycznych w
kolonie rolnicze dla osób pozbawionych wolno.§ci i
w obozy pracy przymusowej, (4) powołaniem do
życia instytutów psychiatrii sądowej, które miały
zająć się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u
więźniów. W 1918 roku powstał Instytut w Piotrogrodzie, zaś w 1921 roku w Moskwie. Instytut
Piotrogrodzki odróżniało od Moskiewskiego liberalne podej.§cie do pacjentów i częstsze orzekanie o
ich niepoczytalności, co związane było z humanitarną postawą kierownika Instytutu w Piotrogrodzie L. G. Orszanskiego. Ochroniony przed ła
grem pacjent trafiał jednak do szpitala psychiatrycznego, w którym panowały równie tragiczne
warunki. Np. w Szpitalu Św. Mikołaja Cudotwórcy
w Piotrogrodzie po 1917 r. śmiertelność w niektórych miesiącach osiągała 60-80%. Pole do
nadużyć w psychiatrii sowieckiej stworzył tamtejszy
system prawa karnego oparty na pojęciach "niebezpiecznego stanu jednostki" i "środkówochrony
społecznej". W 1939 r. powstała w Kazaniu pierwsza w byłym ZSRR specballlica dla więźniów
politycznych.
Znaczna
część
psychiatrów

sowieckich, szczególnie w pierwszym okresie dyktatury bolszewickiej, godnie broniła praw pacjentów. Przykładem - apele psychiatrów piotrogrodzkich o pozostawienie cerkwi w szpitalach psychiatrycznych. W okresie od 1936 do 1951 roku
toczyła się w psychiatrii sowieckiej walka pomiędzy
zwolennikami i przeciwnikami "pawłowizmu" zakollczona, dzięki poparciu partii komunistycznej,
zwycięstwem pawłowistów. Pawłowizm na wiele lat
stał się ojicjalną ideologią psychiatrii sowieckiej i
był propagowany w krajach satelickich, w tym w
Polsce.

SUMMARY. On the grounds of archival materials
unpublished so far, the pap er presents the situation
in Russian psychiatry after the Bolshevik revolution. The new regime t/zat according to Soviet
ideologists was a guarantee of social justice, has
brought terror,famine, death, and thought control
following the ojjicial ideology. Psychiatrists were
involved in Bolsheviks' activities from the very beginning. This was due to: 1) an increased prevalence oj reactive disorders among prisoners, 2)
striving to utilize psychiatrists' experience in work
therapy, since the latter was considered by Bolsheviks to be the basic method oj resocialization oj the
detained, 3) traJljformation of psychiatric facilitie s
into agricultural colonies for the imprisoned and
into labor camps, 4) establishment ojjorensic psychiatry institutes· that were to assess psychiatric
disorders in prisoners. In 1918 such an Institute
was established in Pyotrogrod, and in 1921 - in
Moscow. The Pyotrogrod lnstitute, in contradistinctioll to that in Moscow, was characterized by a
liberal approaclz towards the patients and more
frequent diagnoses oj IlOn-accountability, owing to
the humanitarian attitude of L.G.orszanski, Direc-
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tor oj the Pyotrogrod Institute. However, the patient
savedfrom alabor camp was committed to amental
hospital with similarly drmnatic living conditiolls.
E.g. in the St.Nicolas the Miraculous Hospital in
Pyotrogrod the mortality rate (ifter the year 1917
amounted in some months to 60-80%. The Soviet
penal code based on tlze concepts oj "dangerousness oj the individual" and "sodal sajety measures"
provided grollllds jor abuse in Soviet psychiatry. In
the jormer Soviet Union the first "specbolnica"
(special psychiatric hospital)jor political prisoners
was establislzed ill KazaJl in 1939. A substantial

part oj Soviet psychiatrists, particularly dur ing the
first period oj the Bolshevik dictatorship, proudly
dejended the patients' rights. E.g. appeals oj
Pyotro grod psychiatrists jor preservation the ortllOdox churches in the psychiatric hospitals. In tlze
years 1936 - 1951 a battle was jought between
jol/owers and opponents oj Pavlovism.lt was won
by the jol/o wers, due to tlze Communist party support. For many years to come Pavlovism was the
official ideology oj the Soviet psychiatry. Jt was
promoted also in satellite countries, including Poland.

Słowa

kluczowe: psychiatria polityczna / Rosja Sowiecka 1917-1951
Key words: political psychiatry / Soviet Russia 1917-1951

Rewolucja Październikowa stanowi w historii narodu rosyjskiego, jak też w historii
psychiatrii rosyjskiej cezurę, której znamionami stały się terror, śmierć, głód i upokorzenie
wynikające z podporządkowania myślenia
oficjalnej ideologii. Stworzony został system
totalitarny, w którym praca, będąca według
decydentów metodą resocjalizacji osób pozostających w konflikcie z obowiązującym prawem, osób inaczej myślących bądź chorych
psychicznie, stała się sposobem eliminacji
przeciwników politycznych oraz środkiem do
rozwiązywania problemów społeczno-gospo
darczych za cenę ludzkiego życia.
Sowiecka konstytucja z 10 sierpnia 1918
roku oparta została na zasadzie: "Kto nie pracuje, ten nie je" [1]. Pracować mieli wszyscy,
a zwłaszcza "przestępcy". Zamiast obiecywanej wolności - niewolnicza praca - oto rzeczywistość, o której A. Wyszinskij [2] przewrotnie napisał:
to nie ta praca, co wysusza ludzkie rozumy
i serca, lecz owa czarodziejka, która ma moc
wydobywania ludzi z niebytu i dna nikczemności, czyniąc

z nich bohaterów [3].

