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Część I

Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik
Seminarium wyjazdowe jako projektowa metoda nauczania
kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu „Podróż
młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku”
Francuski filozof, Paul Ricoeur, w tekście Jaki ma być nowy etos
Europy przedstawia trzy modele połączenia tożsamości i odmienności.
Pierwszy z nich to model przekładu, który jest wynikiem wielojęzyczności
Europy oraz świata i równocześnie zachętą do uczenia przynajmniej dwóch
żywych języków dla zapewnienia odbiorców każdemu językowi1. Model ten
polega nie tylko na biernym przekładzie tekstu z języka na język, ale także
na aktywnej interpretacji kultury, na tłumaczeniu kultury na kulturę. Model
ten dotyczy zatem nie tyle przekładu słów, ile treści znaczeniowej i kodów
kulturowych. Kolejny model, który opisuje Ricoeur, to model, który stał się
inspiracją projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau
w listopadzie 2013 roku” - model wymiany wspomnień. Jest on
konsekwencją

różnicy

pamięciowej

między

kulturami

dotyczącej

zwyczajów, zasad, norm, wierzeń, przekonań, które składają się na kulturę.
Ale także różnicy pamięciowej i interpretacyjnej między kulturami w opisie
faktów historycznych. Francuski filozof podkreśla, iż „tym, co rzeczywiście
sprawia, że o kulturach nie da się opowiadać w inny sposób, jest wpływ
wywierany na zbiorową pamięć przez to, co nazywamy kluczowymi
wydarzeniami, których powtarzające się wspominanie i świętowanie
prowadzi do skostnienia historii każdej grupy kulturowej w tożsamości nie
tylko niezmiennej, lecz także dobrowolnie i systematycznie pozbawianej

1

P. Ricoeur, Jaki ma być nowy etos Europy?, [w:] Komunikacja międzykulturowa.
Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996, s. 98.
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możliwości przekazu”2. Takim kluczowym wydarzeniem była z pewnością
II wojna światowa oraz fakt obozów koncentracyjnych. Celem projektu jest
ponowne opowiedzenie o tych wydarzeniach przez młode osoby
w koegzystencji z opowiadaniem osób, które przeżyły te doświadczenia. To
zatem zderzenie dwóch odmiennych sposobów narracji, które tworzą nową
pamięć – pamięć zbiorową. Celem projektu jest zatem zwielokrotnienie
lektury tamtych wydarzeń i opowiadanie inaczej, nowym językiem, pod
wpływem nowych doświadczeń, z nowej perspektywy. „Ta zdolność
opowiadania w inny sposób o kluczowych wydarzeniach (…) historii –
powiada Ricoeur – znajduje wsparcie w wymianie kulturowych wspomnień.
Kamieniem probierczym tej zdolności wymiany jest chęć wiążącego się ze
zrozumieniem symboli i pełnego szacunku uczestnictwa w upamiętaniu
kluczowych wydarzeń należących do [różnych] (…) narodowych kultur”3.
Ricoeur podkreśla narracyjny charakter przechowywania i wskrzeszania
faktów. To opowieści, wspomnienia – jego zdaniem – wyrażają i kształtują
czasowość. To wreszcie sposób kreowania, budowania tożsamości. „Każdy
– podkreśla Ricoeur – przejmuje pewną narracyjną tożsamość z historii,
które są mu opowiadane albo które opowiada o sobie samym, to ta
tożsamość miesza się z tożsamością innych tak, aby powstawały historie
drugiego stopnia, które pochodzą właśnie z przecinania się różnorodnych
historii”4. Powtórne opowiadanie historii to uwikłanie się w historię,
czynienie swojej historii odgałęzieniem historii innych. I właśnie taki cel
przyświecał projektowi „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau
w listopadzie 2013 roku”. To próba powtórnego opowiedzenia historii
II wojny światowej i obozów koncentracyjnych, aby stworzyć wspólną
2

Ibidem, s. 135-136.
Ibidem, s. 136.
4
Ibidem, s. 134.
3
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pamięć – wspólną dla osób młodych, które poznają fakty za pośrednictwem
czyjejś pamięci i interpretacji, oraz dla osób starszych, takich jak Lidia
Skibicka-Maksymowicz5, która przeżyła obóz, a która była gościem grupy
młodzieży podczas seminarium przygotowawczego czy Abba Naor, który
spotkał się z młodzieżą w Dachau. Wreszcie to próba stworzenia wspólnej
pamięci obozów koncentracyjnych w Polsce i w Niemczech. Takie
chwilowe, nietrwałe utożsamienie się z historią i pamięcią przyczynia się –
zdaniem Ricoeura – do „ponownego uzmysłowienia sobie (…) przeszłości
i przyszłości innych przez bezustanne przemodelowanie historii, które
wzajemnie o sobie opowiadamy”6. Celem projektu jest zatem wymiana
wspomnień na poziomie narracyjnym, który służy do zrozumienia ich. To
poddanie się krzyżującej lekturze kluczowych wydarzeń dla kilku kultur
i wzajemna pomoc w wyzwoleniu żywej i przynoszącej odrodzenie cząstki
kostycznych wspomnień. Bardzo istotną rolę w odrodzeniu tychże
wspomnień i udowodnieniu, że wydarzenia te dotyczyły wielu kultur, pełnią
świadectwa Naora, litewskiego Żyda, który przetrwał getto w Kownie
a następnie pobyt w trzech obozach: w obozie koncentracyjnym Stutthof,
i podobozach obozu koncentracyjnego w Dachau: obozie pracy Utting oraz
obozie Kaufering I oraz Skibickiej-Maksymowicz, która trafiła do obozu
jako dziecko białoruskie. W obozie jej kulturą była „kultura” obozu oraz
kultura hebrajska, albowiem uczyła się od żydowskich dzieci ich kultury
i religii, następnie po wojnie została adoptowana przez polską rodzinę –
ochrzczona w religii katolickiej i wychowywana w kulturze polskiej. Po
wielu latach udało się jej odnaleźć swoją rodzinę mieszkającą w Rosji.
5

Zobacz: http://gosc.pl/doc/1454082.Dziewczynka-z-Auschwitz;
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Byla-wiezniarka-obozu-Auschwitz-Lidia-SkibickaMaksymowicz-rany-nigdy-sie-nie-zabliznia,wid,15286675,wiadomosc.html (dostęp
22.10.2013).
6
P. Ricouer, op. cit., s. 135.
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Zdecydowała się jednak zostać przy polskim imieniu i nazwisku, polskiej
rodzinie oraz dacie urodzenia podanej w przybliżeniu przez lekarza
leczącego

ją

po

wojnie.

Historia

opowiedziana

przez

Skibicką-

Maksymowicz to nie tylko historia wspomnień z wydarzeń kluczowych, ale
także historia przenikania wielu kultur i wyboru jednej z nich lub też
stworzenia własnej wersji łączącej elementy kilku. Jej świadectwo dowodzi,
że tradycja stoi po stronie długu wobec przeszłości i przypomina, że nikt
niczego nie zaczyna od zera, nawet jeżeli tak się wydaje. Kultura zatem
pozostaje żywa tylko wówczas, gdy wciąż jest poddawana nieprzerwanemu
procesowi interpretacji.
Projekt zatem składa się na wzór modeli opisanych przez Ricoeura
z dwóch zadań: przekładu kultury na kulturę, pamięci faktów na pamięć
młodych osób, wspomnień ludzi starych na wspomnienia młodzieży. To
zatem projekt wymiany, który dowodzi, iż wymiana wspomnień, pamięci
i kultury to sposób na kształtowanie współczesnej transkulturowej
tożsamości. Pracowanie nad własną tożsamością coraz częściej staje się
pracą nad integracją wielu komponentów o różnym pochodzeniu
kulturowym
i

i

czasowym.

zaakceptowanie

swojej

Celem

jednostki

transkulturowości

jest
oraz

zatem

odkrycie

transkulturowego

pojmowania samych siebie a także nauczenie się kreowania nowego typu
różnorodności interpretowanego oraz stwarzanego z subiektywnego punktu
widzenia jednostki. Transkulturowa tożsamość, o której pisze Wolfgang
Welsch, skupia się na prawie jednostki do dowolnego tworzenia czy też
kreowania swojej przynależności, która nie jest prostą przynależnością do
kultury narodowej, etnicznej czy lokalnej, ale jest nietypowym miksem ich
wszystkich czynionym z własnej perspektywy oraz poddanym tylko
i wyłącznie indywidualnej ocenie. To także krzyżowanie się wspomnień
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i wymiana opowieści, krytyczne odczytanie kluczowych wydarzeń oraz
świadome tworzenie własnej tożsamości w oparciu o proces poznawania
kultury przeszłości i dzisiejszych kultur. „Tożsamość transkulturowa – pisze
Welsch – pociąga za sobą świadomość przygodności i zgodę na alternatywne
elementy tożsamości”7. To zatem tożsamość zdobywana w trakcie podróży
przez różne kultury, różne opowieści i wspomnienia oraz poprzez nakładanie
się różnych wpływów, którym podlega jednostka. Co więcej, wydaje się, iż
tożsamość ta jest ściśle powiązana z kompetencjami międzykulturowymi. Im
większa świadomość transkulturowości oraz większe kompetencje, które
należałoby określić mianem transkulturowych, tym łatwiejszy proces
kształtowania się transkulturowej tożsamości.
Kompetencje międzykulturowe są kształtowane pod wpływem
różnych procesów. Szczególne znaczenie dla ich rozwoju ma edukacja
formalna i pozaformalna, w ramach których nauczanie kompetencji
międzykulturowych polega na przekazywaniu uczniom pewnego rodzaju
wiedzy, jak również pogłębianie pewnych umiejętności w oparciu o kilka
fundamentalnych wartości. Zakres nauczania kompetencji międzykulturowej
określa, m.in. definicja kompetencji międzykulturowej skonstruowana przez
Michaela Byram’a, która należy do jednych z najczęściej przywoływanych
w literaturze naukowej. Zgodnie z nią, kompetencja międzykulturowa składa
się z kilku komponentów, które dzieli się na następujące kategorie: postawy,
wiedza, umiejętności, wartości. Pierwsza z nich ma celu rozwinięcie postaw
otwartości i ciekawości u uczniów. Wiedza ma nie odnosić się tylko
i wyłącznie do partykularnego kontekstu kulturowego. W ramach tego
komponentu należy uczyć procesów społecznych, ale również reprezentacji
7

W. Welsch, Transkulturalność. Nowa koncepcja kultury,
Poznań 1998, s. 221.
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„Studia Kulturoznawcze”,

tych procesów oraz ich produktów. Oznacza to przekazywanie wiedzy
o tym, jak ludzie widzą samych siebie i jaką mają wiedzę o innych. W skład
umiejętności wchodzą trzy główne elementy: umiejętność porównywania,
interpretacji i narracji. W ten sposób uczniowie dowiadują się, jak prowadzić
dialog z osobami żyjącymi w odmiennej kulturze oraz zadawać im pytania
o ich przekonania i poglądy. W odniesieniu do ostatniej z wymienionych
powyżej kategorii komponentów kompetencji międzykulturowej należy
zwrócić uwagę, że celem jej nauczania nie jest zmiana wartości u uczniów.
W procesie nauczania należy jednak położyć nacisk na to, by uczniowie
działali zgodnie z podstawowymi wartościami, takimi jak: poszanowanie
ludzkiej godności, równość praw człowieka oraz demokratyczne podstawy
społecznych interakcji8.
Istnieją różne metody nauczania kompetencji międzykulturowej.
Jedną z najbardziej efektywnych, a zarazem dających wiele możliwości
współpracy z uczniami jest metoda nauczania projektowego. Z jednej strony,
pozwala

ona

w

elastyczny

sposób

dostosować

plan

zajęć

oraz

wykorzystywane techniki nauczania do danej grupy uczniów i jej potrzeb,
jak również uwzględnić specyfikę danej grupy. Z drugiej strony, metoda ta
oferuje także możliwości kontrolowanego udziału uczniów w procesie
przygotowywania zajęć. Metodę nauczania projektowego jako pierwszy
zdefiniował i opisał w 1918 roku amerykański pedagog, William Heard
Kilpatrick w tekście The Project Method9. Opisywał on metodę projektu

8

M. Byram, B. Gribkova, H. Starkey, Developing the Intercultural Dimension in Language
Teaching. A practical Introduction for Teachers, Strasbourg 2002, s. 20.
9
W. H. Kilpatrick, The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative
Process, New York 1918; http://people.umass.edu/~rwellman/Philosophy/Kilpatrick.pdf
(dostęp 22.01.2013).
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jako ,,zamierzone działanie wykonywane z całego serca w środowisku’’10.
W

Polsce

metoda

projektów

została

wprowadzona

w

latach

międzywojennych, choć początkowo nie była zalecaną metodą. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 roku (§
21a.2) projekt edukacyjny
uczniów,

mającym

na

„jest zespołowym, planowym działaniem
celu

rozwiązanie

konkretnego

problemu,

z zastosowaniem różnorodnych metod”11. Metoda projektu jest poczytywana
za jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania. „Sprowadza się do
tego, że zespół osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje
pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Najlepiej jeśli źródłem
projektu jest świat życia codziennego, a nie abstrakcyjna nauka. Punktem
wyjścia jest jakaś sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie jakieś
inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś szeroko rozumiany
projekt”12. Mirosław S. Szymański wymienia cztery podstawowe cechy
metody projektu: progresywistyczna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia,
całościowość oraz odejście od tradycyjnego oceniania uczniów13.
Istotne jest zatem, aby projekt ten był realizowany zarówno przez
nauczycieli,

jak

i

uczniów/studentów14.

Uczniowie

powinni

być

zaangażowani we wspólne tworzenie projektu od momentu jego tworzenia
aż do etapu ewaluacji. Metoda ta łączy tradycyjny model przekazywania
wiedzy z możliwością aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach,

10

Cytat za: M.S. Szymański, O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej
metody kształcenia, Warszawa 2000.
11
http://www.znp.edu.pl/media/files/76a5a452775e256f336bdeed0b41e107.pdf (dostęp
12.08.2013).
12
M.S. Szymański, op. cit., s. 61.
13
Ibidem.
14
Por: J. Królikowski, Projekt edukacyjny: materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych,
Warszawa 2000.
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a co za tym idzie wiedzę teoretyczną z praktycznym jej zastosowaniem.
Pozwala zatem na zacieranie granic między sztywnie wytyczonymi
przedmiotami, umożliwia współpracę specjalistów z kilku dziedzin
i wieloperspektywiczny oraz interdyscyplinarny ogląd, jak i wieloaspektowe
podejście do zadanego problemu. Ponadto opiera się ona na dialogu między
uczniem a nauczycielem, wymianie informacji i poglądów. Istotnym
elementem tego typu pracy jest fakt, że uczniowie/studenci uzyskują
namacalne efekty swoich działań. Zaletą metody projektowej jest również
możliwość współpracy nauczycieli ze specjalistami z danej dziedziny,
wyjście

poza

gmach

szkoły/uczelni

oraz

realizowanie

projektu

w instytucjach zajmujących się danym problemem. Metoda ta opiera się na
założeniu z góry zarówno celów projektu, terminów jego realizacji,
kryterium oceny, jak i używanej metodologii. Praca projektem umożliwia
wykorzystanie różnych podejść dydaktycznych, szczególnie elementów
aktywnego nauczania - od metod eksponujących, podających (anegdota,
objaśnienia, odczyt, opis, pogadanka, prelekcja, prezentacja multimedialna,
wykład informacyjny), praktycznych (ćwiczenia przedmiotowe, metoda
projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz), metod problemowych
(metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, m.in.
symulacyjne,

decyzyjne,

psychologiczne,

czy

drama),

wykładu

konwersatoryjnego, aż do pedagogiki twórczości, twórczego myślenia oraz
do podstawy programowej. Metoda projektowa umożliwia młodzieży
realizowanie własnego projektu badawczego polegającego na zbieraniu,
systematyzowaniu wiedzy oraz jej interpretacji. Na początku nauczyciel
powinien opracować metodę pracy z uczniami dostosowaną do możliwości
intelektualnych i finansowych grupy oraz celów kształcenia a także swojej
wiedzy. Ponadto nauczyciel wybiera temat i określa cele projektu.
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System nauczania projektowego został zastosowany w pracy
z

uczniami

uniwersyteckiej

klasy

kompetencji

międzykulturowych.

Nadrzędnym celem klasy jest rozwinięcie u uczniów umiejętności
niezbędnych do pracy i komunikacji w międzynarodowym zespole. A zatem
pogłębienie ich znajomości kultury Europy, rozszerzenie horyzontów
myślowych,

zapoznanie

uczniów

z

różnymi

europejskimi

stylami

rozumowania, wyrażania uczuć, porozumiewania się i współpracy w celu
zrealizowania wspólnego projektu. Ponadto wdrażanie uczniów do śledzenia
bieżących wydarzeń i korzystania z różnych źródeł informacji oraz
kształtowanie świadomości wspólnej kultury europejskiej a równocześnie
umiejętności promowania swojego regionu. Ważnymi założeniami są także
rozwijanie u uczniów tolerancji i szacunku wobec innych kultur i wartości
a także kreatywności, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za grupę
i wykonywane zadanie, umiejętności oceniania i wyciągania wniosków ze
współpracy międzynarodowej, dostrzegania przykładów dobrej praktyki
i błędów, których należy w przyszłości unikać. Celem powołania klasy jest
również dostosowanie programu szkolnego do standardów europejskich
i wymagań zglobalizowanego świata, nadanie nauczanym przedmiotom
wymiaru

europejskiego,

wzbogacenie

procesu

nauczania

przez

wprowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli
uniwersyteckich oraz doktorantów Instytutu Europeistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jak i poprawienie jakości nauczania przez wprowadzenie
elementu praktycznej nauki w zakresie nauczania języków obcych i edukacji
międzykulturowej. Bardzo ważny jest również sposób uczenia – chodzi nie
tylko o przekazanie rzetelnej wiedzy, ale również, a może przede wszystkim,
naukę rozwiązywania problemów w oparciu o case studies, naukę twórczego
myślenia oraz przełożenia teorii na praktykę. Aby nie tylko zwiększyć
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kompetencje uczniów, ale również uczyć ich myślenia kreatywnego,
pobudzić zainteresowanie sztuką, dostarczyć umiejętności łączenia różnych
elementów tej samej dyscypliny, znajdywania podobieństw i różnic między
kulturami krajów UE, uczyć młodzież nowych umiejętności, zachęcać ich do
własnej twórczej pracy, samodzielnego szukania nowatorskich rozwiązań
oraz do dialogu wewnątrz- i międzykulturowego, uczyć umiejętności pracy
w grupie, konfrontowania swojej wiedzy z rzeczywistością, sprawnej analizy
(również komparatystycznej) i interpretacji zjawisk społecznych oraz
sprawnego komunikowania się w ramach różnych kultur, jak i nawiązywania
dialogu z rówieśnikami oraz osobami starszymi, a także dostrzegania różnic
i podobieństw interkulturowych i wreszcie szacunku wobec własnego
dziedzictwa kulturowego. Zajęcia z danego tematu są uprzednio wyłożone
podczas wykładu (2 jednostki lekcyjne) a następnie przećwiczone w ramach
warsztatów w grupach (4 jednostki lekcyjne). Podczas pierwszego roku
nauki (nauka trwa dwa i pół roku) uczniowie realizują program wstępu do
studiów europeistycznych. Od drugiej klasy rozpoczynają naukę modułową.
W ramach uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej
został zrealizowany projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau
w listopadzie 2013 roku”. Miał on stanowić komplementarną metodę
pogłębiania kompetencji międzykulturowej uczniów. Jako temat przewodni
został wybrany problem pamięci, która, z jednej strony, stanowi czynnik
kształtujący tożsamość jednostkową i grupową, a z drugiej – jest
potencjalnym czynnikiem konfliktogennym w sytuacjach, gdy mamy do
czynienia z silnie zestereotypizowanymi obrazami w relacjach pomiędzy
przedstawicielami narodów, które były skonfliktowane w przeszłości.
Projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013
roku” miał uwrażliwić uczestników na kwestie związane z pamięcią
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jednostkową i zbiorową. Temu też miał służyć cykl zajęć realizowanych
zarówno na miejscu (w szkole i na uniwersytecie), jak również w czasie
seminarium wyjazdowego do Dachau, niewielkiego miasta w Niemczech,
które zapisano na kartach historii po 1933 roku jako miejsce, w którym
znajdował się modelowy obóz koncentracyjny. Spotkania z gośćmi, ofiarami
obozów koncentracyjnych w Polsce i w Niemczech miały z kolei
uświadomić uczestnikom projektu mechanizmy kształtowania się pamięci
jednostkowej i rozwinąć umiejętności uczniów w zakresie odniesienia jej do
pamięci zbiorowej. Realizacja projektu przebiegała na kilku etapach. Jego
inicjacja nastąpiła w wyniku obserwacji pracy uczniów biorących udział
w projekcie uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej, jak
również pod wpływem świadomości, że kompetencji międzykulturowych
należy nauczać nie tylko w sposób teoretyczny, ale przede wszystkim
praktyczny – poprzez zderzenie z odmienną kulturą. Jak stwierdzają Arno
Ken Kumagai i Monica L. Lypson rozwój kompetencji międzykulturowych
nie

polega

na

statycznej

weryfikacji

listy

nabytych/rozwiniętych

umiejętności, ale jest to ciągłe krytyczne dostosowywanie i kształtowanie
pewnego sposobu myślenia, pewnej wiedzy. Stąd też ważne jest, by na
etapie nauczania kompetencji międzykulturowych zapewnić bieżącą
praktykę, stwarzać różnorodne możliwości pogłębiania kompetencji
w nowych i zmiennych kontekstach15. Jedną z tak rozumianych metod
rozwijania kompetencji międzykulturowej są wyjazdy naukowo-edukacyjne
za granicę. Rada Europy podkreśla, że nawet krótkie wizyty studyjne
stanowią coś więcej niż tylko możliwość ćwiczenia języka obcego, gdyż jest
to „holistyczne doświadczenie edukacyjne, które zapewnia środki użycia
15

Zobacz: A. Lee, R. Poch, M. Shaw, R. Williams, Engaging Diversity in Undergraduate
Classrooms: A Pedagogy that supports Intercultural Competence: ASHE Higher Education
Report, Vol. 38, No. 2, s. 45.
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umiejętności międzykulturowych i nabywania nowych postaw oraz
wartości”16. W przypadku projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci
Dachau w listopadzie 2013 roku” pod pojęciem wyjazdu studyjnego
rozumiano seminarium, tj. zaplanowany cykl zajęć prowadzony przez
wyszkoloną kadrę stosującą różne metody i techniki dydaktyczne oraz
angażujący uczestników poprzez nakłanianie ich do refleksji i do wyrażania
własnych przemyśleń.

W trakcie takiego wyjazdu zajęcia (wykłady

i warsztaty) stanowią jego główną część pod względem ilościowym
i jakościowym, co ma zapewnić uczestnikom czas i warunki na refleksję.
Stąd też w przypadku wycieczki do miejsc pamięci, tak jak są one
definiowane, np. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży należy
wziąć pod uwagę to, aby krajoznawcza część programu wyjazdu nie
powodowała, że uczestnicy będą odsuwali na dalszy plan pytania i refleksje
związane z daną wizytą. Stąd też należy unikać łączenia tych dwóch
kategorii aktywności17. Te zalecenia były uwzględniane na etapie
formułowania celów i wstępnego programu projektu „Podróż młodzieży do
Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku”. Wybór kraju, w którym
miało odbyć się seminarium z zakresu pamięci determinowały różnego
rodzaju czynniki. Zajęcia, które były realizowane dla uczniów w Instytucie
Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach klasy kompetencji
międzykulturowej dotyczyły, m.in. tożsamości, sposobów jej kreowania,
pamięci historycznej i zbiorowej, jej znaczenia w procesie konstruowania
tożsamości. Z drugiej strony prowadzone były również zajęcia dotyczące
historii relacji Polaków z Niemcami w XX wieku. Niemcy stanowili dla
16

M. Byram, B. Gribkova, H. Starkey, op. cit., s. 20.
Wizyty w Miejscach Pamięci. Wskazówki PNWM dla organizatorów Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, red. D. Bastos, H. Ziesing, Warszawa/Poczdam 2012, s. 5;
http://www.pnwm.org/fileadmin/user_upload/publication/1347617160_end_gedenkstaette_3
_pl_web_nichtantragsbezogen.pdf (dostęp 08.09.2013).
17
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Polaków ważną funkcję „znaczącego innego”, w odniesieniu do którego
tworzona była tożsamość narodowa, często na zasadzie negatywnej, co
miało miejsce zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas to
władze komunistyczne w swoim przekazie propagandowym konstruowały
jednoznacznie negatywny wizerunek Niemiec i Niemców, który był
rozpowszechniany nie tylko w mediach, ale również w podręcznikach do
historii

co

miało

służyć

pokazaniu

niezmiennej

agresywnej

i imperialistycznej natury zachodnich sąsiadów18. Po 1990 roku czynniki
kształtujące obraz Niemców w Polsce były bardziej zróżnicowane, co
spowodowało,

że

w

świetle

badań

naukowych

przeprowadzonych

w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Niemcy byli postrzegani
przez Polaków w sposób relatywnie pozytywny19. Z drugiej jednak strony,
wciąż pojawiają się przeszkody w prowadzeniu dialogu dotyczącego
trudnych wydarzeń w historii, w tym zwłaszcza II wojny światowej
i problemu wysiedleń Niemców z Polski po 1945 roku. Kwestie te wywołują
wiele kontrowersji, są również wykorzystywane w emocjonalnej polityce
historycznej w Polsce i w Niemczech, co może utrudniać proces
wzajemnego zrozumienia się między młodymi ludźmi. Istotnym czynnikiem
w pogłębianiu kompetencji międzykulturowych w tym zakresie jest
przedstawienie polskiej młodzieży trudności związanych z konstruowaniem
pamięci historycznej i zbiorowej w Niemczech w odniesieniu do wydarzeń
związanych z II wojną światową. Ze względu na specyfikę problemu podjęta
została decyzja o współpracy z niemiecką instytucją edukacyjną posiadającą
doświadczenie w nauczaniu i wyjaśnianiu złożonych procesów związanych
18

Z. Mazur, Obraz Niemiec w polskich podręcznikach do nauczania historii (1945 – 1989),
Poznań 1996.
19
Zobacz: M. Fałkowski, Polska – Niemcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w
obliczu wspólnej obecności w Unii Europejskiej, http://www.isp.org.pl/site.php?id=299
(dostęp 06.11.2013).
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z pamięcią Niemców, a także znaczeniem i funkcjonowaniem obozów
koncentracyjnych oraz systemu nazistowskiego w ich pamięci. Stąd też
w ramach projektu nawiązano kontakt z Max Mannheimer Studienzentrum
z Dachau. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełnił obóz w Dachau w okresie
od 1933 do 1945 roku w polityce prowadzonej przez nazistów, zajęcia
w jego obrębie miały stanowić możliwość wyjaśnienia skomplikowanych
procesów tworzenia pamięci historycznej i zbiorowej tworzonej w wyniku
debaty dotyczącej powojennej funkcji obozów w społeczeństwie.
W drugim etapie pracy projektem mogą uczestniczyć uczniowie
poddając pomysły, pomagając nauczycielowi formułować temat i cele.
W czasie dyskusji przeprowadzonej z uczniami można zweryfikować ich
poziom wiedzy ogólnej dotyczącej podejmowanego problemu a także
dokonać wstępnej analizy ich postaw wobec zjawisk i procesów związanych
z pamięcią w odniesieniu do formułowanych celów projektu. Rezultaty
obserwacji zostały uwzględnione w trakcie opracowywania tematyki
poszczególnych warsztatów, a także seminarium przygotowawczego.
Ciekawym

pomysłem

wydaje

się

zlecenie

uczniom/studentom

przeprowadzenie badań pilotażowych, cząstkowych. Kolejny etap to
przygotowanie harmonogramu projektu. Harmonogram projektu należy
opracować w oparciu o konsultacje z uczniami. Prace nad harmonogramem
projektu „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013
roku” opierały się generalnie na standardach Rady Europy oraz PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży w odniesieniu do zajęć za granicą (tzw.
study abroad) tak, aby przyniosły one oczekiwane efekty w postaci
zwiększenia kompetencji międzykulturowej uczestników projektu. Obie te
organizacje zalecają, aby seminaria wyjazdowe były realizowane w trzech
etapach: fazie przygotowawczej (ang. preparatory phase), fazie pracy
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terenowej (ang. fieldwork phase) oraz fazie podsumowującej (ang. follow-up
phase)20. Zajęcia przygotowawcze miały na celu wprowadzenie do tematyki
- co jest istotne w sytuacji, gdy należy wyposażyć uczestników
w odpowiednią aparaturę pojęciową, gdyż nie stanowi ona podstawy
programowej w procesie nauczania szkolnego. Praca terenowa, jak to zostało
już przedstawione powyżej, ma stanowić dla uczestników możliwość
kontaktu z odmiennym kontekstem kulturowym (również w sposób
pośredni). W ramach trzeciej fazy – podsumowania projektu można oprzeć
się o metodę Reflective Model of Intercultural Competence (Refleksyjny
Model Kompetencji Międzykulturowej), która pozwala na ocenę poziomu
kompetencji międzykulturowej u uczestników. Z drugiej strony, nakłania
ona także młodzież do refleksji i kontekstualizacji swojego doświadczenia,
dzięki czemu mogą oni samodzielnie określić i wyrazić, w jakim stopniu
doszło do zwiększenia u nich kompetencji międzykulturowych21. W ramach
tej metody można, m.in. zorganizować konferencję uczniowską, w trakcie
której młodzież w sposób ustny opisuje swoje doświadczenia oraz wydać
publikację zawierającą wypowiedzi uczniów. W przypadku tego ostatniego
należy mieć na uwadze, by w procesie korekty językowej (edycja
stylistyczna) nie ingerować w jakość wypowiedzi i zachować pierwotne
intencje ucznia.
Czwarty etap to realizacja projektu. Realizację projektu „Podróż
młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku” rozpoczęło
seminarium przygotowawcze dla uczniów, które zostało zorganizowane
i poprowadzone przez kadrę dydaktyczną Instytutu Europeistyki oraz
20

M. Byram, B. Gribkova, H. Starkey, op. cit., s. 19-20.
T. R. Williams, The Reflective Model of Intercultural Competency: A Multidemensional,
Qualitative Approach to Study Abroad Assessment, “Frontiers. The Interdisciplinary Journal
of Study Abroad”, Vol. 18, Fall 2009, s. 289.
21
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Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyło się ono
dwa tygodnie przed główną częścią projektu – wyjazdem do Dachau. Zajęcia
miały charakter wykładowy, stosowano również metody aktywizujące
młodzież (m.in. poprzez zachęcanie do grupowych prac polegających na
analizie dokumentów). W części wprowadzającej przedstawiono uczniom
wytyczne dobrze skonstruowanej pisemnej wypowiedzi pseudonaukowej
i prezentacji ustnej. Wykłady dotyczyły wprowadzenia do systemu
totalitarnego, wyjaśnienia jego pojęcia, przyczyn powstawania oraz
znaczenia obozów koncentracyjnych w tym systemie. Następna część
wykładów

została

poświęcona

zagadnieniom

znaczenia

pamięci

w konstruowaniu tożsamości. Do udziału w ostatniej części zajęć została
zaproszona wspomniana we wstępie niniejszego artykułu Pani Lidia
Skibicka-Maksymowicz – świadek, ofiara systemu totalitarnego. Jej
wypowiedź została poprzedzona wprowadzeniem – omówieniem życia
dzieci w obozach koncentracyjnych na przykładzie Auschwitz. Główną
część projektu stanowił wyjazd uczestników wraz z opiekunami do Dachau.
Tutaj w dniach od 04 do 07 listopada 2013 roku odbywały się codziennie
zajęcia, które były przeprowadzone we współpracy z Max Mannheimer
Studienzentrum. W ramach zajęć zorganizowano dwie wizyty w Miejscu
Pamięci Dachau, które były poprzedzone zajęciami wprowadzającymi. Po
każdej wizycie odbywało się również podsumowanie, w trakcie którego
młodzież przedstawiała swoje przemyślenia. Pozostałe zajęcia były
podzielone w sposób blokowy. Miały one formę warsztatową, pracowano
w małych grupach, które liczyły maksymalnie 12 uczestników. Warsztaty
dotyczyły tematu związków między miastem i obozem, dyskursów pamięci
wokół byłego obozu koncentracyjnego w Dachau po 1945 roku, procesu
„Dachau” z przełomu lat 1945-1946. W ostatnim dniu odbyło się spotkanie
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z gośćmi: ze świadkiem (Abba Naor) oraz z politykiem (Tobias Schneider).
W trakcie warsztatów wykorzystano różne metody i techniki dydaktyczne:
biograficzną,

pracę

z

wykorzystaniem

materiałów

pierwotnych

pochodzących z procesów sądowych dotyczących obozu koncentracyjnego
Dachau,

pracę

z

wykorzystaniem

filmów

dotyczących

obozu

koncentracyjnego w Dachau, rozmowę ze świadkiem. Jednym z zadań, jakie
postawiono przed uczestnikami projektu w ramach pracy terenowej, było
przedstawienie swoich przemyśleń (w formie artykułu i wypowiedzi ustnej)
na temat dotyczący pamięci wobec totalitaryzmu w różnych kontekstach
społeczno-historycznych,

następnie

uczestnicy

w

ramach

dyskusji

wewnątrzgrupowych mieli za zadanie samodzielnie sformułować problem
badawczy i realizować go w trakcie warsztatów wyjazdowych.
Najlepiej, aby rezultaty pracy metodą projektu były prezentowane
publicznie na przykład podczas konferencji uczniowskiej. Taka forma
pozwala uczestnikom na konfrontację swoich pomysłów i idei oraz
otrzymanie oceny nie tylko od nauczyciela, ale również od rówieśników.
Ważne

jest,

aby

nauczyciel

na

samym

początku

wyjaśnił

uczniom/studentom, jakie warunki musi spełnić ich prezentacja oraz
wcześniej dał im narzędzia do stworzenia własnej wypowiedzi pseudonaukowej. Ostatni etap to ocenienie uczestników projektu. Nauczanie
projektowe pozwala rozszerzyć tradycyjne ocenianie i stosować poza
systemem stopni, który niewątpliwie jest przez uczniów pożądany, także
opisowy sposób oceniania przez określenie postępów poszczególnych
uczniów, ale i całej grupy. Na tym etapie ocenie winien podlegać nie tylko
uczeń/student – jego praca, zaangażowanie, kreatywność, ale także sam
projekt. Można zatem przygotować ankietę ewaluacyjną dla uczestników,
w której uczniowie ocenią ideę projektu, sposób jego realizacji oraz wskażą
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najmocniejsze i najsłabsze elementy projektu. Ich uwagi umożliwią
udoskonalenie pracy projektowej.
Metoda projektów to współczesna metoda praktycznego nauczania22.
Nauczanie projektowe poszerza wiedzę uczestników poprzez aktywną
partycypację w pracach. Jej efektywny i efektowny sposób przekazywania
wiedzy przekłada się na rezultaty uczniów. Uczniowie/studenci nie tylko
gromadzą wiedzę, ale również uczą się planowania, organizacji oraz
dyscypliny pracy - dostając do nauczyciela konkretne zadania oraz termin
jego realizacji sami muszą podzielić pracę, wyznaczyć sobie zadania
i opracować metody pracy. Podczas wspólnej pracy uczą się współdziałania,
kompromisu, efektywnego rozwiązywania konfliktów, argumentowania
swoich racji, kreatywnej dyskusji. Samodzielnie muszą przydzielić sobie
zadania i opracować sposób ich wykonania. Taki sposób nauczania
przekłada się zatem nie tylko na naukę teorii, ale również praktyczne
zastosowanie teorii oraz praktykę, która posłuży im potem w życiu
zawodowym. Aktywne uczestnictwo w projekcie, poczucie się podmiotem
wspólnego działania, samo-motywowanie się do działania, korzystanie
z własnego doświadczenia, odwoływanie się do swojego i kulturowego
poczucia wartości i estetyki, możliwość wypowiadania własnych racji
i sądów wzmacnia także zainteresowanie nauką

ze strony uczniów.

