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Zag³ada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce:
pocz¹tek hitlerowskiego ludobójstwa
Extermination of people with mental disorders in the occupied Poland:
the beginnings of the Nazi genocide
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STRESZCZENIE
Cel. Realizacja programu eutanazji osób niepe³nosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, przez hitlerowców wyprzedzi³a
w czasie Holokaust. W cieniu tego strasznego wydarzenia pozosta³y inne zbrodnie niemieckiego ludobójstwa, nieporównywalne pod
wzglêdem liczby ofiar. Sama arytmetyka ofiar prowadzi jednak do niedopuszczalnego, bezosobowego ich traktowania. Tematem artyku³u
jest zag³ada osób psychicznie chorych. Poprzedzi³a je przeprowadzana w majestacie hitlerowskiego prawa przymusowa sterylizacja osób
niepe³nosprawnych fizycznie i umys³owo, a tak¿e osób uznanych za spo³ecznie nieprzystosowane.
Pogl¹dy. Bli¿sze spojrzenie na te wydarzenia pozwala, choæ w niewielkim stopniu, odejæ od bezosobowoci, przybli¿yæ losy ofiar,
zrozumieæ intencje ich katów. Wa¿n¹ specyfik¹ ludobójstwa osób psychicznie chorych by³ aktywny, inicjatywny udzia³ niemieckich lekarzy
i uczonych, a tak¿e prawników: pierwsi zdradzili przysiêgê Hipokratesa, drudzy stworzyli system prawny ur¹gaj¹cy wszelkiej moralnoci.
Przejêcie szpitali psychiatrycznych przez administracjê niemieck¹, po³¹czone z mordowaniem znajduj¹cych siê w nich pacjentów, rozpoczê³o siê na terenie Polski, zaledwie parê dni po wkroczeniu na jej ziemie wojsk niemieckich we wrzeniu 1939 r. Zabijano wszystkich
chorych, niezale¿nie od ich narodowoci, Polaków, ¯ydów, Niemców, Litwinów, £otyszów, Ukraiñców. Stosowano ró¿ne metody zabijania:
rozstrzeliwanie i gazowanie, umiercanie lekami, g³odem. Likwidacja osób psychicznie chorych by³a dok³adnie zaplanowana, cile
wykonywana i, co mo¿e najwa¿niejsze, sta³a siê modelem dla umiercenia kolejnych grup ludnoci, niewartych ¿ycia i wrogów czystoci
rasy niemieckiej. Problem eksterminacji chorych psychicznie w Polsce w latach 19391945 zosta³ podjêty w ksi¹¿ce pod redakcj¹
Zdzis³awa Jaroszewskiego, opublikowanej w 1993 roku. Tê problematykê kontynuuje z odmiennego, szerszego punktu widzenia Tadeusz
Nasierowski, w wydanej w roku 2008 ksi¹¿ce Zag³ada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Pocz¹tek ludobójstwa.
Krytyczna analiza tej ksi¹¿ki jest g³ównym przedmiotem rozwa¿añ.
SUMMARY
Aim. The Holocaust was preceded by the Nazi programme of euthanasia of the handicapped, including persons with mental disorders.
This horrible slaughter, even though incomparable in terms of the number of victims, surpassed other acts of German genocide. However,
a purely arithmetical approach leads to an unacceptable, impersonal attitude toward the victims. The paper deals with the extermination of
the mentally ill, preceded  with the full sanction of the Nazi law  by a compulsory sterilization of people with physical disabilities, mental
disorders, and of those regarded as socially maladjusted.
Review. A closer look at these events allows, at least to some degree, to avoid impersonality, and better understand the fate of victims and
intentions of their butchers. An important, specific feature of genocide of the mentally ill was the active participation, and sometimes even
initiative of German physicians, scientists and lawyers: while the former were breaking their Hippocratic oath, the latter created a legal
system going against all ethical norms. Takeover of mental hospitals by the German administration with the subsequent murdering of psychiatric
inpatients started on the territory of Poland in September 1939, just a few days after the German invasion. All the patients were killed,
regardless of their nationality: Poles, Jews, Germans, Lithuanians, Latvians, and Ukrainians. Various methods of killing were used: shooting,
gassing, injecting poison, starving to death. The extermination of people with mental disorders was precisely planned, accurately carried
out, and, which seems even more important, provided a model for future homicide of other population groups regarded as unworthy to live or
threatening the purity of race according to the German Nazi law. The extermination of the mentally ill in Poland in the years 19391945 was
the subject of the book edited by Zdzis³aw Jaroszewski and published in 1993. The issue was continued from a broader perspective by Tadeusz
Nasierowski in his book under the title Extermination of the mentally ill in the occupied Poland. The beginnings of the Nazi genocide
published in 2008. A critical analysis of this book is the main aim of the paper.
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Materia³y dotycz¹ce zag³ady osób chorych psychicznie
i losów polskich szpitali psychiatrycznych w okresie II wojny wiatowej przez prawie 50 lat by³y rozproszone. Pierwsza ksi¹¿ka gromadz¹ca informacje o tych wydarzeniach
zosta³a opublikowana w roku 1993 pod redakcj¹ Zdzis³awa
Jaroszewskiego [1]. 11 listopada 1939 r. by³ on mimo-

wolnym wiadkiem wywo¿enia dzieci przez SS-manów
ze szpitala psychiatrycznego w Owiñskach, które, podobnie jak i pozostali pacjenci, zosta³y zamordowane gazami
truj¹cymi. Pamiêæ o tym zdarzeniu sk³oni³a Jaroszewskiego do upartego badania losów pacjentów polskich szpitali
psychiatrycznych.