Treść

i kontekst tych słów można jedynie
przyrównać do widniejącego na bramie obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu hasła: Arbeit

machtfrei.
5 września 1918 roku wydany został de,aet Rady Komisarzy Ludowych (Sownarko-

O czerwonym terrorze, zawierający mię
dzy innymi dyrektywę izolowania wrogów
klasowych w "obozach koncentracyjnych"
oraz instrukcję regulującą sprawę zbiorowych
rozstrzeliwań [4] (fot l).
4 października 1918 roku odbyła się
w Piotrogrodzie pierwsza specjalna narada
w ramach prac Komisariatu Ochrony Zdrowia, na której omówiono aktualną sytuację w
więziennictwie. Uczestnikami narady byli
między innynu profesorowie W. M. Bechterew (fot 2), W. P. Osipow (fot 3), A. M.
Karpinskij, a także kierujący oddziałem dla
psychicznie chorych aresztantów w Szpitalu
Św. Mikołaja Cudotwórcy - dr W. W. Czechow [5].
Na kolejnych posiedzeniach Komisji zajmującej się sprawą refonny więziennictwa
zapadła decyzja o utworzeniu Diagnostycznego Instytutu Sądowej Neurologii i Psychiatrii
[6]. Podczas spotkania w dniu 21 grudnia
1918 r. Bechterew wyraził opinię, że w ramach planowanej refonny należy zrezygnować z pewnych słów, np. słowa "więzienie"
oraz słowa "karny" występującego w nazwie
tzw. "Karnego Oddziału Komisariatu Spra-

mu)

wiedliwości"

(Karatel'nyj

Otdieł

zajmującego się

Komissaria-

sprawami wię
ziennictwa. Zadawszy jakże często powtarzane w historii Sowietów pytanie: "Co robić?",
Bechterew odpowiedział:

ta Justicyi)

Psychiatria polityczna w Rosji Sowieckiej do 1951 roku

Fotografia l. Barak w

Fotografia 2.
1927).

Władimir

łagrze

455

nr 7 przy kopalni nr 25 w systemie W orkuta-Pieczora.

M. Bechterew (1857-

Fotografia 3. Portret Wiktora P. Osipowa
(1871-1947) znajdujący się w Klinice Psychiatrycznej Wojskowej Akademii Medycznej l-.
Sankt-Petersburgu.
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zamknąć wszystkie więzienia i na

ich miejsce
instytucje o charakterze kolegialnowychowawczym, gdzie zajęto by się wychowywaniem w oparciu o zasadę pracy, ale najpierw należałoby wychować na nowo obsługu
jący personel, i rzekłbym, stworzyć wspólny
zespół, odpowiedni dla kolonii pracy, i tam już,
w tych koloniach pracy, drogą ekspertyzy medycznej zostaną wydzieleni chorzy, nie poddający się wychowaniu na nowo [7J.
W podsumowaniu, kierownik Oddziału
Więzienno-Medycznego Komisariatu Ochrony Zdrowia dr Antonowskij powiedział:
Wszystko jak widać sprowadza się do konieczności utworzenia dla zdrowych więźniów
zreformowanych miejsc pobytu (tzw. reformatoriumy - neologizm wymyślony przez
członków Komisji, zastępujący słowo więzie
nie, T.N.)), zaś dla odbiegających od normy
psychicznej specjalnych zakładów leczniczych
[8].
Antonowskij stale nalegał na przekształce
nie Nowo-znamienskoj daczi, kolonii dla psypowołać

chicznie chorych, będącej filią Szpitala Św.
Mikołaja Cudotwórcy, w kolonię dla więź
niów, ze względu na straszne warunki panują
ce wówczas w więzieniach (głód, chłód temp. 5-6°C) oraz zagrożenia śmiercią głodo
wą 800 więźniów przebywających w Centralnym Piotrogrodzkim Więzieniu (Centrarnaja
Pietrogradskaja Odinocznaja Tjur'ma) [9],
Czytając protokoły z posiedzeń Komisji ma
się wrażenie istnienia olbrzymiej przepaści pomiędzy wypowiadanymi słowami o reformie
więziennictwa, trosce o człowieka, szczególnie o człowieka chorego psychicznie, a rzeczywistością, tak makabryczną, że wydawać by
się mogło, wręcz nie realną.
Najgorsza sytuacja panowała w Szpitalu
Św. Mikołaja Cudotwórcy, dawnym więzieniu
carskim, a od 1872 r. miejskim szpitalu psychiatrycznym, w którym już od 1840 r. istniał
oddział dla chorych psychicznie więźniów
(fot 4,5,6). W lalach 1917-1920 śmiertelność
w tym szpitalu wynosiła okresowo 60-80%
[10] (tablica l). Niewiele lepsza była sytuacja

Fotografia 4. Szpital psychiatryczny Św. Mikołaja Cudotwórcy w Sankt-Petersburgu w
okresie jego istnienia. Ze szpitala tego uciekł w 1901 r. symulujący chorobę
psychiczną Józef Piłsudski.

początkowym
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Fotografia 5. Szpital psychiatryczny Św. Mikołaja Cudotwórcy, 1988.

Fotografia 6. Szpital Św. Mikołaja Cudotwórcy w Sankt-Petersburgu, parter przy izbie przyjęć, 1995.
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Tablica 1. Zgony w Szpitalu Św. Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu
Całkowita

Lata

liczba zgonów

Średnia liczba zgonów w ciągu roku

1910-1914

2726

545

1915-1917

2660

887

1918-1920

2900

967

Po 1918 roku w szpitalu zaczęto hospitalizować chorych psychicznie żołnierzy Annii Czerwonej. W lutym
1920 r. szpital przekształcono w lazaret dla chorych na tyfus czerwonoarmistów (chorzy psychicznie w
liczbie około 100 osób zajmowali jedno piętro). Lazaret zlikwidowano we wrześniu 1921 r. Przepełnienie
musiało być potworne. 1 stycznia 1921 r. hospitalizowano 8078 żołnierzy, co w porównaniu z 2163
pacjentami w dniu 1 stycznia 1910 r. było liczbą olbrzymią. Począwszy od 1917 r. śmiertelność w
niektórych miesiącach dochodziła do 60-80%. - CGAS-P, f. 4301, op. l, jed. chr. 650, k. 65; ANtD, f. 313,
op. l-l, jed. chr. 161, k. 16.

