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Oceny ksi¹¿ek
Book reviews

Tötungsanstalt Hartheim. Oberösterreich in der Zeit des
Nationalsozialismus. Bd. 3. Linz: Oberösterreichischen
Landesarchiv und dem Lern-und Gedenkort Schloss Hartheim, oöLa; 2005, s. 284. ISBN 3-900313-78-41
Na ogó³ Polacy uwa¿aj¹ Austriaków za jakich sympatyczniejszych
Niemców. Trochê byli miesznie
ludzcy w opowieciach o Szwejku,
naj³agodniejsi z zaborców (choæby
w ostatnim okresie trwania zaboru),
tolerancyjni dla umiarkowanych
uczuæ patriotycznych Polaków. Co
najmniej dla Królestwa Galicji
i Lodomerii, Wiedeñ by³ obiektem
westchnieñ snobistycznych, niekiedy uwielbienia.
Z niedowierzaniem czytamy, ¿e
znaczna, mo¿e nawet wiêksza, czêæ
Austriaków z aplauzem wita³a wkraczaj¹ce oddzia³y niemieckie dokonuj¹ce Anschlussu. Z niedowierzaniem czytamy, ¿e odsetek cz³onków NSDAP wród Austriaków by³ wiêkszy ni¿ wród Niemców.
Z przera¿eniem czyta siê opracowanie o szpitalu psychiatrycznym w Hartheim, w Górnej Austrii, azylu dla osób upoledzonych
umys³owo, przekszta³conym w Zak³ady Zabijania. Zabijania ludzi
chorych psychicznie, upoledzonych umys³owo, a tak¿e nieprzydatnych spo³ecznie z powodów fizycznych, wreszcie nieprzydatnych rasowo.
Teoretycy nazistowscy stworzyli ideologiczne podstawy do eliminowania ludzi ma³owartociowych, zaw³aszczaj¹c sobie darwinowskie pojêcie walki o byt. Nazwali to Sozialdarwinismus. Od ustawy z roku 1933 o przymusowej sterylizacji osób z chorobami
dziedzicznymi, Rassenhygienisten doszli w roku 1939 do wniosku,
¿e konieczne jest niszczenie ¿ycia bezwartociowego. Ju¿ przed
II Wojn¹ wiatow¹ zdecydowano o koniecznoci zabijania upoledzonych noworodków, a tak¿e umys³owo upoledzonych dzieci do
wieku 3, a potem do17. lat. Akcja ta mia³a kryptonim T4 (od adresu jej centrali w Berlinie: Tiergartenstrasse 4). Podstaw¹ legalizacji zabijania bezwartociowych dzieci, a wkrótce i doros³ych, sta³
siê dekret Hitlera z dnia 1 wrzenia 1939 r. (podobno antydatowany), nazywany Gnadetoderlass  zezwolenie na ³askaw¹ mieræ.
Wprowadzono rejestracjê takich osób wed³ug starannie opracowanych kwestionariuszy. Nota bene wype³nianie tych kwestionariuszy by³o op³acane: np. 100 marek za 500 kwestionariuszy,
200 za 2000 i 400 za ponad 3 500. Kwestionariusze te by³y wype³niane przez personel medyczny szpitali i przytu³ków. By³ to swoisty donos na osoby upoledzone, który nastêpnie sta³ siê podstaw¹
do dalszego zbrodniczego dzia³ania, nazywanego dezynfekcj¹.
Stworzono 6 orodków dezynfekcyjnych. Jednym z nich by³
w³anie renesansowy zamek Hartheim, z którego usuniêto istniej¹cy
do tej pory zak³ad dla osób upoledzonych umys³owo, prowadzony
przez Siostry Mi³osierdzia. Zorganizowane w Górnej Austrii Zak³ady Zabijania Hartheim by³y najskuteczniejsze: zabito tu 18 269 osób.
W piêciu innych podobnych orodkach zabito: w Grafeneck  9 839,
Brandenburg  9 772, Bernburg  8 601, Sonnenstein  13 720,
Hadamar  10 072. £¹cznie 70 273 osoby.