Istotniejszy od samej wiedzy jest zatem rozwój ucznia/studenta, jego
umiejętności i kompetencji. Ta metoda wpisuje się w nauczanie modułowe,
w ramach którego można realizować szersze projekty nadrzędne (tak jak
przedstawiony w artykule projekt „Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci
Dachau w listopadzie 2013 roku”), a z kolei w ich zakresie – mniejsze
22

Zobacz: L. Krzyżaniak, Metoda projektów w ujęciu teoretycznym, [w:] Mali badacze:
metoda projektu w edukacji elementarnej, red. J.H. Helm, L.G. Kat, Warszawa 2003.
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projekty naukowe. Na każdym z tych szczebli istotny jest udział uczniów,
którego zasięg różni się w zależności od poziomu projektu. W przypadku
projektów nadrzędnych rola uczniów polega na przedstawieniu sugestii
w odniesieniu do tematu ogólnego projektu, jak również jego zawartości
merytorycznej. W projekcie analizowanym w artykule zainteresowania
uczniów tematyką pamięci zbiorowej determinowały wybór problematyki
projektu. Również zakres omawianych zagadnień został opracowany przez
nauczycieli na podstawie konsultacji przeprowadzonych z uczniami.
Nauczyciele weryfikowali wówczas pomysły uczniów, ich możliwości
realizacji, a następnie przygotowywali założenia projektu w oparciu
o metodyki zarządzania projektami. W ramach projektu nadrzędnego,
uczniowie podzieleni na grupy realizowali swoje własne projekty badawcze,
które zostały udokumentowane, m.in. w formie artykułu czy prezentacji.
W ten sposób musieli samodzielnie określić szczegółowy temat badawczy,
podzielić zadania w grupie, a także przygotować harmonogram prac kierując
się ograniczeniami wynikającymi z projektu nadrzędnego. Stąd też
przygotowany w oparciu o metodę projektową wyjazd seminaryjny za
granicę może przyczynić się do rozwinięcia dwóch kategorii kompetencji
nabywanych przez uczniów: w obszarze kompetencji międzykulturowej,
a także komplementarnych względem nich kompetencji w zakresie
organizacji i realizacji w określonym czasie prac grupowych.
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Kinga Anna Gajda
Przygotowanie wystąpienia/tekstu konferencyjnego
Konferencja uczniowska to spotkanie grupy uczniów mających
podobne zainteresowania lub zachęconych do wypowiedzenia się na
określony temat, prezentujących swoje poglądy i wyniki rozważań/badań.
Czas wystąpienia jest zwykle ograniczony i rzadko przekracza 30 minut. Po
zakończeniu wystąpienia odbywa się dyskusja, w trakcie której publiczność
zadaje pytania referentowi lub komentuje jego wystąpienie. Zazwyczaj
konferencji towarzyszy publikacja tekstów modyfikowanych, poprawianych
pod wpływem rozmów konferencyjnych. Przygotowanie się do wystąpienia
konferencyjnego, wygłoszenia tekstu podczas konferencji uczniowskiej
polega na dwutorowym przygotowaniu. Z jednej strony należy przygotować
tekst

wystąpienia,

z

drugiej

strony

sposób

jego

wygłoszenia

i przedstawienia. W obu przypadkach zaleca się zacząć od wyraźnego
i jednoznacznego określenia przedmiotu wystąpienia, a zatem od
sprecyzowania (zawężenia) tematu i ujęcia go jako problemu naukowego.
Problem z języka greckiego oznacza bowiem przeszkodę, trudność
poznawczą.

Celem

tekstu

jest

zatem

pokonanie

tej

przeszkody.

Niewyznaczenie pytań prowadzi do tego, że praca jest pozorną pracą
naukową, chyba że poświęcona tak wąskiemu tematowi, iż cel zastępuje
problem. Praca bez problemu/celu oznacza przypadkowe gromadzeniu
i informacji oraz słabo motywuje do badań i własnych przemyśleń.
Temat nie powinien być za szeroki - bo wtedy uczeń łatwo może
narazić się na zarzut opuszczenia jednych a faworyzowania innych
zagadnień. Umberto Eco23 sugeruje, że temat powinien być raczej wąski.
23

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomować. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
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Wierzy on bowiem, że im bardziej ograniczy się zakres tematyczny, tym
lepiej się pracuje i tym pewniejszy jest grunt. Wydaje się również, iż temat
powinien być tak sformułowany, aby autor mógł realizując temat,
zrealizować w nim siebie i swoje zainteresowania. Uczeń zatem może
doprecyzować temat, dookreślić go tak, aby mógł w trakcie pracy postawić
sobie pytanie badawcze i próbować udzielić na nie odpowiedzi. Uczeń
powinien móc zatem w taki sposób formułować myśli, aby podsumowanie
było odpowiedzią na pytania stanowiącej cel wypowiedzi.
Przygotowanie pisemnej wypowiedzi powinno składać się z trzech
etapów. Głównym merytorycznym zadaniem pierwszego, wyjściowego
etapu jest sformułowanie pytań, na które autor pracy chce odpowiedzieć. Jest
to równoznaczne z wyznaczeniem celu dalszych prac. Przygotowanie pracy
polega zatem na rozwiązaniu konkretnego problemu, udzieleniu odpowiedzi
na konkretne pytanie, które musi na początku postawić sobie autor. W tym
celu należy:
 wybrać temat,
 zdefiniować problem,
 rozłożyć problem na szereg cząstkowych zagadnień,
 sformułować dodatkowe i pomocnicze problemy,
 poszukać informacji i środków pomocniczych,
 poszukać optymalnego rozwiązania,
 przeprowadzić eksperymenty praktyczne lub procesy myślowe,
 spróbować postawić kilka, kolejnych do rozwiązania hipotez,
 opracować mniej lub bardziej szczegółowy plan.
Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem
merytorycznym. Aby tak się stało należy kierować się trzema zasadami:
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1. zasadą kompletności – uwzględnieniu w pracy wszystkich
ważnych elementów i unikanie zbędnych.
2. zasadą podporządkowania – każda część pracy musi wynikać ze
sformułowanego tematu pracy i koncepcji rozwiązania problemu.
Każda następna część pracy powinna stanowić konsekwentny
ciąg dalszy i logiczną kontynuację poprzednich części.
3. zasadą wyłączności – tego samego zagadnienia nie należy
omawiać wiele razy w różnych miejscach pracy (każde
zagadnienie powinno być przedstawione raz w sposób logiczny
i całościowy).
Drugi etap polega na próbie odpowiedzi na pytania postawione jako
celowe, należy przy tym pamiętać, aby trzymać się treści i nie czynić zbyt
wielu aluzji, nie odchodzić od problemu. Częstym błędem są luki
w argumentacji oraz pomijanie poglądów przeciwnych lub pozostawianie ich
bez odpowiedzi. Należy przy tym pamiętać o objętości pracy, która
zazwyczaj jest niewielka. Szacuje się, że dwudziestominutowa wypowiedź
to osiem stron znormalizowanego tekstu z podwójnymi odstępami między
Najważniejszym

wierszami.

zadaniem

tego

etapu

jest

znalezienie

rozwiązania lub stwierdzenie niepowodzenia. Ostatni etap to podsumowanie
rozważań,

sprawdzenie

poprawności

rozwiązania

oraz

empiryczna

weryfikacja teoretycznych ujęć. Podczas tego etapu należy również
opracować tekst pod względem redakcyjnym:


sprawdzić go pod względem merytorycznym i stylistycznym,



skorygować błędy,



umieścić przypisy,



dokładnie opisać cytaty,



sporządzić spis wykorzystywanych źródeł.
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Umberto

Eco

podpowiada,

że

redakcja

pracy

polega

na

zdefiniowaniu używanych terminów, z wyjątkiem tych najbardziej
oczywistych, najczęściej używanych. Podkreśla, że pracy nie powinno się
pisać długimi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, a raczej krótkimi
i prostymi, a przez to bardziej zrozumiałymi. Obszerne, wielokrotnie złożone
zdania

bowiem

zwalniają

tempo

wypowiedzi

i

często

zacierają

przekazywaną treść. Znamiona tekstu naukowego niosą zdania podrzędnie
złożone – są one najwcześniej stosowane w tekstach naukowych
i erudycyjnych. Tymczasem wypowiedzi współrzędnie złożone stosuje się
raczej referując luźne spostrzeżenia, opisując wrażenia, ale bez próby ich
interpretacji. Warto dzielić tekst na wiele akapitów i używać raczej zwrotów
bezosobowych niż pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej czy liczby
mnogiej. Eco pisze również, jak powinno się cytować. Podkreśla, że
cytowane fragmenty źródeł nie powinny być zbyt obszerne, oraz że cytaty
nie stanowią ozdobnika tekstu. Opracowania powinny być cytowane tylko
wtedy, gdy wspierają lub potwierdzają tezę autora. Cytaty mają być wierne.
Jeśli autor nie zgadza się z poglądami wyrażonymi w cytacie, to cytat ten
powinien być opatrzony krytycznym komentarzem. Autor i źródło każdego
cytatu powinny być wyraźnie wskazane. Odesłanie do autora i dzieła musi
być zrozumiałe, jasne i uzasadnione. Innym sposobem przytoczenia
poglądów autora jest parafraza, czyli streszczenie własnymi słowami myśli
danego autora. Za każdym razem jednak należy pamiętać o podaniu źródła
nieswoich myśli. Dzieła cytowane lub przywoływane w przypisie muszą
znaleźć się w bibliografii załącznikowej na końcu pracy.
Wydaje się, że idealną formą tekstu jest forma rozprawki, która
polega na postawieniu tezy lub hipotezy (czyli określeniu problemu lub
postawieniu pytania), znalezieniu argumentów broniących tezę i ją
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obalających, wyważeniu tychże argumentów a następnie potwierdzeniu lub
postawieniu tezy. Jarosław Rudniański24 proponuje, aby podczas pracy nad
tekstem zapisać sobie na kartce nasuwające się wszystkie myśli i te, które
ewentualnie a nie na pewno mogłyby się znaleźć w tekście, i te, które
powinny lub muszą się tam znaleźć. Myśli te mogą być zapisane
niestylistycznie. Zapiski mają bowiem na celu li tylko pobudzenie myślenia
w określonym kierunku, tak zwany rozruch myśli. Po pewnym czasie należy
wrócić do zapisków i przejrzeć notatki uzupełniając je. Po kolejnym ich
przeczytaniu powinno się napisać krótki plan tekstu (w podświadomości
zostało już dokonane opracowanie tego materiału) lub napisać tekst na
brudno. Takie wstępne, próbne pisanie pozwoli na

usystematyzowanie

myśli. Dopiero potem należy napisać tekst na czysto lub odczytać na głos
tekst napisany na brudno i poprawić go na czysto. Rudniański wymienia też
zadania stymulujące czynność pisania, to: rozmowy o przedmiocie pracy,
uświadomienie sobie problemów do rozwiązania, jasne sformułowanie
nadrzędnego celu pracy. Po napisaniu tekstu dobrze jest, aby ktoś inny niż
autor przeczytał ów tekst.
Podczas oceniania tekstu bierze się pod uwagę poprawność
merytoryczną, rzeczowy i logiczny układ treści. Celem tekstu powinno być
stopniowe przybliżanie do odpowiedzi na postawione pytanie. Każda
następna część pracy winna posiłkować się poprzednią. Ostatnim kryterium
oceny jest redakcyjna poprawność. Te same kryteria brane są pod uwagę
podczas oceniania wystąpienia konferencyjnego. Wystąpienie takie może
być, ale nie musi, okraszone prezentacją multimedialną. Prezentacja taka
pozwala przekazać istotne informacje oraz dane w łatwiejszy i ciekawszy
sposób. To zazwyczaj prezentacja typu slide show. Przygotowanie takiej
24

Zob: J.Rudniański, Jak się uczyć?, Warszawa 2001.
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prezentacji polega na opracowaniu planu i konspektu prezentacji, treści
prezentacji oraz wyborze narzędzi, projektu, tekstu i elementów graficznych.
Należy przy tym pamiętać, iż prezentacja ma służyć jedynie wzmocnieniu
przekazu a nie stanowić przekaz sam w sobie. Nie powinna zatem zawierać
zbyt wiele treści na slajdzie a jedynie definicje i punkty, które rozwija
mówca. Dobra prezentacja to prezentacja przemyślana, przedstawiona
logicznie i konsekwentnie. Lepiej użyć „prostej” czcionki, stosować
równoważniki

zdań,

unikać

zbyt

długich

opisów,

wykorzystywać

nieskomplikowane elementy graficzne i wideofoniczne a także unikać
nadużywania zbędnych elementów prezentacji – prezentacja ma skupiać a
nie odciągać uwagę uczniów. Podczas wystąpienia nie powinno się czytać
tekstu z ekranu a jedynie do niego się odwoływać i go komentować. Dobrze
wiedzieć, co znajduje się na kolejnym slajdzie. Szkoda też tracić czas na
sprawy oczywiste. Należy trzymać się ram czasowych. Bardzo ważny jest
także sposób wygłaszania tekstu. Dobrze zrobiona prezentacja to wizualna
pomoc podczas mówienia, zdjęcia czy słowa kluczowe pozwalają trzymać
się wątku i planu wypowiedzi. Podobnie jak slajdowisko należy także
przemyśleć swoje wystąpienie. W tym celu dobrze odpowiedzieć sobie na
następujące pytania:


co się chce przekazać?,



kim są odbiorcy?,



w jaki sposób chce się mówić: oficjalnie czy nieformalnie,
poważnie czy żartobliwie?.

Przed samym wystąpieniem dobrze powtórzyć sobie jego treść.
Lepiej wcześniej przećwiczyć swoje wystąpienie, powiedzieć go przed
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lustrem lub nagrać i odtworzyć, aby móc skorygować swoje błędy. Ważne
jest, aby treść wystąpienia była czytelna, zrozumiała i ciekawa. Należy
trzymać

się

tematu,

mówić

wyraźnie

oraz

być

wiarygodnym

i przekonującym. W trakcie wystąpienia lepiej się uśmiechać, ale nie
podśmiechiwać.

Uśmiech

powoduje,

że

słuchacze

są

pozytywniej

nastawieni. Wystąpienie powinno zawierać jasne ujęcie problemu –
określony i precyzyjnie zdefiniowany problem, założenia, argumentację,
usystematyzowane wnioski, porównanie wniosków z prognozami. Po
przedstawieniu swoich tez należy rozpocząć dyskusję – poprosić o pytania
a następnie udzielić na nie odpowiedzi. Można wskazać słuchaczom
elementy najbardziej problematyczne. Należy także przyjąć krytykę ze
strony pozostałych grup oraz wysłuchać ich analiz, przedstawić własne
analizy wniosków, które posłużyły do przygotowania wystąpienia.
Aby uczeń mógł poprawnie i solidnie przygotować się do
wystąpienia podczas konferencji uczniowskiej powinien mieć wystarczająco
wcześniej podany temat, liczbę stron do napisania, normy edytorskie, czas
do wykorzystania podczas konferencji a także kryteria oceniania. Poniżej
przykładowe kryteria oceny:












budowanie hipotezy/ stawianie tezy 5 pkt.
samodzielność pracy – 5 pkt.
praca włożona w przygotowanie prezentacji – 5 pkt.
wybór formy prezentacji i jej budowa – 5 pkt.
umiejętność analizy i interpretacji materiałów źródłowych – 5 pkt.
stawianie własnych sądów, przedstawienie swojego punktu widzenia
i samodzielne wyciąganie wniosków – 5 pkt.
logiczność samodzielnych wniosków – 5 pkt.
spojrzenie na perspektywę przyszłości – 5 pkt.
źródła informacji / spis literatury – 5 pkt.
opracowanie załączników – 5 pkt.
naukowe podejście do projektu – 5 pkt.
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 naukowe podejście do prezentowanego projektu podczas konferencji
– 5 pkt.
 sposób udzielania odpowiedzi na pytania uczestników konferencji –
5pkt.
 uczestnictwo w dyskusji podczas konferencji – 5 pkt.
 obiektywne ocenianie innych – 5 pkt.
 formułowanie samooceny – 5 pkt.
MAKSYMALNIE PUNKTÓW - 80
OCENA PUNKTY
6

80

5

79-68

4

67-55

3

54-40

2

39-30

1

29-0
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Aneta Pazik
System totalitarny i zasady jego funkcjonowania na przykładzie
Trzeciej Rzeszy. Założenia teoretyczne
Wiek XX nie bez powodów jest nazywany wiekiem totalitaryzmów.
Tzvetan Todorov stwierdza, że totalitaryzmy stanowią innowację XX
wieku25. W ujęciu historycznym ich powstanie wyznacza I wojna światowa,
która dała początek masowym ruchom i partiom ekstremistycznym –
zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej26. Z kolei koniec
wojny przyniósł nowe systemy polityczne czy też, jak określa je Krzysztof
Pomian, „nowe tyranie”, które charakteryzowały dwie bezprecedensowe
polityczne

innowacje:

rewolucyjność

oraz

reakcyjność

względem

demokracji nowożytnej opierającej się na powszechnym głosowaniu
i włączającej masy do udziału w życiu politycznym 27. Biorąc pod uwagę
złożoność tak rozumianych systemów antydemokratycznych w przeciągu
poprzedniego stulecia, naukowcy toczą spory o to, które z nich można
określić mianem „totalitarnych”. W zasadzie zgodność istnieje co do dwóch
z nich: włoskiego faszyzmu i nazizmu. Mussolini formułując podstawy
ideologiczne państwa faszystowskiego mówił o nim jako o lo stato
totalitario (państwie totalitarnym) opierającym się na dewizie: „wszystko dla
państwa, nic poza państwem, wszystko w państwie”28. Do idei państwa
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Warsaw 2006, s. 3.
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faszystowskiego jako państwa totalitarnego nawiązywał również w swoich
publikacjach czołowy ideolog włoskiego faszyzmu, Giovannni Gentile.
Uważał on, że „dla faszyzmu wszystko jest w państwie i nic ludzkiego
duchowego nie może istnieć oraz nie może mieć wartości poza państwem.
W tym sensie faszyzm jest totalitarny, a państwo faszystowskie stanowi
syntezę i jedność wszelkich wartości, kształtuje ono, wykonuje i rozwija całe
życie narodu”29. Z kolei w przypadku Trzeciej Rzeszy trudno mówić
o równie pozytywnym odniesieniu do samego pojęcia „totalitaryzm” czy
„totalitarny”. O ile można odnaleźć pewne nawiązania do tego terminu, m.in.
w

koncepcji „totalnej rewolucji”, Goebbels’a czy koncepcji „totalnego

państwa siły” Carla Schmitta, o tyle sam Adolf Hitler preferował stosowanie
pojęcia państwa autorytarnego30. W obu przypadkach można jednak mówić
o pozytywnym nacechowaniu pojęcia „totalitaryzmu”. Odwrócenie tego
pozytywnie wartościującego znaczenia można zauważyć w różnych
publikacjach z okresu sprzed II wojny światowej. Wiedza na temat tych
systemów rozwinęła się po 1945 roku na skutek wzrostu zainteresowania
wśród badaczy, czego efektem były liczne prace naukowe w zakresie teorii
i funkcjonowania państwa totalitarnego. To zainteresowanie, a jednocześnie
kontrowersje związane z próbą jednoznacznego ujęcia charakteru złożonych
zjawisk i procesów składających się na państwo totalitarne spowodowało, że
mamy do czynienia z szerokim spektrum definicji totalitaryzmu kładących
akcent na różne elementy. W niniejszym artykule zostanie zastosowana
definicja Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego, gdyż koncentruje
się ona na poszczególnych cechach systemu totalitarnego, co może stanowić
przejrzystą matrycę analityczną do omówienia cech Trzeciej Rzeszy jako
29
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państwa totalitarnego. Friedrich i Brzeziński przedstawili swoją koncepcję
totalitaryzmu w publikacji Totalitarian Dictatorship and Autocracy, która
została wydana w 1956 roku. Autorzy wskazują, że musi dojść do
jednoczesnego wystąpienia sześciu czynników, aby można mówić
o państwie totalitarnym. Są one następujące:
1. jedna oficjalna ideologia państwowa determinująca wszystkie
płaszczyzny ludzkiej egzystencji;
2. system polityczny oparty o funkcjonowanie jednej masowej partii
politycznej nadrzędnej względem organów państwa lub też
całkowicie z nimi zespolonej, na czele której stoi przywódca o
atrybutach dyktatora – wodza;
3. rozwinięty system

kontroli

policyjnej

(stosującej

metody

terrorystyczne) nad społeczeństwem;
4. monopol partii na działalność wszystkich środków masowego
przekazu;
5. całkowita kontrola partii nad środkami przymusu;
6. centralnie sterowana gospodarka31.
Poniżej zostaną omówione poszczególne elementy w kontekście rozwoju
systemu politycznego nazistowskich Niemiec.
Ideologia nazistowska i jej założenia
Podstawę systemu totalitarnego Trzeciej Rzeszy stanowiła ideologia
nazistowska,

stanowiąca

konglomerat

różnego

rodzaju

poglądów,

obejmująca nie tylko i wyłącznie płaszczyznę makro - społeczeństwa, ale
również odnosząca się do mikrowymiaru życia jednostek, nie tylko
i wyłącznie w kontekście ich funkcjonowania w szeroko rozumianym
31

Ibidem.
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społeczeństwie, ale również we wspólnotach pierwotnych. Ideologia ta
została skonstruowana na bazie poglądów Hitlera wyrażonych przez niego
w Mein Kampf. Osią, wokół której koncentrowały się jego poglądy było
odrzucenie demokratycznej zasady równości, a także przekonanie, że życie
jest wieczną walką o przetrwanie i dominację. W społeczeństwie
występowała hierarchia, co odzwierciedlał system polityczny stworzony
w Trzeciej Rzeszy. Hitler przyjmował ujęcie darwinistyczne w ocenie
społeczeństwa i jego relacji z innymi jednostkami tego rodzaju. Naród
niemiecki, rozumiany jako Volksgemeinschaft, stanowił ideologiczną całość.
Jego interes był wyrażany przez wolę najważniejszej jednostki w państwie –
charyzmatycznego przywódcę, który miał zapewnić Niemcom najlepsze
warunki rozwoju. Definiowanie zbiorowych społeczności w oparciu
o kryteria etniczne wynikało z przekonania, że to rasy są siłami historii.
Rasistowska ideologia Hitlera wspierana pseudonaukowymi kryteriami
zakładała, że gdy dojdzie do przejęcia władzy przez rasę germańską nad
innymi, zostaną stworzone odpowiednie warunki służące eliminacji gorszych
grup, które jednocześnie klasyfikowano często w kategorii „wroga”. Do tej
kategorii należeli przede wszystkim Żydzi ukazywani przez nazistów jako
podludzie. W czasie II wojny światowej antysemityzm ten przyjął radykalną
formę w ramach akcji tzw. „ostatecznego rozwiązania”. Jak można
przypuszczać,

mimo

nastrojów

antysemickich

panujących

wówczas

w społeczeństwie niemieckim, decyzja ta była podjęta przez Hitlera
w sposób niezależny od mas32. Rasistowskie założenia jego polityki były
implementowane w ramach prawa stanowionego przez państwo. W 1935
roku Reichstag uchwalił tzw. Norymberskie ustawy rasowe, w skład których
32

H. Holborn, Origins and Political Character of Nazi Ideology,
Quarterly”, Vol. 79, No. 4 (Dec., 1964), s. 546-547.

“Political Science

41

wchodziła, m.in. ustawa o obywatelstwie Rzeszy, jak również o ochronie
krwi i niemieckiej czci. Na ich podstawie pozbawiano stopniowo Żydów
wszelkich praw publicznych.
Jednak rasizm w ideologii nazistowskiej miał również drugie, mniej
radykalne podłoże o charakterze antysłowiańskim. Słowianie nie byli
postrzegani jako podludzie, ale jako rasa niższa. Celem polityki Hitlera nie
była bezpośrednia, fizyczna eksterminacja niższych grup, ale ograniczenie
możliwości ich wzrostu z zastosowaniem środków przemocy. Temu też
miała, m.in. służyć polityka nazistów prowadzona na terenie Generalnego
Gubernatorstwa w okresie od października 1939 roku. Przekonanie
o wyższości rasy germańskiej, o konieczności jej dominacji determinowało
dążenie do pozyskania tzw. przestrzeni życiowej (niem. Lebensraum) dla
narodu niemieckiego, co w rezultacie przełożyło się na roszczenia
terytorialne wobec państw sąsiednich.
Odrzucenie zasady równości nie dotyczyło wyłącznie zbiorowości
politycznych, takich jak narody. Założenie mówiące o występujących
naturalnych nierównościach zostało również zaaplikowane na grunt rodziny,
która stała się w myśli nazistowskiej jednostką mającą zapewnić rozwój
biologiczny i kulturowy (determinowany odgórnie) rasie germańskiej. Stąd
też sprecyzowano oddzielny zakres ról dla mężczyzn i kobiet, którzy mieli
funkcjonować w różnych sferach. Hitler swoje poglądy w tym zakresie
przedstawił w 1934 roku członkiniom Frauenschaft, nazistowskiej
organizacji skupiającej kobiety, w trakcie Dnia Partii: światem mężczyzn
było państwo, a kobiet – dom. Te dwie sfery miały się nawzajem uzupełniać,
ale pozostawać w permanentnej separacji. Kobiety nie mogły naruszać
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granicy płci i wchodzić w świat mężczyzn33. Ideologia nazistowska
rozwijana poprzez Hitlera i propagowana w jego przemówieniach,
regulowała każdy aspekt życia kobiet i mężczyzn w Trzeciej Rzeszy.
Kobiety miały być odpowiedzialne za rodzenie dzieci, co miało stanowić
gwarancję

przetrwania

rasy

aryjskiej.

Zadanie

to

przedstawiano

w kategoriach walki, która w wymiarze politycznym została przypisana
mężczyznom. Aryjskie kobiety miały za zadanie dbać o zachowanie
czystości rasy. Miały wybierać sobie partnerów zgodnie z kryterium
aryjskości. Stąd też wzywano, by zwracały uwagę na zdrowie potencjalnego
kandydata na małżonka, jak również jego pochodzenie poprzez weryfikację
drzewa genealogicznego jego rodziny. Kobiety miały też pełnić rolę
strażniczek niemieckiej kultury i chronić ją przed obcymi wpływami –
poprzez wyposażanie gospodarstw domowych w niemieckie meble,
gotowanie niemieckich potraw, śpiewanie niemieckich piosenek i noszenie
niemieckich ubrań34.