chorych w Szpitalu Wszystkich Cierpiących
(Wsiech Skorbiaszczich), przemianowanym na
Szpital im. Forela, w którym w sierpniu 1918
r. zmarło 51.4% pacjentów. Głód był tak duży,
że chorzy wypuszczani do ogrodu jedli trawę'
i pili pomyje z wiader, zaś podczas sekcji
znajdowano w ich żołądkach kości i różne
przedmioty [11].
Zawiódłby się srodze ten, kto spodziewałby
się, że Komisja odniesie się do powyższych
faktów. Za wyrażanie zbyt krytycznych opinii
groziła śmierć. Przykładem może być los nadzorcy Kowalskiego ze Szpitala im. Forela, który głośno mówił, że Sowieci głodzą chorych.
Oskarżony o działalność antypaństwową został natychmiast rozstrzelany [12].
30 grudnia 1918 r. odbyło się posiedzenie
starszych lekarzy psychiatrów Piotrogrodu
przy Komisariacie Ochrony Zdrowia, na którym omówiono sytuację panującą w szpitalach
psychiatrycznych. Odnośnie Szpitala Św. Mikołaja Cudotwórcy poinformowano jedynie,
że 40% znajdujących się w nim łóżek jest
wolnych. W Szpitalu Św. Pantelejmona (etatowo - 680 łóżek), przebywało wówczas 347
chorych, temperatura w pokojach wynosiła
8°C, śmiertelność osiągnęła 30% (w I połowie
roku zmarło 132 z 670 chorych, w II połowie
roku 287 osób z 695 wówczas tam leczonych).
W Szpitalu Aleksandra III śmiertelność w
1918 r. wyniosła 20%, w Nowoznamienskoj
daczi 30%, a w Szpitalu Wszystkich Cierpią~

cych 15-20%. Podsumowując stwierdzono, że
piotrogrodzkie szpitale psychiatryczne przeży
wają głęboki kryzys, a rodziny chorych z powodu panującego głodu zabierają pacjentów
na prowincję [13].
1 kwietnia 1919 r. rozpoczęto likwidację
Nowoznamienskoj daczi i zaczęto organizowanie na bazie tegoż szpitala psychiatrycznego
"Pierwszej Rolniczej Kolonii dla Osób Pozbawionych Wolności" (Pierwaja Pietrogradskaja Sel'sko-C hozajstvennaja Kolonija dlj'a liszennych svobody) [14]. W sierpniu 1919 r.
utworzono "Pierwszy Piotrogrodzki Obóz
Prac Przymusowych" (Pienl/yj Pietrogrodskij
lagier' prinudite/'nych rabot) w miejscu Czesmenskiego Przytułku (Czesmenskoj Bogade/'ni) [15]. System obozów był stale rozbudowywany. 10 maja 1920 r. "Druga Rolnicza
Kolonia dla Osób Pozbawionych Wolności
Troickoje" przekazana została we władanie
"Karnego Pododdziału Piotrogrodzkiego Oddziału Komisariatu Sprawiedliwości" [16].
Przebywające w piotrogrodzkich obozach osoby z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi kierowano na badanie do Diagnostycznego Instytutu Sądowej Neurologii i Psychiatrii w Piotrogrodzie, który rozpoczął swoją
działalność z dniem 17 listopada 1918 r. [17].
Decyzję o utworzeniu Instytutu poprzedziło
wydanie przez Radę Komisarzy Ludowych w
dniu 24 października 1918 r. dekretu o nacjo-
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Fotografia 7. Lecznica A. Konosewicza w Sankt-Petersburgu, od 1918 r. Diagnostyczny Instytut
Sądowej Neurologii i Psychiatrii, budynek główny.

Fotografia 8. Lecznica A. Konosewicza, drugi budynek znajdujący

się

w ogrodzie.
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nalizacji prywatnej lecznicy psychiatrycznej
Polaka Albina Konosewicza [18] (fot 7, 8).
29 października 1918 r. dyrektorem Instytutu został mianowany wieloletni współpra
cownik Konosewicza, znany petersburski psychiatra, prof. Lew Grigoriewicz Orszanskij
[19]. Piotrogrodzki Instytut był pierwszą tego
typu placówką w Rosji Sowieckiej. Jego dyrektor okazał się osobą szlachetną, niepodatną
na oddziaływanie bolszewickich ideologów.
Dzięki znajomościom z czasów carskich z ludźmi prowadzącymi wówczas działalność rewolucyjną, a obecnie znajdującymi się u wła
dzy L. G. Orszanskij uratował wielu więźniów
przed zsyłką do obozów i niechybną śmiercią.
Niejednokrotnie "tolerował" symulowanie zaburzeń psychicznych przez więźniów.
22 lipca 1928 r. ukazał się w Leningradzkiej
Prawdzie paszkwil na Orszanskiego - pt: Dziadek Orszanskij, w którym zarzucono mu brak
kompetencji oraz zawarto niedwuznaczną propozycję prześwietlenia "politycznej fizjonomii
byłego współwłaściciela prywatnej lecznicy"
[20]. W tamtych czasach taka propozycja na
ogół równoznaczna była z wyrokiem śmierci.
Powołano specjalną komisję śledczą, która we
wnioskach pokontrolnych zaleciła zwolnienie
Orszanskiego z funkcji dyrektora. 26 sierpnia
1928 r. władze partyjne zarekomendowały
na stanowisko dyrektora prof. Osi pow a, zaufanego człowieka partii komunistycznej, który zawsze wykazywał dużą gorliwość i ostrość
przy sporządzaniu ekspertyz sądowo-psychia
trycznych. Jednakże wydarzenia potoczyły
się inaczej. W 1929 r. Osipow został mianowany dyrektorem Instytutu Badań Mózgu im.
W. M. Bechterewa (Refleksołogiczeskij institut
po izuczeniju mozga im. W. M. Bechterewa),
zas Orszanskij pozostał na dotychczasowym
stanowisku, skutecznie wybroniwszy się przed
atakami swoich przeciwników [21].
Orszanskij wyróżniał się wśród innych psychiatrów pracujących w Instytucie stosunkiem
do badanego. Przed komisją śledczą zeznał:
Instytut natknął się na jedną olbrzymią psycJwlogiczną trudność, która sprowadza się do
( .. .) «braku zaufania w stosunku do badanego»

- uważałem i nadallM'ażam za bardzo niebezpieczne dla eksperta i dla Sądu to rozmyślne
niedowierzanie i ten przesąd, że badany zawsze i gdzie tylko może «kłamie». W szczególności cielpią na tę kryminalną chorobę lekarze
więzienni, młodzi psychiatrzy, niekiedy sędzio
wie - zwłaszcza ekspertom schlebiało «schwytać symulanta-próżniaka»" [22].
Użycie przez Orszanskiego zbitki słownej
"symulant-leń" najlepiej oddaje panujący w systemie komunistycznym sposób myślenia.
Wszystko odnosiło się do pracy - zaprowadzono
"dyktaturę klasy robotniczej", a "przestępców",
do których mógł zostać zaliczony każdy obywatel, reedukowano w obozach pracy przymusowej podległych Komisariatowi Sprawiedliwości
lub izolowano w obozach koncentracyjnych
pozostających w gestii Czeka (Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z
Kontrrewolucją i Sabotażem) (fot. 9).