Osoby przeznaczone do dezynfekcji przywo¿one by³y specjalnymi autobusami miejscowego wydzia³u transportu, zwanego
Gekrat  Gemeinnützige Krankentransport, czyli dos³ownie: publiczny transport chorych. Warunki bytowe chorych w czasie ich
krótkiego pobytu w Hartheim nie ró¿ni³y siê zapewne od warunków
w innych zak³adach dla przewlekle chorych. W sk³ad wy¿szego
personelu wchodzili lekarze.
Sposoby eksterminacji by³y podobne do tych w AuschwitzBirkenau: niby-³ania do której rurami doprowadzano tlenek wêgla
z butli dostarczanych przez IG Farben Ludwigshafen. Kurek od
gazu móg³ odkrêcaæ jedynie lekarz. Podobno w póniejszym okresie dochodzi³o do pewnego rozprzê¿enia i zdarza³o siê, ¿e robi³ to
kto z ni¿szego personelu.
Zw³oki by³y palone lub grzebane. Z³ote uzupe³nienia uzêbienia
by³y wyrywane ze zw³ok. Skromna zwykle odzie¿ by³a sk³adowana.
Zdarza³o siê, ¿e bardziej wartociowe czêci garderoby personel
Zak³adów otrzymywa³ w prezencie. Rodzina mog³a na ¿yczenie
otrzymaæ puszkê z jakimi prochami z krematorium.
W póniejszym okresie w Hartheim zabijano równie¿ wiêniów z niedalekiego Buchenwaldu. By³y, nie licz¹ce siê zreszt¹,
sprzeciwy rodzin. By³y tak¿e, bardzo nieliczne, inne g³osy sprzeciwu. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y kazania biskupa Münster,
Klemensa Augusta hrabiego von Galen, rozpowszechniane potem
przez katolickie grupy oporu, oraz dzia³ania Anny Berty von
Königsegg, wizytatorki zakonu Mi³osierdzia Bo¿ego w. Wincentego a Paulo. Komunistyczna Partia Austrii wyda³a jesieni¹ roku 1940
ulotkê potêpiaj¹c¹ tê eutanazjê i okrelaj¹c¹ j¹ jako morderstwo.
Nie ma potrzeby streszczaæ tej ponurej ksi¹¿ki. Mo¿e warto j¹
prze³o¿yæ na jêzyk polski. Dla orientacji czytaj¹cego tê informacjê
o ksi¹¿ce pozwolê sobie wyliczyæ tytu³y jej poszczególnych rozdzia³ów, pisanych przez ró¿nych autorów:
 Akcja T4.
 Statystyka Hartheim. Do 1 wrzenia 1941 zdezynfekowano: osób 70 273...
 Zak³ady Zabijania Hartheim 19411945.
 Chorzy zostali nastêpnie zagazowani. Mordowanie w Hartheim wiêniów obozu koncentracyjnego.
 Wiedeñ  Buchenwald  Hartheim: lady biograficzne.
 Miejsca i dzia³ania eutanazji nazistowskiej.
 ...bo nasze sumienie zabroni³o nam uczestniczyæ w tych
dzia³aniach  sprzeciw w stosunku do eutanazji nazistowskiej na przyk³adzie Anny Berty Königsegg.
 lady historii: dokumentacja budowlano-archeologiczna
lat 19401945.
 Pamiêæ w Hartheim.
 Z ¿alem musimy was powiadomiæ.... Ofiary Hartheim
i próba ich nazwania.
 Miejsca pamiêci ofiar eutanazji nazistowskiej w Austrii.
Ksi¹¿ka zawiera sporo ilustracji, w tym fotografie personelu
Zak³adów Zabijania w Hartheim. Tak¿e lekarzy, a nawet profesorów medycyny. Ich twarze nie ró¿ni¹ siê od twarzy zwyk³ych
ludzi. Mog³yby byæ twarzami po prostu ludzi, ludzi o ró¿nych
zawodach, ró¿nych ¿yciorysach.
Ludzie ludziom zgotowali ten los.