Monopartyjny system polityczny
W odniesieniu do systemu politycznego, należy zwrócić uwagę na
dwie instytucje: partię polityczną i wodza, które stanowią elementy
wyróżniające system totalitarny. W tym przypadku, istnieje podobieństwo
między nazizmem a komunizmem. Szczególną, gdyż przewodnią, rolę
w społeczeństwie przypisywano Narodowosocjalistycznej Partii Niemiec,
która została założona w 1919 roku. To ona miała regulować każdy aspekt
życia jednostek, zgodnie z zasadami opierającymi się na ideologii
nazistowskiej. Założenia dotyczące tej szczególnej funkcji partii zostały
33
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przedstawione przez Hitlera w 1937 roku, kiedy powiedział, że tylko partia
jest uprawniona do tego, by „prowadzić naród jako taki, każdego
pojedynczego mężczyznę i każdą pojedynczą kobietę”35. Jeszcze dwa lata
wcześniej stwierdził, że partia ma „przechowywać wiecznie żywe idee nauki
narodowo-socjalistycznej”, wychowywać naród w zgodności z tymi ideami,
jak również szkolić kadry i przekazywać je dla potrzeb państwa i jego
kierownictwa36.
Powyższe stwierdzenia nie świadczą jednak o tym, że idee, które
miały być implementowane w społeczeństwie, podlegały jakiejkolwiek
formie partyjnej debaty czy też ulegały kompromisom. Struktura partii była
silnie scentralizowana. Na jej czele stał charyzmatyczny wódz, którego rola
została jednoznacznie przedstawiona przez Hitlera: „Wódz i idea to jedno,
a każdy członek partii ma robić to co wódz karze. Wódz jest wcieleniem idei
i tylko on zna jej ostateczny cel”37. W takim ujęciu (w relacji partia-wódz)
rola partii została sprawdzona do przewodzenia w społeczeństwie woli
przywódcy oraz kontroli jej wykonania.
NSDAP była partią masową. Liczba jej członków zwiększyła się
w momencie, gdy partia przejęła władzę. Przed 30 stycznia 1933 roku do
partii należało 850 tys. członków. W szczytowym momencie popularności
partii liczba ta odpowiednio wynosiła 8 mln, co oznacza że prawie co
czwarty dorosły Niemiec był do niej zapisany. Członkowstwo w partii
zapewniało

uprzywilejowaną

pozycję

w

dostępie

do

funkcji

administracyjnych. Po objęciu władzy przez NSDAP zaczęto stosować
powszechnie
35

w

Trzeciej

Rzeszy

praktykę

obsadzania

stanowisk

R. Bäcker, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992, s. 30.
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administracyjnych

i

komunalnymi

tymi

osobami,

które

posiadały

legitymację NSDAP. Co więcej – system powierzania tych stanowisk był
warunkowany miejscem danej osoby w hierarchicznej strukturze partii.
Mechanizm ten funkcjonował do 1935 roku. Taki sposób przydzielania
stanowisk

był

ułatwiony

poprzez

schemat

dublowania

funkcji

w administracji państwowej i w partii, przy czym to pracownicy
administracji państwowej byli zależni od funkcjonariusza partyjnego 38.
W ten sposób nie dochodziło do ujednolicenia obu tych systemów per se, ale
do podporządkowania NSDAP organów państwa na każdym szczeblu.
System kontroli policyjnej: jej narzędzia i powiązanie z partią
Państwo Hitlera opierało się na rozbudowanym aparacie policyjnym,
który miał pełnić istotną rolą zwłaszcza w sferze stosunków społecznych
wewnątrzpaństwowych.
„urzeczywistniała

w

Policja
pewnej

polityczna

wg

Franciszka

Ryszki

zamkniętej sferze zadania przypisane

administracji NSDAP”39, co miało skutkować silnymi powiązaniami
instytucjonalnymi

między

organami

partii

a

policją

polityczną,

w rzeczywistości – jej zależnością od partii, co widać zwłaszcza na
przykładzie SS.
W styczniu 1933 roku naziści przejmowali władzę nad państwem,
w którym istniało wiele rozbieżności, jeśli chodzi o instytucje wewnętrzne,
co wynikało ze struktury terytorialnej państwa. Jednym z celów nowych
władz było ustanowienie identycznego systemu na terenie całego państwa,
w myśl zasady „ujednolicania” - Gleichschaltung. Temu procesowi
podlegała również policja, która z czasem stała się istotnym filarem
38
39
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implementacji

nazistowskiej

ideologii

a

także

kontroli

społecznej

i podporządkowania obywateli władzy. Ujednolicony system policji miał
bazować na dwóch pionach: na aparacie tajnej policji, którego trzon
stanowiła pruska policja polityczna oraz na służbach bezpieczeństwa
(bojówki SS). System kontroli policyjnej na terenie Trzeciej Rzeszy był
wprowadzany w sposób nierównoległy. Pierwszymi krajami związkowymi,
gdzie doszło do dostosowania administracji do nowych założeń, były Prusy
i Bawaria.
Tajna Policja Stanu (Gestapo), czyli pierwszy z wymienionych
powyżej pionów aparatu policyjnego, została formalnie utworzona na mocy
ustawy pruskiej z dnia 30 listopada 1933 roku. Zgodnie z ustawą, Gestapo
miało podlegać bezpośredniej władzy pruskiego ministerstwa stanu, na
którego czele stał Herman Göring. Dokument nie precyzował funkcji tajnej
policji, zaznaczono w nim jednak, że miała ona kumulować wszystkie
sprawy z zakresu policji politycznej należące do obszarów kompetencji
organów administracji spraw wewnętrznych i administracji ogólnej. Rola
Gestapo została określona w sposób szczegółowy w rozporządzeniu
wykonawczym do powyższej ustawy z dnia 08 marca 1934 roku. Na jego
mocy doszło również do ustalenia struktury zwierzchnictwa nad jednostkami
terenowymi policji politycznej, które miały podlegać inspektorowi Gestapo.
Funkcja ta została przekazana Heinrichowi Himmlerowi. Podobne urzędy
policji politycznej były tworzone w pozostałych częściach kraju do 1935
roku40. Zadania Gestapo zostały dookreślone na mocy kolejnej ustawy
(z dnia 10 lutego 1936 roku), która przekształcała tajną policję w odrębny
pion administracyjny. Do jej głównych zadań należało zwalczanie dążeń
antypaństwowych oraz śledzenie i informowanie o nich władz. Ponadto,
40
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gestapo zyskało niezależność od sądów administracyjnych, przez które nie
mogły być zaskarżane41.
Drugi z pionów służb bezpieczeństwa – SS (niem. Schutzstaffel)
został utworzony w 1925 roku. Wywodził się on z innych służb
bezpieczeństwa, które pełniły funkcję ochrony Hitlera oraz zabezpieczenia
sal, w których odbywały się spotkania członków NSDAP. Oprócz Gestapo
i SS należy również wspomnieć o SS-Totenkopfverbände – jednostce
„Trupiej

Czaszki”,

której

zadaniem

było

zarządzanie

obozami

koncentracyjnymi. Wszystkie te organizacje stosowały terror. Jak stwierdza
Ryszka, ich zadaniem było zmuszanie do posłuszeństwa poprzez strach 42.
Był on wywoływany z jednej strony samym sposobem działania tajnych
służb, a z drugiej – mitem wroga, który był skrupulatnie konstruowany na
bazie idei a także wydarzeń społeczno-politycznych. W odniesieniu do
pierwszego z czynników, strach (a nawet groza) miały być powodowane
opowieściami funkcjonującymi w społeczeństwie o metodach działaniach
Gestapo i SS. Jak stwierdził Reinhard Heydrich, jeden z wysokich
dygnitarzy aparatu policji politycznej: „Gestapo i policję bezpieczeństwa
otacza opinia tajemniczości i politycznego dreszczyku. Z mieszaniną strachu
i odrazy opowiadają nasi ukryci wrogowie za granicą o naszej brutalności,
o zachowaniu bezlitosnym, nieludzkim i przepojonym sadyzmem”43.
Stosowanie terroru uzasadniał również mit o „ciosie w plecy” (niem.
Dolchstoss) zadanym Niemcom w wyniku I wojny światowej, co miało
doprowadzić do klęski i ostatecznie do podporządkowania Niemców
„dyktatowi wersalskiemu”. Wiązało się to z tworzeniem podziałów między
„nas” i „nich”, gdzie „oni” stwarzali zagrożenie dla państwa i społeczeństwa.
41
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Wróg był klasyfikowany na podstawie pewnych kategorii społecznych. Miał
charakter zarówno rzeczywisty, jak i wyobrażony. Do wrogów Trzeciej
Rzeszy należeli przede wszystkim komuniści, socjaliści i Żydzi.
Jednym z rezultatów stosowanego terroru było rozpowszechnienie
zjawiska donosicielstwa. W 1934 roku nastąpił drastyczny (prawie
dwukrotny) wzrost donosów w porównaniu z rokiem poprzednim. Postawa
taka była pochwalana przez władze. Rudolf Hess w jednym ze swoich
przemówień mówił, że każdy Niemiec działający dla dobra ruchu i narodu
może zwrócić się do niego i Hitlera. Donosy składano na członków rodziny,
na sąsiadów. Szpiegowano się nawzajem. Udokumentowano, np. donosy
Niemek, które oskarżały swoje znajome o zakup ziemniaków na czarnym
rynku czy też słuchanie radia BBC44.
Monopol partii na działalność wszystkich środków masowego przekazu
Środki masowego przekazu w Trzeciej Rzeszy odgrywały znaczącą
rolę w kształtowaniu nowej, określonej świadomości jednostek. Temu też
miała służyć centralizacja systemu zarządzania środkami komunikacji
masowej, jak również ich ścisła zależność od wytycznych partii, na czele
której stał wódz. W zasadzie wszystkie środki masowego przekazu miały
realizować cele propagandy określone przez NSDAP. Decydujący wpływ
w tym zakresie miał Hitler. To on również przedstawił metody jej
stosowania opierając się na założeniu o ograniczonych „zdolnościach
przyjmowania i zrozumienia przez masy treści politycznych” 45. Stąd też
wzywał, by w propagandzie sporadycznie odwoływać się do intelektu,
a koncentrować się na emocjach. Mówił, że skuteczna propaganda to taka,
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która nie obejmuje pod względem merytorycznym więcej niż kilka punktów,
które z kolei powinny być prezentowane w określonej formie tak długo, aż
„każdy zrozumie, co przez ten slogan chce się powiedzieć”46. Ta uwaga
Hitlera znalazła odzwierciedlenie, m.in. w haśle wylansowanym przez
Goebbelsa, że „kłamstwo powtarzane tysiąc razy stanie się prawdą”47, które
opierało się na przekonaniu, że społeczeństwo pozbawione odpowiednich
kompetencji analizy odbieranych treści na poziomie podstawowym jest
w stanie dostosować swoje postawy do tych właśnie komunikatów. Jednym
z celów tak rozumianej propagandy było doprowadzenie do zwiększenia
uległości jednostek wobec władzy, dzięki czemu stawały się one bardziej
podatne na jej wpływy.
Partia, w celu realizacji powyższych założeń, wykorzystywała
wszelkie dostępne środki masowego przekazu. Pierwszym z nich było radio,
którego potencjał został szybko odkryty przez Goebbelsa. Radio dawało
nowe możliwości – poczucie bezpośredniego kontaktu z wodzem, stąd Hitler
często z niego korzystał w transmisji swoich przemówień. W celu
zwiększenia dostępu do treści propagandowych wprowadzono na rynek tanie
odbiorniki, cieszące się dużą popularnością wśród Niemców. O ile w 1932
roku w radioodbiornik było wyposażonych 25% niemieckich gospodarstw
domowych, tak do 1939 roku liczba ta wzrosła do 70%48.
Za zarządzanie systemem propagandy w Trzeciej Rzeszy był
odpowiedzialny Joseph Goebbels, który od marca 1933 roku pełnił funkcję
ministra propagandy i oświaty publicznej (niem. Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda, PROMI) jednocześnie odpowiadając za
Dyrektoriat Rzeszy ds. Propagandy (niem. Reichspropagandaleitung, RPL)
46
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48
S. J. Lee, Hitler and Nazi Germany, New York 1998.
47

49

– jednostkę działająca w ramach NSDAP. Ten sposób dublowania stanowisk
pokazuje, jak dochodziło do powiązania stanowisk partyjnych ze
stanowiskami państwowymi. RPL składało się z działów odpowiedzialnych
za poszczególne media (prasy, filmu, radia), jak również szkolenia
(szkolenia mówców)49.
Media partyjne oddziaływały powszechnie na społeczeństwo. Za
przykład może tutaj posłużyć organ centralny NSDAP – „Völkischer
Beobachter”. Był on wydawany w Monachium, a po 1938 roku również
w

Wiedniu.

Gazeta

ta

doprowadziła

do

przełamania

lokalnych

partykularyzmów na rynku prasowym. O ile jeszcze w 1932 roku
wspomniana powyżej gazeta docierała do 127 tys. czytelników, tak w 1941
roku miała ona już nakład w wysokości 1 192 600. Jak wskazuje Richard
Grunberger, „Völkischer Beobachter” miało formę ulotki bojowej, a nie
profesjonalnego serwisu informacyjnego. Zgodnie z założeniami Hitlera,
odwoływano się w niej przede wszystkim do emocji. O znaczeniu tej gazety,
jej bezpośrednim wpływie w społeczeństwie, może świadczyć to, że była
ona często wykorzystywana przez nauczycieli jako materiał dydaktyczny50.
Gospodarka a interesy państwa
W Trzeciej Rzeszy, w przeciwieństwie do ZSRR nie istniała
w gospodarce zasada uspołeczniania produkcji. Zezwalano na istnienie
własności prywatnej przez cały okres istnienia Trzeciej Rzeszy. Gospodarka
Rzeszy nie była jednak gospodarką liberalną w sensie, jaki został przyjęty,
m.in. w zachodniej Europie. Opierała się ona bowiem na innych zasadach
aksjologicznych. W przypadku gospodarki nazistowskiej produkcja miała
49
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być absolutnie podporządkowana państwu, a nadrzędnym celem, jakiemu
miała ona służyć – wzmacnianie potęgi państwa. Dobrobyt społeczny,
indywidualna

korzyść

nie

były

wartościami

autotelicznymi,

a instrumentalnymi mającymi doprowadzić do maksymalizacji siły państwa.
Naczelną zasadą regulującą stosunki społeczne w nazistowskich Niemczech
było Gemeinnutz geht vor Eigennutz, czyli podporządkowania prywatnych
interesów interesom wspólnoty.
Generalnie po objęciu rządów naziści nie podjęli decyzji o głębokich
zmianach strukturalnych w niemieckiej gospodarce. W rozwoju gospodarki
nazistowskiej wyróżnia się trzy fazy ukierunkowane na wzmocnienie
państwa, które różniły się między sobą bezpośrednimi celami. Pierwszy
z nich to okres między 1933 a 1936. Wówczas skoncentrowano się na
eliminacji negatywnych skutków kryzysu finansowego, który opanował
świat na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. W drugiej fazie - po
1936 roku - doszło do przeformułowania założeń gospodarczych. Wówczas
bezpośrednim celem było doprowadzenie do stanu autarkii, ograniczenia
zależności gospodarczej od importu oraz

rozszerzenie zdolności

produkcyjnych na terenie Trzeciej Rzeszy. Hasło autarkizmu zostało
sprecyzowane przez Hitlera w jego memorandum z 1936 roku.
Samowystarczalność gospodarcza stała się celem Planu Czteroletniego,
który został wprowadzony w 1936 roku. W 1942 roku gospodarka weszła
w kolejny etap rozwoju poprzez ukierunkowanie jej na total war51.
Zakończenie
System polityczny Trzeciej Rzeszy tak jak to zostało przedstawione
powyżej spełnia kryteria państwa totalitarnego w rozumieniu Friedricha
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i Brzezińskiego. W tym systemie naczelną rolę pełni partia polityczna, na
której czele stoi charyzmatyczny przywódca w rozumieniu przyjętym przez
Maxa Webera. Partia regulowała wszelkie aspekty życia społeczeństwa
poprzez wykreowaną przez przywódcę ideologię, która była wspierana przez
partię w rozumieniu instytucjonalnym. Partia regulowała również stosunki
społeczne, przede wszystkim zaś generując kulturę strachu poprzez
rozbudowany system terroru, przyczyniając się do atrofii więzi społecznych,
m.in. w wyniku obniżania poziomu zaufania jednostek względem siebie, co
wzmacniał dodatkowo powszechnie stosowany donos.
Obozy koncentracyjne funkcjonujące w tym systemie do wybuchu II
wojny światowej miały pełnić wieloraką funkcję. Z jednej strony, stanowiły
sposób eliminacji szeroko rozumianych wrogów państwa, którzy wpisywali
się w kategorie polityczne, jak np. komuniści i socjaliści czy etniczne
(Żydzi). Z drugiej strony, pojawiające się informacje w społeczeństwie
o funkcjonowaniu tego rodzaju miejsc miały służyć prewencyjnej kontroli
zachowań jednostek w społeczeństwie. W języku niemieckim tę funkcję
odzwierciedlało pojęcie Schutzhaft. Moc prawną uzyskała ona na podstawie
rozporządzenia z dnia 28 lutego 1933 roku „o ochronie narodu i państwa”.
W czasie wojny rola obozów ewoluowała, miały one odtąd stanowić istotne
narzędzie realizacji akcji Endlösung52.
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Katarzyna du Vall
Trzecia Rzesza jako państwo totalitarne
Władza w państwie totalitarnym wykracza poza czyste panowanie
polityczne. Jej celem jest bowiem urzeczywistnienie zamkniętej wizji
ideologicznej. Kontroluje ona zatem wszelkie aspekty życia społecznego,
traktując wolność osobistą jako największe zagrożenie dla systemu.
Ideologia, na straży której stoi cały aparat państwa, posługuje się teorią
spisku, traktując świat jako scenę walki pomiędzy arbitralnie zdefiniowanym
dobrem a złem53.
Trzonem nazistowskiego światopoglądu i motorem polityki państwa
stał się problem rasy54, a sam rasizm – doktryną państwową55. Alfred
Rosenberg, nazywany „czołowym ideologiem Trzeciej Rzeszy”, był
przekonany, że rasa nie stanowi wyłącznie kategorii biologicznej, ale jest
przede wszystkim odbiciem duszy. Profanowanie zaś krwi, niesłusznie
sprowadzonej do zwykłej formuły chemicznej, prowadzić musi do
unicestwienia rasy i kultury. Dla Rosenberga mit krwi to budząca się nowa
wiara, opierająca się na „przekonaniu, że obrona krwi jest także obroną
boskiej natury człowieka”56.
W centrum narodowosocjalistycznego myślenia o rasie znajdowali
się

Żydzi.

Antysemityzm

był

bowiem

najistotniejszym

aspektem

światopoglądu Hitlera, interpretującego procesy historyczne poprzez
53
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pryzmat ciągłej walki ras i narodów. Ostatecznie Żydzi odegrali w jego
ideologii podwójną rolę – kozła ofiarnego i wroga obiektywnego. Wśród
podstawowych właściwości, jakie im przypisywał, było kierowanie się
popędami,

fałsz,

niezdolność

do

stworzenia

kultury

i

państwa,

a w konsekwencji żerowanie na innych narodach. Zarzucał im także
wyznawanie religii pozbawionej właściwości metafizycznych57.
W tym kontekście Adolf Hitler podzielił ludzkość na trzy kategorie:
twórców, nosicieli i niszczycieli kultury. Wszystko, co było wartościowe,
powstać miało dzięki mocy twórczej posiadanej przez Aryjczyków. Do
upadku wielkich cywilizacji dochodziło jego zdaniem zawsze wtedy, gdy ich
krew
z

mieszała

powyższego

się

z

ogólny

„podrzędnymi”
wniosek,

iż

rasami.
„Żyd

Hitler
jest

wyprowadził

zdecydowanym

przeciwieństwem Aryjczyka”. Konsekwencją założenia, że „jakikolwiek
rozwój ludzkości dokonuje się nie przez Żyda, ale wbrew niemu” bo „Żyd
zawsze był tylko pasożytem na ciele innych narodów”58 była konieczność
fizycznego odizolowania „wrogiej” rasy – w imię wyimaginowanej walki
o oczyszczanie niemieckiego narodu, kultury i rozwój cywilizacji.
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Tabela

1.

Uproszczone

porównanie

demokracji

przedstawicielskiej

z systemem totalitarnym
DEMOKRACJA
SYSTEM
POLITYCZNY

SPOŁECZEŃSTWO

władza

sprawowana

1.

nieograniczona

władza

pośrednio lub bezpośrednio

sprawowana jednoosobowo –

przez ogół obywateli

zasada wodzostwa

2. podział i równowaga władz

2. koncentracja władzy

3. pluralizm partyjny

3. monopartia, terror

1. równość

1.

wobec prawa,

prawo

dyskryminuje

zakaz dyskryminacji

określone kategorie osób

2. zasada lex retro non agit

2. działanie prawa wstecz

3.

3. prawo chroni życie, zdrowie

prawna

ochrona

życia,

zdrowia, własności obywateli

i własność określonych osób

1.

1.

wolności

i

pluralizm

media

państwowe,

mediów, swoboda dostępu do

rozbudowany

aparat

informacji

propagandy
2. brak wolności przekonań,

2.

wolność

sumienia,

wyznania,

wyrażania

wyznania, wolność słowa

poglądów

3.

3. brak swobody twórczości

swoboda

twórczości

I D E O L O G I A

PRAWO

1.

TOTALITARYZM

artystycznej

artystycznej

4. wolność zrzeszania się

4. przymus zrzeszania się

ĆWICZENIA W GRUPACH
Uczestnicy warsztatów podzieleni zostają na kilkuosobowe grupy. W każdej
z nich prowadzący wskazuje lidera odpowiedzialnego za prace zespołu.
Ćwiczenie 1: system polityczny
Czas: ok. 20 minut
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1. Uwagi wstępne
W Trzeciej Rzeszy tradycyjny podział władz zastąpiony została
zasadą wodzostwa. Wynikał z niej bezwzględny obowiązek posłuszeństwa
wobec Führera, sprawującego rządy w sposób krańcowo niedemokratyczny.
Już 1 sierpnia 1934 roku, tuż przed śmiercią Paula von Hindenburga,
połączono dwa urzędy: prezydenta i kanclerza Rzeszy. Od 2 sierpnia 1934
roku Hitlerowi przysługiwać zaczął natomiast tytuł „wódz i kanclerz
Rzeszy”

–

również

w

stosunkach

urzędowych.

Sprawował

on

59

niekontrolowaną władzę w myśl reguły: „wódz ma zawsze rację” .
Konsolidacji władzy sprzyjała też likwidacja pluralizmu partyjnego.
Na scenie politycznej pozostała bowiem jedynie Narodowosocjalistyczna
Partia Robotnicza Niemiec (NSDAP), określana w ustawie z 2 grudnia 1933
roku jako „nosicielka myśli państwowej i nierozerwalnie związana
z państwem”60, na czele której stał Adolf Hitler. Powyższy model,
eliminujący wszelką różnorodność w sferze polityki, wspomagany przez
rozbudowany aparat terroru, umożliwił nieograniczone panowanie nad
obywatelami i wcielenie w życie ideologicznej wizji nowych Niemiec.
2. Treść i cel ćwiczenia
Prowadzący

ćwiczenia

rozdaje

każdej

z

grup

egzemplarze

dzienników i tygodników opinii – najlepiej kojarzonych z różnymi opcjami
politycznymi i zróżnicowanych światopoglądowo. W trakcie wykonywania
ćwiczenia uczniowie korzystać mogą również z popularnych informacyjnych
portali internetowych.
Zadanie polega na wskazaniu:
- jakie są cechy systemu politycznego w kraju demokratycznym?
59
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- które jego elementy nie mogłyby zaistnieć w państwie totalitarnym?
Dlaczego? Co mogłoby je zastąpić?
Następnie poszczególne grupy prezentują swoje spostrzeżenia.
Prowadzący warsztaty pomaga w rekonstrukcji cech systemu totalitarnego.
Cele edukacyjne
Ogólne

- nauka krytycznej analizy tekstu
- zainteresowanie dziedziną przedmiotu

Operacyjne

- poznanie specyfiki przedmiotu
- umiejętność pracy w grupie
- umiejętność czytania ze zrozumieniem
- umiejętność argumentowania
- umiejętność prowadzenia dyskusji

Ćwiczenie 2: system prawny
Czas: ok. 20 minut
1. Uwagi wstępne
Władzom w Trzeciej Rzeszy zależało na zachowaniu pozorów
legalności.

Nowe

akty prawne

służyły jednak

przede

wszystkim

sankcjonowaniu wcześniejszych represji politycznych, a także – łamiąc
powszechnie obowiązujące standardy – dopuszczały działanie przepisów
karnych wstecz61. Odtąd prawo stało się podstawowym instrumentem walki
ideologicznej, służąc do dyskryminacji tych grup, których istnienie
„zanieczyszczać” miało niemiecką krew, a w konsekwencji – uniemożliwiać
dalszy rozwój wspólnoty narodowej.
2. Treść i cel ćwiczenia
Każda z grup otrzymuje tekst jednego z fragmentów poniższych
ustaw:
61

Zob. F. Ryszka, op. cit., s. 203.
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1. Ustawa o obywatelstwie Rzeszy z 15 września 1935 r. oraz pierwsze
rozporządzenie wykonawcze do ustawy o obywatelstwie Rzeszy z 14
listopada 1935 r.62
„§2 (1) Obywatelem Rzeszy jest jedynie niemiecki poddany krwi
niemieckiej albo pokrewnej, którego zachowanie świadczy o chęci i
zdolności do wiernego służenia Narodowi Niemieckiemu i Rzeszy (…).
(3) Jedynie obywatelowi Rzeszy przysługują pełne prawa polityczne,
określone ustawami (...)”.
„§4 (1) Żyd nie może być obywatelem Rzeszy. Nie przysługują mu prawa
wyborcze; nie może piastować urzędu publicznego.
§5 (1) Żydem jest osoba mająca wśród krewnych wstępnych II stopnia
(dziadków)

co

najmniej

trzech

przodków

pochodzenia

rasowego

żydowskiego.
(2) Za Żyda uznaje się też osobę niemieckiego poddanego, mieszańca
będącego wnukiem dwóch przodków pochodzenia żydowskiego:
a) która w czasie wydania ustawy należała do wyznaniowej gminy
żydowskiej, względnie później została do niej przyjęta;
b) która w czasie wydania ustawy żyła w związku małżeńskim z Żydem,
albo później taki związek małżeński zawarła;
c) która pochodzi z małżeństwa z osobą będącą Żydem w rozumieniu ust. 1,
zawartego po dacie wejścia w życie ustawy o ochronie niemieckiej krwi i
niemieckiej czci (…);
d) która została poczęta w wyniku pozamałżeńskiego stosunku z osobą
będącą Żydem (…)”.
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źródłowych, Wrocław 1996, s. 261-262.

60

2. Ustawa o ochronie niemieckiej krwi i czci z 15 września 1935 r.63
„Sejm Rzeszy przepojony świadomością tego, że czystość krwi niemieckiej
stanowi warunek dalszego trwania ludu niemieckiego (…) uchwalił
jednomyślnie następującą ustawę (…):
§1 Zawieranie małżeństw między Żydami i niemieckimi poddanymi krwi
niemieckiej albo pokrewnej jest zakazane. Małżeństwa zawarte wbrew temu
zakazowi są nieważne także, gdy dla obejścia niniejszego zakazu zawarte
zostaną za granią. (…)
§2 Pozamałżeńskie stosunki między Żydami a niemieckimi poddanymi krwi
niemieckiej albo pokrewnej są zakazane.
§3 Żydom nie wolno zatrudniać w gospodarstwie domowym kobiet,
niemieckich poddanych, krwi niemieckiej lub pokrewnej w wieku poniżej 45
lat (…)”.
3. Ustawa o ochronie przed potomstwem dziedzicznie chorym z 14
lipca 1933 r.64
„§1 Każdy, kto cierpi z powodu choroby dziedzicznej, może zostać
wysterylizowany (…), jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jego
potomstwo będzie cierpiało z powodu poważnego schorzenia fizycznego lub
psychicznego

pochodzenia

dziedzicznego.

Za

obciążonego

chorobą

dziedziczną uważa się każdą osobę cierpiącą na: 1. wrodzone upośledzenie
umysłowe, 2. schizofrenię, 3. psychozę maniakalno-depresyjną, 4. wrodzoną
epilepsję, 5. chorobę św. Wita, 6. dziedziczną ślepotę, 7. dziedziczną
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Ibidem, s. 260-261.
Ustawa o obywatelstwie Rzeszy oraz Ustawa o ochronie niemieckiej krwi i czci z 15
września 1935 r. to akty prawne określane popularnie jako „ustawy norymberskie”.
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with
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http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=1521,
(dostęp
10.12.2013).
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głuchotę, 8. Poważne dziedziczne kalectwo. Ponadto, wysterylizowany może
być każdy cierpiący na chorobę alkoholową (…).”

Zadanie polega na wskazaniu:
- cech ustawodawstwa nazistowskiego i celów ideologicznych, jakim miało
służyć,
- pozycji obywateli w systemie prawnym, politycznym i społecznym
Trzeciej Rzeszy.
Cele edukacyjne
Ogólne

- nauka krytycznej analizy tekstu
- zainteresowanie dziedziną przedmiotu

Operacyjne

- poznanie specyfiki przedmiotu
- umiejętność pracy w grupie
- umiejętność argumentowania
- umiejętność prowadzenia dyskusji

Ćwiczenie 3: polityka kulturalna
Czas: ok. 20 minut
1. Uwagi wstępne
Naziści zakładali, że to, co godne podziwu na świecie, powstać miało
dzięki mocy twórczej posiadanej przez jedną rasę – Aryjczyków. Nic zatem,
co było efektem pracy osoby należącej do żydowskiej „anty-rasy”, nie
mogło być traktowane jako prawdziwa sztuka. Co więcej, zgodnie
z obowiązującą ideologią, powinno było zostać trwale wyeliminowane.
Szczególnie trudna okazała się walka o „niemiecką” muzykę. Jak
zauważył M. H. Kater, „za jej kwintesencję (…) uznawano: triadę, system
tonalny i wyraźnie „aryjski” rytm, polegający na serii następujących po
sobie słabych i mocnych uderzeń akcentuacji i synkop, jak u Bacha czy
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Brahmsa. Motywy powtarzano sekwencyjnie, ku wyższemu, bardziej
dramatycznemu poziomowi intensywności”65. Negatywnie odnoszono się do
artystycznego nowatorstwa66 – czyli np. stosowania skali pozbawionych
ośrodka tonalnego czy eksperymentów z harmonią, a także komponowania
i wykonywania muzyki rozrywkowej, przede wszystkim jazzu.
Ostatecznie batalia z „żydowską” muzyką w znacznej mierze
zakończyła się niepowodzeniem. Naziści potrafili bowiem zidentyfikować
podmiot ataków, czyli przede wszystkim twórców i wykonawców. Jednak
dokładne określenie przedmiotu, a więc cech, które miałyby w sposób
jednoznaczny wskazywać na „żydowskość” czy „aryjskość” muzyki okazało
się niemożliwe.
2. Treść i cel ćwiczenia
Prowadzący zajęcia puszcza Uczestnikom 5 fragmentów utworów
muzycznych autorstwa niemieckich kompozytorów, np.:
 R. Wagner, uwertura do Rienzi (czas: ok. 90 sek. + ok. 90 sek.
dyskusji)
Uwaga: R. Wagner do dziś – słusznie – uchodzi za muzyczny symbol
hitlerowskich Niemiec.

 G. Mahler, Symfonia D-dur (czas: ok. 90 sek. + ok. 90 sek. dyskusji)
Uwaga: żydowskie pochodzenie G. Mahlera uniemożliwiło wykonywanie jego
utworów w III Rzeszy.

 F. Mendelssohn-Bartholdy, V Symfonia D-dur/d-moll
"Reformacyjna" (czas: ok. 90 sek. + ok. 90 sek. dyskusji)
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M. H. Kater, The Twisted Muse. Musicians and Their Music in the Third Reich, New
York-Oxford 1997, s. 76.
66
Por. T. Brodniewicz, Za i przeciw hitleryzmowi – muzyka w Trzeciej Rzeszy [w:] Muzyka i
totalitaryzm, red. M. Jabłoński, J. Tatarska, Poznań 1996, s. 21.
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 R. Strauss, Tako rzecze Zaratustra (czas: ok. 90 sek. + ok. 90 sek.
dyskusji)
Uwaga: R. Strauss był prezydentem Izby Muzyki Rzeszy (1933-1935). Pozostał
cenionym kompozytorem, mimo że zarzucano mu utrzymywanie znajomości
z osobami pochodzenia żydowskiego.

 G.F. Haendel, Alleluja z oratorium Mesjasz (czas: ok. 90 sek. + ok.
90 sek. dyskusji)
Uwaga: utwory Haendla pozostały w repertuarze, choć kontrowersje ideologiczne
wzbudzał fakt, iż G.F. Haendel w swoich utworach odwoływał się do Starego
Testamentu.