Fotografia

9.

Twórca Czeka, Feliks
Jego bratWładyslaw
Dzierżyński (1881 -1942) był profesorem
neurologii w II Rzeczypospolitej.
Dzierżyński (1877-1926).
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Fotografia 10. Centrum Psychiatrii Społecznej i Sądowej im. W. P. Serbskiego.

Fotografia. Centrum Psychiatrii Społecznej i Sądowej im. W. P. Serbskiego w Moskwie . Budynek
kliniczny, w któlym znajduje się oddział IV (pierwsze piętro), w którym przetrzymywano więźniów
politycznych, 1995.
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Niestety, pozycja Orszanskiego w sowieckiej
psychiatrii sądowej stawała się coraz słabsza.
W drugiej połowie lat dwudziestych wiodącą
rolę :zaczął odgrywać powstały w 1921 r. w
Moskwie Instytut Sądowo-Psychiatrycznej Ekspertyzy, który w 1932 r. został przekształcony w
Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Psychiatrii Sądowej im. W. P. Serbskiego (fot 10,11).
Zanim doszło do powstania Instytutu, w
1919 r. zorganizowano 50-łóżkowy oddział
psychiatryczny w moskiewskim gubernialnym
szpitalu więziennym w celu przeprowadzania
obserwacji sądowo-psychiatrycznych aresztantów i więźniów. W 1920 r. oddział został
przeniesiony do Piereczistienskiego Szpitala
Psychiatrycznego, na bazie którego w 1921 r.
został utworzony Instytut Mianowana w 1930
r. na dyrektora C. M. Fejnberg w swojej pracy
z 1935 r. Sudebno-psichiatriczeskaja ekspertyza i opyt raboty Instituta im. Serbskogo negatywnie oceniła początkowy okres istnienia Instytutu, kiedy to w większości przypadków
orzekano o niepoczytalności, bądź poczytay
Tablica 2. Dynamika

orzeczeń

ności ograniczonej sprawców (w 1921 r. ani
jednej osoby nie uznano :za poczytalną). Według Fejnberg ta tendencja orzekania była
odbiciem (istnienia) antysowieckich nastrojów u niektórych psychiatrów i ich dążenia
do ochraniania jak największej liczby osób
przed represjami [23].
W 1922 r. wydano pierwszy w Rosji Sowieckiej kodeks karny, :zaś w 1923 r. pierwszy
kodeks postępowania karnego. W tymże roku
wykreślono z sowieckiego systemu prawnego
pojęcie poczytalności ograniczonej, :zaś w linii
orzekania :zaczęła dominować tendencja o uznawania sprawców czynów :zabronionych :za
poczytalnych.
Podejście to utrwaliło się po roku 1926.
Fejnberg fakt ten wiązała z reorgani:zacją sowieckiego systemu resocjali:zacji przez pracę,
która polegała na
stworzeniu całego szeregu półotwartych
miejsc odosobnienia (poprawcze kolonie pracy i
poprawcze obozy pracy). stuprocentowym zabezpieczeniu pracy oraz pogłębieniu i rozszerzeniu

komisji ekspertów z Instytutu im. Serbskiego
Rok

Wyszczególnienie

1921*

1925

1928

1931

1934

Ogólna liczba badanych: - bezwzględna liczba
- procent

139
100.0

494
100.0

538
100.0

726
100.0

922
100.0

Z
Skierowanych na leczenie
tego: psychiatryczne na zasadach ogólnych
- bezwzględna liczba
- procent

91
65.5

162
33.5

129
23.9

160
22.0

111
12.1

-

-

18
11.1

74
18.0

132
23.4

263
28.5

21
15.9

182
38.0

274
51.2

377
51.9

456
49.5

Przymusowo leczonych w szpitalach
psychiatrycznych
- bezwzględna liczba
- procent
Odesłanych do miejsc pozbawienia
wolności, nie wymagających zdaniem

komisji opieki medycznej
- bezwzględna liczba
- procent

C. M. Fejnberg: Sudebno-psichiatriczeskaja ekspertiza iopyt rabotylnstituta im. Serbskogo. Moskwa
1935, s. 18
*- 9 miesięcy
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pracy polityczno-wychowawczej wśród osób
pozbawionych wolności. Wszystko to pozwoliło
- zdaniem Fejnberg - na odsyłanie do miejsc
odosobnienia osób mających (... ) anomalie psychiczne, przy których zmiany osobowościowe
były stosunkowo małe [24] (tablica 2).
W 1926 r. odbyła się I Wszechzwiązkowa
narada poświęcona psychiatrii i neurologii
oraz państwowemu poradnictwu neurologiczno-psychologicznemu, na której Orszanskij w
sposób wyważony przedstawił zadania stojące
przed Instytutami Ekspertyzy Sądowo-Psy
chiatrycznej. Ton jego wystąpienia nie współ
brzmiał z agresywnością referatu N. P. Bruchanskiego, wyraziciela tendencji dominują
cych wówczas w sowieckiej psychiatrii i
praktyce sądowo-psychiatrycznej. Bruchanowski grzmiał:
Sowieckie prawo w ogólności oparło system
prawa karnego nil pojęciu niebezpiecze/zstwa
(. ..). Ekspertyza psychiatryczna powinna być
obiektywna. Niezbędne jest uwzględnienie uwarunkowań społecznych, uwzględnienie celowości
społecznej. Nie można w imię tak zwanego «humanizmu». gotowego zwolnić z dochodzenia karnego każdq osobę naruszającą prawo, składać w
ofierze interesów społecznych. Ekspertem powinien być wyf.....walijikowany psychiatra, materialista {25J .
Sowieckie prawo karne opierało się na pojęciach: "niebezpiecznego stanu jednostki"
(opasnogo sostojanija licznosti) i "ochrony
społecznej" (socjalnoj zaszczity), a nie na pojęciach winy i kary. Pojęcie "niebezpiecznego
stanu jednostki" było pojęciem "psycho-socjalnym", określającym stan
ujawniający się w społecznie niebezpiecznych postępkach i życiowych przyzwyczajeniach, ocenianych tylko i wyłącznie z punktu
widzenia psychiki danej jednostki,jej społecznej
przydatności i zdolności do adaptacji 126J,
zaś pod pojęciem "środków ochrony społe
cznej" rozumiano:
przyjmowane przymusowo na nieokreślony
lub względnie nieokreślony okres środki socjalno-prewencyjne, leczniczo-pedagogiczne, izolacyjno-wychowawcze lub izolacyjne w stosunku do