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We wstêpie do wspomnianej ksi¹¿ki, Jaroszewski
omówi³ ideologiczne i polityczne ród³a ludobójstwa osób chorych psychicznie, poczynaj¹c od wydanej w roku 1922 pracy
psychiatry Alfreda Hochego i prawnika Karla Bindinga, opowiadaj¹cej siê
za porzuceniem przesadnej humanitarnoci i pozbawieniem ¿ycia balastu spo³eczeñstwa w imiê
wy¿szej pañstwowej moralnoci. Ta koncepcja znalaz³a doskona³ego wykonawcê
w faszystowskich Niemczech.
Wa¿nym fragmentem ksi¹¿ki jest artyku³ Klausa Dörnera,
niemieckiego psychiatry, socjologa i filozofa. Dörner, entuzjastyczny cz³onek m³odzie¿owej organizacji Hitlerjugend,
jeszcze d³ugo po roku 1945 by³ przekonany o tym, ¿e
jednostka nie liczy siê wobec dobra ogó³u. Póniej rozpocz¹³ badania morderstw pope³nionych przez niemieckich psychiatrów i sta³ siê niestrudzonym orêdownikiem
oczyszczania pamiêci i pojednania polsko-niemieckiego.
W swoim eseju zanalizowa³ zjawisko wypierania z niemieckiej wiadomoci faktu mordowania osób psychicznie
chorych w Polsce. W pe³nym pasji, oskar¿ycielskim wobec
Niemców (tak¿e i siebie) wyst¹pieniu podda³ pod dyskusjê
tezê o zewnêtrznej i wewnêtrznej kolonizacji prowadzonej przez nazistów, której pocz¹tek widzia³ w zagazowaniu chorych psychicznie polskich pacjentów jesieni¹ 1939 r.
w Forcie VII w Poznaniu.
Do wspó³autorów tej ksi¹¿ki nale¿y Tadeusz Nasierowski, który przedstawi³ stosunek polskich rodowisk medycznych do psychiatrii i medycyny niemieckiej w latach
19331939. Jest on tak¿e autorem paru szczegó³owych
opracowañ, dotycz¹cych losów poszczególnych zak³adów
psychiatrycznych, opracowañ, które stanowi¹ g³ówn¹
czêæ ksi¹¿ki. Zdarzenia okresu wojennego poprzedzone s¹
w ka¿dym z omawianych szpitali historycznymi informacjami o powstaniu i dzia³alnoci danego orodka.
Ksi¹¿ka pod redakcj¹ Jaroszewskiego jest w swojej najg³êbszej intencji wyrazem ho³du dla ofiar ludobójstwa,
a zarazem ho³du dla psychiatrów staraj¹cych siê pomóc swoim podopiecznym. Wyra¿a przekonanie, ¿e ¿adna wiedza
nie chroni ludzi przed moralnym upadkiem, ¿e ¿aden rozkaz nie zwalnia cz³owieka od osobistej odpowiedzialnoci
za swoje czyny. Przypomina o koniecznoci ci¹g³ej walki
z tendencjami dyskryminacji, wykluczania, utrzymywania
w izolacji, pozbawiania praw osób psychicznie chorych.
Ale nie tylko ich  tak¿e wszystkich innych, niezas³uguj¹cych na utrzymanie przy ¿yciu z jakichkolwiek przyczyn,
czy to rasowych, ideologicznych, czy ekonomicznych.
Opublikowana w 2008 roku ksi¹¿ka Tadeusza Nasierowskiego, Zag³ada osób z zaburzeniami psychicznymi
w okupowanej Polsce. Pocz¹tek ludobójstwa 1 [2], choæ
1 Ksi¹¿ka zawiera bogat¹ literaturê przedmiotu, streszczenia
w jêzykach angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz indeks nazwisk. Stron 291, ISBN 978-83-7543-037-0
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podejmuje tê sam¹ problematykê, co praca pod redakcj¹
Jaroszewskiego, nie jest jednak jej rozszerzonym powtórzeniem. Po latach poszukiwañ Nasierowski dysponuje
znacznie szersz¹ i dok³adniejsz¹ wiedz¹ faktograficzn¹.
Bohaterami ksi¹¿ki s¹ zamordowani pacjenci i ich opiekunowie: lekarze, pielêgniarki. Poza nazwiskami tych ostatnich, pozostali kryj¹ siê w opisywanych akcjach masowych
mordów i s¹ w istocie  nie z winy autora  bezosobowi.
Drugim bohaterem s¹ kaci: poznajemy nazwiska, ¿yciowe drogi i pogl¹dy hitlerowców dokonuj¹cych zag³ady w Polsce i w Niemczech. Dumnie prezentuj¹ siê na
licznych zdjêciach, choæ trudno uznaæ, ¿e przynale¿¹ do gatunku homo sapiens.
Kolejn¹ ró¿nic¹, dziel¹c¹ obie ksi¹¿ki, jest znaczne
rozszerzenie horyzontu spraw podejmowanych przez Nasierowskiego, które czêsto wychodz¹ poza g³ówny temat
jego pracy2. Omawia on szeroko problematykê, która zaledwie zosta³a zasygnalizowana w ksi¹¿ce pod redakcj¹
Jaroszewskiego.
Najistotniejsza jest wszak¿e odmienna koncepcja pracy,
przedstawiona we wstêpie pt. Przywracanie pamiêci. Nasierowski, nie kwestionuj¹c znaczenia i skali Holokaustu,
jako najwiêkszej zbrodni hitleryzmu, polemizuje z historykami ostatecznego rozwi¹zania, którzy patrz¹ na wojenn¹ rzeczywistoæ tylko poprzez pryzmat zag³ady ¯ydów,
którzy uwa¿aj¹ eksterminacjê ¯ydów za wydarzenie ca³kowicie ró¿ne, wyj¹tkowe, nieporównywalne z eksterminacj¹
innych grup spo³ecznych. Takie spojrzenie jest dla niego
przyk³adem fa³szowania historii, brakiem zrozumienia dla
cierpieñ innych narodowoci i pozostawania w narzuconym przez nazistów krêgu mylenia opartym na norymberskich kryteriach identyfikacji i samoidentyfikacji rasowej
i etnicznej3 [2, s.15]. Ide¹ Nasierowskiego, która widoczna jest w tak¿e w sposobie przedstawiania materia³u, jest
pokazanie ci¹g³oci zbrodniczych dzia³añ hitlerowców. Ich
pierwszymi ofiarami by³y osoby psychicznie chore, niezale¿nie od narodowoci, nastêpn¹ grup¹ ludnoæ ¿ydowska, a po zatwierdzeniu Generalnego Planu Wschodniego
w 1942 r., tak¿e niezdolni do dalszej pracy przymusowi s³owiañscy robotnicy, wywiezieni z Polski i innych krajów
rodkowej i Wschodniej Europy. Ci ostatni ginêli w orodkach, w których przeprowadzano eutanazjê i tylko klêska
Niemiec przerwa³a ten zbrodniczy ³añcuch.