Zadaniem Uczestników jest ocena, czy i które z prezentowanych
fragmentów mogły być piętnowane w Trzeciej Rzeszy. Dlaczego?
Prowadzący przedstawia sylwetki kompozytorów i wyjaśnia faktyczne
powody cenzurowania jednych, a wychwalania drugich.
Celem zadania jest ukazanie absurdu wszelkich prób oceny wartości
dzieła przez ideologię.
Cele edukacyjne

Ogólne

- nauka krytycznej analizy przedmiotu
- zainteresowanie dziedziną przedmiotu

Operacyjne

- poznanie specyfiki przedmiotu
- umiejętność pracy w grupie
- umiejętność argumentowania
- umiejętność prowadzenia dyskusji
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Katarzyna Suszkiewicz
Miejsce pamięci, ekspozycja muzealna, pomnik i anty-pomnik – wstęp
do teorii pamięci
Warsztat o teorii pamięci miał na celu nie tylko zapoznanie
uczestników

z wybranymi teoriami dotyczącymi zagadnień pamięci

i upamiętnienia, ale przede wszystkim zaprezentowanie tych teorii
w kontekście lokalnego dziedzictwa materialnego. Zawierał element
prezentacji rzetelnej wiedzy historycznej oraz stanowił punkt wyjścia do
refleksji nad problemami pamięci i upamiętnienia w przestrzeni, która była
najbliższa, a przez to najbardziej dostępna uczestnikom spotkania.
Pamięć to zdolność umysłu do utrwalania przeżyć, wrażeń oraz
wiadomości67. Zdolność ta przysługuje ludziom, zwierzętom i komputerom.
Możemy wyróżnić pamięć indywidualną jednostki, ale także możemy
mówić o pamięci zbiorowej danej grupy jednostek. Według Maurice
Halbwachsa, francuskiego socjologa i twórcy pracy Społeczne ramy pamięci
– uważanej dzisiaj za klasyczną pozycję w obszarze badań humanistycznych,
to właśnie pamięć jest niezbędna do kreowania tożsamości grupowej
poprzez takie środki, jak socjalizacja i wewnątrzgrupowy przekaz. Pamięć
zbiorowa to rekonstruowanie przeszłości w oparciu o wytyczne i ramy, które
proponuje wspólnota. Halbwachs wyróżnia trzy funkcje pamięci. Ma ona
przede wszystkim tworzyć więź i kreować tożsamość grupy, ale także służy
do przekazywania wzorów i wartości akceptowalnych przez członków grupy
czy legitymizowania władzy w tej grupie68.
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Za: Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003, s.
633.
68
Za: F. Pazderski, Czemu przeszłość się pamięta – wokół dyskursu na temat kształtowania
się pamięci zbiorowej, Drumla, tekst nr 2, s. 5,

66

Pojęcie pamięci było w historii często używane w sposób dość
intuicyjny. Dopiero w latach siedemdziesiątych doszło do renesansu badań
nad historią i pamięcią. To wtedy do głosu doszło pokolenie powojenne,
które było zainteresowane wojennymi losami swoich przodków i w związku
z tym nie bało się zadawać trudnych i często niewygodnych pytań
o przeszłość. Pierre Nora, francuski historyk, określił ten proces jako
„rewoltę pamięci”. Nora jest znany jako twórca pojęcia „miejsca pamięci”.
Są to zarówno archiwa, biblioteki, muzea, pomniki, cmentarze, ale także
miejsca symboliczne, jak pielgrzymki czy rocznice lub funkcjonalne jak
podręczniki69.
Powstanie takich miejsc Nora uzasadnia poprzez fakt rozpadu
społeczności tradycyjnych. To właśnie w społecznościach tradycyjnych
historia jest tożsama z pamięcią, obecnie zaś stanowi jej opozycję. Historia
ma być reprezentacją przeszłości, jest związana z czasową ciągłością i rości
sobie prawo do uniwersalnego autorytetu, natomiast pamięć łączy członków
grupy z wieczną teraźniejszością umieszczając wybrane wspomnienia
w porządku sacrum. Jest absolutna, w przeciwieństwie do relatywnej
historii. Miejsca pamięci, jak twierdzi Nora, powstają z poczucia, że nie
istnieje pamięć spontaniczna a wszystkie działania upamiętniające przestały
stwarzać wrażenie naturalnych. Nowoczesna pamięć jest przyrównywana do
pamięci archiwalnej. Ludzie mają obsesję na punkcie przeszłości i dążą do
jej całkowitego ocalenia. W przeszłości archiwa i kolekcje były tworzone

http://www.tok.hajnowka.com.pl/slowa/pazderski.pdf (dostęp 25.11.2013); zob. M.
Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969.
69
Zob. A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Teksty Drugie”, nr 4/2008, s. 11-20,
http://tslmorawa.files.wordpress.com/2012/06/konwersatorium-rs_mk_szpocinski_miejscapamieci.pdf (dostęp 25.11.2013).
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przez wielkie rody, Kościół czy instytucję państwa. Dzisiaj pamięć stała się
obowiązkiem każdego człowieka70.
Kolejną koncepcją jest pogląd Charlesa S. Maiera dotyczący
„wspólnot pamięci”. Maier twierdzi, że nowoczesna pamięć nie może być
uniwersalna. Zbiorowa pamięć powstaje poprzez wspólne przypominanie
historii. Ten proces odbywa się zazwyczaj w grupach, które Maier nazywa
wspólnotami pamięci. Najciekawsza teza wysuwana przez tego badacza to
stwierdzenie, że członkowie jednej wspólnoty pamięci nie mogą wczuwać
się w sytuację członków z innych wspólnot pamięci. Na przykład wspólnoty
pamięci ofiar reżimów nazistowskiego i bolszewickiego są różne. Koncepcja
ta może stanowić podstawę pytań o szeroko rozpowszechniony temat
porównywania cierpienia (np. kto cierpiał dotkliwiej podczas II wojny
światowej: Polacy czy Żydzi etc.)71.
Pamięć zbiorowa funkcjonuje także, a może przede wszystkim,
w przestrzeni fizycznej. Temu zagadnieniu wiele swoich prac poświęca
profesor Uniwersytetu w Massachussets – James E. Young, który
przedstawia koncepcję „anty-pomnika” odrzucając tradycyjną formę
upamiętnienia i charakteryzując tę ostatnią, paradoksalnie, jako ucieczkę od
pamięci. Young twierdzi, że pomnik w klasycznej formie zamyka pamięć
w formie materialnej, co pozwala na jego ignorowanie poprzez
przyzwyczajenie się do statycznej, zsakralizowanej formy. Pomnik taki ma
charakter dydaktyczny i autorytarny. Anty-pomnik, przeciwnie, jest
dostępny wszystkim, wymaga partycypacji i przez wzbudzanie poczucia
dyskomfortu pozwala na to, by pamięć działa się na naszych oczach przy
70

Zob. P. Nora, Between Memory and History, Representations 26, 1989,
http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/89NoraLieuxIntroReprese
ntations.pdf (dostęp 25.11.2013).
71
C.S. Maier, Gorąca pamięć… zimna pamięć, „Res Publika Nowa”, 2001.
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naszym

aktywnym

udziale.

Anty-pomnik

przez

niewidoczną

bądź

niekompletną formę nie jest w stanie zamknąć pamięci, jedynie jeszcze
bardziej pobudza odbiorcę do refleksji i przepracowywania historii ciągle na
nowo72.
Podczas warsztatu nauczyciel podzielił uczniów na 3 grupy. Każda
z

grup

otrzymała

fotografię

przedstawiającą

wybrany

obiekt

architektoniczny lub muzealny wraz z pytaniami do fotografii. Dodatkowo
każda z grup miała do dyspozycji krótkie teksty związane odpowiednio
z wyżej wymienionymi obiektami, które powinny pomóc w odpowiedzi na
zadane przez prowadzącego pytania. Przed rozpoczęciem wykonywanego
zadania nauczyciel zapoznał

uczniów z

konkretnymi

koncepcjami

teoretycznymi związanymi z pamięcią zbiorową. Następnie uczniowie przez
20-30 minut mieli możliwość prowadzenia dyskusji. Po upływie tego czasu
nauczyciel poprosił reprezentanta każdej z grup o przeczytanie otrzymanych
na początku pytań oraz przedstawienie przygotowanych odpowiedzi.
Elementem kończącym warsztat był czas na wolne wnioski i komentarze.
W przeprowadzonym warsztacie odwołano się do lokalnego
dziedzictwa Małopolski i Krakowa. Wybranymi obiektami do analizy były
teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i śmierci AuschwitzBirkenau, pomnik na Placu Bohaterów Getta w Krakowie i Pomnik
Wyrwanych Serc w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym
w Płaszowie oraz fragment ekspozycji pt. Kraków – czas okupacji 19391945 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział Fabryka Oskara
Schindlera.

72

Zob. Y. E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New
Haven 1993.
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Podczas

realizacji

warsztatu

uczniowie

doskonalili

takie

umiejętności, jak: czytanie tekstu ze zrozumieniem, przygotowywanie
wystąpienia w oparciu o otrzymane pytania i zadania czy skuteczne
argumentowanie oraz obrony własnego stanowiska w dyskusji. Spotkanie
dało im możliwość poznania najpopularniejszych teorii pamięci, a także
zaaplikowania ich podczas dyskusji na temat lokalnego dziedzictwa
związanego z czasem II wojny światowej.
Appendix – Pytania
Grupa 1
Miejsce pamięci – teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i obozu śmierci, obecnie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
1. Czy Auschwitz-Birkenau może być/jest uważany za symbol Zagłady,
jeśli tak to dlaczego?
2. W jaki sposób wiedza o Zagładzie jest przekazywana w tym
muzeum? (sposób przedstawienia eksponatów, autentyzm miejsca,
sposób zwiedzania itp.)
3. Czy eksponowanie części ciała (np. włosy) i przedmiotów należących
do ofiar (np. dokumentów, garnków, walizek itp.) jest etyczne
i moralnie dopuszczalne?
Grupa 2
Pomniki oraz anty-pomniki – porównanie pomnika na Placu Bohaterów
Getta z pomnikiem „Wyrwanych Serc” autorstwa Władysława Cęckiewicza
na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów
w Krakowie
1. Czym różnią się oba wymienione pomniki?
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2. Który z nich jest lepszą reprezentacją tematyki związanej
z Holokaustem?
3. Czy

tworząc

pomniki

możemy

uniknąć

niebezpieczeństwa

„zamykania w nich pamięci” i swoistego odgradzania się od
przeszłości?
Grupa 3
Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oddział Fabryka Oskara
Schindlera, ekspozycja Kraków – czas okupacji 1939-1945
1. Czego dotyczy ekspozycja w byłej fabryce Oskara Schindlera na ul.
Lipowej 4 w Krakowie?
2. W jaki sposób przedstawiona jest narracja o Holokauście w tym
muzeum? (rodzaj eksponatów, sposób opowiadania historii, użycie
multimediów). Wymień zalety i wady.
3. Kto ma prawo do kreowania pamięci w muzeach? Jakie istnieją
niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem tego prawa?
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Fot. Krzysztof Suszkiewicz
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Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów
Fot. Krzysztof Suszkiewicz
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Pomnik Wyrwanych Serc na terenie byłego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Płaszów Fot. Krzysztof Suszkiewicz
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Wejście do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Oddział Fabryka
Oskara Schindlera Fot. Krzysztof Suszkiewicz
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Elisabeth Büttner
Kilka myśli na temat znaczenia obozów koncentracyjnych w systemach
totalitarnych. Los dzieci w KL Auschwitz
Niniejszy tekst stanowi podsumowanie warsztatu z licealistami, który
odbył się w październiku 2013 roku w Krakowie. Zajęcia oprócz lekcji
wprowadzającej w temat obejmowało również spotkanie ze świadkiem. Była
więźniarka, pani Lidia Skibicka-Maksymowicz, opowiadała uczestnikom,
jak udało się jej przeżyć 15 miesięcy w baraku dziecięcym w obozie
Auschwitz-Birkenau pomimo faktu, że jako mała dziewczynka podawana
była wielokrotnie eksperymentom pseudomedycznym. Ponadto opowiadała,
jak

przebiegło jej życie po wyzwoleniu z obozu w polskiej rodzinie

zastępczej. Celem niniejszego tekstu nie jest jednak tylko zachęcenie do
samodzielnego organizowania spotkań ze świadkami historii, ale także
dostarczanie wiedzy z zakresu faktów historycznych oraz udzielenie
wskazówek dotyczących literatury przedmiotu.
Ze względu na odległość w czasie i malejącą liczbę osób, które
mogłyby podzielić się własnymi wspomnieniami z czasów II wojny
światowej, coraz częściej wykorzystuje się nagrania ze wspomnieniami
konkretnych osób lub wybrane fragmenty literatury wspomnieniowej. Dużą
rolę odgrywa właściwy dobór materiału (teksty prezentowane uczestnikom
warsztatów powinny być raczej krótkie, na konkretny temat lub opisujące
konkretną sytuację/konkretne doświadczenie)73. Jakie korzyści nosi praca
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Przykłady: H. Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość, Oświęcim 2009; P.
Levi, Czy to jest człowiek, Kraków 2008; W. Brasse, Fotograf 3444 Auschwitz 1940-1945, Kraków
2011 (z dołączoną płytą). Szeroki wybór literatury wspomnieniowej oferuje, m.in. księgarnia na
terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Kolejna opcja, to zbiór USC
Shoah Foundation. Fundacja Stevena Spielberga głównie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku prowadziła ponad 50 000 wywiadów (ok. 2-4 godz. każdy) z osobami ocalonymi z Holokaustu
z niemal całego świata. Spora liczba wywiadów dostępna jest na www.youtube.com.
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z świadkiem historii lub relacjami ocalałych? W kontekście szkolnym jako
zaletę należy przede wszystkim wymienić budzenie empatii i zaangażowania
wśród uczniów. Styczność z żywym człowiekiem i jego doświadczeniami
bądź praca z autentycznymi relacjami uświadamia uczniom ogrom tragedii
Holokaustu i II Wojny Światowej. W przypadku spotkań twarzą w twarz lub
pracy z materiałem filmowym również mimika i gestykulacja mówcy pełnią
ważną funkcję edukacyjną. W ramach tradycyjnych lekcji w szkole lub/i
wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczniowie nabywają
niezbędną wiedzę historyczną i poznają liczby i fakty. Praca z świadectwami
ocalałych powinna zawsze być oparta na pewnym minimum wiedzy
o tematyce Holokaustu i obozów koncentracyjnych. Niniejszy krótki tekst
może służyć nauczycielowi jedynie jako wskazówka, o czym warto w tym
zakresie wspominać uczniom.
Pamięć o Auschwitz – pamięć o Holokauście
W ostatnich latach KL Auschwitz stał się wręcz światowym
symbolem

Holokaustu

i

zapewne

najbardziej

znanym

obozem

koncentracyjnym z czasów Trzeciej Rzeszy. Los przeważającej części
Żydów przewożonych do Auschwitz w latach 1942-1945 jest powszechnie
znany i upamiętniony nie tylko w Polsce i Niemczech, ale też w innych
częściach świata. W latach 1942-1945 ok. milion Żydów straciło tam
życie74. W Polsce, szczególnie obóz macierzysty Auschwitz I kojarzony jest
jako miejsce pamięci o śmierci kilkudziesięciu tysięcy więźniów
politycznych - Polaków oraz martyrium św. Maksymiliana Kolbego.
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Oficjalne szacunki ofiar mówią o około milionie Żydów z różnych krajów Europy, około
70-75 000 Polakach, 21 000 Romów, 15 000 radzieckich jeńców wojennych i około 15 000
więźniów innych narodowości (zobacz: B. Distel, Auschwitz, [w:] Der Ort des Terrors.
Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager – t.5 Hinzert, Auschwitz,
Neuengamme, Monachium 2007.
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Dlaczego warto mówić w ramach lekcji szkolnych o Auschwitz
i innych obozach koncentracyjnych? Dlaczego warto inwestować czas i siłę,
aby zapoznać uczniów z okrutnymi faktami związanymi z latami 1933-1945
i z systemem terroru narodowosocjalistycznych Niemczech? Pomimo że
pokolenie dzisiejszych licealistów żyje w diametralnie różnych realiach niż
ofiary nazistowskiego reżimu sprzed siedemdziesięciu lat i pomimo że
w środowisku rodzinnym uczniowie rzadko spotykają osobę pamiętającą
wojnę, nauka o tamtych wydarzeniach jest istotna z co najmniej trzech
powodów. Po pierwsze, oddanie hołdu zmarłym jest częścią naszej kultury.
Podczas ważnych rocznic zapala się

znicze, składa wieńce i słucha

przemówień upamiętniających poległych. ONZ wspomina ofiary tamtej
kaźni w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu,
który jest corocznie obchodzony 27 stycznia - w rocznicę wyzwolenia
kompleksu obozowego Auschwitz. Kolejnym powodem, jest świadomość, że
tamte wydarzenia mają istotne znaczenie także dla ludzi żyjących
w dzisiejszych czasach. Po raz pierwszy w historii ludzkości władze
państwowe radykalnie i ze wszystkimi konsekwencjami podzieliły ludzi na
nadludzi i podludzi. Choć Holokaust nie był pierwszym aktem ludobójstwa,
to po raz pierwszy stworzono fabryki śmierci – całe kompleksy obozowe,
których jedynym celem było uśmiercanie jak najwięcej liczby ludzi
w najkrótszym czasie przy jednoczesnym wykorzystywaniu ich ubrań,
przedmiotów wartościowych a nawet włosów. Celowe odczłowieczenie
ludzi (nadawanie im numerów zamiast używania nazwisk, systematyczne
głodzenie, męczące apele, regularne selekcje i okrutne eksperymenty
pseudomedyczne) należy uznać bezspornie jako zaprzeczenie wszystkiego,
co współcześnie w europejskiej cywilizacji określa się mianem praw
człowieka i co również w przedwojennej Europie stanowiło konsens
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społeczny. Warto więc skłonić uczniów do refleksji nad wymiarem
narodowosocjalistycznych zbrodni: co Auschwitz i Holokaust mówią nam
o tym, do czego zdolny jest człowiek ? Czy na tej podstawie nie powinniśmy
tym bardziej dbać o to, aby pewne podstawowe prawa i reguły były
bezwzględnie przestrzegane i pilnowane? Co leżało u podstaw Zagłady
Żydów, prześladowania i masowego zabijania innych grup ludzi, jak
Polaków,

Romów,

komunistów,

radzieckich

jeńców

wojennych,

homoseksualistów i innych? Jak mogło dojść do takiej nienawiści? W jaki
sposób stereotypy, uprzedzenia, antysemityzm i pogarda dla innych, czyli
różniących się kulturowo lub z wyglądu, stanowią realne zagrożenie dla
pokoju w dzisiejszym świecie? Jak w tej chwili traktowane są mniejszości
etniczne, polityczne, religijne i seksualne?
Wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
stanowi dla rzeszy uczniów obowiązkowy punkt
Zazwyczaj wizyta w miejscu pamięci
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edukacji szkolnej.

odbywa się w gimnazjum, co wiąże

się z trudnym wiekiem uczniów oraz z głębszą potrzebą rzeczowego
i emocjonalnego przygotowania klasy do zwiedzania.
System nazistowskich obozów koncentracyjnych 1933-1945, rola Auschwitz
Dokładna liczba dawnych obozów, miejsc kaźni i gett, w których
torturowano ludność za czasów Trzeciej Rzeszy, do dziś nie jest znana.
Wolfgang Benz podaje, że tylko na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej było
ich prawie 600076. Samo słowo „obóz” kryje mnóstwo różnych odmian, od
obozów pracy przymusowej dla Żydów, przez obozy przejściowe dla
75

Dalszy tekst tak samo znajduje zastosowanie również w razie zwiedzania z uczniami
innego miejsca pamięci o znaczeniu międzynarodowym lub lokalnym.
76
W. Benz, Die Organisation des Terrors, [w:] Der Ort des Terrors – Geschichte der
nationalsozialistischen Konzentrationslager, W. Benz, B.Distel , t. 1, Monachium 2005, s.
12.
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ludności polskiej, obozy jenieckie i obozy karne aż do obozów śmierci77.
Według najnowszych

szacowań United States

Holocaust

Museum

w Waszyngtonie podczas wojny łącznie działało ponad 42 500 gett
i obozów78.
Aby zrozumieć jak doszło do stworzenia gigantycznego kombinatu
śmierci, którym była część obozu Auschwitz w Brzezince w latach 19421944, należy sięgnąć do lat przedwojennych. Pierwsze obozy koncentracyjne
utworzono już parę tygodni po dojściu do władzy Adolfa Hitlera 30 stycznia
1933 roku. Po pożarze Reichstagu kanclerz Hitler na czas nieokreślony
zawiesił mocą specjalnego dekretu79 szereg najważniejszych praw
obywatelskich, takich jak wolność zgromadzenia, tajemnicę korespondencji
oraz nietykalność obywateli i ich mienia. Na podstawie tzw. „aresztu
ochronnego”

wprowadzono

możliwość

aresztowania

obywateli

i przetrzymywania ich przez kilka tygodni w więzieniu, kiedy tylko
zachodziła obawa, że „szkodzi on narodowi”. Wystarczyło podejrzenie, nie
wymagane było

przeprowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Można było więc bezkarnie i bez żadnych ograniczeń aresztować i na
pewien okres odizolować oponentów politycznych i niepożądane jednostki
na okres kilku tygodni. Już w marcu 1933 roku. utworzono – jeszcze w mało
zorganizowany i nieco chaotyczny sposób – cały szereg prowizorycznych
obozów i miejsc aresztu tymczasowego. Pierwszym dużym obozem był KL
Dachau, który został założony pod koniec marca 1933 roku i w którym
z czasem opracowano m. in. regulamin obozowy, reżim kar i oznakowań
77

Do obozów śmierci zalicza się oprócz KL Auschwitz II-Birkenau także KL Majdanek
oraz obozy w Treblince, Sobiborze, Bełżcu i Chełmnie nad Nerem.
78
Chodzi o obszerną publikację United States Holocaust Memorial Museum pod tytułem
Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945.
79
Tzw. Reichstagsbrandverordnung – Rozporządzenie „O ochronie narodu i państwa” z
dnia 28 lutego 1933r.

81

więźniów itd., które to później wykorzystano we wszystkich innych
obozach.
Pierwszymi bezpośrednimi ofiarami hitlerowskiego terroru wbrew
pozorom nie byli obywatele pochodzenia żydowskiego, ale niemieccy
komuniści i socjaldemokraci. Po dojściu Hitlera do władzy i utworzeniu
Trzeciej Rzeszy w Niemczech, nadrzędnym i pilnym celem było
ustabilizowanie władzy i stłumienie wszelkich głosów przeciw. Już w marcu
1933 roku rozwiązano partię komunistyczną KPD i aresztowano masowo jej
posłów i sympatyków. System totalitarny nie mógł istnieć bez terroru i bez
dążenia do ujednolicenia myśli i postępowania obywateli.
Na tym etapie ważne wydaje się również uświadomienie uczniom, na
czym polega demokracja parlamentarna, a w jaki sposób system totalitarny
jej zaprzecza. Od 1934 roku władze niemieckie stopniowo ujednoliciły
przepisy dotyczące aresztu ochronnego. Oficjalna definicja z roku 1938
rozumiała pod pojęciem aresztu ochronnego „sankcję tajnej policji
państwowej” nałożoną na osoby, które „poprzez swoje zachowanie zagrażają
istnieniu i bezpieczeństwu narodu i państwa”, przy czym areszt mógł trwać
tak długo, jak się to wydawało konieczne80. Regulacja ta dała policji
politycznej w istocie wolną rękę, aby osadzać jednostki niepożądane
w obozach koncentracyjnych bez perspektywy na zwolnienie.
Po ustabilizowaniu reżimu przez Hitlera w 1934 roku i całkowitej
konsolidacji władzy nastąpiło stopniowe rozszerzenie pojęcia wrogów
i rozbudowa systemów koncentracyjnych pod szyldem Inspektion der
Konzentrationslager (Inspekcja Obozów Koncentracyjnych). Wymienić
warto chociaż trzy większe: w 1936 roku utworzono KL Sachsenhausen, rok
później KL Ravensbrueck (dla kobiet) a z kolei w 1938 roku KL
80

W. Benz, Die Geschichte des Dritten Reiches, Monachium 2000, s. 113.

82

Buchenwald. Celem propagandowym było oczyszczenie narodu i reedukacja
nieakceptowanych

przez

system

jednostek,

m.in.

bezrobotnych,

homoseksualistów etc. błądzących w społeczeństwie. Rola propagandy była
ważna, ponieważ fakt istnienia obozów i stosowanie w nich tortur był
powszechnie znany zwykłym Niemcom za pośrednictwem przekazu
prasowego. Z rozszerzeniem pojęcia wrogów od politycznych oponentów
do tzw. „asocjalnych” i wielokrotnie karanych obywateli, wyodrębniły się
kategorie więźniarskie, znane nam także z KL Auschwitz: „przestępcy
zawodowi” (zielony winkiel), „aspołeczni” więźniowie (czarny), więźniowie
polityczni (czerwony), Badacze Pisma Świętego (świadkowie Jehowy –
fioletowy winkiel), homoseksualiści (różowy) oraz Żydzi (żółta gwiazda
Dawida).
W latach 1933-1939 w obozach przetrzymywano prawie wyłącznie
obywateli Niemiec („Aryjczyków”), którzy byli uznawani za szkodników
reżimu. Sytuacja ta zmieniła się jednak diametralnie po wybuchu wojny. Już
w pierwszych miesiącach II Wojny Światowej po zajęciu zachodnich ziem
przedwojennej II Rzeczpospolitej pojawił się problem w związku z brakiem
miejsca w lokalnych więzieniach dla coraz to większej liczby aresztowanych
Polaków oskarżonych o współpracę z ruchem oporu. Późną wiosną 1940
roku utworzono obóz koncentracyjny Auschwitz w starych wojskowych
koszarach na terenie, który po ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę został
włączony do Rzeszy81. W latach 1940-1941 w obozie przebywali niemal
wyłącznie więźniowie polityczni-Polacy. Sytuacja się zmieniła wraz ze
skierowaniem do Auschwitz grupy kilku tysięcy radzieckich jeńców
wojennych w drugiej połowie 1941 roku a później, po utworzeniu drugiego
81

Obszerna pięciotomowa monografia dotycząca wielorakich aspektów życia i śmierci w
obozie Auschwitz dostępna jest w bibliotekach: W. Długoborski, F. Piper, Auschwitz 19401945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu, t. 1-5, Oświęcim 1999.
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obozu w oddalonej o 3 km od Oświęcimia wsi Brzezinka, przez wybór
obozu Auschwitz jako jednego z głównych ośrodków zagłady europejskich
Żydów (od wiosny 1942 roku). Od końca marca 1942 roku w obozie
Auschwitz więziono również kobiety. W roku 1944 KL Auschwitz
obejmował 3 główne obozy (KL Auschwitz I, KL Auschwitz II-Birkenau
oraz KL Auschwitz III-Monowice) oraz ponad 40 podobozów na terenie
całego Górnego Śląska, głównie przy fabrykach i kopalniach.
KL Auschwitz był nie tylko największym kompleksem obozowym, ale
łączył również wszystkie trzy główne funkcje, które pełniły obozy
koncentracyjne w systemie hitlerowskim: funkcję obozu pracy (największym
„pracodawcą” był koncern I.G. Farbenindustrie AG w Monowicach),
miejsca uwięzienia wrogów reżimu (przede wszystkim obóz macierzysty
Auschwitz I) oraz obozu śmierci (przede wszystkim Auschwitz II-Birkenau).
Oprócz mężczyzn i kobiet do Auschwitz trafiło także wiele tysięcy dzieci
różnych narodowości.

Dzieci w Auschwitz
Na podstawie zachowanej dokumentacji szacuje się, że liczba dzieci
i młodzieży poniżej 18 roku życia deportowanych do KL Auschwitz
wynosiła co najmniej ok. 232 00082. Przeważającą większość z nich
stanowiły dzieci żydowskie, które zaraz po przywiezieniu i bez uprzedniej
rejestracji, zostały zamordowane w komorach gazowych83. Myśląc o roli
dzieci w dzisiejszym społeczeństwie, nie ulega wątpliwości, że dzieci są
82

H. Kubica, Kinder und Jugendliche im KL Auschwitz, [w:] W. Długoborski, F. Piper,
Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers
Auschwitz, t.2, Oświęcim 1999, s. 254.
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Oficjalne szacunki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau podają ponad 216 000
Żydów, ponad 11 000 dzieci romskich oraz kilka tysięcy młodych Białorusinów,
Ukraińców, Polaków i innych (H. Kubica, op. cit., s. 255).
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skarbem, że należy się im pomoc, opieka i ochrona jako istotom najbardziej
bezbronnym i niewinnym. Zadaniem społeczeństwa jest zapewnienie
dzieciom warunków do rozwoju – także i przede wszystkim tym, których
rodzice nie są w stanie im tego zapewnić. Ten podstawowy obowiązek
społeczny w Auschwitz został kompletnie zaburzony. Doszło tam do
absolutnego i całkowitego zaprzeczenia wszystkich norm i wzorców
zachowania, które dzisiaj wydają się oczywiste, racjonalne i niepodważalne.
Już w samej Trzeciej Rzeszy od roku 1933 systematycznie i na dużą skalę
uczono dzieci i młodzież nienawiści na tle rasowym, braku tolerancji
i lekceważenia osób chorych i niepełnosprawnych. Na tym polegał system
totalitarny: państwo wnikało w prywatność obywateli, aktywnie ingerując
w wychowanie dzieci (nie tylko w program nauczania, ale także w codzienne
życie rodzinne) i wpajając najmłodszym swoje ideały i przekonania84.
Oprócz dzieci żydowskich oraz dzieci romskich więzionych
w Auschwitz wraz z całymi rodzinami w tzw. Zigeuner-Familienlager
(rodzinnych obozach romskich) do Auschwitz deportowano, m.in. dzieci
polskie i białoruskie. Większa grupa dzieci polskich trafiła do Auschwitz
pod koniec 1942 roku podczas tzw. akcji wysiedlenia z Zamojszczyzny85
i brutalnej próby „germanizacji” tego regionu. Kolejna większa grupa
polskich dzieci znalazła się w Auschwitz-Birkenau po upadku Powstania
Warszawskiego i związanych z nim masowych aresztowań polskiej ludności
cywilnej w zrujnowanej stolicy. Inna grupa dzieci pochodziła z terenów
dzisiejszej Białorusi. W latach 1943-1944 odnotowano kilka transportów
z ludnością cywilną nieżydowską z Witebska i Mińska, w których również
84

O roli propagandy w życiu niemieckiego społeczeństwa: P. Fritzsche, Życie i śmierć w
Trzeciej Rzeszy, Kraków 2010.
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Publikacja poświęcona temu tematowi: H. Kubica, Zagłada w KL Auschwitz Polaków
wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943, Oświęcim/Warszawa 2004.
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znalazły się dzieci86 - a wśród nich sporo małych dzieci i niemowląt. Z takim
transportem w dniu 4 grudnia 1943 roku przyjechała do obozu również
trzyletnia Lidia Skibicka-Maksymowicz.
Dzieci poniżej 14 roku życia, jeżeli pozostawiono ich przy życiu, od
końca roku 1943 umieszczano oddzielnie od matek osadzonych na terenie
obozu kobiecego w Birkenau. Małe dzieci (zazwyczaj od 2 do 14 lat)
pozostawiono przy życiu przede wszystkim ze względu na eksperymenty
pseudomedyczne, które w Birkenau przeprowadzał m. in. lekarz SS, dr Josef
Mengele
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. Od czasu do czasu odbyły się specjalne selekcje, w ramach

których wyszukiwano dzieci nieżydowskie o wyglądzie „nordyckim”, które
trafiały do obozu przejściowego w Łodzi lub Potulicach a później w celu
„germanizacji”

do

domów

dziecka

nazistowskiej

organizacji

„Lebensborn”88. Codziennie rano dzieci musiały stać na czasami
wielogodzinnych apelach. Resztę dnia spędzały same w baraku, bez opieki.
Racje żywnościowe były takie same jak dla dorosłych więźniów. SkibickaMaksymowicz wspomina: „Żadnych rozmów, zabaw, gier, śmiechu czy
dokazywania. W baraku przebywały same małe zwierzątka. Wystraszone
i głodne. Kierował nami instynkt. Zwierzęcy, samozachowawczy. (...).
Wtedy spałyśmy na gołych pryczach, trochę słomy na nich było.
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Według Heleny Kubicy m.in. w transporcie z Witebska do KL Auschwitz w dniu 9
września 1943r. wśród przywiezionych osób było co najmniej 468 dzieci i nastolatków; w
transporcie z dnia 4 grudnia 1943r. z Mińska znalazło się co najmniej 60 dzieci (29
dziewcząt i 31 chłopców) – H. Kubica, Kinder und…, op. cit., s. 266-267).
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Więcej informacji na temat działalności dra Josefa Mengele zawierają m.in. pamiętnik
byłego więźnia: M. Nyiszliego, Byłem asystentem doktora Mengele, Oświęcim 2000 oraz
publikacja E. Klee, Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005.
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Przykrywałyśmy się zawszawionymi, śmierdzącymi kocami. Po nas biegały
szczury, a jak ktoś miał biegunkę, to załatwiał się tu w baraku.”89
Bardzo bolesne doświadczenia pseudomedyczne, którym były
poddane dzieci, często kończyły się dla nich śmiercią. Między innymi
wstrzykiwano dzieciom bakterie, wypróbowano szczepionki i testowano
krople do oczu, które miały zmienić ich kolor na niebieski. W niektórych
przypadkach

zabijano

dzieci

po zakończeniu

eksperymentów,

aby

przeprowadzić sekcję zwłok90.Wskutek okropnych warunków higienicznych
– dzieci przez cały okres przebywania w obozie ani nie kąpano, ani nie
przebierano – eksperymentów pseudomedycznych, chorób i wycieńczenia
umieralność wśród dzieci była ogromna. W dniu wyzwolenia Auschwitz
przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 roku żołnierze radzieccy znaleźli
w opuszczonych barakach w Birkenau i w obozie macierzystym ponad 400
dzieci poniżej 15 roku życia.91 Ilu z nich zmarło w pierwszych tygodniach
po wyzwoleniu nie sposób ustalić. Niektóre dzieci zostały przewiezione do
domów dziecka, inna grupa ocalałych sierot została zabrana i adoptowana
przez Polaków z Oświęcimia i okolicznych wsi. Do nich należała również
Skibicka-Maksymowicz.
Uwagi końcowe
W przypadku omówienia tak trudnego tematu z uczniami – oprócz
należnej zadumy i oddania hołdu ofiarom – warto spojrzeć szerszej
i skonkretyzować rozmiary zła II Wojny Światowej. Swoista perwersja
polegała przede wszystkim na pogwałceniu godności ludzkiej we wszystkich
89