Fotografia
Władimir

12. Władimir Lenin (właśc.
l. Uljanow, 1870-1924), wiosna

1923 r.
osób, które z powodu swojego szczególnego stanu psychicznego, przejawiającego się zewnętrz
nie w zaclwwaniach antyspołecznych lub przyzwyczajeniach życiowych, zostaną uznane za społecznie niebezpieczne 127J.
Przy posługiwaniu się systemem prawnym
opartym na tak zdefiniowanych pojęciach
"niebezpiecznego stanu jednostki" i "środków
ochrony społecznej" bardzo łatwo dochodziło
do nadużyć, zaś partia komunistyczna w rę
kach której pozostawała władza sądownicza
mogła w dowolny sposób interpretować
"szkodliwość społeczną czynu".
Dla bolszewików szkodliwą społecznie była religia, główny rywal ideologii komunistycznej w walce o rząd dusz. Bolszewicy uznali
za fakt symboliczny to, iż ostatni artykuł Lenina z marca 1922 r. "o znaczeniu wojującego
materializmu" (o znaczenii woinstwujuszczego
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materializma) poświęcony był walce z religią.
Artykuł ten został potraktowany jako duchowy testament twórcy bolszewizmu (fot. 12).
Lenin postulował w nim konieczność prowadzenia maksymalnie intensywnej propagandy
ateistycznej między innymi poprzez upowszechnianie antyreligijnej literatury XVIII wieku.
Opublikowanie tego artykułu dało impuls do
zaostrzenia walki z religią. Zwalczanie religii
stało się odtąd podstawowym obowiązkiem
członka partii komunistycznej, a tolerowanie
jakichkolwiek przejawów religijności traktowano jako łan1anie dyscypliny partyjnej. W
maju 1922 r. został aresztowany patriarcha
Tichon, a przez kraj przetoczyła się fala aresztowań wśród duchowieństwa i świeckich
działaczy kościelnych.

1922 r. władze sowieckie
do likwidacji cerkwi w szpitalach
psychiatrycznych. Zachowały się na ten temat
dokumenty szpitali piotrogrodzkich. 3 lutego
1922 r. Piotrogrodzka Gubernialna Rada Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnier
skich wystosowała do Gubernialnego Oddziału Ochrony Zdrowia (Gubzdrawotdieł) pismo,
w którym przypominała, iż "na mocy dekretu
Rady Komisarzy Ludowych z 23 stycznia
1918 r. ( ... ) cerkwie szpitalne, w przytułkach i
inne podlegają likwidacji" [28].
Reakcją na rozpoczętą przez władze partyjne akcję były apele Sekcji Psychiatrycznej
Gubzdrawotdieła o pozostawienie cerkwi w
szpitalach, bądź w ostateczności przeniesienie
nabożeństw do kaplic (czasowni), znajdują
cych się poza budynkami szpitalnymi. Może
zadziwić otwartość i stanowczość pism wysto~
sowanych przez personel szpitali psychiatrycznych Piotrogrodu do tamtejszych dzielnicowych komitetów partyjnych. W piśmie kolegium lekarzy, administracji i samorządu
pracowniczego (mestnyj komitet) Centralnego
Szpitala Psychiatrycznego im. Forela z 8 lute•. go 1922 r. czytamy:
W ostatnim okresie w neuropatologii, a
szczególnie w psychiatrii pojawił się sposób
leczenia drogą tak zwanej metody odwracania
uwagi (Ablenkungs-therapie), przy której na
Z

początkiem

przystąpiły

równi z terapią pracą (Arbeits-therapie) powstają najbardziej sprzyjające warunki dla
odciągnięcia chorego od jego natrętnych
myśli, urojeń i halucynacji, co ma olbrzymie
znaczenie terapeutyczne, wnosząc znaczące
uspokojenie w życie duchowe pacjenta. W tym
sensie systematyczne odwiedzanie przez kapłana tych chorych. którzy wyrażają życzenie
spotykać się z nim, a także uczestniczenie chorych w nabożeństwach, przynależy do przedstawionej przez nas metody leczenia poprzez
odwracanie uwagi (. .. ). Olbrzymie znaczenie
jakie współczesna psychiatria przydaje czynnikowi religijnemu ( ... ) znajduje odbicie w powstaniu specjalnych czasopism naukowo-medycznych poświęconych tym zagadnieniom
(. ..). Oddział Nauk Medycznych Komisariatu
Oświaty uznawszy dowody lekarzy za naukowo udokumentowane wystąpił z pro.~bą o pozostawienie nabożeństw cerkiewnych (. .. ) w
1919 r., godząc się z podobną argumentacją.
Obecnie ( .. .) podtrzymujemy złożone (wówczas) oświadczenie i prosimy o pozostawienie
cerkwi w gmachu głównym [29].
Nawet prof. Osipow w piśmie z 31 stycznia
1922 r. prosił o pozostawienie cerkwi w klinice Wojskowej Akademii Medycznej, argumentując:

pozbawienie (chorych) możliwości uczestniczenia w ceremoniach religijnych jest dla
nich olbrzymim cielpieniem . szczególnie odczuwanym w święta. Cierpienie to jest całko
wicie zbytecznym. nader ciężkim urazem psychicznym dla chorego, któremu w okresie leczenia należy zapewnić wszystko, co niezbędne
dla osiągnięcia spokoju moralnego [30].
Oczywiście apele psychiatrów nie odniosły
żadnego skutku. Są one jednak dowodem na
to, że w pierwszych latach dyktatury bolszewickiej psychiatrzy rosyjscy potrafili godnie
bronić prawa pacjentów do wolności religijnej.
Koniec lat trzydziestych był okresem masowego terroru, co znalazło odbicie w olbrzymiej ilości obserwowanych wówczas psychoz
reaktywnych. Jedni aresztanci wchodzili w
stupor, inni stawali się niczego nie rozumieją
cymi dziećmi (puerylizm), nazywającymi