*
2 Np. dok³adne omówienie polityki Stalina tu¿ przed wybuchem
II wojny wiatowej, paktu Ribbentrop-Mo³otow z 1939 r., wraz
z tajnym protoko³em, wspó³pracê komunistycznej Rosji i hitlerowskich Niemiec, eksterminacjê polskiej inteligencji przez oba kraje.
3 Literatura na temat hitlerowskiej eutanazji jest obszerna, nie
mo¿e jednak równaæ siê z literatur¹ na temat Holokaustu. Warto
w tym miejscu odnotowaæ, ¿e w 1961 r. Gerald Reitlinger w swojej historii Ostatecznego rozwi¹zania by³ jednym z pierwszych
historyków, którzy napisali o zwi¹zku pomiêdzy osobow¹ i techniczn¹ stron¹ programu nazistowskiej eutanazji, a póniejsz¹ zag³ad¹ ¯ydów [3]. Raul Hilberg w drugim wydaniu swojej pracy
z 1985 r. omawiaj¹c program eutanazji, pisa³: Euthanasia was
a conceptual as well as administrative prefiguration of the final
solution in the death camps [4]. Tê tezê podejmuj¹ tak¿e Michael
Burleigh i Wolfgang Wippermann [5], Christopher Browning [6],
a Henry Friedlander powiêca jej ca³¹ ksi¹¿kê [7].
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Sprawie stosunku polskich
psychiatrów do idei eugenicznych
i ustawy sterylizacyjnej zosta³
powiêcony jeden z pierwszych
rozdzia³ów ksi¹¿ki. Zdaniem
Nasierowskiego spory o miejsce
eugeniki wp³ynê³y na samookrelenie siê psychiatrów w Polsce,
bêd¹cych przez okres zaborów
i w latach 20. pod wielkim wp³ywem psychiatrii niemieckiej. Nie
przyjêli oni niemieckich koncepcji opieki nad osobami psychicznie chorymi ani rozwi¹zañ prawnych w zakresie organizacji
lecznictwa psychiatrycznego [2, s. 18]. Znakomita wiêkszoæ
polskich psychiatrów uzna³a obowi¹zuj¹c¹ ju¿ w Niemczech ustawê z roku 1933, dotycz¹c¹ przymusowej sterylizacji, za niemaj¹c¹ podstaw medycznych, a zarazem za
przyk³ad gwa³tu w stosunku do praw pacjenta.
Nasierowski omawia stosunek czo³owych psychiatrów
polskich do proponowanej równie¿ w Polsce ustawy sterylizacyjnej, przedstawia ich stanowisko, artyku³owane na
zjazdach eugenicznych i psychiatrycznych. Ich pogl¹d by³
twardy: przy obecnym stanie wiedzy, uznanie chorób psychicznych za upoledzenie genetyczne nie jest mo¿liwe,
nie mo¿na zatem na tej zasadzie opieraæ ustawy o przymusowej sterylizacji. Przeciwko sterylizacji wystêpowa³ ostro
ze wzglêdów zasadniczych Koció³ katolicki. Negatywna
w stosunku do proponowanej ustawy by³a równie¿ reakcja
rz¹du polskiego. W odpowiedzi rz¹du, skierowanego do
Polskiego Towarzystwa Eugenicznego czytamy miêdzy
innymi, ¿e okrelenie «osób wartociowych» jest chaotyczne, raczej nie ma go wcale. Kto bêdzie powo³any do
wartociowania ludzi [8, s. 2746]. Ustawa sterylizacyjna
nie zosta³a w Polsce uchwalona.
*
Jedna z kwestii, której Nasierowski w swojej ksi¹¿ce
powiêca wiele miejsca, dotyczy stosunku hitleryzmu do
psychicznie chorych Niemców. Pocz¹tek idei masowej sterylizacji, podobnie jak w ksi¹¿ce pod redakcj¹ Jaroszewskiego, Nasierowski widzi w pracy Bindinga i Hochego
o zniszczeniu osób nie wartych ¿ycia, do których zaliczali
oni, miêdzy innymi, osoby przewlekle chore psychicznie.
W roku 1933, a wiêc ju¿ po dojciu Hitlera do w³adzy, przyjêto Ustawê o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu, zgodnie z któr¹, ka¿dy obci¹¿ony chorob¹ dziedziczn¹ móg³ byæ wysterylizowany. Za takich uznano m.in.
osoby z wrodzonym niedorozwojem umys³owym, chorych
na schizofreniê, cierpi¹cych na okresow¹ psychozê maniakalno-depresyjn¹, osoby z ciê¿k¹ wad¹ rozwojow¹, a tak¿e
cierpi¹ce na ciê¿ki alkoholizm. Od roku 1934 powstawa³y
przy s¹dach wydzia³y, które rzekomych nosicieli chorób
psychicznych kierowa³y, po uprzednim zapoznaniu siê
z opini¹ specjalnej grupy lekarzy, do przymusowej sterylizacji [2, s. 20]. Na podstawie tej ustawy do wybuchu wojny
wysterylizowano ok. 375 tysiêcy osób, w tym 200 upoledzonych umys³owo [8, s. 2478].