Wywiad z Lidią Skibicką-Maksymowicz w Gazecie Krakowskiej z dnia 11 października
2013 (Nic nie odda tego, jak cierpi dziecko, kiedy traci mamę).
90
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możliwych sytuacjach oraz na skarykaturowaniu starych, znanych wzorców
społecznych. Jako przykład może służyć tu rola lekarzy w obozach
koncentracyjnych, którzy zamiast pomagać pacjentom, często w imię
eksperymentów skazywali ich na śmierć. Uczniowie powinni zrozumieć
znaczenie prawnych i ponadnarodowych norm i umów, aby w przyszłości
stłumić podobne wybuchy nienawiści.
Proponowana forma zajęć:
Lekcja

z

wykorzystaniem

fotografii

i/lub

innych

materiałów

multimedialnych
Praca z fragmentami filmów/tekstów w grupach
Spotkanie z świadkiem historii
Propozycje prac domowych:
1. Zapisanie wrażeń i refleksji a następnie poddanie ich wspólnej
dyskusji na kolejnych zajęciach
2. Przygotowanie prezentacji grupowej (2-3 os.) na temat wspomnień
konkretnych
pamiętników)
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byłych

więźniów

(na

podstawie

wybranych
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Część II

Joanna Malinowska
Eksperymenty medyczne na terenie byłego obozu koncentracyjnego
Dachau
Okres II wojny światowej zapisał się na tragiczne karty naszej historii
poprzez walki na froncie, łapanki ludności na okupowanych terenach,
wysiedlenia oraz tragedie, które miały miejsce w obozach koncentracyjnych.
Wszystkie zbrodnie były podyktowane rzekomym wyższym celom, których
autorem był Führer Adolf Hitler. Z jego rozkazu były przeprowadzane
czystki etniczne, mordowanie osób psychicznie chorych (Akcja T – 492),
dzieci z niedorozwojem umysłowym oraz eksperymenty medyczne.
Nieustające dążenie do czystości rasy doprowadziło do stworzenia piekła na
Ziemi.
Idealnym miejscem do przeprowadzenia „badań” nad różnego
rodzaju schorzeniami były obozy koncentracyjne. Ogromna liczba ludności,
która nie została skierowana bezpośrednio do komory gazowej, pracowała
tam w nieludzkich warunkach, bez wystarczającej ilości pożywienia, wody
i odpowiednich warunków bytowych. Dla lekarzy obozowych SS był to
świetny „materiał do badań” – wycieńczeni, wychudzeni, bez prawa głosu
ludzie. W imię „wyższych celów” wiele istnień ludzkich zostało poddanych
licznym zabiegom medycznym. Stali się oni królikami doświadczalnymi dla
często mało wykształconych lekarzy. Nierzadko w obozach pracowali
studenci ostatnich lat studiów medycznych, bez żadnej praktyki zawodowej.
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Akcja T – 4 (kryptonim pochodzi od adresu placówki kierującej procederem, czyli
Tiergartenstrasse 4 w Berlinie) datowana jest na lata 1939–1944 i miała na celu fizyczną
eliminację ludzi niedorozwiniętych psychicznie i fizycznie. Naukowym uzasadnieniem akcji
miała być książka pt. Wydanie zniszczeniu istot nie wartych życia z roku 1922 autorstwa
prawnika Karla Bindinga oraz psychiatry Alfreda Hoche.
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Zdobywali ją podczas przeprowadzenia zabiegów na więźniach, którzy
w wielu przypadkach nie wymagali żadnej interwencji lekarskiej.
W zapisach wspomnień obozowych można przeczytać, iż przez kilka
dni przeprowadzano np. zabieg wycinania woreczka żółciowego, przez
kolejne kilka dni operowano żołądek, następnie przepuklinę. Odbywało się
to bez żadnej faktycznej przyczyny zdrowotnej oraz bez diagnozy.
Wmawiano więźniom, iż cierpią na daną chorobę, gdyż skarżyli się na
niedobre jedzenie w obozie93; innym, iż przyczyną schorzenia był
nieodpowiednie tryb życia w okresie przedwojennym Lekarze z obozu
koncentracyjnego w Dachau przeprowadzali kilka rodzajów eksperymentów.
Głównie miały one związek ze zleceniami Luftwaffe oraz próbami odkrycia
szczepionek na groźne choroby. Miało to przynieść korzyści w czasie
późniejszych przeprowadzek ludności niemieckiej na tereny wschodnie,
które mogły być zagrożone epidemią zimnicy (odmiana malarii)94.

Eksperymenty przeprowadzone na zlecenie Luftwaffe
Postępująca wojna, walki na froncie wschodnim i panujący klimat
nie były sprzyjające dla żołnierzy, którzy często nie posiadali odpowiedniego
przygotowania do pobytu w tak trudnych, srogich warunkach pogodowych.
Dowódcy Luftwaffe, nie mogąc sobie pozwolić na utratę swych
podwładnych, zlecili zbadanie, jak organizm

ludzki zachowuje się

w określonych, mało sprzyjających warunkach. Autor wybrał trzy
najbardziej rozbudowane procedery.
Przydatność wody morskiej do picia

93

S. Sterkowicz, Zbrodnicze eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych Trzeciej
Rzeszy, Warszawa 1981, s. 212–213.
94
http://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/dachau.html (dostęp 05.12.2013).
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Za eksperymenty dotyczące przydatności wody morskiej do picia
odpowiadał internista, profesor Wilhelm Beiglböck. Były one ważne ze
względu na przypadki marynarzy umierających z pragnienia oraz
zestrzelonych pilotów oczekujących na nadchodzącą pomoc. Badania
rozpoczęto w 1942 roku w Instytucie Badawczym Medycyny Lotniczej,
gdzie filtrowano wodę morską z zastosowaniem soli srebra. Jednak projekt
doktora Konrada Schäfera nie dość, iż był bardzo kosztowny, to dodatkowo
czasochłonny. Z tego też powodu Urząd Techniczny Rzeszy zainteresował
się pomysłem („Berkait”) inżyniera Eduarda Berki. Polegał on na
poprawieniu smaku wody morskiej poprzez dodanie do niej cukru i witamin.
20 maja 1944 roku na konferencji w Berlinie zadecydowano, iż
eksperymentowi „Berkait” zostanie poddanych czterdziestu czterech
więźniów

pochodzenia romskiego przez okres dziesięciu dni. Tam też

postawiono dwa zasadnicze pytania: Które rozwiązanie jest korzystniejsze
dla organizmu, odwodnienie czy może picie słonej wody oraz czy testowany
produkt prawidłowo wpływa na filtrowanie wody morskiej przez ludzkie
nerki.
W tym celu wskazaną grupę więźniów podzielono na 5 grup:
a)

więźniowie, którzy nie otrzymywali nic do picia;

b)

więźniowie, którzy otrzymywali dowolną ilość wody morskiej
do picia;

c)

więźniowie, którzy otrzymywali pół litra wody morskiej
z dodatkiem „Berkaitu”;

d)

więźniowie,

którzy

otrzymywali

litr

wody

morskiej

z dodatkiem „Berkaitu”;
e)
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więźniowie, którzy otrzymywali litr zwykłej, słonej wody.

Grupa d była grupą porównawczą, jednak w późniejszym okresie
badań zwykłą, słoną wodę zastąpiono wodą morską95. Należy podkreślić, iż
testy odbywały się oczywiście bez zgody badanych poprzez siłowe
zmuszanie do tego więźniów. Ze względu na szczególne przeznaczenie
wyników badań więźniowie otrzymywali identycznie wyżywienie jak
lotnicy niemieccy, aby efekty były najbardziej miarodajne. Przez cały okres
eksperymentu więźniowie byli poddawani licznym kontrolom moczu i krwi.
Efektem tego były częste halucynacje oraz wymioty. Ponadto u więźniów
występowały zaburzenia nerwowe i obrzęki wątroby. Jednak w przypadku
zagrożenia życia eksperyment zostawał przerywany, czego skutkiem był
brak przypadków śmiertelnych.
Na konferencji w Berlinie Wilhelm Beiglböck w październiku 1944
roku przedstawił wyniki swoich badań. Uznano jednoznacznie, iż metoda ta
jest całkowicie nieskuteczna. Stwierdził jednak, iż spożywanie wody
morskiej w małych ilościach nie wywołuje biegunki, a picie wody słonej na
zmianę ze zwykłą wodą daje dobre wyniki96. Lotnictwo nie wykorzystało
preparatu dla swoich żołnierzy.
Badania wytrzymałości organizmu ludzkiego w niskich temperaturach
Badaniami w tej dziedzinie zajmował się profesor Georg Weltz,
który w Instytucie Lotnictwa w Monachium dokonywał eksperymentów na
zwierzętach, jednak na wniosek Karola Wolffa zaproponowano marszałkowi
Erhardowi Milchowi, aby przeprowadzał je na osadzonych w Dachau.
W procederze uczestniczyli: lekarz Luftwaffe doktor Siegmunt Rascher,
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profesor Holzlőhner97, professor Singer, profesor Adolf Jarisch, oraz doktor
Erich Finke. Proceder, którego wyniki miały pomóc zestrzelonym nad
morzem pilotom, którzy w oczekiwaniu na pomoc zamarzali z zimna,
rozpoczął się 15 sierpnia 1942 roku.
Osadzonych ubierano w stroje lotnicze, na które nakładano kamizelki
ratunkowe, a następnie przetrzymywano ich przez długi czas w zbiornikach
z wodą o temperaturze wahającej się od 2,5°C (czyli mniej niż w górskim
potoku) do 12°C. Trwało to do uzyskania 26,4°C temperatury ciała więźnia,
która była mierzona w żołądku lub odbycie98. Następnie, gdy temperatura
spadała o jeden stopień, badano mocz, krew oraz płyn mózgowo-rdzeniowy.
U więźniów zauważono zaburzenia rytmu serca, zmiany we krwi (wzrost
odsetka hemoglobiny i lepkości oraz podwyższone leukocyty). Po
wyciągnięciu więźniów z wody, na rozkaz doktora Raschera kładziono ich
z nagimi więźniarkami, które zmuszano do uprawiania z nimi seksu. Taki
sposób ogrzania ciała miał być stosowany na wojnie, jeżeli nie będzie innych
możliwości99.
Dodatkowo podzielono więźniów na dwie grupy. Jedna z nich była
zanurzona w wodzie aż po potylicę, druga zaś potylicę i kark trzymała nad
taflą wody. Przypadki śmiertelne odnotowano zwłaszcza w pierwszej grupie
więźniów. W efekcie pierwszej serii badań (1942 rok) stwierdzono, iż
powolne ogrzewanie ciała daje mniejszy skutek niż gwałtowne. W raporcie
końcowym zaznaczono, iż w kamizelkach ratunkowych powinien zostać
umieszczony piankowy kołnierz chroniący właśnie potylicę od nadmiernego
wychłodzenia. Jak podają świadkowie, wskutek eksperymentu zmarło od 15
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do 18 więźniów100. Badania kontynuowano w późniejszych okresach. Źródła
podają, iż łącznie brało w nich udział ok. 360 osób, z czego 74 przepłaciły to
życiem101.
Badanie wytrzymałości organizmu ludzkiego na dużych wysokościach
Bardzo ważnym aspektem badań dla Luftwaffe były doświadczenia
związane z wytrzymałością ludzkiego organizmu na duże wysokości, a co za
tym idzie zmiany ciśnień. Potrzeba znalezienia odpowiedzi dotyczących
zachowania organizmu ludzkiego w warunkach lotniczych była skutkiem
zaprojektowania samolotu Meserschmitt Me-63 wyposażonego w silnik
rakietowy. Loty taką maszyną stwarzały zagrożenie dla życia pilotów
podczas możliwego zestrzelenia w czasie wysokich lotów na pułapie 20 km
nad ziemią. Doświadczenia prowadzone były, jak w poprzednich
przypadkach, w Instytucie Medycyny Lotniczej w Monachium oraz
w Zakładzie Badawczym Lotnictwa w Berlinie w oparciu o eksperymenty na
zwierzętach. Z powodu braku ochotników do badań, po długich zabiegach
doktor Siegmunt Rascher w 1941 roku po ustaleniach z Heinrichem
Himmlerem przeniósł prace do KL Dachau. Wspólnie z Rascherem badania
prowadził profesor Georg Weltz, profesor Siegmunt Ruff oraz doktor Hans
Romberg, a także niemiecki więzień Walter Neff102.
W

KL

Dachau

zamontowana

została

komora

ciśnieniowa

sprowadzona z Berlina. Mogła ona pomieścić 10 do 12 osób. Wnętrze
komory wyposażone było jeszcze w osobne pomieszczenie dla dwóch osób,
z którego wypompowywano powietrze, a potem wpuszczano, symulując
100
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upadek z wysokości 20 tys. metrów. Oba pomieszczenia były połączone,
miały wewnętrzne okna, a także połączenie telefoniczne. Badano 4 rodzaje
sytuacji – powolne oraz nagłe spadanie z dużej wysokości z tlenem i bez
tlenu, a także działanie leku wspomagającego – perwityny103. Pierwszą
grupą badanych byli dobrze odżywieni mężczyźni (15 osób). Żaden z nich
nie doznał żadnych obrażeń. Drugą zaś grupą byli wyniszczeni życiem
obozowym więźniowie, których poddawano symulacjom upadków z coraz
wyższych pułapów. Sprawdzano, czy powstające zatory w mózgu zawsze są
śmiertelne. Niejednokrotnie nieprzytomne ofiary eksperymentów topiono
w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.
W

wyniku

dużej

śmiertelności

podczas

prowadzonych

eksperymentów prof. Romberg złożył skargę do prof. Rufowa w Berlinie.
W jej wyniku usunięto komorę z KL Dachau. Sytuacja taka spowodowana
była niechęcią do dzielenia się wynikami badań przez dr. Raschera, który
dążył do zniesienia nadzoru Luftwaffe. Raport przedłożony Heinrichowi
Himmlerowi opisywał ze szczegółami przebieg eksperymentów, był on
jednak inny niż raporty składane lotnictwu. Stwierdzono, iż „istnieje
możliwość uratowania się z wysokości 15 km bez aparatu tlenowego,
z aparatem z wysokości 18 km. (…) Przy skoku z wysokości 21 km
konieczne jest automatyczne otwieranie spadochronu, zaś przed skokiem
z poziomu, na którym jest niskie ciśnienie należy oddychać tlenem
z aparatu.”104 Konkluzją badań było zalecenie dla pilotów, aby ci opadali do
pewnej wysokości swobodnie, nawet pod groźbą utraty przytomności, kiedy
to spadochron otworzyłby się samoczynnie.
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Eksperymenty przeprowadzone z myślą o przesiedleniach ludności
Niemcy po zajęciu ziem na Ukrainie i Białorusi zaczęli
przygotowywać akcję osiedleńczą. Jednak rejony te były strefą zagrożoną
epidemią tzw. zimnicy, która jest odmianą malarii oraz gruźlicy. Przed
lekarzami postawiono zadanie znalezienia szczepionki na te dwie bardzo
groźne choroby. Prace nad badaniem gruźlicy choroby odbywały się pod
nadzorem doktora Rudolfa Brachtela oraz doktora Hansa von Weyhema. Na
więźniach testowane były teorie i lekki nie tylko farmakologiczne, ale także
homeopatyczne i

ziołowe. Badania prowadzone były w

czterech

pododdziałach: A–D. W pierwszym prowadzone były prace z użyciem
powszechnych w owym czasie leków na gruźlicę, w drugim stosowana była
gimnastyka i hydroterapia, trzecim homeopatia i leki ziołowe, natomiast
ostatni, czwarty oddział stanowił tzw. grupę kontrolną dla porównywania
wyników badań. Więźniów z czwartego pododdziału nie leczono. Badania
prowadzone
a

były przez

pozostających

przy

rok,

kiedy to

stacja

została

życiu

więźniów

zagazowano

w

zamknięta,
zakładzie

psychiatrycznym w Hartheim. Z medycznego punktu widzenia prace, do
których wykorzystano 114 osób, nie przyniosły żadnych rezultatów105.
Natomiast pracę nad opracowaniem przeciwciał przeciwko zimnicy
powierzono doktorowi Clausowi Schellingowi, specjaliście od chorób
tropikalnych, a także doktorowi Rudolphowi Brachtowi oraz Kurtowi
Plőttnerowi. Badania nad lekarstwem trwały od początku 1942 roku aż do
kwietnia 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Więźniowie do
badań wybierani byli głównie spośród polskich księży, uznawanych za
najmniej ważnych. Łącznie do eksperymentu wykorzystanych zostało ponad
1 500 osób.
105
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Podczas badań wyselekcjonowano dwie grupy. Jedna służyła do
pasożytowania zarazków, natomiast w drugiej przeprowadzano badania nad
uodpornianiem więźniów po wielokrotnych zakażeniach. Próby polegały na
przykładaniu więźniom do odsłoniętych części ciała klatek z komarami
sprowadzonymi z Oddziału Medycyny Tropikalnej Instytutu Higieny im.
Roberta Kocha. Głównymi skutkami były dreszcze i wysoka gorączka106.
Brak satysfakcjonujących rezultatów stosowania tej metody sprawił, że
rozpoczęto wstrzykiwanie więźniom wydzieliny pochodzącej z gruczołów
ślinowych zarażonych komarów. Do pracy wykorzystywano ponad 60
odmian szczepów bakterii. W próbach leczenia wykorzystywano antypirynę,
chininę, piramidon, a także lek o nieznanej nazwie oznaczony jako 82516.
W wyniku eksperymentów zmarło ponad 40 osób, w przyszłości w wyniku
powikłań kolejnych 400. Badani więźniowie starali się zapobiec ukąszeniom
komarów podczas eksperymentów, w tym celu chociażby smarowali się
przyprawą do sałatki z obozowej kantyny, która odstraszała komary, a nawet
je zabijała107. Ten eksperyment z medycznego punktu widzenia także
zakończył się fiaskiem, mimo tego doktor Schelling nawet w trakcie procesu
w Norymberdze prosił o rehabilitację i możliwość dalszych badań, będąc
przekonanym o ich rychłym, skutecznym zakończeniu108.
Przeprowadzanie licznych eksperymentów medycznych, których
celem miało być ratowanie ludzkiego życia, niestety przyniosło odmienne
skutki. W efekcie setki ludzi zmarło z wycieńczenia, w okropnych
męczarniach, w agonii, aby na koniec w raporcie podsumować, iż założony
cel nie został osiągnięty, gdyż był niewykonalny. Niepojęte jest również to,
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iż osoby przeprowadzające te haniebne procedery wcześnie składały
przysięgę Hipokratesa mówiącą o walce o zdrowie i życie ludzi.
Nazizm uczynił ze swoich lekarzy zbrodniarzy i morderców. Ale mylne jest
przekonanie, że okrucieństwa hitlerowskiego terroru i zbrodnie medyczne
dokonywane były wyłącznie na więźniach hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Wiele z nich wynikało z realizacji ustaw i dekretów obowiązujących w III Rzeszy,
naruszających prawa człowieka109.
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Katarzyna Siemasz
Nieobecność różowego trójkąta na Międzynarodowym Pomniku w
Dachau oraz polityka pamięci wobec homoseksualistów jako ofiar
nazistowskiego terroru w Niemczech Wschodnich i Zachodnich
Puste trójkąty na Międzynarodowym Pomniku w Dachau
Kiedy odwiedzający przyjeżdżają do Muzeum - Miejsce Pamięci
w

Dachau,

które

zlokalizowane

jest

na

miejscu

byłego

obozu

koncentracyjnego, aby wejść na jego teren, muszą najpierw przejść przez
stróżówkę - Jourhaus, na której widnieje niesławna inskrypcja nazistowska
"Arbeit Macht Frei". Tutaj zaczyna się też „Droga więźniów", poprzez którą
odwiedzający

mogą

poznać

ścieżkę,

którą

przechodzili

wszyscy

nowoprzybyli do Dachau więźniowie. Po przejściu stróżówki przed
odwiedzającymi rozpościera się ogromny plac apelowy (który mógł
pomieścić do 50 tysięcy osób). Po prawej stronie placu widoczny jest
Budynek Gospodarczy (niem. Wirtschaftsgebäude), przed którym znajduje
się

charakterystyczna

żelazna

konstrukcja

będąca

częścią

Międzynarodowego Pomnika.
Po wyzwoleniu KZ Dachau przez siły amerykańskie terytorium
byłego obozu koncentracyjnego decyzją bawarskiego rządu miało służyć, od
1948

roku

począwszy,

jako

miejsce

zakwaterowania

uchodźców

znajdujących się na terenie Niemiec. Z biegiem czasu rząd Republiki
Federalnej Niemiec nie wykazywał zainteresowania ustanowieniem muzeum
w miejscu byłego obozu. Postawa ta jednak uległa zmianie, głównie pod
wpływem

międzynarodowych

nacisków,

w

tym

Komitetu

Międzynarodowego Dachau reprezentującego przede wszystkim byłych
więźniów politycznych obozu w Dachau. W ten sposób, w 1965 otworzono
Muzeum - Miejsce Pamięci w Dachau. W celu upamiętnienia więźniów
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byłego obozu koncentracyjnego władze muzeum

zdecydowały się

zorganizować konkurs na projekt pomnika.
Do realizacji został wybrany projekt autorstwa jugosłowiańskiego
artysty Nandora Glida. Glid stworzył bowiem już wcześniej kilka innych
pomników upamiętniających ofiary zbrodni nazistowskich z czasów II
Wojny Światowej, w tym między innymi pomnik z 1958 roku
zadedykowany Jugosłowianom, którzy zostali zamordowani w byłym obozie
Mauthausen. Pomnik w Dachau składa się z kilku części, z których
kluczową jest, wspomniana już, żelazna konstrukcja wyrażająca „nieludzkie
traktowanie istot ludzkich, bezimienną, bezosobową masową śmierć ludzi
uwięzionych za ogrodzeniem niczym bezwartościowe zwierzęta”110. Zaraz
obok tego, raczej niepokojącego żelaznego szkieletu, znajduje się inna część
zaprojektowana przez Glida, który tym razem chciał zwrócić się w stronę
ofiar i stworzył płaskorzeźbę symbolizującą „międzynarodową solidarność
więźniów wewnątrz obozu”111. Na płaskorzeźbie zaprezentowane są żelazne
obręcze w kształcie trójkątów wypełnionych różnymi kolorami oraz
połączonych trzema symbolicznymi łańcuchami. Kluczowym elementem są
właśnie trójkątne obręcze, które mają upamiętniać różne grupy więźniów
obozu koncentracyjnego. Jako że obóz w Dachau był pierwszym obozem
założonym przez narodowych socjalistów, stał się też obozem modelowym,
w którym przyjęto system klasyfikacji grup więźniów wedle określonej
tabeli, która później używana była w innych obozach. Każda grupa
zidentyfikowana przez nazistów miała być wyróżniona innym kolorem
trójkąta, który więźniowie otrzymywali po przybyciu do obozu od 1937 roku
110
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i nosili na swojej piersi. Dlatego też, na płaskorzeźbie można zobaczyć kilka
kolorów wypełniających trójkąty: czerwony oznaczający politycznych
oponentów, niebieski przeznaczony dla zagranicznej siły pracującej lub
imigrantów, fioletowy wyróżniający Świadków Jehowy oraz podwójny żółty
trójkąt wskazujący Żydów. Te właśnie kawałki materiałów z trójkątami stały
się dla niektórych symbolem solidarności wśród więźniów112.
Kiedy

odwiedzający

dokładnie

przyjrzą

się

płaskorzeźbie

zaprojektowanej przez Glida, kilka trójkątów zwróci ich uwagę – to te
puste,

nie wypełnione są żadnym kolorem. Te trójkąty przypominają

o więźniach, którzy nie zostali oficjalnie uznani za ofiary zbrodni
nazistowskich i którzy zostali wykluczeni z oficjalnych symboli pamięci.
Trójkąty można by było wypełnić pozostałymi kolorami z tabeli używanej
w byłych obozach: zielonym, różowym czy czarnym. Te barwy oznaczały
inne, defaworyzowane grupy, odpowiednio: profesjonalnych przestępców,
homoseksualistów oraz osoby aspołeczne. Wszystkie te grupy były
uwzględnione w projekcie monumentu, jednak po naciskach ze strony
Międzynarodowego Komitetu Dachau, artysta musiał je wyłączyć.
W rezultacie, projektant zdecydował się zostawić puste, trójkątne obręcze.
Taki gest zdaje się nabierać szczególnego znaczenia nie tylko w odniesieniu
do czasów, kiedy obóz koncentracyjny w Dachau wciąż funkcjonował, ale
także jako wyraz „uprzedzeń i limitów solidarności bardziej zorientowanych
politycznie ocalałych”.
Obok pomnika nie ma jednak żadnej informacji ani dodatkowej
tablicy, która informowałaby o brakujących kolorach. Co więcej, jak wynika
z kilkukrotnego doświadczenia zwiedzania Muzeum Miejsca Pamięci
z przewodnikiem lub przewodniczką, fakt wykluczenia tych trzech grup
112
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ofiar z inicjatywy mającej uczcić pamięć ofiar nazizmu, jaką stanowi
Międzynarodowy Pomnik, jest bardzo często pomijany. Także na terenie
Muzeum Miejsca Pamięci w Dachau nie ma żadnej informacji wyjaśniającej
nieobecność zielonego, różowego oraz czarnego trójkąta na płaskorzeźbie.
Co ciekawe, na stronie internetowej Muzeum - Miejsca Pamięci w Dachau
(niem. KZ-Gedenkstätte Dachau - Stiftung Bayerische Gedenkstätten) można
znaleźć informację (w dziale historia Muzeum) wyjaśniającą, że w latach
1975-1985 to właśnie tzw. „zapomniane ofiary” zyskały na znaczeniu
(ludność romska i Sinti, Świadkowie Jehowy oraz homoseksualiści)113.
Wydaje się jednak, że zainteresowanie to szybko straciło na ważności, a na
pewno nie zainicjowało żadnych działań, które miałyby na celu włączenie
tych grup ofiar nazizmu do Międzynarodowego Pomnika w Muzeum Miejscu Pamięci w Dachau.
Brak różowego trójkąta oraz informacji o braku jest także wyrazem
tego, jak polityka pamięci w odniesieniu do homoseksualnych ofiar nazizmu
zawiodła w uznaniu homoseksualistów jako niewinnych ofiar reżimu
nazistowskiego obok Żydów, Słowian, politycznych oponentów czy innych
prześladowanych grup w czasach II Wojny Światowej. Najbardziej
uderzającym przykładem takiej dyskryminacji może być fakt, że
prześladowani homoseksualiści nie zostali prawnie uznani za ofiary, co
więcej, po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych homoseksualiści nadal
uznawani byli za przestępców. Ta ostatnia kwestia jest wynikiem sytuacji
prawnej obowiązującej po II Wojnie Światowej, która w kontekście
homoseksualistów nie różniła się od tej z czasów rządów Hitlera. Taka
rzeczywistość prawna miała duży wpływ na podejście względem
113
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homoseksualistów, czyli na dyskryminowanie tej grupy nawet po wojnie
zarówno w Niemieckiej Republice Demokratycznej, jak i Federalnej
Republice Niemiec. Dlatego też, istotne jest przedstawienie pokrótce
prawnej sytuacji obu niemieckich krajów.
Prawna dyskryminacja osób homoseksualnych wyrażona była
w niesławnym paragrafie 175, który został wprowadzony przez Kodeks
Karny Cesarstwa Niemieckiego w 1871. W pierwotnej wersji paragraf
stwierdzał, że „nienaturalne utrzymywanie stosunków seksualnych”114
pomiędzy mężczyznami jest zakazane. W czasie reżimu nazistowskiego
paragraf 175 został rozwinięty i zostało wprowadzone nowe określenie tzw.
„sprośności”, które rozszerzało zasięg działania tego prawa od stosunku
seksualnego do wszelkich praktyk zachodzących pomiędzy mężczyznami,
jak choćby całowanie się czy pieszczenie. Co ważne, prawo dotyczyło tylko
mężczyzn,

pozostawiając

kwestie

stosunków

między

kobietami

nieuregulowane prawnie – tak też pozostało do końca obowiązywania tego
paragrafu.
Po wojnie uprzedzenia względem homoseksualistów wciąż były
głęboko zakorzenione w społeczeństwie, wciąż też utrzymywał się ich obraz
jako tzw. „szkodzących społeczeństwu”, którzy nie biorą udziału w procesie
reprodukcji społeczeństwa.