Psychiatria polityczna w Rosji Sowieckiej do 1951 roku
śledczych "wujaszkami", jeszcze inni zachowywali się jak zwierzęta: biegali na czworakach, jedli tylko z misek, stojących na podło
dze, upodabniając się do psów (reakcja dzikiego człowieka). Wszyscy nie reagowali na
pytania, nie podpisywali żadnych dokumentów, jednym słowem nie nadawali się do kontynuowania śledztwa. Eksperci orzekali o wystąpieniu u nich zaburzeń psychicznych, podkreślając fakt pojawienia się zaburzeń po
aresztowaniu, co nie dawało podstaw do zwolnienia z odpowiedzialności za zarzucane im
czyny z przyczyn psychiatrycznych. Stalinowski aparat terroru stanął wobec nowej jakościowo sytuacji: było zbyt wcześnie na rozstrzelanie, gdyż śledztwo dopiero co się zaczęło i nie ujawniono "współsprawców", a
skierowanie pacjenta do rejonowego szpitala
psychiatrycznego nie wchodziło w grę. Zorganizowany w czasie Wielkiej Czystki w Instytucie im. Serbskiego specjalny oddział dla
osób obwinionych z art. 58 kodeksu karnego
(kontrrewolucyjny sabotaż według kodeksu z
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1926 r.) nie był w stanie obsłużyć tak dużej
liczby ludzi. Stało się to bezpośrednią przyczyną otwarcia w 1939 r. w Kazaniu pierwszego specjalnego szpitala psychiatrycznego
NKWD [31].
Eksperci z Instytutu im. Serbskiego pracujący ze "zwykłymi" przestępcami nie mieli
dostępu do "specjalnego" czwartego oddziału.
"Polityczni" przewożeni byli oddzielnymi
środkami transportu. Przy wyprowadzaniu z
pojazdów specjalna ochrona obserwowała,
czy aby ktoś ze "zwykłych" ekspertów nie
zidentyfikował nowo przybyłego. W oddziale
czwartym mogli pracować jedynie ludzie zaufani. Po dokładnym sprawdzeniu kandydata
i podpisaniu przez niego zobowiązania do zachowania tajemnicy, nowo przyjęty ekspert
miał tzw. "dostęp" (dostup), choć też w ograniczonym zakresie do spraw dotyczących pacjentów. Przykładowo lekarz z czwartego oddziału nie miał prawa interesować się pacjentami, których badał jego kolega (w szczególności
o co byli oskarżeni). Na dodatek personel był

Fotografia 13. Konferencja naukowa pośłvięcona 25-leciu Instytutu im. W. P. Serbskiego (26-29
maja 1946 r.). Za stołem: za pomnikiem Lenina C. M. Fejnberg (w okularach); z lewej strony
D. R. Łunc (w mundurze wojskowym i okularach), pbtniejszy ordynator oddziału IV.
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pilnowany przez specjalnie do tego wyznaczofunkcjonariuszy NKWD [32].
W latach trzydziestych w Instytucie powstało laboratorium, tzw. Oddział Eksperymentalnej Diagnostyki i Terapii, zamknięty
wkrótce po smierci Stalina, którego zadaniem
było wytworzenie srodków farmakologicznych, mających powodować osłabienie san10kontroli wypowiedzi u osób badanych [33].
W październiku 1941 r., gdy Niemcy dotarli do przedmieść Moskwy Instytut ewakuowano do Ufy, zas jego tajne archiwum zostało
zniszczone (fot 13). Zima 1941/1942 r. okazała się tragiczna dla pacjentów Specjalnego
Szpitala w Kazaniu (Kazanskiej Specbolnicy),
wszyscy zginęli z głodu i zimna [34].
W grudniu 1936 r. odbył się w Moskwie II
Wszechzwiązkowy Zjazd Neuropatologów i
Psychiatrów, na którym, w sIad za Centralnym
Komitetem partii komunistycznej, potępiono
pedologię. Przyczyną tej decyzji było pojawienie się nowego kierunku w psychiatrii dziecię
cej, tzw. "defektologii", którego przedstawiciele wszystkie odbiegające od normy dzieci
nazywali "defektywnymi". Zaczęto używać
nawet terminu "defekt moralny" w odniesieniu
do dzieci. W efekcie gwahownie wzrosła liczba dzieci kierowanych do szkół specjalnych,
co wywoływało zaniepokojenie władz, a w
konsekwencji spowodowało decyzję komunistówo lik-widacji psychologii dziecięcej [35].
Okres drugiej połowy lat trzydziestych to
czas narodzin "pawłowizn1U" i początek jego
walki z "tradycyjną" psychiatrią. Na II Zjeź
dzie zwyciężyli przeciwnicy pawłowizmu.
Prof. M. O. Gurewicz mógł sobie wówczas
pozwolić na ironiczne stwierdzenie:
Objaśniać złożone - prostym, a doświadcze
niami /la zwierzętach - to co ludzkie, ignorować jakościową swoistość człowieka i złożo
no.fć struktury psychiki ludzkiej, to według nieudacznych wulgaryzatorów Pawłowa. sposób
na walkę z psychologią i umacnianie materializmu [36].
Piętnaście lat później na tzw. Sesji Pawło
wowskiej poswięconej "Fizjologicznej nauce
I.P.Pawłowa w psychiatrii i neurologU" (11ną grupę

15.X.1951 r.) ideologia pawłowizmu zatriumw pełni. Role odwróciły się - Gurewicz
musiał złożyć samokrytykę, zas główny referent ze strony "pawłowistów" A. W. Snieżnie
wskij rozpoczął trwającą ponad 30 lat karierę,
w trakcie której potrafił skupić w swoich rę
kach wszystkie najważniejsze funkcje decydujące o obliczu psychiatrii sowieckiej w tym
okresie. Era Andrieja Snieżniewskiego rozpoczęła się [37] (fot. 14,15,16,17,18).
fowała

Fotografia 14. Andriej W.
1987).