W padzierniku 1935 r. przyjêto w Niemczech kolejn¹
ustawê o ochronie zdrowia dziedzicznego ludnoci niemieckiej, dopuszczaj¹c¹ zabijanie osób psychicznie chorych i in-
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nych darmozjadów [2, s.54]. Pismo sankcjonuj¹ce zag³adê
chorych, którym przy krytycznej ocenie stanu ich choroby,
mo¿na zapewniæ ³askaw¹ mieræ, podpisa³ Hitler, w antydatowanym licie z 1 wrzenia 1939 r. Zdaniem Nasierowskiego, poza zasadnicz¹ ideologiczn¹ podstaw¹ ochrony rasy germañskiej, chodzi³o równie¿ o wzglêdy ekonomiczne.
Akcja zabijania niemieckich dzieci upoledzonych fizycznie i umys³owo wyprzedzi³a w czasie inne i rozpoczê³a
siê w sierpniu 1939 r. Obejmowa³a ona pocz¹tkowo dzieci
do lat 3, póniej rozszerzono j¹ na dzieci do lat 17, nawet
z niewielkimi zaburzeniami, jak np. z problemami zachowania. Wykonaniem mordów zaj¹³ siê specjalny oddzia³ eutanazji, który liczy³ zaledwie 3 lekarzy. Liczba placówek,
w których mordowano dzieci dosz³a do co najmniej 30.
Dzieci by³y zabijane najczêciej poprzez podanie luminalu,
a ich mózgi wykorzystywano do badañ naukowych. Szacuje
siê, ¿e do roku 1945 w ramach tej akcji zginê³o 5 tys. dzieci
(ta akcja nie zosta³a przerwana ani na chwilê) [2, s. 57].
*
Metody mordowania osób psychicznie chorych zosta³y
przetestowane w polskich szpitalach psychiatrycznych. Ziemie polskie, który znalaz³y siê pod niemieck¹ okupacj¹ podzielone zosta³y na trzy okrêgi, o odmiennym statusie prawnym: Gdañsk i Prusy Zachodnie, w³¹czone bezporednio
administracyjnie do Rzeszy, Kraj Warty i Generalna Gubernia. Po rozpoczêciu przez Niemcy wojny z ZSRR, czêæ
wschodnia ziem polskich, która od 17 wrzenia 1939 r. znalaz³a siê pod w³adz¹ radzieck¹, tak¿e zosta³a w³¹czona do
Generalnej Guberni. Struktura tej czêci ksi¹¿ki Nasierowskiego, która dotyczy losów poszczególnych zak³adów psychiatrycznych, oparta jest na tym podziale.
Na terenie Gdañska i Prus Zachodnich znalaz³y siê dwa
polskie szpitale psychiatryczne, w wieciu i Kocborowie.
Nasierowski przesuwa datê rozpoczêcia mordowania pacjentów ze szpitali psychiatrycznych o 12 dni. W wieciu
nad Wis³¹ w okresie od 10 do 17 wrzenia, a wiêc jeszcze
w trakcie prowadzonych dzia³añ wojennych, rozstrzelano
ok. 1000 chorych, w tym, pod pozorem, ¿e jad¹ na wycieczkê, 120 dzieci. Wród rozstrzelanych znalaz³ siê dyrektor
szpitala, Józef Bednarz, który odrzuci³ propozycjê ucieczki,
nie chc¹c opuciæ swoich pacjentów.
W Kocborowie i jego filiach w chwili wybuchu wojny
by³o oko³o 2200 chorych. Ju¿ 5 wrzenia 1939 r. zmieniono
dyrektora szpitala, a na jego terenie rozlokowano oddzia³
SS. Ewakuacja chorych, których nastêpnie indywidualnie
rozstrzeliwano strza³em w potylicê, rozpoczê³a siê 22 wrzenia. Dzieci zabijano zastrzykami. Do 21 stycznia 1940 r.
zabito ok. 1700 pacjentów. Ogó³em w Kocborowie zginê³o,
wed³ug raportu dowódcy Gdañskiej SS, 2000 nieuleczalnie
chorych psychicznie i 1400 z pomorskich zak³adów [2,
s. 72]. Zabito te¿ oko³o 1200 pacjentów przywiezionych z
niemieckich szpitali psychiatrycznych. Od lutego 1940 r.
stosowano w zak³adzie metody akcji pod kryptonimem T4
i na mocy decyzji centrali do obozów w Niemczech wys³ano
ok. 500 pacjentów [1, s. 60, 64].
Od listopada dyrektor szpitala sprzedawa³ zw³oki zmar³ych po 15 marek (póniej taniej) dyrektorowi Instytutu
Anatomii w Gdañsku, Rudolfowi Spannerowi, który pracowa³ nad receptur¹ produkcji myd³a z ludzkiego t³uszczu.
Opisuj¹c ten zbrodniczy proceder, Nasierowski polemizuje
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z historykami Holokaustu, którzy, wbrew faktom, lansowali tezê o wytwarzaniu myd³a tylko ze zw³ok pomordowanych ¯ydów.
W Kraju Warty liczba szpitali dla psychicznie chorych
by³a znacznie wiêksza. Hitlerowcy stosowali w nich z niewielkimi modyfikacjami ten sam schemat postêpowania.