Janusz Szajewski
Sto³eczny Orodek Ostrych Zatruæ
Szpital Praski, Warszawa

1 Zak³ady zabijania Hartheim. Tom 3 serii Górna Austria w okresie narodowego socjalizmu. Wydane przez Krajowe Archiwum Górnej Austrii
i Orodek Edukacji i Pamiêci Hartheim

214
Grzywa A. Oblicza psychozy. Lublin. Wydawnictwo Czelej;
2005, s. 248. ISBN 83-89309-45-9
Prof. Anna Grzywa jest znana
polskiemu czytelnikowi z kilku ksi¹¿ek powiêconych psychopatologii
czynnoci poznawczych, których badaniem zajmuje siê wraz z zespo³em z powodzeniem od lat. Omawiana tu ksi¹¿ka odbiega trochê
tematem, form¹ i celem od dotychczasowych. We wstêpie Autorka,
przytoczywszy wyniki ró¿nych badañ sonda¿owych oraz codziennych
i zawodowych spostrze¿eñ, wskazuje, ¿e celem napisania i przedstawienia czytelnikowi omawianej ksi¹¿ki
jest m.in. pragnienie zmniejszenia niechêtnych reakcji spo³ecznych
wzbudzanych przez chorych psychicznie. Lepsze rozumienie zaburzeñ psychicznych przez ogó³ lub choæby przez bardziej zainteresowan¹ czêæ spo³eczeñstwa mog³oby zmniejszaæ zaskoczenie
i lêk oraz podpowiadaæ w porê wiêcej sposobów radzenia sobie
przydatnych w czasie spotkania z osob¹ choruj¹c¹ psychicznie. To
z kolei mog³oby oszczêdziæ samym chorym wielu przykrych i upokarzaj¹cych prze¿yæ, na jakie s¹ nara¿eni, gdy normalne i zdrowe
spo³eczeñstwo aplikuje im swe g³êboko zakorzenione, tradycyjne
wzory reakcji  owe stereotypy, uprzedzenia, etykiety, napiêtnowania, dystansu czy wykluczenie.
Z tak zarysowanych motywów powsta³a ksi¹¿ka, która niew¹tpliwie warto przeczytaæ. Jest to rodzaj podrêcznika przedstawiaj¹cego powa¿niejsze zaburzenia psychiczne, przeznaczonego dla
szerokiego grona odbiorców, niekoniecznie dysponuj¹cych jakim
zawodowym przygotowaniem, lecz zainteresowanych tematem
i zdolnych do wysi³ku, jakim bêdzie dla nich lektura.
W kolejnych rozdzia³ach omawiane s¹ zagadnienia definicyjne,
historyczne, diagnostyczne (objawy, zespo³y, choroby którym mo¿na przypisywaæ znaczenie psychotycznych), a tak¿e niektóre inne,
wa¿ne zagadnienia kliniczne  takie, jak kluczowe dla rozpoznawania psychotycznoci zaburzenia wgl¹du i reakcji na chorobê oraz
niezwykle skrótowe uwagi na temat leczenia i rehabilitacji. Jest te¿
krótki rozdzia³ pt. Geniusz czy choroba omawiaj¹cy pobudzaj¹ce
wyobraniê publicznoci zaburzenia psychiczne u s³awnych ludzi.
Zasadnicz¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi zajmuje omówienie zagadnieñ diagnostycznych, tzn. próba nazwania, opisu, charakterystyki, a czasem wyjanienia ró¿nych przejawów ¿ycia psychicznego,
którymi interesuje siê psychiatria. Najobszerniejszy jest rozdzia³
powiêcony psychopatologii objawów chorób psychicznych, nieco
mniej miejsca zajmuj¹ omówienia zespo³ów psychotycznych oraz
chorób psychotycznych, do których Autorka zalicza schizofreniê
paranoidaln¹, zaburzenia schizoafektywne, paranojê, zaburzenia
afektywne i liczne inne, rzadko wystêpuj¹ce psychozy opatrywane
przymiotnikami wskazuj¹cymi na ich przypuszczaln¹ lub uznan¹
przyczynê (np. imigracyjne, komputerowe, alkoholowe).