Snieżniewskij (1904-

PRZYPISY
Archipelag Gułag. Warszawa 1990, t.
U, s. 13.
2. Andriej Januarowicz Wyszin~kij (1983-1954) - w
latach 1935-1939 prokurator generalny ZSSR, 19391944 zastępca przewodniczącego Rady Komisarzy
Ludowych, 1949-1953 minister spraw zagranicznych. Mało znanym pozostaje fakt, iż Wyszinskij,
będąc osobą polskiego pochodzenia, był uczniem
polskiego Gimna:ljum im. Św. Katarzyny w SagktPetersburgu. a jego siostra wychowanicą Pensji Sw.
Katarzyny. - Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie. Zbiory Specjalne. Archiwum S.Konopki, teka
1.
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Fotografia 15. Instytut im. W. P. Serbskiego w Moskwie 195011951. Siedzą od lewej w drugim
rzędzie: (2) A. W. Snieżniewskij (ówczesny dyrektor Instytutu), (3) I. N. Wwiedenskij, (5) N. I.
Felinskaja. (7) D. R. Łunc.

Fotografia 16. Jedna z licznych konferencji w Instytucie im. W. P. Serbskiego. Trzeci od lewej
siedzi za stołem D. R. Łunc. U góry widnieje hasło "Naprzód, ku zwycięstwu komunizmu".

468

Tadeusz Nasierowski .

Fotografia 17. Zdjęcie wykonane z okazji wizyty A. Snieźniewskiego w dniu 13 sielpnia 1952 r.
w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublińcu. Od lewej: siedzą - (2)
Andriej W. Snieźniewskij, (3) dyr. Emil Cyran; stoją - (4) Zdzisław Jaroszewski, (5) Andrzej Jus,
(6) Lucjan Korzeniowski.
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z dnia 14 września 1963 roku
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Fotografia 18. Dokument stwierdzający przyznanie w dniu 14 wrzdnia 1963 r. tytułu członka
korespondenta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pro! Andriejowi Snieżniewskiemu.
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476/3, J.Domaszewicz: LekaIze narodowości polskiej na ziemiach dawnej carskiej Rosji, s. 39.
3. Ot tjurem k wospitatel'nym uczreżdienijam. Sbornik
statiej pod obszczej redakcej A.Ja.Wyszinskogo. Moskwa 1934, s. 10.
4. A.Sołżenicyn, op. cit, s. 18.
5. Central'nyj Gosudarstwennyj Archiw Sankt-Petersburga (CGAS-P)., fond 4301, opis l, jedinica chranienija 284, list (karta) 1-2.
6. CGAS-P, C. 4301, op. l, jed chr. 284, k. 3,45.
7. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed chr. 284, k. 6.
8. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed chr. 284, k. 8.
9. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed chr. 284, k. 50.
10. Archiw Nauczno-techniczeskoj Dokumentacii (ANtD) w Sankt-Petersburgu, f. 313, op. l-l, jed. chr.
161, k. 16.
11. CGAS-P, C. 9156, op. l, jed. chr. 154, k. 3.
12. CGAS-P, f. 9156, op. l, jed. chr. 154, k. 3-5; f. 9156,
op. l, jed. chr. 155, k. 9.
13. CGAS-P, C. 4301, op. l, jed. chr. 284, k. 138-139.
14. CGAS-P, C. 4301, op. l, jed. chr. 287, k. 51.
15. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed. chr. 291, k. 9.
16. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed. chr. 288, k. 9; f.4301,
op. l, jed. chr. 699.
O 3. Rolniczej Kolonii dla Osób Pozbawionych Wolności
- C. 4301, op. l, jed. chr. 700.
17. CGAS-P, C. 4301, op. l, jed chr. 291, k. l, 12; C.
4301, op. l, jed chr. 284, k. 76, 80.
18. CGAS-P, C. 2815, op. l, jed chr. 71, k. 2-5; f. 4301,
op. l, jed. chr. 284, k. 48, 52.
Lecznica A.Konosewicza otwarta została 12
września 1904 T.; w głównym budynku leczeni byli
mężczyźni (35 pokoi), w drugim kobiety (15 pokoi).
Koszt budowy i wyposażenia lecznicy wyniósł 400
tys. rubli - "Obozrenije psichiatrii, newrołogii i eksperymental'noj psichołogii" 1904,9,719.
19. L.G.Orszanskij - ur. w 1866 r., w latach 1885-1988
studiował prawo na Uniwersytecie w Charkowie (na
4 roku, przed egzaminami końcowymi, został usunię
ty z uczelni za uczestnictwo w zamieszkach); nastę
pnie studiował medycynę (Heidelberg, Berlin 18901895), dyplom nostryfikował w Dorpacie (1896).
Równolegle z medycyną zajmował się Iństońą sztuki
(ukończył Instytut Archeologiczny w Sankt-Petersburgu). Po studiach pracował w Smoleńskim Ziemskim Szpitalu Psyclńatrycznym, a następnie w szpitalach Św. Mikołaja Cudotwórcy i Św. Pantelejmona
w Sankt-Petersburgu oraz prywatnych petersburskich
lecznicach psyclńatrycznych Sztejna i Konosewicza
Był proc. psychologii dziecięcej (1908), wykładał w
Instytucie Pedagogicznym im. Hercena, Akademii
Pedagogicznej oraz Instytucie Historii SztukL W
1927 r. opublikował w Leningradzie monografię
"Chudożestwiennaja i kustarnaja promyszlennost·
SSSR 1917-1927". Jego najstarszy !Jrat n'ja (18461875), dr prawa, walczył o prawa Zydów w Rosji.
Średni brat Isaak (ur. 1851), prof. psyclńatrii w
Charkowie, w 1884 r. założył pierwszą w Charkowie
prywatną lecznicę i poliklinikę dla nerwowo i psychicznie chorych, w której prowadził wykłady i zajęcia
z psychiatrii. - CGAS-P, f. 4301, op. l, jed. chr. 222,
k. 118-119, 371; C. 2895, op. 7, jed. chr. l, k. 15;
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Russkaja Naciona1naja Biblioteka w Sankt-Petersburgu, Otdieł Rukopisiej, f. 316, jed. chr. 360; Russkij
Gosudarstwennyj Istoriczeskij Archiw w Sankt-Petersburgu (RGIA), C. 740, op. 26, jed. chr. 475,1912
T., k. 16-23 {Isaak G.Orszanskij; Medicinskij fakul·tet
Char'kowskogo uniwersiteta za pierwyje 100 let jego
suszczestwowanija (1805-1905) ... Charkow 19051906, s. 218-224 (o Isaaku Orszanskim).
20. A1eksandrow: Dieduszka Orszanskij. "Leningradskaja
Prawda" 1928, 169, 3. L.G.Orszanskij nie był współ
właścicielem lecznicy Konosewicza, jedynie pracował
w niej. - CGAS-P, f. 2895, op. 7, jed chr. l, k. 16.
21. CGAS-P, C. 2895, op. 7, jed chr. l, k. 61-64;
"Obozrenije psichiatrii, newrołogii i refleksołogii im.
W.M.Bechterewa", 1929,3, 191.
W.P.Osipow (1871-1947) - kierownik katedry psychiatrii Uniwersytetu w Kazaniu (1906-1915), naczelnik katedry psyclńatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Leningradzie (1915-1947), dyrektor In~tytutu
Badań Mózgu im. W.M.Bechterewa (1929-1947). Osipow jak cień szedł za Bechterewem, zajmując po nim
kolejne stanowiska. Do 1947 r. był najważniejszą
postacią w psychiatrii sowieckiej. W styczniu 1939 r.
został wybrany członkiem korespondentem Akademii Nauk Medycznych ZSRR. 7 marca 1939 To wstą
pił do partii komunistycznej (przyjęty został bez
stażu kandydackiego, co świadczy o wielkim zaufaniu do jego osoby w kręgach partyjnych). Najważ
niejsze publikacje: Katatonija Kahlbauma Liter.-kliniczeskoje issledowanije. Kazan' 1908, Kurs obszczego
uczenija o duszewnych boleznjach. Berlin 1923. W
okresie od maja 1923 T. do stycznia 1924 r. był
konsultantem Lenina w Gorki. - Arclńw Akademii
Medicinskich Nauk Rossii w Mosk-wie, f. l, op. 8/2,
jed. chr. 117 (teczka osobowa); RGIA w Sank"t-Petersmrgu, f. 740, op. 7, jed. chr. 425, 1911 r., k. 134-139;
Central· nyj Gosudarstwennyj Wojennyj Istoriczeskij
Arclńw w Mosk-wie, f. 316, op. 50, jed. chr. 39.
22. CGAS-P, f. 2895, op. 7,jed. chr. l, k. 16.
23. C.M.Fejnberg: Sudebno-psichiatńczeskaja ekspertiza
i opyt raboty Instituta im. Serbskogo. Mosk-wa 1935,
s.11.
24. op. cit, s. 17
25. Sowietskaja medicina w bor'bie za zdorowyje nerwy.
Trudy I Wsiesojuznogo sowieszczanija po psichiatrii
i newrołogii i gosudarstwiennogo newropsiclńa
triczeskogo dispansera UI'janowsk 1926, s. 166, 168.
26. W.A.Osipow: Pńncipy winownosti i opasnogo sostojanija licznosti w ugołownom processie. Taszkient
1930, s. 32.
27. op. cit, s. 34.
28. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed. chr. 650, k. 41. Błąd w
dacie, chodzi o Dekret 20 stycznia (2 lutego wg
nowego stylu) 1918 r., pozbawiający Cerkiew Prawosławną wszelkiego majątku ruchomego i nieruchomego oraz prawa do posiadania go.
29. CGAS-P, f. 4301, op. l,jed. chr. 650, k. 34.
30. CGAS-P, f. 4301, op. l, jed. chr. 650, k. 38-39.
31. F.Kondrat'ew: Sowietskaja psichiatrija: sekrety perewiemutoj stranicy istońi. "Rossijskaja Justicija"
1994, 1,25.
32. ibidem
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33. ibidem; Problemy sudebnoj psichiatńi Sbomik szestoj. Pod obszczej redakciej doc. C.M.Fejnberg. Mosl...wa 1947, s. 40.
34. F.Kondrat·ew, op. cit., s. 24.
35. M.O.Gurewicz: 20 let sowietskoj psichiatńi. "Newropatołogija i psichiatńja" 1937, t. VI, w. lO, s. 21;
W.P.Osipow: Woprosy normy i patołogii w psichiatrii. "Newropatołogija i psichiatńja" 1939, t. VIII, w.
l, s.4.
36. M.O.Gurewicz: op. cit., s. 19.
37. Fizjołogiczeskoje uczenie Akademika I.P.Pawłowa
w psichiatrii i newropatołogii Materiały stenograficzeskogo otczjota obediniennogo zasiedanija rasszirennogo Prezidiuma AMN SSSR i plenuma Prawlenija Wsiesojuznogo obszczestwa newropatołogow i
psichiatrow. 11-15 oktjabrja 1951 g. Moskwa 1952.
A.W.Snieżniewskij (1904-1987) - profesor (1951),
dyrel...tor Instytutu Psychiatrii Sądowej im. W.P.Serbskiego (1950-1951), kierownik katedry psychiatrii
Centralnego Instytutu Doskonalenia Lekarzy (19511961), dyrektor Instytutu Psychiatrii Akademii Nauk
Medycznych ZSRR (1962-1982) przekształconego w
1982 r. w Wszechzwiązkowe Centrum Naukowe
Zdrowia Psychicznego (1982-1987). Był głównym