Niezw³ocznie zmieniali administracjê szpitala wraz z jego
dyrektorem. Zwalniali znaczn¹ czêæ polskiego personelu
i zabraniali pod kar¹ mierci wypisywania chorych. Sporz¹dzano listê pacjentów z podzia³em na kategorie zwi¹zane ze
stanem ich zdrowia. Nastêpnie przystêpowali do zabijania
chorych, którzy byli wywo¿eni w nieznanym kierunku, na
ogó³ do pobliskich lasów, pod eskort¹ oddzia³u SS. Zbrodnie
kamuflowali informacjami o przenoszeniu pacjentów do innych szpitali. Na rozkaz miejscowych w³adz chorych psychicznie, znajduj¹cych siê poza terenem szpitala, ich opiekunowie zobowi¹zani byli przyprowadziæ w okrelone miejsce,
sk¹d ich zabierano i zabijano. Akcj¹ zabijania chorych zajmowa³a siê specjalna jednostka policji w Poznaniu. W tym
oddziale pracowa³a te¿ grupa wiêniów Fortu VII, wchodz¹cego w sk³ad Twierdzy Poznañ. Mieci³ siê tam równie¿
pierwszy na terenie Polski obóz koncentracyjny [2, s. 5964].
Ten schemat postêpowania zastosowano po raz pierwszy w Owiñskach ko³o Poznania, do którego niemieckie
oddzia³y wojskowe wkroczy³y 10 wrzenia. W padzierniku i listopadzie wywo¿ono chorych, najpierw internowanych, póniej za dzieci, do Fortu VII, gdzie w specjalnie
uszczelnionym bunkrze urz¹dzono prymitywn¹ komorê gazow¹. Proces gazowania odbywa³ siê z zastosowaniem tlenku wêgla. Czêæ chorych wywo¿ono bezporednio do lasu
i tam ich rozstrzeliwano. Gdy uznano, ¿e metoda gazowania chorych jest tania i skuteczna wprowadzono specjalne
samochody-komory gazowe, w których gazowano pacjentów b¹d tlenkiem wêgla, b¹d gazami spalinowymi.
W Dziekance ko³o Gniezna zwolniono ca³y polski personel i od 7 grudnia 1939 r. trwa³a akcja mordowania chorych. Pierwsz¹ grup¹ pacjentów byli ¯ydzi. W okresie do
12 stycznia 1940 r. zamordowano ponad tysi¹c chorych. Na
ich miejsce przyjmowano nowych pacjentów, w tym równie¿ Litwinów, £otyszów, Ukraiñców i Niemców, których
zamordowano w czerwcu i lipcu 1940 r. Póniej, w 1942 r.,
umieszczono w szpitalu niemieckich ¿o³nierzy z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci przywo¿one z Niemiec.
Podzielili oni losy uprzednich pacjentów zak³adu.
Podobny by³ scenariusz wypadków w Kocianie. W styczniu 1940 r. zabito tu ok. 530 pacjentów szpitala, a w lutym
2750 pacjentów przywiezionych z zak³adów psychiatrycznych
z Niemiec. Podobne te¿ by³y losy pacjentów w Kochanówce
ko³o £odzi, w której zginê³o w latach 1940/41 2200 osób.
W Warcie, w ci¹gu 4 dni umiercono ok. 800 pacjentów,
g³ównie stosuj¹c samochód-komorê gazow¹. W roku 1940
przywieziono tu ok. 650 pacjentów z Niemiec i Pomorza,
a w latach nastêpnych szpital sta³ siê de facto szpitalem
niemieckim [2, s. 98].
Do szpitala psychiatrycznego w Gostyninie, zajêtego
przez Niemców 11 wrzenia 1939 r., powrócili po wojennych przejciach jego by³y dyrektor, Eugeniusz Wilczkowski, i jego zastêpca, Karol Mikulski. W marcu 1940 r. do
szpitala przyjecha³a specjalna komisja, która za¿¹da³a sporz¹dzenia listy pacjentów nierokuj¹cych poprawy. Mikulski,
któremu tê sprawê zlecono, wiadomy konsekwencji czekaj¹cych tych pacjentów i w obawie, ¿e nie wytrzyma
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ledztwa pope³ni³ samobójstwo [2, s. 52, 99]. Wilczkowski,
wraz z paroma pracownikami szpitala, by³ s¹dzony za przynale¿noæ do AK i zosta³ skazany na 12 lat wiêzienia [2,
s. 103]. Szczêliwie prze¿y³ i by³ aktywny w odbudowie
psychiatrii polskiej po wojnie. Wiêkszoæ z 459 przebywaj¹cych w Gostyninie pacjentów zosta³a zamordowana.
Likwidacja szpitala psychiatrycznego w getcie ³ódzkim
(szpital nr III) odby³a siê w trzech etapach, ostatni we wrzeniu 1942 r. Szacuje siê, ¿e zginê³o wówczas ok. 150 osób.
*
Programem eutanazji, jak go eufemistycznie nazywano, kierowa³a od stycznia 1940 r. grupa operacyjna pod
kryptonimem T4. Utworzono sieæ 6 orodków eksterminacji
na terenie Niemiec i w Austrii, przy³¹czonej w wyniku tzw.
Anschlussu,. W pierwszej kolejnoci mordowano pacjentów
zak³adów psychiatrycznych, przebywaj¹cych ponad 5 lat,
przestêpców politycznych i niearyjczyków. Stosowano
trucie gazami, przy czym odpowiedzialnoæ za otworzenie
kurka spoczywa³a na lekarzach gazuj¹cych [2, s. 57].
W zak³adach Hadamar ko³o Frankfurtu w listopadzie
1940 r. wybudowano pod pozorem pryszniców komory gazowe i dwa piece krematoryjne. W okresie styczeñ  sierpieñ 1941 r. zamordowano tu ponad 10 000 chorych psychicznie Niemców. Do tego orodka trafi³a te¿ grupa polskich pacjentów ze szpitala psychiatrycznego Dziekanki. Po
oficjalnym zakoñczeniu akcji T4, orodki te dzia³a³y jako
szpitale, w których nadal zabijano chorych zatruwaj¹c ich
lekami, bij¹c, rozstrzeliwuj¹c.