Takie stereotypy wobec homoseksualistów

znalazły też wyraz w opinii sądów, gdy na przykład: „Sąd Najwyższy
Berlina stwierdził, że Paragraf 175a nie zawiera115 <<treści typowo
nazistowskiej>>”116 oraz że przepis ten odpowiada za „progresywną ideę

114
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wyrażającą się w obronie seksualnej integralności i przez to zdrowego
rozwoju młodzieży”117. Prześladowania homoseksualistów po II wojnie
światowej osiągnęły swój szczyt w 1959 roku, kiedy to liczba zgłoszonych
przypadków homoseksualizmu wzrosła do 8737, co odpowiadało liczbie
z roku 1938118.
Paragraf 175 obowiązywał we Wschodnich Niemczech do 1968 roku,
a w Niemczech Zachodnich rok dłużej. Zniesienie tego paragrafu nie
zakończyło jednak prawnej dyskryminacji homoseksualistów, jako że
również w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych „organizacje
polityczne homoseksualnych mężczyzn i kobiet były nielegalne, a publikacja
gejowskich i lesbijskich czasopism jest niedozwolona”119.
Inną ilustracją dyskryminacyjnego podejścia w stosunku do
homoseksualnych ofiar terroru nazistowskiego była haniebna nota Stasi,
wydana w odpowiedzi na próbę upamiętnienia ofiar różowego trójkąta w
ceremoniach w Miejscach Pamięci w Ravensbrück i Sachsenhausen w 1984
roku. Nota ta stwierdzała: „Przywództwo komitetu [Komitetu Oporu
Antyfasztowskich

Bojowników

w

NRD]

jest

odpowiedzialne

za

zorganizowanie spraw w sposób, by nie pojawiły się żadne specjalne
problemy z homoseksualistami w obozach koncentracyjnych. Wiele
homoseksualistów było kryminalistami, a liczba tych (homoseksualistów)
zamordowanych jest bardzo niska w porównaniu z całkowitą liczbą
zamordowanych”120. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na
oficjalne podejście obu krajów niemieckich do homoseksualistów i uznania
117
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ich za ofiary nazistowskiego reżimu jest brak jakiejkolwiek większej debaty
na ten temat w powojennej rzeczywistości tych dwóch państw. Takie
podejście przyjęły też władze Muzeum - Miejsca Pamięci w Dachau.
Niemniej

jednak,

po

zniesieniu

paragrafu

175

pod

koniec

lat

sześćdziesiątych, dekadę później pojawił się ruch społeczny domagający się
oficjalnego uznania homoseksualnych ofiar nazistowskiego reżimu. Próby
grup homoseksualnych dążących do oficjalnego uhonorowania więźniów
z różowym trójkątem stanęły w obliczu wielu przeszkód. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wiele z tych grup chciało uczestniczyć
w

różnych

wydarzeniach

upamiętniających

Holokaust,

jednak

w zdecydowanej większości przypadków spotkały się z silnym sprzeciwem
ze strony reszty uczestników lub po prostu z zakazem uczestnictwa121. Co
więcej, homoseksualistom prześladowanym przez nazistów odmówiono
także wypłacenia odszkodowań. W 1979 roku, poseł z ramienia SPD, Hajo
Hoffman, wystosował oficjalne zapytanie do rządu RFN w tym zakresie.
Rząd odpowiedział, ze prawo do odszkodowań przysługuje tylko tym
osobom, które były prześladowane jako polityczni opozycjoniści lub
opozycjonistki lub ze względu na ich rasę, wyznanie lub ideologię. Ponadto,
rząd wyraźnie stwierdził, że prawo to nie przysługuje osobom, które były
wysłane do obozów koncentracyjnych, dlatego że były homoseksualistami.
Osoby homoseksualne mogły się co prawda ubiegać o odszkodowania na
podstawie ustawy o ogólnych następstwach wojny (niem. Allgemeine
Kriegsfolgengesetz), jednak tylko do 1959 roku122. Dopiero w 2002 roku,
121

K. Müller, Gedenken und Verachtung. Zum gesellschaftlichen Umgang mit der
nationalsozialistischen Homosexuellenverfolgung, [w:] Homophobie und Devianz.
Weibliche und männliche Homose ualität im Nationalsozialismus, red. I. Eschebach, Berlin
2012, s. 128.
122
T. Bastian, Homosexuelle im Dritten Reich: Geschichte einer Verfolgung, Munic 2000, s.
94.

108

niższa izba niemieckiego Parlamentu – Bundestag zatwierdziła oficjalne
przeprosiny, które oczyściły i zrehabilitowały imię homoseksualistów
skazanych za czasów nazistowskich123.
W ostatniej dekadzie, pojawił się jednak obiecujący dialog pomiędzy
grupami

reprezentującymi

homoseksualistów

a

stowarzyszeniami

skupiającymi byłych więźniów czy lokalne władze. Tendencja ta widoczna
była także w badaniach prowadzonych przez wiele muzeów oraz ośrodków
dokumentacyjnych nad Narodowym Socjalizmem i zwróceniem uwagi na
tzw. „zapomniane ofiary”. Spowodowane było to też, m.in. odejściem od
powszechnej interpretacji polityki pamięci skupiającej się na kolektywnym
losie ofiar a zwróceniem ku historiom mówionym oraz narracjom
konkretnych osób, które zaczęły rzucać nowe światło na indywidualne
historie, w tym między innymi mężczyzn, którzy zostali zatrzymani ze
względu na ich orientację seksualną, jak np. Rudolfa Brazdy, Pierre’a Seela
i Heinza Dörmera.
Taka zmiana w polityce pamięci znalazła też wyraz w wielu
kamieniach pamięci, które pojawiły się na terenie byłych obozów
koncentracyjnych, a które zadedykowane zostały pamięci homoseksualnych
ofiar nazizmu. Do tej pory pojawiło się sześć takich kamieni, w byłych
obozach w: Mauthausen (1984), Neuengamme (1985), Sachsenhausen
(1992), Buchenwaldzie (2002), Risiera San Sabba oraz w Trieście (2005).
Szósty postawiono w Dachau w 1985 roku, jednak po obiekcjach ze strony
Międzynarodowego Komitetu Dachau dwa lata później prowizorycznie
ustawiony w obrębie Protestanckiego Kościoła Pojednania. Zaś od 1995
znajduje się w Pokoju Pamięci Muzeum w Dachau. Oprócz tego, powstało
także kilka pomników poza terenami byłych obozów koncentracyjnych,
123
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z których pierwszy został zainstalowany w Amsterdamie w 1987 roku,
następnie na placu Nollendorf w Berlinie (1989), w Bolonii (1990), Hadze
(1993), Frankfurcie (1994), Kolonii (1995), Anchorage w Alasce (1999),
San Francisco (1999), Rzymie (2000), Sydney (2001), w Centrum
Holokaustu w Laxton w Wielkiej Brytanii (2005), w Montevideo
w Urugwaju (2005), Wiedniu (2007), Berlinie (2008), Barcelonie (2011)124,
Norymberdze (2013) oraz ostatni w Tel Avivie (2014)125. Wiele z tych
pomników czy kamieni pamięci wykorzystuje różowy trójkąt jako symbol
homoseksualnych ofiar nazizmu.

Podsumowanie
Brak różowego trójkąta na Międzynarodowym Pomniku w Miejscu
Pamięci w Dachau bardzo adekwatnie wyraża niemiecką politykę pamięci
wobec homoseksualnych ofiar nazizmu. Ofiarom tym nie tylko odmówiono
jakiekolwiek uznania w czasach powojennych, ale musiały one także
zmierzyć się z ciągłą dyskryminacją opierającą się na paragrafie 175. Akt
wykluczenia różowego trójkąta z płaskorzeźby Nandora Glida pokazuje
symboliczne wykluczenie ofiar homoseksualnych (razem z innymi grupami
jak, m.in. ludnością romską i Sinti) z oficjalnego nurtu polityki pamięci, na
którą duży wpływ miały państwowe i lokalne władze niemieckie,
Międzynarodowy Komitet Dachau, komitety więźniów innych obozów
koncentracyjnych oraz instytucje historyczne. Grupom reprezentującym
homoseksualistów odmawiano jakiegokolwiek wpływu, a przez długi czas
nawet
124

dostępu

do

oficjalnych

inicjatyw

upamiętniających

ofiary
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i zakazywano im uczestnictwa w tych wydarzeniach. W ostatnich latach
zauważalne jest jednak pewne ocieplenie tych relacji, a grupy zajmujące się
historią i sytuacją homoseksualnych ofiar zdobywają większy wpływ
i uznanie w sferze publicznej. Jest to pewien krok na przód, ważny dla 100
tysięcy mężczyzn zaaresztowanych w latach 1933-1945 pod zarzutem
homoseksualizmu. Połowa z nich została skazana, około 5-15 tysięcy
osadzona w obozach koncentracyjnych. W ten sposób mężczyźni ci objęci
zostają polityką pamięci i wracają do przestrzeni publicznej.
W 2014 roku, Muzeum Miejsca Pamięci w Dachau, które w dużej
mierze

prowadzone

odpowiedzialny

za

jest

przez

utrzymanie

Międzynarodowy
i

zarządzanie

Komitet

Dachau

byłym

obozem

koncentracyjnym, ma szansę na podjęcie inicjatywy związanej z brakiem
różowego trójkąta (także czarnego i zielonego) na Międzynarodowym
Pomniku, jako że w w tym roku planowane jest otwarcie wystawy na temat
projektu i pomnika autorstwa Nandora Glida. Wówczas to oficjalne
zrehabilitowanie homoseksualnych ofiar nazizmu znalazłoby symboliczny
wymiar

w

Miejscu

Pamięci

pierwszego

obozu

koncentracyjnego

stworzonego przez narodowych socjalistów.
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Karina Miłkow
Dachau jako modelowy obóz
koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy

w

strategii

rozwoju

obozów

Obozy koncentracyjne stanowiły integralną część reżimu narodowosocjalistycznego. Władze Trzeciej Rzeszy utworzyły je na terenie całego
kraju,

by rozwiązać

problem przeciwników systemu

totalitarnego,

oskarżonych o wrogą działalność przeciwko państwu126.
Już w pierwszej połowie lat trzydziestych na mocy decyzji władz
różnego szczebla powstawały obozy koncentracyjne, do których mieli trafiać
wrogowie polityczni Trzeciej Rzeszy – komuniści, socjaliści, liberałowie
i inne osoby o poglądach lewicowych. W marcu 1933 roku powstał obóz
koncentracyjny w Dachau, który miał być obozem modelowym i przykładem
dla obozów mających powstać w przyszłości127.
Trzy dni przed oficjalnym otwarciem obozu w Dachau, Himmler,
pełniący funkcję komisarycznego prezydenta policji w Monachium, złożył
oświadczenie prasowe:
Obóz może pomieścić 5000 osób. Zostaną w nim
umieszczeni działacze komunistyczni i, na ile to będzie konieczne,
przywódcy marksistowscy organizacji Reichsbanner, zagrażający
bezpieczeństwu państwa, gdy aparat państwowy będzie przeciążony
i zaniecha więzienia poszczególnych działaczy komunistycznych.
(…) Podejmiemy te kroki, bez względu na drobne skrupuły,
w przekonaniu, że tym sposobem działamy w kierunku uspokojenia
narodu i zgodnie z jego odczuciami128.
126
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Obóz koncentracyjny w Dachau był także wykorzystywany dla celów
propagandowych. Publikowane zdjęcia z Dachau przedstawiały m.in.
więźniów ustawionych w niemal wojskowym szyku. Celem było
zademonstrowanie panującej tu rzekomo dyscypliny i porządku. Opinii
publicznej sugerowano, że obozy koncentracyjne są miejscem resocjalizacji.
Naziści starali się przekonać społeczeństwo, że istnienie obozów jest
konieczne dla dobra obywateli, a więźniowie opuszczający obóz stawali się
pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Nie podawano żadnych
informacji o stosowanych tam torturach i dokonywanych morderstwach 129.
Wszystko to miało także na celu ukazanie, że na terenie Trzeciej Rzeszy
władze organizowały sprawny system kontroli. Zanim obozy rozpoczęły
swoje funkcjonowanie, Niemcy obserwowali i doświadczali działań różnych
bojówek SA czy SS, które rozproszone

znęcały się fizycznie nad

przeciwnikami politycznymi. Obozy miały symbolizować pozytywne
zmiany.

Zamiast ulicznych burd, porządek społeczny był regulowany

systemem penitencjarnym. W początkowej fazie istnienia obozów,

ich

funkcjonowanie nie opierało się na precyzyjnym systemie zasad, niemniej
jednak opinia publiczna miała odnosić takie wrażenie130.
Do maja 1933 roku obóz znajdował się pod zarządem Landespolizei
(Lapo), czyli Policji Krajowej. Dachau nie od początku podlegał SS.
Pierwszy transport liczący 60. więźniów przybył do obozu już 25 marca.
Następnie z rozkazu bawarskiego ministra spraw wewnętrznych Gauleitera
Wagnera, w okresie między 25 marca i 22 kwietnia, do Dachau mieli zostać
przetransportowani więźniowie polityczni aresztowani w dniu 9 marca.
Sytuacja więźniów pod nadzorem Lapo była diametralnie inna od tej, która
129
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nastąpiła po przejęciu obozu przez SS. Nie odnotowano żadnych skarg na
nieodpowiednie traktowanie więźniów przez Lapo.

Brakuje dowodów

wskazujących na próby znęcania się fizycznego czy psychicznego. Ta
sytuacja nie trwała długo, bowiem w maju Dachau zostało przejęte przez SS,
a zwiastunem nadchodzących zmian była skierowana do SSmanów
przemowa przejmującego obóz von Malsena-Ponickau:
Przekazuję wam więźniów, przestępców, którzy podczas
walki bili naszych najlepszych ludzi. Są to świnie i macie ich
traktować jak świnie. Jeśli jest wśród was ktoś, kto nie może patrzeć
na krew, niech wystąpi natychmiast na lewo. Niech wystąpią też
wszyscy, którzy uważają, że są to ludzie tacy sami jak my! 131.

Na początku swojego istnienia obóz w Dachau nie działał na
podstawie odrębnych przepisów, a kary tam stosowane nie były prawnie
usankcjonowane. Było to powodem konfliktów z orzecznictwem sądowym.
Wszczęto kilka postępowań przeciw członkom załogi. Część prób została
udaremniona przez Himmlera i Röhma. „Brak wspomnianych wcześniej
regulacji nadal jednak powodował problemy. Sytuacja zmieniła się wraz
z objęciem dowództwa przez nowego komendanta Theodora Eicke”132.
„1 września 1933 roku
w tym m.in.,

wprowadził on regulamin kar dyscyplinarnych,

karę chłosty, a także karę śmierci.

Ta ostatnia była

przewidziana dla tych, którzy byli oskarżeni o spiskowanie, podżeganie do
buntu oraz rozpowszechnianie informacji o rzeczywistej sytuacji panującej
w obozie”133.

131
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Po wydarzeniach Nocy Długich Noży SS uniezależniło się od SA co
pozwoliło Reichsführerowi SS Heinrichowi Himmlerowi scentralizować
administrację obozów koncentracyjnych. Zadanie to Himmler powierzył
Theodorowi Eicke, który był komendantem Dachau do czerwca 1933 roku.
Eicke pełnił również funkcję Inspektora Obozów Koncentracyjnych
(Inspekteur der Konzentrationslager), który był odpowiedzialny za więźnia
od momentu jego przybycia do obozu aż do momentu jego śmierci lub
zwolnienia134.
Eicke pełnił funkcję Inspektora do 1939 roku, kiedy został zastąpiony
przez Richarda Gluecksa, który pozostał na tym stanowisku do końca wojny.
Od 1934 roku Inspektor Obozów Koncentracyjnych podlegał Głównemu
Urzędowi SS. W 1939 roku został przejęty przez Główny Urząd SS. Trzy
lata później podlegał już WVHA, czyli Głównemu Urzędowi Gospodarki
i Administracji SS. Ostatnia zmiana wynikała z rosnących potrzeb
niemieckiej gospodarki wojennej. Himmler postanowił wykorzystać pracę
więźniów, by zintensyfikować produkcję dla celów wojennych135.
Więźniowie byli często w obozie poddawani różnym torturom, które
nierzadko kończyły się śmiercią. W raporcie dotyczącym zgonu,
wskazywano na

wypadek, samobójstwo, śmierć w wyniku choroby,

niedyspozycje zdrowotnych (jak np. „słabe serce” czy „zatrzymanie krążenia
krwi”) czy zastrzelenie podczas próby ucieczki jako przyczynę śmierci.
Każdy śmiertelny przypadek musiał być zgłaszany policji bezpieczeństwa
(Sipo)136.
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W niecałe dwa lata po objęciu władzy przez nazistów SS stało się
wyłącznym zarządcą systemu obozów koncentracyjnych. Z kolei od 1938
roku, a de facto od momentu połączenia gestapo i kripo, czyli 1936 roku,
sipo miała wyłączność na wydawanie rozkazów oraz dokonywanie
aresztowań, zwolnień, egzekucji, czy na stosowanie innych form karania137.
W 1933 roku Eicke, już jako komendant Dachau, stworzył procedury
organizacyjne i administracyjne funkcjonowania obozu koncentracyjnego,
jak też system ich ochrony. Wydał też regulacje dotyczące obowiązków
straży oraz więźniów obozu. Pozwalały na to jego kompetencje wynikające
z zajmowanego stanowiska Inspektora Obozów Koncentracyjnych138. Za
jego rządów dokonała się jeszcze jedna istotna zmiana. Obóz w Dachau
zaczął pełnić ważną rolę gospodarczą dla potrzeb SS. Z jednej strony obóz
w Dachau był skutecznym narzędziem w walce z ideologicznymi czy
politycznymi przeciwnikami reżimu, a z drugiej strony źródłem taniej siły
roboczej dla potrzeb gospodarczych. To przyczyniło się w sposób istotny do
rozbudowy sieci obozów koncentracyjnych na terenie całych Niemiec.
Personel obozu składał się z załogi i oddziału ochronnego. Do załogi
należeli: komendant oraz jego osobisty personel, oficer Sipo oraz asystent do
prowadzenia akt więźniów, komendant aresztu wraz ze swoją załogą (oficer
przydzielający do pracy, oficer apelowy i

Blockführer), personel

administracyjny odpowiedzialny za sprawy fiskalne i zaopatrzeniowe, lekarz
obozowy zatrudniany przez SS w asyście dwóch oficerów sanitarnych oraz
sanitariuszy139.
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Struktura, która sprawdziła się w połowie lat trzydziestych w obozie
w Dachau została później rozpowszechniona w całym systemie obozów
koncentracyjnych. Przejęto system procedur oraz kar stosowanych
w Dachau140. Także personel zdobywający doświadczenia w „szkole
przemocy” w Dachau służył później w nowo powstałych obozach. Do
Dachau trafiali też na okres próbny SSmani, którzy aspirowali na wyższe
stanowisko w swoim obozie. Wysyłano tutaj także tych, którzy nie spełniali
w dostatecznym stopniu oczekiwań swoich przełożonych w innych obozach.
Tam oceniano czy dany SSman ma stosowne predyspozycje i może pozostać
na służbie w systemie obozów koncentracyjnych141.
Na początku w Dachau służyli funkcjonariusze wywodzący się
w dużej mierze z niższej oraz średniej klasy. Były to osoby przeważnie
młode, około 25 roku życia. Zgodnie z relacjami były to osoby
nieposiadające „odpowiednich” kompetencji, niektórzy z nich nie potrafili
nawet obchodzić się z bronią. Brakowało im również

umiejętności

organizacyjnych142.
W

Dachau

wypracowywano

stopniowo

zasady

traktowania

więźniów. Wobec osób postrzeganych jako politycznych lub rasowych
wrogów Rzeszy, Gestapo stosowało tzw. areszt ochronny (Schutzhaft).
Wydanie rozkazu aresztu ochronnego uzasadniało zesłanie do obozu bardzo
szeroko pojętych grup społecznych, w tym przede wszystkim Żydów,
komunistów, masonów, liberałów, socjaldemokratów, duchownych, a także

140

Ibidem.
D. Riedel, A `Political Soldier` and `Practitioner of Violence`: The Dachau
Concentration Camp Commandant Hans Loritz, Journal of Contemporary “History”,2010,
Vol. 45(3), s. 564-565.
142
Ch. Dillon, `We`ll Meet Again in Dachau`: The Early Dachau SS and the Narrative of
Civil War, ”Journal of Contemporary History”, 2010, vol. 45(3), s. 550-551, B. Behning, op.
cit., s. 24.
141

119

członków ruchów opozycyjnych oraz wielu innych prawdziwych lub
domniemanych wrogów państwa. Rozkaz taki nie podlegał pod nadzór
sądowy, dlatego też był właściwie całkowicie nieograniczony. Stąd też
liczba więźniów wzrastała bardzo szybko. Liczba „ofiar” tego rozkazu
w samej Bawarii wyniosła 4 152 osoby, z czego ponad połowa (2 200)
trafiło do Dachau. Około 6 miesięcy później, aresztowi ochronnemu
poddano już 16 409 osób. Osoby umieszczone w obozie na podstawie tego
rozkazu były wyjątkowo brutalnie traktowane143.
Więźniami oskarżonymi o zachowania aspołeczne bądź przestępstwa
kryminalne (ale nie na tle politycznym) zajmowała się z kolei Policja
Kryminalna (Kripo). Osoby takie były obejmowane tzw. aresztem
prewencyjnym

(Vorbeugungshaft). Nakaz

aresztu

był

przeważnie

wydawany nie na podstawie dowodów świadczących o popełnieniu
przestępstwa, a w oparciu o przesłanki rasowe i uprzedzenia społeczne. Stąd
też najczęściej stosowano go wobec Romów, wtórnych przestępców
kryminalnych czy homoseksualistów. Okres pozbawienia wolności na
podstawie tego nakazu mógł być przedłużany w sposób nieograniczony,
a po wybuchu wojny Himmler zabronił całkowicie zwolnień z obozów
koncentracyjnych przez cały okres jej trwania144.
Podboje Trzeciej Rzeszy w latach 1938-1939 spowodowały wzrost
liczby osób uznanych za wrogów politycznych czy osoby aspołeczne, co
z kolei stwarzało potrzebę utworzenia nowych obozów koncentracyjnych.
Do czasu wybuchu II Wojny Światowej na terenie tzw. Rzeszy
Wielkoniemieckiej istniało już sześć obozów koncentracyjnych: utworzony
w 1933 roku obóz koncentracyjny w Dachau, w Sachsenhausen (1936),
143
144

R. Gerwarth, op. cit., s. 119-120.
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007387 (dostęp 15.11.2013).

120

Buchenwaldzie (1937), Flossenbürg (1938), Mauthausen (1938) oraz
kobiecy obóz w Ravensbrück (1939). Ten ostatni powstał po rozwiązaniu
obozu w Lichtenburg145.
Zasadniczo w funkcjonowaniu systemu obozów koncentracyjnych
wyróżnić można cztery główne etapy. Pierwszy etap to centralizacja systemu
obozów koncentracyjnych dokonana przez Theodora Eicke w 1934 roku.
W trakcie drugiego etapu (lata: 1936-1937) nastąpiła stabilizacja systemu
stałych obozów. Przygotowania do wojny przyczyniły się do dalszego
rozrastania się systemu obozów koncentracyjnych. Etap ten trwał aż do
wybuchu wojny w 1939 roku. Ostatni etap nastąpił po 1942 roku.
i charakteryzował się ludobójstwem oraz wykorzystywaniem więźniów jako
przymusowych robotników146.
Dachau stanowił pierwowzór dla następców kolejnych obozów
koncentracyjnych.

Był

również

najdłużej

istniejącym

obozem

koncentracyjnym, a także najważniejszym spośród najstarszych obozów.
Tam uczyła się załoga SS rozsyłana później do innych obozów przez
następnych 12 lat147. Dlatego też Dachau nie był jedynie miejscem
przetrzymywania. Był również ośrodkiem szkoleniowym, w którym
przygotowywano młodych adeptów z SS do pełnienia służby w systemie
obozów koncentracyjnych. SSmani zdobywali tam potrzebne doświadczenie
i praktykę, jak też wiedzę teoretyczną148. Znaczenie Dachau oraz jego wpływ
na inne obozy rosły stopniowo w latach trzydziestych. Było to głównie
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spowodowane wzrostem liczby więźniów, do których dołączyły teraz nowe
grupy społeczne149.
Wśród pierwszych szeregowych członków załogi znajdowało się
trzech przyszłych komendantów w większości nie istniejących jeszcze wtedy
obozów. Należeli do nich: Richard Baer przyszły komendant Auschwitz,
Max

Koegel,

który

w

przyszłości

objął

stanowisko

komendanta

w Ravensbrück, Majdanku i Flossenbürg oraz Martin Weiss późniejszy
komendant Neuengamme, Majdanka i Dachau. Pośród ówczesnej załogi
Dachau znaleźli się także przyszli Lagerführerzy: Friedrich Rupert (Dachau),
Wolfgang

Seuss

(Natzweiler),

Anthon

Thumann

(Gross-Rosen

i Neuengamme) oraz Johann Schwarzhuber, Franz Hössler i Vincenz
Schöttl150.
W kwietniu 1936 roku w Dachau znajdowało się 1 712 więźniów.
Już dwa lata później, w wyniku aneksji Austrii oraz niemieckiego marszu na
Kraj Sudecki liczba ta się podwoiła. Dodatkowo, około 10 tys. Żydów było
czasowo przetrzymywanych w Dachau po wydarzeniach kryształowej nocy.
Wraz ze wzrostem liczby więźniów gwałtownie pogarszały się warunki
w obozie. Więźniowie byli torturowani oraz zmuszani do morderczej pracy
przy rozbudowie obozu. Przemoc nasiliła się jeszcze bardziej po tym, jak
komendant obozu Hans Loritz rozkazał załodze zaostrzenie kar i tortur,
zwłaszcza wobec Żydów151.
Kilka czynników kształtowało warunki panujące w obozie.
Decydujący wpływ miał komendant obozu, jego administracja oraz załoga
strażnicza. Zazwyczaj więźniowie byli lepiej traktowani, jeśli funkcyjnym
był np. więzień polityczny, a nie kryminalny. W późniejszych latach, po
149
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wybuchu wojny warunki były uzależnione także od sytuacji panującej na
froncie. Najwięcej jednak do powiedzenia miał komendant, który podlegał
bezpośrednio pod Inspektora Obozów Koncentracyjnych. To właśnie on
decydował o losie więźniów i wpływał na zachowania załogi. Był on
właściwie odpowiedzialny za wszystko co działo się w obozie, za transporty,
za stosowane kary, wyżywienie, opiekę lekarską oraz za wyroki śmierci. Co
więcej, wg autora książki Niemieckie obozy koncentracyjne oraz ich filie
Berlin przyznawał dodatki do wynagrodzeń komendantom, którzy
wykazywali się wyjątkową brutalnością, a w ich obozach panował wysoki
wskaźnik śmiertelności152.
Skutkiem rozbudowy obozu był wzrost liczby zgonów w wyniku
wyczerpania. Zjawisko to przypadło na lata 1937-1938, gdy więźniowie byli
wyjątkowo eksploatowani jako siła robocza. Był to także czas, w którym
powstały tzw. kompanie odosobnienia (Isolationskompanie). Członkowie
tych kompanii byli wyjątkowo wyczerpani przez swoją ciężką pracę najczęściej w kopalniach żwiru153. Za rządów Loritza zaznaczył się przełom
w traktowaniu więźniów. Koncepcja wychowania powoli zanikała, ustępując
teraz

miejsca

nagminnemu

wykorzystywaniu

i

absolutnemu

podporządkowaniu154.
Dachau nie był w tym czasie odosobnionym przypadkiem
pogorszenia sposobu traktowania więźniów. Po 1938 roku więźniów
sytuacja ta miała miejsce również w takich obozach jak Buchenwald czy
Sachsenhausen.
Wśród załogi oraz komendantów obozów panowało ogólne
przeświadczenie o tym, iż przemoc jest najlepszym wyjściem, sposobem
152

J. Kosiński, op. cit., s. 50.
B. Behning, op. cit., s. 54.
154
Ibidem, s. 58.
153

123

kontroli i resocjalizacji więźniów. W większości byli oni przeświadczeni
o tym, że są obrońcami swojego narodu i walczą nie tylko z przeciwnikami
politycznymi uważanymi za wrogów państwa. Wierzyli, że biorą udział
w dużo ważniejszej walce, o rasową jedność narodu. Takie również były
oczekiwania wobec załogi, od strażników oczekiwano twardości. Czasem
nawet dopuszczano się różnego rodzaju manipulacji w celu nakłonienia
SSmanów do torturowania więźniów. Np. mówiono im, że więźniowie,
którymi mieli się zająć stwarzają niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, albo
że są sabotażystami. SSmani byli nakłaniani do torturowania takich osób, co
było tłumaczone tym, że nie zasługują oni na współczucie155. Oczekiwania
były zresztą bardzo jasno wyrażone i sprecyzowane. Eicke zamieścił swoje
oczekiwania wobec załogi w jednym ze swoich zarządzeń:
Każdy odruch litości jest słabością wobec wrogów państwa,
który natychmiast zostałby przez nich wykorzystany dla
własnych celów. Każde współczucie dla wrogów państwa nie
jest godne esesmana156.

Brutalność była poszukiwaną cechą wśród kandydatów na członków
załogi obozów koncentracyjnych. Jednak nie jedyną. Pewnego razu
zadecydowano o zwolnieniu jednego z SSmanów z powodu jego zbyt niskiej
inteligencji, którego jednak później przywrócono na stanowisko ze względu
na brak wystarczającej ilości odpowiednich kandydatów. Komendanci
zdawali się postrzegać więźniów jako rzeczywiste zagrożenie oraz wrogów
narodu. SSmani zaczęli coraz częściej postrzegać siebie jako żołnierzy
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politycznych, którzy stoją ponad prawem. To prowadziło do tego, że
więźniowie w obozach nie mieli właściwie żadnych praw157.
Na początku istnienia Dachau szef Służby Bezpieczeństwa (SD)
Reinhard Heydrich, który w bardzo dużym stopniu decydował o tym kogo
należy umieścić w obozie postanowił ukrócić nieco brutalne ekscesy
w obozach. W 1934 roku we wrześniu zaapelował do swoich podwładnych
pouczając ich, iż surowość jest konieczna, ale nadmierna brutalność nie jest
pożądana, nie jest też godna SSmana. Oczywiście Heydrichem nie kierowała
empatia ani dobro więźniów. Chodziło o zachowanie dobrej twarzy SS
i policji oraz o stworzenie pozoru panujących zasad i dyscypliny. Obywatele
mieli czuć przed tymi organizacjami respekt. Dla tych, którzy mieli coś na
sumieniu miało być to przestrogą, jednak ci, którzy nie działali przeciw
reżimowi mieli czuć się bezpieczni158.
Terror był przemyślaną taktyką nazistów stosowaną nie tylko
w obozach koncentracyjnych, ale także i poza nimi. Był jednym z narzędzi
władzy narodowych socjalistów. Przemoc była częścią tej ideologii,
a ideologia usprawiedliwiała wszelkie zbrodnie. Brutalność i brak skrupułów
były pożądane, a współczucie było uważane za słabość. Wykorzystywano to
jednak nie tylko wobec więźniów. Ponieważ takie zachowania były dobrze
postrzegane przez władze, wykorzystywano to również do awansów
i zdobywania większej władzy159.
Nie można było jednak pozwolić na to, by w krajach sąsiednich
Żydzi, komuniści, liberałowie, Romowie i mniejszości seksualne żyli
swobodnie i krytykowali politykę Trzeciej Rzeszy. Naziści pragnęli oczyścić
całą Europę, a nawet świat z takich „wrogich elementów”. Zaczął się tzw.
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Drang nach Osten i wkrótce wrogie Trzeciej Rzeszy elementy z krajów
europejskich zaczęły zasilać zarówno obozy na terenie Niemiec, jak też
nowo powstałe obozy na terenie krajów okupowanych.
Wojna przyniosła zmiany w obozach koncentracyjnych. Inwazje
Trzeciej Rzeszy sprowadziły do obozów Polaków oraz Rosjan, a także
Żydów z najechanych i okupowanych krajów. Po roku 1942 WVHA zaczął
wypełniać obozy zagranicznymi pracownikami, którzy ciężko pracowali na
potrzeby gospodarki Trzeciej Rzeszy. Byli oni zatrudniani w niemieckim
rolnictwie, a także fabrykach czy kopalniach160. Wybuch wojny wyznaczył
również dalszy kierunek polityki w obozach koncentracyjnych, która uległa
wtedy znacznej radykalizacji. Zwiększyła się liczba więźniów, a także liczba
egzekucji. Wzrosła też ogólna liczba zgonów wśród więźniów, zaczęto
zabijać osoby niezdolne do pracy. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej
po niemieckim ataku na ZSRR. Do obozów zaczęli trafiać radzieccy
komisarze polityczni, intelektualiści radzieccy, jeńcy wojenni oraz
zamieszkujący tamte tereny Żydzi161.
Nie da się porównać warunków pierwszych obozów powstałych
przed wojną do warunków jakie panowały w obozach po 1942 roku, gdzie
na porządku dziennym była przymusowa praca, wyniszczenie czy zagłada.
Jednak

korzenie

późniejszej

radykalizacji

sięgały

właśnie

tych

przedwojennych obozów, takich jak Dachau. To komendanci Dachau tacy,
jak Eicke czy Loritz szkolili tych, którzy byli komendantami podczas wojny,
przekazując im swoje radykalne przekonania. To ich działania stanowiły
późniejszą składową i realizację nazistowskiej polityki zagłady162.
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Agata Podosek
Duchowni na tle obozu terroru w Dachau
Tu, w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem,
Co drugi z więzionych tu księży Polskich złożył ofiarę życia.
Ich Świętą pamięć czczą Księża Polacy – Współwięźniowie
(napis zamieszczony na tablicy zawieszonej na obozowej kaplicy Lęku Chrystusa w KL Dachau)

W 1933 roku powstał obóz koncentracyjny w Dachau, jako pierwsze
takie miejsce kaźni na terenie Niemiec, stał się wzorem dla innych obozów.
Ulokowany został na peryferiach Dachau, w pobliżu około 15 km na
północny-zachód od Monachium. Miejsce to, charakteryzowało się
niesprzyjającymi

warunkami

klimatycznymi,

bagnistym,

podmokłym

terenem, o niezdrowym, górskim i wilgotnym powietrzu. Przeznaczone było
głównie dla więźniów politycznych, którzy byli przeciwnikami reżimu
hitlerowskiego oraz dla więźniów z krajów okupowanych, znalazła się też
w obozie grupa 43 profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na obóz
składały się również podobozy i miejsca przymusowej pracy rozproszone po
całych Niemczech. Liczba podobozów wynosiła około 130, a w 1944 roku,
dla dopełnienia, utworzono tam obóz kobiecy. W Dachau zginęło bardzo
wielu polskich księży. Od 1938 roku obóz był miejscem szkoleń dla
członków załóg innych obozów koncentracyjnych, znajdujących się na
terenie Niemiec i poza ich granicami. Celem jaki przyświecał powstaniu
obozu była próba pozbycia się elit politycznych, mogących zagrozić rządom
nazistów. Ten cel starano się osiągnąć m.in. poprzez tortury, morderczą
pracę, eksperymenty medyczne, głód oraz złe warunki klimatyczne
i pogodowe.
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Obóz koncentracyjny w Dachau był głównym obozem, do którego
zsyłano przedstawicieli elity, duchowieństwa. Umieszczano w nim
duchownych

z

Kościołów

chrześcijańskich,

w

tym

katolickich,

protestanckich, prawosławnych. Jak oszacował Kościół katolicki w obozie
przebywało łącznie 2 794 zakonników, biskupów, diakonów oraz księży,
w tym znaczna większość (1 773) pochodziła z Polski. Z tej liczby około 868
polskich duchownych poniosło śmierć. Jan Paweł II ogłosił wielu z nich
błogosławionymi. „Łączę się w modlitwie z Księżmi, byłymi więźniami
obozu koncentracyjnego w Dachau. Żadne słowo nie zdoła wyrazić pełni
cierpienia, poniżenia, bólu fizycznego i duchowej udręki, jakie stały się
Waszym udziałem. W czasie ucisku i poniżenia, w miejscu rozszalałego zła,
pozostaliście niezłomni i wierni. W otchłani okrucieństwa i nienawiści, tam
gdzie postanowiono zniszczyć biologicznie człowieka i podeptać jego
godność, trwaliście mężnie i heroicznie, jak zwiastunowie nowej cywilizacji,
opartej na prawdzie, dobru, szacunku do życia i sprawiedliwości”163 - mówił
Jan Paweł II w pięćdziesiątą rocznicę wyzwolenia obozu.
Niemcy pragnęli zniszczyć polską inteligencję oraz życie religijne na
terenie okupowanej Polski. Franciszek Korszyński uzasadnia te działania
w następujący sposób: „Pragnąc pokonaną Polskę zamienić jak najprędzej
w niemiecką prowincję, postanowił Hitler zniszczyć całą inteligencję polską
świecką i duchowną, spodziewając się, że prosty lud wtedy łatwo stanie się
pokornym

jego

sługą”164.