redaktorem "Żurnala Newropatołogii i Psichiatrii im.
S.S.Korsakowa" (od 1951), redaktorem działu psychiatńi Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (od 1955
r.) oraz Wielkiej Encyklopedii Medycznej. Od 1900
r. był przewodniczącym WAK (Wysszaja attestacionnaja komissija) zatwierdzającej stopnie i tytuły
naukowe. Poza tym A. Snieżniewskij był członkiem
komitetu przyznającego nagrody leninowskie, od
1957 r. członkiem korespondentem AMN ZSRR, od
1962 r. członkiem rzeczywistym, a od 1966 r. sekretau..em Oddziału Medycyny Klinicznej AMN ZSRR.
A. W.Snieżniewskij był "monopolistą", bez jego
aprobaty nie mogła zapaść żadna istotna decyzja w
psychiatrii sowieckiej. Wielokrotnie był członkiem
tzw. Centralnej Sądowo-psychiatrycznej Komisji,
m.in. w sprawie P.Grigorienko. Pierwszą wizyt~ zagraniczną złożył w Polsce. Był gościem Krajowej
Narady Psychiatrów (1952), na której pot~piono pedologi~ i postanowiono uczynić z "pawłowizmu"
or~ż w walce z "idealistycznymi koncepcjami" w
psychiatrii. - Archiw AMN Rossii w Moskwie, f.
9120, op. 8/2. jed. chr. 207 (teczka osobowa
A. W.Snieżniewskiego).
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