Akcja T4 zosta³a zakoñczona na podstawie rozkazu Hitlera z 24 sierpnia 1941 r. i poch³onê³a ponad 70 tysiêcy Niemców. W tym samym czasie zabijanie zosta³o rozszerzone na
wiêniów obozów koncentracyjnych w ramach operacji
14f13. [2, s. 135] Program eutanazji powróci³ 17 sierpnia
1943 r., kiedy to naczelnik Akcji T4 owiadczy³ dyrektorom zak³adów psychiatrycznych, ¿e mog¹ zabijaæ pacjentów wed³ug w³asnego uznania, bez dalszych formalnoci.
Do wstrzymania akcji T4, oprócz nasilaj¹cego siê cichego sprzeciwu rodzin, z których znika³y bliskie osoby,
przyczyni³ siê miêdzy innymi biskup katolicki Münsteru,
Clemens August von Galen, który w roku 1941 publicznie
krytykowa³ program eutanazji. 3 sierpnia 1941 r. w czasie
odprawianej mszy zachêca³ wiernych do rozpoczêcia publicznego protestu [6, s.192]. Nie zosta³ on aresztowany ze
wzglêdu na wielk¹ estymê, jak¹ siê cieszy³, i ze wzglêdu na
zawarte w jego orêdziach pochwa³y krucjaty przeciw komunizmowi [2, s.134]. Od roku 1940 akcjê eutanazji krytykowa³ biskup protestancki, Theophil Wurm. Opozycja pojawi³a siê równie¿ ze strony prawników.
*
Omówienie losów osób psychicznie chorych z ziem w³¹czonych do Rzeszy i z Generalnej Guberni przerywa opis
wojny na wschodzie i zag³ady ¯ydów, nastêpny etap nazistowskiego ludobójstwa. Parê dni przed atakiem Niemców
na ZSRR, 21 czerwca 1941 r., Himmler stwierdza³: To bêdzie bezlitonie okrutna walka ras, w której 2030 milionów S³owian i ¯ydów zginie w konsekwencji dzia³añ wojskowych i kryzysów w dostawach ¿ywnoci [2, s. 112].
W lipcu 1941 r. wród wy¿szych oficerów SS i policji
panowa³a opinia, ¿e  jak wyrazi³ siê jeden z nich  czy aby
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najbardziej humanitarnym wyjciem nie bêdzie likwidacja
tych ¯ydów, którzy ju¿ nie bêd¹ w stanie pracowaæ, za
pomoc¹ jakiego szybko dzia³aj¹cego rodka. W ka¿dym
razie bêdzie to lepsze, ani¿eli pozwoliæ umrzeæ im z g³odu
[2, s. 121].
Sprawa eutanazji osób psychicznie chorych zesz³a
na drugi plan. Teraz podstawowym, olbrzymim zadaniem
 z jego skali zdawano sobie sprawê  by³a eksterminacja
ludnoci ¿ydowskiej i s³owiañskiej. ¯ydzi, uwa¿ani za nosicieli chorób i epidemii byli na pierwszym planie.
Decyzjê o ostatecznym rozwi¹zaniu kwestii ¿ydowskiej
Hitler oznajmi³ w grudniu 1941 r., w okresie szybkich, zwyciêskich dzia³añ wojennych na Wschodzie. Uprzedzi³o j¹
w listopadzie 1941 r. otwarcie obozu zag³ady w Che³mnie
nad Nerem. Przywiezionych tam wiêniów, ¯ydów, Cyganów, chorych z zaburzeniami psychicznymi i chorych na
grulicê, mordowano pocz¹tkowo w samochodach-komorach gazowych, póniej, od roku 1942, w polowych krematoriach. W obozie zginê³o oko³o 300 tysiêcy osób [2, s. 130].
Jednak zarówno obóz w Che³mnie, jak i dotychczasowe
komory gazowe w Owiêcimiu, uznano za nazbyt prymitywne do postawionego zadania rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej.
W lipcu 1942 r. przyst¹piono w Owiêcimiu-Brzezince do
budowy wielkich, nowoczesnych komór gazowych, z rozbieralniami i dogodnym transportem kolejowym. Ostatni z tych, specjalnie zaplanowanych, obiektów powsta³
w pierwszej po³owie 1943 r.
Do zadañ specjalnych, mordowania ¯ydów i miejscowej inteligencji, na parê miesiêcy przed atakiem na Zwi¹zek Sowiecki, przeszkolono specjalne grupy [2, s. 111]. Po
wkroczeniu do Zwi¹zku Sowieckiego morderstwa dokonywane przez Niemców by³y usprawiedliwiane dzia³alnoci¹
NKWD, która bestialsko zabija³a swoich licznych wiêniów nawet bezporednio przed wkroczeniem wojsk niemieckich [2, s. 113].
Jednak nie do wszystkich niemieckich ¿o³nierzy trafia³a
ta argumentacja. Nasierowski omawia wyst¹pienie pp³k.
Helmutha Grosscurtha z sierpnia 1941 r., który oficjalnie
zapyta³ dowódcê frontu, feldmarsza³ka Waltera von Reichenaua, czy rodki, jakie stosuje siê wobec kobiet i dzieci ró¿ni¹ siê od zbrodni, pope³nianych przez NKWD. Reichenau
w rozkazie-odpowiedzi stwierdza³, ¿e obecne zadania ¿o³nierzy wykraczaj¹ poza tradycyjne pojmowanie s³u¿by wojskowej i z tego wzglêdu ¿o³nierz okazaæ musi ca³kowite
zrozumienie dla bezwzglêdnej, ale sprawiedliwej zemsty na
¿ydowskich podludziach [2, s. 118].
Innym przyk³adem wewnêtrznego oporu jest list z 7 wrzenia 1942 r., napisany przez Wilhelma Hagena, kierownika
wydzia³u grulicy w dystrykcie warszawskim, skierowany
bezporednio do Hitlera. Dotyczy on proponowanego pod
pretekstem grulicy wymordowania 200 tysiêcy Polaków,
w tym 70 tysiêcy starców i dzieci poni¿ej lat 10. Hagen
pisa³, ¿e ten plan, pod kryptonimem TBC, znany jest wielu
ludziom i nie jest mo¿liwe utrzymanie go w tajemnicy. Od
planu odst¹piono, a Hagen straci³ stanowisko i prawo wykonywania zawodu lekarza [2, s. 132].