W

efekcie

zamykano

Kościoły

oraz

przeprowadzano masowe aresztowania polskich księży. W kwietniu i maju
1940 roku przybyły do Dachau pierwsze większe transporty z polskimi
duchownymi, a już w grudniu 1940 roku w obozie znalazło się około 2 720
163
164
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katolickich księży z wielu krajów. Stosowano wobec nich różnego rodzaju
represje. Pierwszym księdzem uwięzionym w Dachau był ks. Stanisław
Werenik.
Duchowni zajmowali w obozie głównie 28., 30. oraz 26. blok. Część
polskich księży przebywała również w blokach nr 16 i 18, gdzie mieszkali
wyłącznie Polacy, jednak liczba duchownych w tych blokach była bardzo
niewielka, gdyż obawiano się ich wpływu na świeckich więźniów. Obecność
kapłanów była bardzo ważna dla Polaków, czuli się oni dzięki niej pewniej,
mogli również korzystać z sakramentu pokuty i innej pomocy udzielanej
przez duszpasterzy. Praca w obozie była początkowo traktowana jako środek
dydaktyczny w myśl hasła umieszczonego już na bramie wejściowej, które
brzmiało: „Arbeit macht frei”. To hasło łączy obóz śmierci w Dachau
z obozem koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Później
praca stała się jednym z brutalnych sposobów wyniszczania i mordowania
ofiar. Duchowni pracowali głównie na tzw. plantażach. Praca na plantacji
była w obozie jedną z najcięższych ze względu na trudne górskie warunki
atmosferyczne, wysokie temperatury w lecie, czy śnieg i mróz w zimie.
Obowiązkiem polskich księży było również noszenie trzy razy dziennie do
stołu posiłków w bardzo ciężkich kotłach. Tych, którzy nie byli w stanie
sprostać zadaniu, bito i kopano. „W naszym obozie – wspominał ks.bp.
Franciszek Korszyński (numer 22 546) – nie było zwierząt pociągowych,
musieli je więc zastąpić ludzie. Ludzi zaprzęgano do pługa przy usuwaniu
śniegu z obozu, do wozów, do bron przy uprawie roli, a nawet do wału
ugniatającego szosę. Jeszcze dziś żywo mam w pamięci obozowy obrazek
przedstawiający

budowę

szosy.

Kilku

czy

kilkunastu

więźniów

z wyciągniętymi szyjami, z wygiętymi w pałąk plecami ciągnie olbrzymi
ciężki wał, inni więźniowie pchają ten wał, a kapo im przygaduje. Wśród
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tych niewolników dwudziestego wieku widzę prawie samych księży
polskich. W świetle naszej religii praca jest czymś szlachetnym,
wartościowym, wzniosłym, ale kiedy jest ponad siły człowieka lub kiedy
wykonywana jest w nieodpowiednich warunkach – jest wielkim cierpieniem.
Tak było w Dachau z naszą pracą fizyczną”165.
Obóz

słynął

też

z

brutalnych

eksperymentów

medycznych

przeprowadzanych na więźniach. Były to między innymi: doświadczenia
malaryczne, chirurgiczne, nad tyfusem plamistym, nad ropawicą, nad
wątrobą, gruźlicą i wieloma innymi. Takimi doświadczeniami było
dotkniętych około 5 000 więźniów, przy czym około 2 000 z nich zmarło
wskutek

eksperymentów.

Doświadczeniami

dotknięci

byli

również

duchowni. Pomimo tego, iż każdy w obozie był traktowany jedynie jako
numer, bez jakiejkolwiek wartości, bez imienia, bez nazwiska, bez prawa do
humanitarnego traktowania, polscy kapłani zachowali godność człowieczą,
co w warunkach obozowych było bardzo trudne. Ludzie dopuszczali się tam
rzeczy, jakich w normalnych warunkach nigdy by się nie dopuścili (m.in.
kanibalizm). Duchowni wiedzieli bowiem o tym, iż muszą służyć innym
cierpiącym, wiedzieli, że muszą dawać świadectwo, wiedzieli, jak ważną
mają rolę do spełnienia, pomimo własnej nędzy w tej pogmatwanej
i koszmarnej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Bardzo silnie wśród
nich odznaczał się patriotyzm i tęsknota za ojczyzną. W swoich
wypowiedziach bardzo często mówią o sobie: my – Polacy. Utożsamiają się
z ukochaną Polską, mówią o swojej tęsknocie za krajem pochodzenia, czują
silną więź z ojczyzną. Gdy żaden z duchownych nie podpisał tzw. volkslisty,
spłynęły na
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wycieńczających ćwiczeń i marszów na głównym placu. Wielu z nich nie
uszło z życiem po tym odwecie.
Duchowni nie mogli jawnie odprawiać Mszy świętej, modlić się,
odmawiać brewiarza, czy mieć przy sobie jakichkolwiek przedmiotów kultu.
Zabroniona była również pomoc duchowna chorym i umierającym. Jednak
kapłani stosowali praktyki religijne w ukryciu. W obozie śmierci powstało
nawet seminarium duchowne na wzór studiów seminaryjnych prowadzonych
pewnego czasu w więzieniu lądzkim. Pomysł ten spotkał się z dużą
przychylnością alumnów. „Pozbawił nas Pan Jezus Mszy św. i jednocześnie
w duszach naszych budził gorące jej pragnienie, by nam pokazać, że nią żyć
mamy, że taka winna być postawa kapłana! Uniemożliwił nam Pan Jezus
normalne sprawowanie urzędu kapłańskiego, byśmy się nauczyli cenić go
należycie i chętnie służyli bliźnim. Jaka wzniosła i zbawienna, choć strasznie
bolesna nauka!”166 – pisze Korszyński.
Obóz słynął również z okrutnych kar, do których należały m.in.
godzina słupka oraz kara chłosty. Mimo tych surowych represji w swoich
wypowiedziach więźniowie stwierdzali „Duchowo czuliśmy się dobrze.
Traktowaliśmy wszelkie katusze jako dopust Boży i cierpiąc pragnęliśmy, by
stąd była chwała Boża, a pożytek dla Kościoła, Ojczyzny i dla nas
samych”167. Można by się dużo zastanawiać skąd tyle wiary, siły
i samozaparcia. Mieli oni swą wiarę – jedyną i niezapartą, którą pokładali
w Jezusie Chrystusie. Ciężko nie przywoływać świadectw osób, które
doświadczyły danych rzeczy na własnej skórze, gdyż te świadectwa są
najlepszym odzwierciedleniem, tego, co tak naprawdę się działo. Ojciec
Kajetan Stanisław Ambrożkiewicz powiedział:
166
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Egzekucje wykonywał kąpielowy w łaźni. Gdy przyszła kolej na nas,
rozpięliśmy koszule i każdy stanął pod wyznaczonym hakiem. Wszedłem na wysoki
stołek, który postawił pod moimi nogami kąpielowy. Dłonie złożyłem na plecach
zewnętrzną stroną do siebie. Gdy kąpielowy skrępowawszy je łańcuchem
w nadgarstku, podciągnął ręce do góry, ja z całych sił trzymałem je przy plecach, by
mieć potem trochę >>luzu<<… Kąpielowy zahaczył łańcuch o hak umieszczony
w suficie, a ja skoczyłem ze stołka delikatnie przed siebie. Kto się ociągał, temu
wyrywano go spod nóg. Czasami obecny przy wymierzaniu kary esesman okręcał
wiszącego na łańcuchu, aż do oporu, a potem go gwałtownie puszczał. Ból był tak
ogromny, iż powieszony wył i często popadał w omdlenie. Ja miałem wtedy 27 lat,
niecałe 60 kg wagi i wiele dumy młodego Polaka, który nie miał ochoty pokazać
wrogowi, że go boli… i wtedy esesmani kazali odprawić mi mszę św. Płynęły
spokojnie moje słowa łacińskie. Tylko od czasu do czasu rozpryskiwały się
dźwięcznie na posadzce krople potu ściekające z umęczonych czół i powieszonych
ciał

168

.

Tak Ambrożkiewicz opisuje sposób wykonywania jednej z „kar”.
Gdzie w tym wszystkim był Bóg? Dlaczego cierpieli i umierali
więźniowie? Czy za popełnione zbrodnie dostąpiła do nich sprawiedliwość?
Owszem część z nich była zbrodniarzami, a reszta? Dla esesmanów prawie
wszystko było przestępstwem. Wielu więźniów umierało bez rozprawy
sądowej, bez wyroków. W obozie ciężko było dostrzec dobro, widziało się
ogrom zła, jednak więźniowie z perspektywy czasu wskazywali, że w czasie
pobytu w obozie nie cierpieli samotnie, lecz w grupie, dzięki czemu mogli
się wzajemnie wspierać podnosić na duchu, udzielać pomocy. Taką rolę
mieli pełnili zwłaszcza przebywający tam księża i inni duchowni. „Chyba
największą wartością naszego wspólnego pobytu w Dachau była nasza
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zbiorowa ofiara, na różny sposób składana na ołtarzu Boga, Kościoła
i Ojczyzny przez długie miesiące i lata”169 - pisze Korszyński.
Więźniowie usilnie szukali wyjaśnienia sensu swojego cierpienia,
odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Jednocześnie poszukiwali Boga, aby móc
zrozumieć ten ogrom zła i bólu. „Ludzie w obozie szukali Boga, lecz nie
mogli go znaleźć. Wszystko bowiem, co koło nich było , wydawało się Jego
zaprzeczeniem. A znaleźć Go pragnęli. Szukali Go więc w książce religijnej,
wyłuskiwali z trudem z uczonych słów takie zrozumienie, które by
pozwoliło im odkryć drogę do Niego, a jeżeli już nie drogę to przynajmniej
najmizerniejszą ścieżynę. Zastanawiali się głęboko nad sensem cierpienia,
usiłowali zrozumieć istotę dobra i zła, szukali rozwiązania niepokojącej
zagadki, jak tu pogodzić własne serce ze słowami modlitwy: i odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiem czy
znaleźli”170 - pisze pewien z więźniów Dachau do swojej ukochanej
w jednym z listów.
Więźniowie zadawali sobie pytania o motywy zsyłania przez Boga
takiego cierpienia na nich - ludzi dotychczas wierzących. Ojciec Urbański
uzasadniał swoje położenie w sposób zgodny z zasadami człowieka
wierzącego: „Ponieważ jednak niepojęcie długo trwająca wieczność
w porównaniu do doczesnego życia przedstawia się jak olbrzymi ocean do
kropli wody, dlatego człowiek wierzący przyjmuje największe nawet
cierpienia nie tylko z rezygnacja i poddaniem się woli Bożej, ale również
z radością i wdzięcznością Bogu, widząc, że pochodzą one z miłości. Tego
rodzaju pojecie o przyjmowaniu cierpień z pobudek nadnaturalnych nawet
z radością jest faktem rzeczywistym, czego świadkami byli liczni
169
170
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więźniowie w Dachau171. Powyższa wypowiedź wpisuje się w argumentację
teologów, którzy uważają, że człowiek musi cierpieć, gdyż rodzi się w stanie
grzechu pierworodnego, a chrzest, mimo że gładzi ten grzech, nie usuwa
jednak jego skutków. Co oznacza, że kara za ów grzech pozostaje, a jest nią
np. śmierć, choroba, lęk, cierpienie, ból.
Obóz Dachau został w pewien sposób uświęcony poprzez ból oraz
cierpienia jakie tam wydarzyły miały miejsce. Ale jak może zostać
uświecone miejsce kaźni, zbrodni? Miejsce, gdzie było tyle zła i nienawiści?
Miejsce pełne strachu i bólu? Obóz śmierci w Dachau był stosem ofiarnym,
małą Golgotą: „Kiedy cierpieliśmy w obozie, zwłaszcza w najcięższych
chwilach, przychodziła nam myśl o wynagradzaniu Panu Bogu za zniewagi,
wówczas Mu wyrządzane. Przecież te wszystkie zbrodnie, których byliśmy
świadkami i które tak żywo odczuwaliśmy na sobie, były naigrywaniem się
ze wszystkiego co boskie, były urąganiem prawu Bożemu, Bogu samemu –
były jednym długim, ciągnącym się lata całe łańcuchem zniewag Bogu
wyrządzonych. A zniewaga wymaga wynagrodzenia”172 - opowiada
Korszyński. Kiedy więźniowie czuli, iż zbliża się zagłada oddali się pod
opiekę św. Józefa. Każdego wieczora duchowni zbierali się w kaplicy księży
niemieckich i tam modlili się wspólnie do patrona błagając o cud
wyzwolenia. Dnia 22 kwietnia oddali się kaliskiemu św. Józefowi. Kilka dni
potem nastąpiło wyswobodzenie z rąk oprawców. Dziś w kościele św. Józefa
w Kaliszu istnieje Kaplica Pamięci poświęcona ofiarom z KL Dachau.
Obóz został wyzwolony w dniu 29 kwietnia 1945 roku przez wojska
amerykańskie, które przekroczyły bramy obozu tego dnia około godziny
171
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17:00. Mniej więcej godzinę wcześniej hitlerowcy zaplanowali masową
egzekucję wszystkich więźniów. Rozkaz wymordowania wszystkich
skazańców został wydany osobiście przez Reichsführera-SS Heinricha
Himmlera. Amerykanie byli przerażeni tym, co tam zastali: setki trupów,
wycieńczeni ludzie. „Oddziały nasze zastały tam widoki, jęki tak straszne,
że aż nie do uwierzenia, okrucieństwa tak ogromne, że aż niepojęte dla
normalnego umysłu. Dachau i śmierć są synonimami”173 – zanotował
w sprawozdaniu z wyzwolenia obozu amerykański oficer William Quinn,
świadek wyzwolenia KL Dachau.
Ludzie, którzy podnoszą broń przeciwko sobie w otwartej
wojnie, nie przestają być z tego powodu istotami moralnymi,
174
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Agata Drzymała
Obraz Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau
W niniejszej pracy skupiono się na Polakach, którzy przetrwali bądź
nie obóz koncentracyjny w Dachau. Największe wrażenie podczas wyjazdu
do Dachau zrobiło na Autorce spotkanie ze świadkiem – Abbą Naorem. Jako
trzynastolatek został on wtrącony do getta razem ze swoją rodziną. Jego
matka i brat zostali zabici. Abba Naor został wzięty do obozu w Dachau.
Tam przeżył dzięki temu, że zaopatrywał SS-Mannów w pożywienie, przez
co czasami udawało mu się zatrzymać resztki jedzenia dla siebie, co
oczywiście było zabronione (za złamanie przepisu groziła śmierć). Mimo że
doszło do wyzwolenia przez Amerykanów, Abba Naor zawsze podkreśla, że
w duszy nigdy nie został wyzwolony175. Autorka chciałaby nawiązać do tej
postaci, a dodatkowo zająć się biografiami polskich aresztowanych
w Dachau. Z powodu braku źródeł opisujących losy Polaków w obozie
koncentracyjnym w Dachau, skupiono się na kilku biografiach Polaków
(zdobytych w Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Dachau), które posłużą
jako materiał badawczy.
Od marca do grudnia 1940 roku co najmniej 13 375 polskich
obywateli zostało wziętych do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Członkowie wyższej warstwy społecznej byli częściowo mordowani przez
grupy operacyjne, a częściowo deportowani do obozów koncentracyjnych.
Polacy z terenów wcielonych do Rzeszy w październiku 1939 roku mieli być
przesiedleni na polski obszar okupowany przez Niemców (Generalne
Gubernatorstwo). W obozie koncentracyjnym Dachau Polacy dominowali
liczebnie w porównaniu z więźniami innych narodowości. W kilku słowach
175
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zostaną

opisane

sylwetki

wybranych

postaci,

które

posłużą

do

przeanalizowania całokształtu traktowania Polaków w obozach176.
Bronisław Najnigier (urodzony w 1920 roku) już jako licealista
przyłączył się w październiku do grup powstańczych. Po aresztowaniu
w kwietniu 1940 roku wtrącony został do obozu koncentracyjnego. Tam
został zmuszony do pracy w oddziale „budowa dróg” i na „plantacji”. Pisał
również wiersze, które w obozie były rozprowadzane w tajemnicy.
W kwietniu 1945 został wyzwolony i uwolniony z obozu w Dachau. Kolejna
postać, która zostanie przedstawiona to Jerzy Skrzypek (urodzony w 1920
roku). Został on aresztowany w 1940 roku w Warszawie razem ze swoją
mamą, a następnie deportowany do obozu w Auschwitz, ponieważ wzbraniał
się przed tym, żeby podpisać tzw. Volkslitę. W 1943 roku został
deportowany z Auschwitz poprzez obóz koncentracyjny w Flossenbürgu do
obozu w Dachau. Tam stał się ofiarą eksperymentów medycznych doświadczeń polegających na przechłodzeniu ludzi prowadzonych przez
doktora Raschera. We wrześniu 1943 roku musiał też wykonywać pracę
przymusową w firmie ‘Messerschmitt’. Został wyzwolony w dniu 29
kwietnia. Trzecia postać to urodzony w 1911 roku Stanisław Kozerski.
Został

on

aresztowany

pod

podejrzeniem

prowadzenia

czynności

opozycyjnej przeciw władzy i 5 maja 1940 roku deportowano go do Dachau,
gdzie został przesłuchany przez Dział Polityczny. Ponieważ nie zdradził
imion towarzyszy, został skazany na karę 25 uderzeń i 30 dni aresztu
w bunkrze. W lipcu 1943 roku został przetransportowany do obozu
koncentracyjnego w Natzweiler i po jego rozwiązaniu z powrotem do obozu
w Dachau, gdzie pozostał do końca wojny. Paweł Bakowski (urodzony
w 1892 roku) to kolejna postać, o której Autorka wspomni. Pojawił się on
176
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w obozie koncentracyjnym w Dachau 19 kwietnia 1940 roku, we wrześniu
1942 roku przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Buchenwald,
a w październiku tego samego roku do obozu w Sachsenhausen. Stamtąd
przetransportowano go do obozu w Mauthausen, a po jego likwidacji 18
kwietnia 1945 zaginął po nim ślad177. Tadeusz Biernacki działał
w harcerstwie, gdy w roku 1940 jako siedemnastolatek został aresztowany.
Przewożony go do różnych obozów pracy w Niemczech. W 1943 roku
Gestapo wzięło go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Musiał pracować
w oddziale zajmującym się tworzeniem zbroi „Messerschmitt”. Miał dużo
szczęścia podczas nalotów, zatem mógł pod koniec wojny uciec z marszu
śmierci i pracował w obozie dla osób przemieszczonych w Kempten, zanim
wrócił do ojczyzny178.
Do Polaków cierpiących w obozie w Dachau można również zaliczyć
urodzonego w 1922 roku Zygmunta Rażniewskiego. Jako licealista został
aresztowany w maju 1940 roku w Łodzi w ramach akcji eliminacji
inteligencji179. Była to tzw. eksterminacja polskich elit. Począwszy od 1939
roku do Dachau trafiały transporty z więźniami z wielu opanowanych przez
Trzecią Rzeszę krajów. Stopniowo obóz stawał się miejscem kaźni polskich
elit. Osadzano w nim inteligencję i księży180. Rażniewski w maju 1940
został przetransportowany z prawie 1 500 osób (w większości licealistami)
do obozu koncentracyjnego w Dachau181. Ponad 40 tys. Polaków zostało
w latach 1939-1945 wziętych do obozu koncentracyjnego w Dachau. 1 900
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spośród nich zmarło tutaj. Zygmunt Rażniewski przeżył. Jego często
powtarzane słowa: „dlaczego jestem tutaj, czym sobie na to zasłużyłem”
świadczą o tym, że Rażniewski nie znał powodu, dla którego znalazł się
w obozie. „Nie wiem do dzisiaj, dlaczego zostałem aresztowany. W moich
dokumentach jest napisane, że było to działanie zapobiegawcze. Ale nigdy
nie miałem przesłuchania, nigdy. Nikt mnie nie zapytał, co zrobiłem.” „Przy
tym miałem naprawdę mnóstwo szczęścia”, w taki sposób mówił o pięciu
latach spędzonych w obozie koncentracyjnym. Pod koniec września wrócił
do Łodzi182.
Rażniewski uczęszczał do liceum w Łodzi, gdy Niemcy we wrześniu
1939 roku zaatakowali Polskę. W grudniu liceum zostało zamknięte.
W ramach germanizacji surowo obchodzono się z uprzywilejowaną warstwą
społeczną. Postanowiono, że elita nie może zostać w Polsce, tylko musi
zostać wtrącona do obozu koncentracyjnego. 21 kwietnia Rażniewski został
aresztowany. Po kilku dniach został deportowany z około 1 700 Polakami do
Niemiec. Według jego wyznań byli to głównie młodzi ludzie – on sam miał
wtedy 18 lat. Gdy dotarli do Dachau Rażniewski usłyszał zdanie, które
„pozostało w jego pamięci na zawsze”. Zdanie to było wypowiedziane przez
SS-manna: „U nas jest tylko jedna droga, albo zdrowie, albo krematorium”.
Od początku pracował w różnych oddziałach pracy, także na „plantacji”. Na
powierzchni mającej około 80 ha pracowało od 1941 od 800 do 1 200
więźniów. Nie ważne czy świeciło słońce, czy padało, pracownicy musieli
pozostać na plantacji w swoich cienkich ubraniach. Było bardzo zimno,
brakowało również możliwości żeby się osuszyć. „Musieliśmy nosić
przemoczone ubrania na sobie aż do późnych godzin nocnych” 183 .W taki
182
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sposób opisał Rażniewski warunki pracy w obozie. W połowie 1942 roku
został przyjęty do pracy w oddziale ”Präzifix”. Był to jeden z największych
oddziałów obozu koncentracyjnego. Dział ten zajmował się produkcją części
do silników samolotów i śrub oraz był dostawcą samolotów myśliwskich.
Warsztat został stworzony w obrębie obozu. Aż do wyzwolenia Rażniewski
pracował tam przymusowo. Dziś uważa on, że praca tam uratowała jego
życie. Mimo że codziennie pracował po dwanaście godzin, nie musiał
pracować na zewnątrz. „Przeżyłem obóz, bo byłem młody i dopasowałem się
do ciężkich warunków w obozie” - mówi184.
Polacy stanowili największą narodowa grupę w Dachau (około 40
400 więźniów). W 1940 do obozu przetransportowano około 13 000
Polaków (w tym również Rażniewskiego). Zadziwiający wydaje się również
odsetek osób duchownych w obozie koncentracyjnym w Dachau, którzy
wywodzili się z Polski. Otóż 65% wszystkich duchownych pochodziło
z Polski185. Więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau był ksiądz Leon
Stępniak, który przybył do obozu z Poznania 24 maja 1940 roku.
„Wszystkim kazano ustawić się piątkami, po czym asfaltową drogą biegnącą
wzdłuż osiedla esesmańskiego - jak zbrodniarzy - pędzono nas pod eskortą
uzbrojonych w karabiny SS-manów do odległego obozu" – w ten sposób
zapamiętał Leon Stępniak pierwsze chwile po przyjeździe do Dachau. Jak
pisał polski duchowny, zmęczonych więźniów naziści od razu zaprowadzili
na plac obozowy, gdzie odbywały się apele. Były one szczególnie ciężkie do
zniesienia o świcie, gdy więźniom doskwierał chłód. Inny więzień obozu Aleksander Miedziejewski wspominał pobyt w sposób następujący:
"Człowiek wtedy cały kostniał i ogarniała go senność, apatia i chwilami się
184
185

Ibidem.
Ibidem.
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modlił

o

prędki

koniec

męczarni

na

tym

świecie.

Ponad

kilkunastotysięcznym tłumem więźniów odzianych w pasiaki unosiły się
opary z oddechów, przykra woń chorych ciał i bez przerwy stłumiony kaszel
cierpiących płuc. I tak ludzie stali w milczeniu posępni (…)"186. Liczba
duchownych Polaków może wskazywać na to, że Polacy nie stracili wiary
w Boga poprzez kontakt z osobami duchownymi.
Około 13 600 polskich więźniów przeżyło wyzwolenie w Dachau. Po
oswobodzeniu we wrześniu 1945 Rażniewski wrócił do Polski, gdzie
skończył liceum i studia prawnicze. Założył rodzinę i pracował do 1988 roku
w przedsiębiorstwie przemysłowym. Były obóz koncentracyjny w Dachau
odwiedził on kilka razy, żeby „przemyśleć, jak się zmienił obóz, jak dziś
wygląda. Pomiędzy Niemcami a Polakami dzięki Bogu na korzyść obydwu
narodów dużo się zmieniło i trzeba o to pojednanie dbać. Młoda generacja
powinna wiedzieć, jak wyglądał czas wojny i jakie szkody zostały
wyrządzone wszystkim narodom. Powinniśmy, my Europejczycy, żyć
zawsze w pokoju, innym pomagać i ich wspierać”187. W obecnych czasach
można zauważyć trudną sytuację polityczną nie tylko w bilateralnych
stosunkach polsko-niemieckich, ale również w całej Unii Europejskiej.
Ciągle jednak wiele ludzi ma uprzedzenia, co do wydarzeń z przeszłości,
chociaż wizerunek Polaków i Niemców w ciągu ostatnich lat się zmienił na
lepsze188. Regularnie przeprowadza się badania

w celu sprawdzenia,

w jakim stopniu doszło do wspomnianych zmian. Inicjowanych jest też
wiele

projektów

mających

na

celu

wyeliminowanie

problemów

pojawiających się w polsko-niemieckim dialogu.
186

wiadomosci.wp.pl, 80 lat temu powstał KL Dachau pierwszy niemiecki obóz
koncentracyjny/PAP.
187
Jugendliche im KZ, Junge Polen, op.cit.
188
www.isp.org.pl, Polska - Niemcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w obliczu
wspólnej obecności w Unii Europejskiej (dostęp 14.12.2013).
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Dlaczego można znaleźć jedynie informacje o wyżej wspomnianych
postaciach, jeżeli szuka się biografii Polaków zmarłych w obozie
koncentracyjnym w Dachau? Możliwe, że są to jedyne dane dotyczące
Polaków zmarłych w obozie w Dachau. Na ich przykładzie można
wyobrazić sobie sposób traktowania ich w obozie, jak i ich życie codzienne
tam. Głównie pracowali na plantacji. Udawało im się często wykonywać
czynności, które były zabronione, np. pisać wiersze. Niektórzy byli ofiarami
eksperymentów medycznych. Często przewożono więźniów z jednego obozu
do drugiego. Dla wielu Polaków Dachau było miejscem postoju w latach
1939-1945. Byli oni dalej transportowani: do Mauthausen, Buchenwald lub
Auschwitz189. Z postaci przedstawionych powyżej, z większością wiadomo
co się działo. Po jednej osobie zaginął natomiast ślad. Żadna osoba nie znała
powodu, dla którego znalazła się w obozie w Dachau. Jak wynika z zeznań
świadka, głównie młodzi Polacy byli zabierani do obozu, gdyż byli wydajni
w pracy fizycznej. Przetrwali z nich tylko ci, którzy dostosowali się do
panujących tam warunków. Inni nie mieli szans. Jak można zaobserwować
na podstawie życiorysu Rażniewskiego, niektórym, jak na przykład jemu,
udało się spełnić swoje marzenia po obozie. Chociaż z pamięci nigdy nie
zniknęły wspomnienia z lat 1933-1945, niektórym udało się założyć własne
rodziny, kontynuować edukację. Przykładem takiej osoby może być również
Abba Naor, który doczekał się własnych dzieci, wnuków i prawnuków, co
było jego największym marzeniem. „Cieszę się, że Hitlerowi nie udało się
wyeliminować mojej całej rodziny” – te słowa wyrażają z jednej strony
satysfakcję, z drugiej zaś strony ból. Wszystko, co wydarzyło się w jego
życiu w latach 1933-1945 doprowadziło do tego, że Abba Naor przestał
wierzyć w Boga („Bóg nie istnieje. Gdyby istniał, nie doprowadziłby do
189

Jugendliche im KZ, Junge Polen, op. cit.
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śmierci tylu niewinnych ludzi”). W wypowiedziach polskich świadków
naocznych nie występują kwestie dotyczące wiary w Boga. Starali się oni
opisać życie w obozie i swoje przeżycia po obozie koncentracyjnym bez
ingerencji w sprawy religijne.
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Część III

Podczas konferencji uczniowsko-studenckiej uczestnicy projektu
prezentowali prace stanowiące rezultat warsztatów i seminariów. Studenci
mieli możliwość samodzielnego sformułowania problemu badawczego,
tymczasem uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie wypowiedzi na
temat teorii pamięci i szeroko rozumianych postaw społecznych wobec
obozu koncentracyjnego w Dachau. W skład niniejszej publikacji weszły te
teksty studentów, który uzyskały pozytywną recenzję. Teksty te w opinii
koordynatorek projektu można potraktować jako teksty naukowe, badawcze,
przedstawiające konkretną perspektywę i zgłębiające dane zagadnienie.
Prace uczniów natomiast zostały potraktowane bardziej jako element
badawczy i stanowiący ewaluację projektu. Wynikało to między innymi
z faktu, iż w części faktograficznej prace te miały w większości charakter
odtwórczy - była to bowiem kompilacja tekstów popularno-naukowych na
zadany temat. Natomiast część pracy uczniów poświęcona ich refleksjom
pozwala w opinii koordynatorek zweryfikować spojrzenie młodych osób na
temat miejsc pamięci i ich znaczenia we współczesnym dyskursie
poświeconym

dziedzictwu

i

tożsamości.