Ksi¹¿ka jest napisana ciekawie. Autorka przytacza ró¿ne fakty,
opinie, wyniki badañ, przyk³ady kazuistyczne, literackie i historyczne  nie stroni¹c od tak lubianych przez wielu czytelników informacji z dziedziny wspó³czesnej pop-kultury. Prawdziwy ogród
ró¿noci. Czytelnik znajdzie w nim niew¹tpliwie nie tylko informacje, ale i zachêtê do w³asnych przemyleñ, mo¿e nawet do sporu
z Autork¹. Bo czekaj¹ na niego i zasadzki. Oto okazaæ siê mo¿e, ¿e
zapoznawszy siê z ró¿nymi czy ujêciami tematu, nie znajdzie ostatecznie oczekiwanego stanowiska. Rzeczywistoæ jest otwarta  do
poznania, do rozwa¿ania. Nie ma jeszcze wyranych odpowiedzi,
nie ma wyjaniaj¹cego podsumowania, nie ma jasnoci. Pozostaj¹
w¹tpliwoci i niemia³e spojrzenie w przysz³oæ, z nadziej¹, ¿e mo¿e
kiedy bêdzie wiadomo.

Oceny ksi¹¿ek
Takie nienasycenie pozostawia nawet tytu³owe pojêcie psychoza, bo przytoczone ujêcia definicyjne nie znajduj¹ krytycznego komentarza, ani stanowiska Autorki. Nie po raz pierwszy w psychiatrii okazuje siê, ¿e ³atwiej nam opisywaæ atrybuty zjawisk ni¿
je jednoznacznie nazwaæ czy okreliæ. £atwiej opisaæ oblicza ni¿
rozpoznaæ ich podmiotowy byt (bo mo¿e szukamy nie tam gdzie
warto?). Oblicza psychozy s¹ najwyraniej obliczami Janusowymi.
I niczego tu nie rozwi¹¿¹ z trudem wynegocjowane, kompromisowe
ujêcia miêdzynarodowych czy amerykañskich objawieñ klasyfikacyjnych, do których siê bezradnie odwo³ujemy.
To jest mo¿e ta cecha, ta wartoæ tej interesuj¹cej ksi¹¿ki, któr¹
warto szczególnie podkreliæ. Przyjêta metoda pisania i przedstawiania spraw ujawnia  w sposób mo¿e niezamierzony  niejednoznacznoæ i s³aboæ wielu ustaleñ, które tworz¹ jêzyk i orientuj¹ praktykê
psychiatrii. Przygotowany czytelnik, który zna rzeczywistoæ kliniczn¹, przyjmie to zapewne ze zrozumieniem. Pozna³ ju¿ bowiem
wagê cierpienia i donios³oæ pomocy, jakiej trzeba cierpi¹cemu
udzieliæ niezale¿nie od pewnoci wiedzy, któr¹ siê dysponuje. Pozna³ te¿ dystans dziel¹cy problemy cierpi¹cego podmiotu od prób
obiektywizacji jego trudnoci. Czytelnik nieprzygotowany mo¿e
dowiadczyæ dezorientacji i zak³opotania  po wstêpnych uwagach
o koniecznoci przeciwstawienia siê stygmatyzacji i stereotypom,
czyta potem nieustannie o zachowaniach i prze¿yciach zaskakuj¹cych, zatrwa¿aj¹cych, czêsto dramatycznych i zagra¿aj¹cych. Co wiêc
myleæ o chorych psychicznie, jak wobec nich siê zachowaæ, jak ich
rozumieæ? Gdzie szukaæ rady, podpowiedzi, rozwi¹zania? K³opot
w tym, ¿e rozdzia³y powiêcone leczeniu zajmuj¹ w ksi¹¿ce tylko
kilka stron. Choæ liczne uwagi na temat postêpowania, postaw oczekiwanych i niepo¿¹danych rozrzucone s¹ w wielu miejscach tekstu.