*
W szpitalach psychiatrycznych w Generalnej Guberni
hitlerowcy stosowali poredni¹ metodê eksterminacji. Wyj¹tkiem by³a akcja w Che³mie Lubelskim, która przebiega³a
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zgodnie z ustalonym dla Kraju Warty porz¹dkiem i ju¿ 12
stycznia 1940 r. rozstrzelano wszystkich chorych z karabinów maszynowych.
Nasierowski uwa¿a, ¿e inna strategia zastosowana wobec
pacjentów szpitali psychiatrycznych zwi¹zana by³a z wyst¹pieniem kierownika do spraw zdrowia w rz¹dzie Generalnej
Guberni, którego zdaniem bezporednia metoda eksterminacji  rozstrzeliwanie i gazowanie  by³a mniej skuteczna
ni¿ metoda porednia, g³odzenie, wywo³uj¹ce u ofiar lêk,
parali¿uj¹cy wolê oporu [2, s.148]. Mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy inna strategia w odniesieniu do tych szpitali mog³a
byæ konsekwencj¹ decyzji na tak niskim szczeblu. Bardziej
prawdopodobne wydaje siê wyjanienie, ¿e zag³ada osób
psychicznie chorych z ziem polskich przy³¹czonych do Rzeszy by³a akcj¹ pozbycia siê osób niewartych ¿ycia, zagra¿aj¹cych fizycznemu i psychicznemu zdrowiu rasy germañskiej. Argument o ochronie rasy germañskiej nie mia³
odniesienia do Generalnej Guberni.
Pacjenci we wszystkich szpitalach mieli g³odowe zaopatrzenie w ¿ywnoæ, w rezultacie miertelnoæ wród nich by³a
bardzo wysoka. Poredni¹ metodê eksterminacji stosowano
nawet w ¿ydowskim szpitalu psychiatrycznym Zofiówka,
w Otwocku. Nasierowski zwraca szczególn¹ uwagê na rolê,
jak¹ w ratowaniu tych chorych odegra³ Adolf Mazur, pe³ni¹cy skromn¹ funkcjê szofera dyrektora zak³adu, ratuj¹cy, do
czasu gdy tylko by³o to mo¿liwe, chorych od g³odu.
Szczególnie dramatyczny jest opis losów szpitala psychiatrycznego w. Jana Bo¿ego na Bonifraterskiej, w centrum Warszawy. Pracownicy tego szpitala, znajduj¹cego siê
na granicy warszawskiego getta, widzieli dok³adnie, co siê
dzieje za murami, aktywnie pomagali uciekaj¹cym ¯ydom,
a w okresie powstania warszawskiego, z najwiêkszym powiêceniem chronili pacjentów. Wiêkszoæ chorych zginê³a,
a wraz z nimi polegli ich opiekunowie.
Wa¿nym i potrzebnym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest opis
masowych mordów ludnoci ¿ydowskiej, dokonanych
przez Niemców w Ponarach, na terenie Litwy, i w Babim
Jarze pod Kijowem.
PARÊ UWAG NA ZAKOÑCZENIE
● Za podtytu³em ksi¹¿ki, pocz¹tek ludobójstwa, kryje
siê teza, i¿ zag³ada osób chorych psychicznie zapocz¹tkowa³a nazistowskie ludobójstwo. Nasierowski zwraca uwagê,
¿e osoby przeprowadzaj¹ce eksterminacjê chorych psychicznie, nabyte dowiadczenie stosowa³y przy eksterminacji ¯ydów. Czêæ z nich by³a komendantami najwiêkszych obozów zag³ady, po³owa zatrudnionych w obozach
mierci, pracowa³a jako lekarze, pielêgniarze, personel
pomocniczy, palacze, stra¿nicy, kierowcy samochodów komór-gazowych, magazynierzy przy mordowaniu osób chorych psychicznie [2, s. 136].
Ci sami sprawcy, te same metody unicestwiania ludzi
oraz ci¹g³oæ czasowa obu wydarzeñ uprawomocnia, zdaniem Nasierowskiego, pytanie: czy mo¿liwy by³by Holokaust bez wymordowania osób z zaburzeniami psychicznymi?, i odpowiada: Mo¿na przypuszczaæ ¿e nie [2, s. 15].
Polityka wykluczenia, która w latach 30. by³a oficjaln¹
polityk¹ rz¹du niemieckiego, stanowi³a esencjê hitlerowskiej utopii o czystoci rasy germañskiej. Zosta³a zastosowana wobec grup, które nie pasowa³y do tej utopii. Poprzez
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ustawy i wielk¹ liczbê regulacji prawnych wykluczeni zostali nieuleczalnie chorzy, osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepe³nosprawni, ci wszyscy, którzy ze wzglêdów
fizycznych i intelektualnych byli wed³ug rasistów zdegenerowani4; nastêpnie jednostki antyspo³eczne i przestêpcy,
osoby wyobcowane ze spo³eczeñstwa, popadaj¹ce w konflikt z prawem i stanowi¹ce zagro¿enie dla niemieckiej ludnoci. Do kolejnej grupy wykluczonych zaliczono wszystkich nieprzynale¿¹cych do rasy kaukaskiej. W praktyce
nale¿eli do nich murzyni (nieliczni potomkowie z czasów
kolonialnych i ¿o³nierzy I wojny wiatowej), równie¿ niezbyt liczni Cyganie, oraz ¯ydzi, najwiêksza i najbardziej
widoczna, wtopiona w kulturê niemieck¹, mniejszoæ.