Stąd

też

koordynatorki

zdecydowały się na zamieszczenie w publikacji jedynie cytatów z prac
uczniów i pogrupować je w trzy kategorie:

totalitaryzmy i obozy

koncentracyjne, znaczenie miejsc pamięci oraz sposoby upamiętniania.
Warto w tym miejscu podkreślić również, że uczniowie podczas
konferencji postawili kilka bardzo interesujących tez, jednakże nie byli
jeszcze w stanie ich precyzyjnie opisać. Próbowali między innymi
zdefiniować nową kategorię pamięci - tzw. aktywną, pokoleniową pamięć,
czyli pamięć, która uzależniona jest od zaangażowania danej grupy
wiekowej w próby odkrywania, analizowania i rozumienia historii. To
ponadto pamięć, która składa się ze współczesnej pamięci i pamięci
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świadków, pamięci historycznej. Sporo miejsca w swoich wypowiedziach
uczniowie

poświęcili

zagadnieniu

świadków,

rozumiejąc,

iż

za

kilka/kilkanaście lat pozostaną już tylko zapisy z relacji, które nie są
w stanie zastąpić spotkania człowieka z człowiekiem. Zastanawiali się
zatem, jak zaradzić tej stracie. Zauważyli ponadto, że odpowiedzialność
o ciągłość relacji z wydarzeń Holokaustu będzie spoczywała na nich – to oni
teraz powinni opowiadać o przeszłości oraz o spotkaniach ze świadkami
i emocjach, refleksjach jakie one w nich wyzwalały. A nagraniami jedynie
dokumentować te spotkania. Uczniowie podkreślili bowiem, iż to właśnie
młodzi ludzie powinni krzewić pamięć o przeszłości. To oni powinni teraz
uprawiać, jak to określili, kult pamięci. W tym celu należy czynić wysiłki,
aby zainteresować młodzież przeszłością – organizować spotkania,
pogadanki, wyjazdy, seminaria, ale także relacjonować przeszłe fakty na
stronach internetowych, czy uczyć poprzez zabawę – tworzyć gry
komputerowe i planszowe (na wzór działalności IPN), filmy, organizować
wystawy, lekcje muzealne tak aktywnie i interesująco, aby dojść do jak
największej rzeszy młodych osób. Kolejnym istotnym faktem ich
wypowiedzi był dyskurs przebaczania oraz dziedziczenia z doświadczeń
innych, które również, w ich mniemaniu, powinny być tematem społecznej
debaty dotyczącej wydarzeń Holokaustu.
Aksamovic Filip, Bubak Paulina, Dąbek Wojciech, Dziadur Łukasz, Dziuba
Karolina, Dziubek Karolina, Gajewska Natalia, Gońda Paweł, Jagielski
Mateusz, Jankowska Barbara, Kaczmarczyk Julia, Klaś Małgorzata, Koćma
Paweł, Koleszka Joanna, Kowalska Dagmara, Krynicka Natalia, Liszka
Anna, Mucha Aleksandra, Naleźnik Katarzyna, Nowak Kamila, Pasternak
Maja, Piotrowski Jan, Pysz Izabela, Rdest Katarzyna, Ressel Zofia, Rosa
Julia, Rydz Damian, Skalska Adrianna, Sobczyk Magdalena, Stinia Hubert,
Szymla Sebastian, Tatar Julia, Uchacz Angelika, Wierciak Aleksandra,
Wrzesień Sylwia
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I. Totalitaryzm i obozy koncentracyjne

Geneza totalitaryzmu
„Totalitaryzm charakteryzuje państwa, w których ambicje modernizacyjne
i mocarstwowe idą w parze z brakiem tradycji demokratycznej. W
Niemczech doszedł do tego skrajny antysemityzm, czyli niechęć, wrogość
i dyskryminacja Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, a także rasizm.
Adolf Hitler wprowadzając w życie ideę o wyższości rasy aryjskiej nad
pozostałymi, zapoczątkował szereg tragicznych wydarzeń. Stworzono obozy
koncentracyjne, aby oczyścić świat z <<podludzi>>”.
Obóz koncentracyjny Dachau w latach 1933-1945
„Obóz w Dachau został założony w marcu 1933 roku i był pierwszym
obozem utworzonym przez nazistów w Niemczech. Początkowo izolowano
w nim politycznych przeciwników reżimu hitlerowskiego, duchownych
(katolickich, protestanckich, prawosławnych) i Żydów. Z czasem zsyłano do
niego także Romów, Świadków Jehowy, homoseksualistów i więźniów
przenoszonych z innych obozów. Obóz w Dachau stał się ‘wzorem’ dla
wszystkich innych tego typu miejsc kaźni. Na więźniach dokonywano wielu
eksperymentów
medycznych.
Polegały
one
na
wywoływaniu
i leczeniu posocznicy, malarii, uszkodzeń organizmu wywołanych
przebywaniem w rozrzedzonym powietrzu, spożywaniem wody morskiej,
badaniu oddziaływania wychłodzenia w wodzie morskiej i innych. Spośród
ok. 6 000 więźniów poddawanych tym eksperymentom, nie przeżyło ich 2
073. Obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie w dniu 29 kwietnia
1945 roku”.
Ofiary obozu koncentracyjnego Dachau
„W Dachau zamordowanych zostało ok.150 tys. więźniów, natomiast
w ciągu całego okresu okupacji niemieckiej w Polsce (1939-1945) śmierć
poniosło ponad 3 mln Polaków oraz prawie 3 mln obywateli polskich
pochodzenia żydowskiego, co daje łączną liczbę prawie 6 mln obywateli
polskich”.
„Największą grupę obozowych więźniów stanowili Żydzi – główny wróg
Trzeciej Rzeszy. Zgotowano im straszliwy los. Najpierw odebrano im
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majątki i zamknięto w gettach, a następnie w bydlęcych wagonach wysłano
do Auschwitz-Birkenau i innych miejsc zagłady. W obozach
koncentracyjnych miały miejsce dantejskie sceny. Aż trudno było uwierzyć,
że <<ludzie ludziom zgotowali ten los>>”.
„Ofiarami zbrodni nazistowskiej byli wrogowie III Rzeszy. Nieważne czy
kobiety, czy mężczyźni czy dorośli, czy dzieci. Dla strażników w obozach
koncentracyjnych nie miało to wszystko znaczenia, wszyscy byli traktowani
jednakowo nieludzko. Wiele obozów koncentracyjnych znajdowało się na
terenach Polski (przez co obecnie błędnie niektóre zagraniczne media
używają sformułowania <<polskie obozy koncentracyjne>>), naturalną
koleją rzeczy znaczną częścią więźniów byli właśnie Polacy. Za główne
ofiary można jednak uznać naród żydowski. Nie należy zapominać, że to
eksterminacja Żydów była jednym z głównych założeń ideologii
nazistowskiej”.
O współczesnych totalitaryzmach i obozach koncentracyjnych
„Naszym zdaniem tematyka totalitaryzmu jest ciągle aktualna ze względu na
jej ważne miejsce w historii, istniejące współcześnie państwa totalitarne, jak
również wydarzenia rozgrywające się obecnie na świecie, które mogą budzić
demony przeszłości. Dlatego ważne jest, aby pamięć o minionych
wydarzeniach nie uległa zatarciu w świadomości współczesnego człowieka”.
„Wydaje się, że państwem, gdzie system totalitarny przybrał obecnie
najgorszą formę jest Korea Północna. Pomimo rozwiniętego systemu
medialnego, brakuje dostępu do informacji o tym, co się tam dzieje,
ponieważ właśnie jedną z cech państwa totalitarnego jest brak jawności. Do
wiadomości publicznej przedostają się tylko strzępki informacji. Wiemy
jednak, iż znajdują się tam obozy pracy, nazywane oficjalnie obozami
reedukacyjnymi. W teorii mają one resocjalizować ludzi niezdolnych do
życia w społeczeństwie. Jednak w praktyce są to miejsca, gdzie trafiają
wrogowie ideologii, przeciwnicy reżimu, którzy mieli odwagę go
skrytykować. To jedne z najcięższych przewinień, a umieszczenie w obozie
w takim wypadku to wyraz lżejszej kary, gdyż zazwyczaj jest stosuje się
karę śmierci. Do obozów można trafić za znacznie bardziej błahe, wręcz
absurdalne <<przewinienia>>. Może to być np. brak oddania należytego
hołdu wizerunkowi przywódcy, czy słuchanie zachodnich piosenek”.
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Mieszkańcy Dachau wobec faktu istnienia obozu koncentracyjnego
„W swym artykule John Ezard, angielski dziennikarz <<The Guardian>>
opisuje wyniki badań profesora Roberta Gallately’ego. Przeprowadził on
analizę niemieckiej prasy (łącznie dwadzieścia cztery tytuły) wychodzącej
od roku 1933, czyli od objęcia stanowiska kanclerza Trzeciej Rzeszy przez
Adolfa Hitlera, do 1944 roku. Działalność obozów była opisywana w tej
prasie na bieżąco, a jedynym tematem, którego unikano było używanie
komór gazowych do masowych egzekucji. Gallately twierdzi, że prawdą jest,
jakoby niektórzy Niemcy nic nie wiedzieli na temat obozów
koncentracyjnych tylko dlatego, że nie zadawali pytań. Wszystkie
informacje znajdowały się w środkach masowego przekazu, wśród których
gazety potęgą zajmowały ważne miejsce:
<<They knew because the camps and the measures which led
up to them had been prominently and proudly reported step by
step in thousands of officially-inspired German media articles
and posters>>190.
[Wiedzieli, ponieważ obozy i środki, które doprowadziły do
ich powstania były wyraźnie i dumnie opisywane krok po
kroku w niemieckich propagandowych artykułach i plakatach,
które pojawiały się w mediach].

Nie można udowodnić, że ludność cywilna Dachau nie zdawała sobie
sprawy z tego, co działo się obok nich. Nie wiadomo również, czy
akceptowali oni obóz w imię dobra Rzeszy, ze strachu czy braku możliwości
działania”.
Obozy koncentracyjne i piętno, jakie pozostawiają
„Miasto Dachau nosi piętno obozu koncentracyjnego, a jego mieszkańcy
muszą godzić się z taką przeszłością ich małej ojczyzny do dzisiejszego
dnia”.

190

J. Ezard, Germans knew of Holocaust horror about death camps, „The Guardian”,
17.02.2001.
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II. Znaczenie miejsc pamięci
Konieczność upamiętniania
„Nie jest łatwo pamiętać o totalitarnej przeszłości, która była wielką
tragedią. Jednak ze względu na to, że zginęli tam ludzie, powinniśmy. Warto
wziąć pod uwagę, że żyjemy jeszcze w czasach, kiedy mamy okazję
wysłuchać świadectw więźniów obozów koncentracyjnych. Dlatego ludzie
powinni czuć się odpowiedzialni za to, żeby jak najwięcej tej wiedzy
pozyskać i przekazać ją następnym pokoleniom tak, by pamięć o tym, co się
wydarzyło, nie zaginęła”.
„Po dziś dzień Holokaust, Porajmos, a także wszystkie obozy
koncentracyjne budzą w nas wstręt, obrzydzenie i złość, że ludzie ludziom
zgotowali ten los191. Jednak w chwili obecnej, 68 lat po zakończeniu II
Wojny Światowej, ważniejsza jest pamięć o tym wydarzeniu oraz hołd
oddawany osobom, które wówczas zginęły, niż podtrzymywanie
negatywnych uczuć”.
Pamięć a tożsamość
„Są zdarzenia, które wciąż żyją w pamięci ludzi. Naród, który ma swoją
tożsamość i pamięć historyczną nie zapomina swoich ofiar i postawy ludzi.
Milczenie może nie jest grzechem, ale nie jest też szczególną zasługą czy
dowodem odwagi, prawości sumienia, który należy stawiać za wzór
postępowania każdego człowieka. Każdy zatem zasługuje na pamięć. Nie
jest ulotna, należy ją szanować i pielęgnować, bo to dzięki niej wszystko
może przetrwać. Nie należy się obawiać stawiania monumentalnych
pomników, upamiętniających to co było wcześniej”.
„Zwiedzanie Miejsc Pamięci wywołuje ogromne emocje. Zmusza do
podjęcia głębszych refleksji. Pamięć przodków decyduje o tożsamości
każdego z nas, wpływa na nasza percepcję i wskazuje kierunki. To dzięki jej
kultywowaniu wiemy kim jesteśmy, możemy korzystać z dziedzictwa
doświadczeń minionych pokoleń, a także ustrzec się błędów już raz
popełnionych”.
191

Z. Nałkowska, Medaliony, Wrocław .
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Geneza Miejsca Pamięci Dachau
„Niemal cała powierzchnia byłego obozu została zagospodarowana. Część
została przeznaczona pod obiekty użytku publicznego, przede wszystkim domy mieszkalne oraz inne tym podobne budynki. Jednak kawałek terenu
należący do obozu koncentracyjnego został inaczej wykorzystany. W tym
miejscu powstało muzeum. Podjęte zostały działania mające na celu
przypomnienie światu w sposób powszechny i jawny o zaistniałej w tym
miejscu tragedii, aby nie wysunęło się podejrzenie o próbę zatarcia
wspomnień związanych z tym miejscem. Postarano się, by więźniowie
różnych narodowości i wyznań zostali odpowiednio upamiętnieni.
W umiejętny, harmonijny sposób połączono pamięć z życiem codziennym.
Teren byłego obozu stopniowo wtopił się w okolice, stając się niewątpliwie
jego integralną częścią”.
Dachau jako Miejsce Pamięci
„Nikt nie może zarzucić, iż taka sprawa [totalitaryzmu i zbrodni
hitlerowskich] jest w jakiś sposób pomijana. Istnienie takich miejsc jak
Jugendherberge w Dachau świadczy samo o sobie. Od lat organizowane są
tu seminaria, których głównym tematem jest historia dawnego obozu. Nie
mówimy tu o żadnym przyjmowaniu odpowiedzialności za jego powstanie,
lecz o przekazywaniu informacji o nim, jego ofiarach oraz działaniu.
Lokalna ludność nie wydaje się dziwić już grupom młodzieży
przemierzającym miasteczko. Istnieje autobus kursujący pomiędzy dworcem
a terenem muzeum, często jest on zapełniony. Temat byłego obozu jest
głównym powodem zainteresowania turystów tym miasteczkiem. Władze
zdają sobie sprawę ze szczególnego statusu miejscowości, dlatego też część
ich polityki podporządkowana jest temu zagadnieniu”.
Miejsca Pamięci a przemilczanie
„Miejsce Pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego zostało otwarte
w 1965 roku. W tym czasie powstał również pomnik znajdujący się na
terenie muzeum. Memoriał ten przedstawia trójkątne oznaczenia, które
wówczas doczepiano do ubrań więźniów zgodnie z ich klasyfikacją.
Rozróżniano bowiem sześć podstawowych kategorii więźniów.
Wymieniając po kolei: czerwony trójkąt oznaczał więźnia politycznego,
zielony – przestępcę, niebieski – emigranta, fioletowy - Świadka Jehowy,
różowy – homoseksualistów, a czarny – więźniów aspołecznych np.
uzależnionych od różnego rodzaju używek. Niestety w wyżej wspomnianym
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memoriale nie zostały umieszczone wszystkie kolory. W pomniku pominięte
są: różowy, fioletowy, zielony i czarny. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego?
Mimo tego, że w RFN panował reżim demokratyczny, to dyskryminowano
byłych więźniów nie umieszczając ich oznaczeń na pomniku ze względu na
inne wyznanie, orientacje, tym samym nie oddając im czci i nie okazując
należytego szacunku wobec tego co ich spotkało. Memoriał ten doskonale
ukazuje dwa oblicza tej sytuacji: z jednej strony pamięć o ofiarach obozu
zagłady, ale z drugiej - lekceważenie <<niewygodnych więźniów>>,
niepasujących do idei totalitaryzmu, które ciągle były żywe. Przytaczając
słowa Dietza de Loosa: <<Naoczni Świadkowie nazistowskich zbrodni
odchodzą jeden po drugim. Dla zachowania pamięci o obozie konieczne jest
większe zaangażowanie krajów, z których pochodzili więźniowie>>.
W przeciwnym razie pamięć o ofiarach będzie ulegać zapomnieniu>>” .
III.Sposoby upamiętniania

a) W sztuce
O Xawerym Dunikowskim i jego twórczości
„Dunikowski trafił do obozu w Auschwitz w dniu 20 czerwca 1940 roku w
wieku 65 lat. Otrzymał wtedy nr 774. Przeżył obóz tylko dzięki opiece i
pomocy współwięźniów, którzy wielokrotnie chronili go w szpitalu
obozowym. Wprawdzie pobyt w szpitalu nie gwarantował bezpieczeństwa,
pozwalał jednak zregenerować siły, zwalniał od wielogodzinnych
morderczych apeli, esesmańskich szykan, kopniaków i ciosów, stanowiących
nieodłączną część obozowej egzystencji (…). Dunikowski przebywał bardzo
często w szpitalu, a od roku 1944 nieprzerwanie aż do wyzwolenia obozu w
dniu 27 stycznia 1945 roku. Stworzył tam wiele portretów swoich chorych
współtowarzyszy. Po wyzwoleniu wznowił pracę artystyczną i pedagogiczną
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (…). Takich jak Dunikowski było
wielu, lecz nie wszystkim udało się przeżyć. Przetrwała natomiast ich
twórczości. To, że dziś możemy oglądać ich dzieła, które powstały
w obozach zawdzięczmy ludziom, którzy ratowali te prace nie patrząc na
własne bezpieczeństwo. Dzisiaj pokazują nam one brutalną przeszłość, są
one wspomnieniami tamtych czasów”.
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O Izaaku Celnikierze i jego twórczość
„Przykładem polsko-żydowskiego malarza, który dbał o zachowanie pamięci
o ofiarach jest zmarły w 2011 roku Izaak Celnikier. Tematyka jego prac
obejmowała wspomnienia z getta i obozów koncentracyjnych. W Polsce jego
prace były prezentowane w roku 1992 w Galerii Zachęta w Warszawie oraz
w 1996 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W 2005 roku Muzeum
Narodowe w Krakowie zorganizowało wystawę <<Izaak Celnikier.
Malarstwo, grafika, rysunek>>. Jeden z jego obrazów zatytułowany
‘Birkenau’ przedstawia umęczone i zagłodzone sylwetki Żydów, które są
zaledwie cieniem ich poprzedniego wcielenia. Płótno z wielkim
dramatyzmem tematyzuje zagadnienie okrucieństwa, jakiemu byli
poddawani więźniowie skazani na śmierć”.
b) W literaturze
„Ze względu na to, że literatura jest nośnikiem prawdy i nie pozawala
zapomnieć o niechcianej i niewygodnej rzeczywistości jest jednym
z głównych źródeł wiedzy o obozach koncentracyjnych. Jako przykład mogą
służyć Medaliony Zofii Nałkowskiej oraz opowiadania Tadeusza
Borowskiego. Medaliony to historie, które Nałkowska opowiada ustami
ofiar, Świadków, pokrzywdzonych i ocalonych z obozów koncentracyjnych.
Przekazują wstrząsające fakty z czasów II Wojny Światowej. Mówią
o przeżyciach osób przebywających w obozach, o ich funkcjonowaniu oraz
o <<biznesie obozowym>>, czyli o tym co robiono z ubraniami, dodatkami
czy skórami i tłuszczem ludzi. Były to duże przedsiębiorstwa, nastawione na
proces wykorzystania człowieka zarówno w przemyśle jak i w medycynie.
Obóz koncentracyjny u Borowskiego to <<laboratoryjny model państwa
totalitarnego>>. Odnosi się on bezpośrednio do ideologii nazizmu. Borowski
ukazuje dominację opierającą się na terrorze i zaburzeniu granic prawa.
Założenia nazizmu stają się prawem obowiązującym w obozie. Głównym
celem władzy jest przejęcie kontroli nad ludźmi i ich życiem. Niemcy
potrzebują siły roboczej, którą są więźniowie obozów. Ludzie traktowani są
jak rzeczy, a także czują się jak rzeczy. Przez co traktują tak też innych.
Więźniowie rywalizują ze sobą o wszystko - o jedzenie, pracę itp. Obozowa
rzeczywistość podzielona jest na dwie części: świat władców i świat
niewolników, którzy traktowani są jak zwierzęta lub przedmioty (użyteczne
lub bezużyteczne - zależnie od sytuacji)”.
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c) Upamiętnianie poprzez symbole w miejscach pamięci
„W celu upamiętnienia wszystkich zamordowanych rodaków w obozie
w Dachau, społeczność judaistyczna wybudowała kaplicę na jego terenie
usytuowaną w pobliżu chrześcijańskiego i protestanckiego miejsca pamięci.
Wyglądem przypomina ona piec krematoryjny wraz z kominem. Zbudowany
z czarnego kamienia, wywołuje duże wrażenie. Wchodząc do środka,
odwiedzający czuje jakby rzeczywiście znajdował się w piecu. Kolejnym
elementem upamiętnienia Holokaustu w Dachau przez społeczność
żydowską jest niewielki pomnik stojący pomiędzy większym krematorium
a miejscem, w którym rozsypywano prochy. Wykonany jest z jasnego
kamienia i przedstawia Gwiazdę Dawida oraz stojącą na niej menorę.
Poniżej widnieje napis w trzech językach: <<Nie zapomnij>>. Dodatkowo,
w celu zachowania i przekazania dalej pamięci o tych wydarzeniach,
corocznie Międzynarodowy Komitet Dachau organizuje spotkania (…)”.
d) Świadkowie i ich rola w upamiętnianiu
Znaczenie spotkań ze Świadkami: pomoc w zrozumieniu i poznaniu
„Najważniejszym jednak źródłem wiedzy o sytuacji w obozach są
Świadkowie, którzy opowiedzieli całemu światu swoją historię. Każda
z nich jest inna i każda tragiczna. Podczas przygotowania do naszego
wyjazdu do Niemiec mieliśmy spotkanie z Panią Lidią SkibickąMaksymowicz. Trafiła ona do obozu mając niespełna trzy lata, została
oznaczona numerem 70072. W obozie została rozdzielona z matką, później
dowiedziała się że matka nie żyje, co jednak okazało się nieprawdą. Po
wojnie odnalazła rodzinę. Pani Lidia opowiadała nam swoją historię
z wielkim spokojem. Jednak każdego z nas poruszyła jej historia. Kolejne
spotkanie ze Świadkiem odbyliśmy w Niemczech, podczas warsztatów.
Mieliśmy wtedy okazję poznać Pana Abbę Naora. Urodził się on na Litwie
w żydowskiej rodzinie (…). Spotkania z Panią Lidią i z Panem Abbą
pomogły nam zrozumieć tragedię jaka miała miejsce w czasie II wojny
światowej”.
„Powinniśmy być wdzięczni osobom takim jakim jak Pani Lidia czy Pan
Abba za to, że dzieląc się swoimi wspomnieniami pozwalają innym lepiej
poznać historię czasów pogardy, życia w obozach koncentracyjnych
i funkcjonowania systemu totalitarnego. Dzięki nim pamięć o tym co się
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stało wciąż pozostaje w świadomości kolejnych pokoleń. Trwa i trwać
będzie”.
Spotkania ze Świadkami – pamięć komunikacyjna
„Doskonałym przykładem pamięci naszego społeczeństwa wobec koszmaru
totalitarnej przeszłości jest również to, że temat ten ciągle jest poruszany.
Osoby, które doskonale pamiętają tamte czasy opowiadają młodszym
pokoleniom swoje wspomnienia. Dziadkowie często mówią swoim wnukom
o totalitaryzmie, Hitlerze i złu, które wówczas zapanowało. Są również
osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w ten koszmar, ale którym
udało się przeżyć. Ludzie ci opowiadają swoje historie na różnych panelach
i spotkaniach, głównie z młodzieżą. Osoby te są na tyle silne, że potrafią
wracać pamięcią do tych okropnych wspomnień i dzielić się nimi z innymi”.
Spotkania ze Świadkami – emocje
„Jednym ze Świadków czasu, z jakim mieliśmy okazję się spotkać była pani
Lidia Skibicka-Maksymowicz. Opowiadając swoją przerażającą historię, nie
uroniła ona ani jednej łzy. My jednak nie potrafiliśmy powstrzymać się od
wzruszenia”.
Spotkania ze Świadkami – Pani Lidia
„Pani Lidia urodziła się w Mińsku, jej ojciec był oficerem Armii Czerwonej.
Gdy Stalin wydał rozkaz spalenia jej rodzinnej wsi, wraz ze rodziną swoimi
bliskimi ukrywała się w lesie z partyzantami. Mając zaledwie cztery lata
została razem z matką i dziadkami zabrana do obozu koncentracyjnego
w Auschwitz. Jechali bardzo długo, wśród tłumu ludzi, w bydlęcym
wagonie. Wiele osób nie przeżyło tej podróży. Na miejscu Pani Lidia i jej
rodzina zostali rozdzieleni. Jej matkę przydzielono do grupy ludzi
wykorzystywanych do pracy, a ją zabrano do baraku dla dzieci. Dziadków
już nigdy nie ujrzała. Dziewczynce wytatuowano obozowy numer: 70072.
Mimo bólu, który towarzyszył tatuowaniu, pani Lidia nie płakała, ani nie
krzyczała, gdyż przyzwyczajona była do milczenia ukrywając się
z partyzantami. Gdy wchodziła do obozu, starszy, żydowski chłopiec
przekazał jej instrukcję mówiącą o tym jak przetrwać: nie krzyczeć, nie
płakać. Codziennie widziała dookoła siebie śmierć, budziła się obok trupów
innych dzieci leżących na tej samej pryczy. Nie reagowała. Śmierć była
zjawiskiem powszechnym. Bardzo często po podawanych posiłkach
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dostawała biegunki. Prycza na której spała była zawszona, a położone na
niej koce, sztywne od brudu. Wszędzie biegały szczury. W obozie spędziła
15 miesięcy i przez cały ten czas nie mogła się umyć. Kobiety, które
pilnowały dzieci w baraku nie chciały się nawet do nich zbliżać. Jej mama
ryzykując życie zakradała się do niej czasem przynosząc chleb. Jednak ona
go nie chciała, prosiła jedynie, by mama z nią została. Z czasem dostała tzw.
choroby sierocej – siedziała przez kilka godzin w jednym miejscu i się
kiwała. Była również <<pacjentką>> doktora Mengele. Z jego gabinetu
wróciła przezroczysta jak szkło, ponieważ wytoczyli z niej krew dla
żołnierzy, a wstrzyknęli sól fizjologiczną. Pani Lidia wspomina, że sytuacja
uległa trochę poprawie, gdy w 1944 roku przywieźli do nich dziewczęta
biorące udział w Powstaniu Warszawskim. Były to harcerki w wieku
kilkunastu lat, które zajęły się dziećmi, uczyły pacierza, piosenek. Przed
nadejściem Rosjan, Niemcy nie nadążali z paleniem trupów w piecach. Na
dworze płonęły stosy ciał, które okropnie śmierdziały. Ludzie z miasta
wiedzieli, co się dzieje, ale nie mogli się zbliżać, gdyż to groziło śmiercią.
Tuż przed wyzwoleniem jej matka wraz z innymi poszła drogą śmierci do
Wodzisławia (…). W dniu wyzwolenia mieszkańcy Auschwitz przyszli
zaopiekować się dziećmi. Pewna pani podeszła do Lidii, a dziewczynka od
razu się do niej przytuliła. Kobieta ta wraz z mężem zabrała ją do siebie.
Obozowe życie pozostawiło ślady zarówno fizyczne – jako dziecko dużo
chorowała, jak i psychiczne - podczas zabaw z rówieśnikami na podwórku
ustawiała ich w szereg i robiła selekcję: <<ci na rewir, ci do gazu>>. Mając
19 lat zaczęła szukać mamy. Odnalazła ją. Historia Pani Lidii,
w przeciwieństwie do innych, zakończyła się szczęśliwie”.
„Pani Lidia nie powróciła na stałe w rodzinne strony, po dzień dzisiejszy
mieszka w Polsce. Mówi o sobie, że jest silna, ale odczuwa zranienie i ból
przeszłości. Nie jest kobietą uczuciową i ciepłą, nosi w sobie pewien
niepokój. Na przykładzie pani Lidii widać, jak pobyt w obozie zmienił
późniejsze życie jego więźniów, odcisnął się na psychice i wpłynął na
osobowość. Rany przeszłości już na zawsze pozostaną w jakiś sposób
niezagojone. Mimo wszystko bardzo ważne jest, by Świadkowie tej
ogromnej tragedii, która się w dziejach ludzkości wydarzyła, opowiadali
swoje historie. Jest to bowiem najbardziej wartościowe i najbardziej
prawdziwe źródło wiedzy. W ten sposób pamięć o tym, co się wydarzyło,
nigdy nie zaginie, będzie ona przekazywana następnym pokoleniom”.

159

Spotkania ze Świadkami – Pan Abba
„Będąc w Dachau mieliśmy okazję poznać innego Świadka – Pana Abbę
Naor’a. Urodził się na Litwie. Tuż przed wybuchem wojny jego rodzina
przeniosła się do Wilna, jednak nieświadomi tego co się działo powrócili do
ojczyzny. Ich dom był okupowany, więc zatrzymali się u krewnych. Kiedy
Pan Naor miał 13 lat został przeniesiony wraz z rodziną do getta, gdzie w 26
osób żyli w dwupokojowym mieszkaniu. Część członków jego rodziny
została zamordowana podczas tzw. <<The Great Action>>, masowego
morderstwa Żydów litewskich. Po likwidacji getta jego ojciec został
przeniesiony do Allach - jednego z podobozów Dachau, a on z matką
i młodszym bratem do obozu w Stutthof. Matka i brat nie przeżyli obozu.
Natomiast Abba został przeniesiony do obozu w Utting, który musiał
wybudować wraz z współwięźniami. Potem pracował jako palacz
w tramwajach, dzięki czemu mógł opuszczać obóz i zdobywać jedzenie dla
siebie i współwięźniów. Po pewnym czasie zgłosił się do grupy
przetransportowywanej do obozu w Kaufering (podobóz Dachau) w nadziei,
że odnajdzie tam ojca. Abba wspomina, że była to zła decyzja, gdyż warunki
panujące w Kaufering były o wiele gorsze od tych w Utting. Musiał chodzić
codziennie bardzo daleko do miejsca, w którym więźniowie pracowali przy
wyładowywaniu torebek z cementem. Musieli to robić szybko, a podczas
pracy byli bici przez SS-manów. Tuż przed wyzwoleniem uczestniczył
w marszu śmierci. Został wyzwolony przez Amerykanów niedaleko
Waakirchen. Ojciec odnalazł go i razem zaczęli planować powrót na Litwę,
ale zdecydowali się przenieść do Monachium. Potem próbowali nielegalnie
dostać się do Palestyny, jednak załoga ich statku została internowana na
Cyprze. Po niespełna roku Abba dostał się do Izraela. Tam rozpoczął pracę
jako urzędnik państwowy, ożenił się i założył rodzinę”.
„Pan Abba Naor jest byłym więźniem KL Dachau, z którym mogliśmy się
spotkać i porozmawiać na temat odczuć i przeżyć związanych z pobytem
w obozach koncentracyjnych. Opowiadał on między innymi o tym, że trudno
jest przyjeżdżać do miejsca, które budzi same straszne wspomnienia. To tak
jakby kolejny raz przeżywać to samo. Uświadomił nam, że społeczność
żydowska jest podzielona – część twierdzi, że lepiej jest pamiętać o tym, co
stało się w trakcie II Wojny Światowej, a druga część, że lepiej puścić
w niepamięć te okropne doświadczenia. Holokaust jest dla Żydów
zjawiskiem przerażającym z innego powodu. Zgodnie z judaizmem, Żydzi
stanowią Naród Wybrany, który zawarł przymierze z Bogiem. Po przeżyciu
tak niewyobrażalnych mąk, bólu i cierpienia pojawia się pytanie – dlaczego
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Bóg na to pozwolił? Czyż nie należą do Ludu Bożego? Wszystkie pytania
związane z istnieniem Boga zostały wywołane przez proste w swojej istocie
działanie – destrukcję”.
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