Mylê jednak, ¿e cierpliwy i zainteresowany czytelnik poradzi
sobie z uczuciem zagubienia i bêdzie wdziêczny Autorce za wprowadzenie go do psychiatrii bez znieczulaj¹cych uproszczeñ i bez
stanowczoci tam, gdzie jej po prostu byæ nie mo¿e. Jeli bêdzie
dostatecznie uwa¿ny, to dostrze¿e w ksi¹¿ce przenikanie siê rozwa¿añ dotycz¹cych umys³u, mózgu i osoby. Znajdzie argumenty
nakazuj¹ce intelektualny i emocjonalny dystans do aktualnych ustaleñ wiedzy, w czym przydatna bêdzie lektura rozdzia³u o historii,
gdzie tyle ju¿ by³o i gdzie tylekroæ odwo³ywano siê do nauki, jako
argumentu legitymizuj¹cego aktualne pogl¹dy (tak¿e b³êdne, vide:
eugenika, psychochirurgia, hydroterapia). Mo¿e nawet przystanie
na to, ¿e zafascynowana mózgiem psychiatria bêdzie trochê mniej
uwagi skupiaæ na umyle i personie chorych. I dostrze¿e, ¿e choroba
nie odbiera wartoci ani choruj¹cym, ani ich dzie³om. Nawet wtedy,
gdy nie s¹ postaciami z pierwszych stron gazet.
Lektura ksi¹¿ki zachêca do dyskusji na wiele tematów. To chcia³by zasygnalizowaæ tylko kilka refleksji.
Pierwsza dotyczy jêzyka i pojêæ psychiatrii  czy s¹ one
funkcjonalne poza ni¹? Inaczej, czy edukuj¹c samych pacjentów
(np. w trakcie psychoedukacji) lub szerszego odbiorcê (np. w pracach popularnych i popularyzatorskich) warto uczyæ technicznego,
profesjonalnego jêzyka psychiatrii, dokonywaæ jego prezentacji
i zachêcaæ do przyswojenia? Czy raczej szukaæ innych sposobów
i p³aszczyzn zrozumienia i porozumienia? Jêzyk odgrywa istotn¹
rolê w dziedzinach wiedzy, których materia jest obci¹¿ona wartociami i wartociowaniem. Tak¹ jest psychiatria i nie bez powodu
wspó³czenie wspó³czesny spór miêdzy psychiatrami, u¿ytkownikami psychiatrii i ró¿nymi obserwatorami (np. filozofami, antropologami) dotyczy miêdzy innymi u¿ywanych s³ów (np. pacjent
czy ocalony, kuracja czy zdrowienie).
Druga dotyczy historii  podejrzewam, ¿e charakterystyczne
dla wielu tekstów psychiatrycznych przekonanie o kumulacyjnym
postêpie wiedzy, od zabobonu i magii do neuroscience jest ho³dowaniem pewnemu mitowi historycznemu. Krytyczne spojrzenie na
ten mit prawdopodobnie prowadzi³oby do mniej jednoznacznych
ocen np. redniowiecza, a bardzo krytycznych ocen osi¹gniêæ
dwudziestowiecznej nowo¿ytnoci.
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Wreszcie trzecia sprawa  dlaczego tak wiele uwagi przypisywaæ s³awnym choruj¹cym? Czy recepcja dzie³a van Gogha wymaga rozwa¿ania i przypominania jego k³opotów ze zdrowiem?
Czy wiedza o tym kontekcie twórczoci rzutuje na ocenê dzie³a,
a w ogólniejszym odniesieniu  zasypuje czy raczej pog³êbia rozziew miedzy kulturowym wyobra¿eniem zdrowia psychicznego
i jego zaburzeñ? Czy chory psychotycznie jest mniej przekonywaj¹cym wiadkiem, ¿e zdrowie i psychotycznoæ s¹siaduj¹, jeli
nie pozostawi³ wielkich i cenionych dzie³? Czy koniecznie musimy
dowartociowywaæ chorych psychicznie przypominaniem, ¿e niektórzy z nich takie dzie³a pozostawili?
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Mylê, ¿e uwa¿nemu czytelnikowi tej m¹drej i pobudzaj¹cej
ksi¹¿ki dostarczy jeszcze wielu innych zachêt do refleksji i dyskusji. Na czym wszyscy  choruj¹cy i niechoruj¹cy, tkwi¹cy w psychiatrii i przygl¹daj¹cy siê jej z boku  skorzystamy.
Dodam jeszcze, ¿e swoist¹ nagrod¹ dla cierpliwego czytelnika
jest mo¿liwoæ podziwiania piêknych, intryguj¹cych i znakomicie
komponuj¹cych siê z treci¹ rycin dra Grzegorza Kopacza.
Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