Polityka wykluczenia przybiera³a ró¿ne formy: przymusowej sterylizacji niepe³nosprawnych i niemieckich murzynów, ograniczania swobodnego przemieszczania siê czy
umieszczania w specjalnych obozach Cyganów, emigracjê,
deportacjê i pozbawianie wszelkich praw ¯ydów. Eksterminacja tych grup by³a tylko najbardziej radykalnym, ostatnim etapem tej polityki.
Zag³ada chorych psychicznie, zarówno na ziemiach polskich jak i w ramach operacji T4, pos³u¿y³a jako model dla
ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej. Opracowano
wówczas metody selekcji ofiar, techniki gazowania ludzi,
palenia ich zw³ok oraz sposoby ukrycia cia³ i samej zbrodni.
Sukces polityki eutanazji przekona³ nazistowskich polityków, ¿e masowe zabójstwo jest technicznie mo¿liwe, ¿e
Niemcy s¹ gotowi do zabijania niewinnych ludzi, ¿e lekarze, uczeni, urzêdnicy bêd¹ wspó³pracowaæ w zbrodniczym
przedsiêwziêciu. Najskuteczniejsz¹ metod¹ zabijania by³o
uprzednie skupienie ofiar w jednym miejscu. Dlatego na
pierwszy ogieñ posz³y grupy znajduj¹ce siê w zinstytucjonalizowanych orodkach, w szpitalach i w wiêzieniach,
a w okresie póniejszym w gettach.
Twierdzenie, ¿e zag³ada ¯ydów by³aby niemo¿liwa bez
zag³ady osób psychicznie chorych idzie zdecydowanie za
daleko. Jest to bowiem teza, której nie sposób ani udowodniæ, ani obaliæ, i która nie mieci siê w ramach historycznego
opisu. S¹dzê, ¿e zag³ada ¯ydów by³a konsekwencj¹ przyjêtej znacznie wczeniej ideologii i nie by³a zwi¹zana z wybranymi technicznymi formami eksterminacji.
● Mylê, ¿e nie doæ wyranie zosta³a podkrelona zasadnicza ró¿nica miêdzy masow¹ eksterminacj¹ ludnoci
¿ydowskiej, Cyganów, robotników przymusowych, a ludobójstwem osób psychicznie chorych: za pierwsz¹ odpowiadaj¹ przede wszystkim politycy, za drug¹ w znacznym stopniu ludzie wiedzy, przede wszystkim lekarze. Zdradzili oni
przysiêgê Hipokratesa primum non nocere, i z ich inicjatywy, choæ z odgórnym przyzwoleniem, umiercano osoby
niepe³nosprawne, z zaburzeniami psychicznymi. Ich moralnym obowi¹zkiem, od którego nie mog¹ byæ zwolnieni, jest
pomoc chorym.
Do³¹czyli do nich prawnicy, obowi¹zkiem których jest
prze³o¿enie zasad moralnych na jêzyk prawa, a którzy stworzyli system ur¹gaj¹cy wszelkiej moralnoci.
● Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki dotyczy rozliczeñ powojennych. Uderza i przera¿a fakt, ¿e niemieccy politycy odpowiedzialni za ludobójstwo, a tak¿e jego liczni wykonawcy,

w znakomitej swojej wiêkszoci nie ponieli kary. W dwudziestoleciu 19461966 przeprowadzono tylko 26 postêpowañ s¹dowych przeciw 113 osobom: 35 lekarzom, w tym
6 profesorom, oraz 75 pielêgniarkom i pielêgniarzom,
realizuj¹cym proces zag³ady. 48 z tych osób uznano za
winnych, 5 skazano na karê mierci (3 wyroki wykonano),
za 60 oskar¿onych uniewinniono. S¹dy na ogó³ uznawa³y,
¿e oskar¿eni, którzy wykonywali rozkazy swoich prze³o¿onych, s¹ niewinni.
● Ta sprawa ma szerszy aspekt. S¹dy wydawa³y prawomocne wyroki pod cinieniem spo³ecznej opinii. Niemieckie spo³eczeñstwo, którego tylko nieliczna czêæ
podnosi³a jawny sprzeciw wobec zbrodni dokonywanych
w jego imieniu, ucieka³o od odpowiedzialnoci przed hañbi¹ca je przesz³oci¹, ucieka³o przed trudn¹ do zaakceptowania w³asn¹ odpowiedzialnoci¹ za losy zbiorowoci,
której jest siê cz³onkiem.
● Odmienna, jest reakcja ¿ydowskiego spo³eczeñstwa.
Dla niego Holokaust, najwiêksza w historii zbrodnia, jest elementem spajaj¹cym. Nie zapomina ono ani na chwilê o Zag³adzie. Uznaje, ¿e wszystkie wojenne zbrodnie hitlerowców
nie równowa¿¹ w ¿adnym stopniu tej wielkiej i, jeli chodzi
o skalê, jedynej. Stara siê, by pamiêæ o Holokaucie by³a
¿ywa w m³odszych, dalekich ju¿ od wojny, pokoleniach. Jego
reakcje, podobnie jak reakcje w³asnego ju¿ pañstwa, wci¹¿
dyktowane s¹ pamiêci¹ o Holokaucie.

4 Polityce eutanazji podlegali nie tylko pacjenci szpitali psychiatrycznych, ale równie¿, by u¿yæ dzisiejszego okrelenia, domów opieki spo³ecznej  niepe³nosprawni umys³owo, niewidomi,
nies³ysz¹cy, z fizycznymi deformacjami.
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*
Ksi¹¿ka Tadeusza Nasierowskiego jest bezcennym,
przera¿aj¹cym dokumentem, dotycz¹cym okresu II wojny
wiatowej. Oparta jest na upartych poszukiwaniach ukrytej
nieraz prawdy, na g³êbokiej wiedzy, odnosz¹cej siê do omawianego okresu. Trafia do czytelnika zarówno przez s³owa,
jak te¿ przez bogat¹, starannie wybran¹ dokumentacjê fotograficzn¹. Trudno jest udwign¹æ zawarte w niej przes³anie.
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