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Karol
Małcużyński
w
książce In his book Oskarżeni nie przyznają
zatytułowanej Oskarżeni nie przyznają się do winy (The Defendants Plead Not
się do winy pisał: Trudno było Guilty) Karol Małcużyński wrote,
uwierzyć, że w połowie XX wieku
It was hard to believe that in the
cywilizowane państwo o wielkiej
middle of the 20th century a
przeszłości historycznej wyprodukocivilised state with a grand
wało i akceptowało ustrój, który inne
historic past produced and
narody, inne grupy ludzkie skazywał
condoned a political system
na śmierć taką, jakiej nie wolno było
which sentenced other nations
gdzie indziej zadać zwierzętom. Że w
and other human societies to a
połowie XX wieku szef państwa, rząd,
death that elsewhere could not
gabinet, dowódcy wielkiej armii i
be inflicted on animals. That in
wielkiej policji w metodyczny sposób
the middle of the 20th century
naradzali się nad sposobem i techniką
the head of that state, his
uśmiercenia olbrzymich grup ludzi,
government, his cabinet, the
których jedyną winą było to, że nacommanders of a great army and
leżeli do innej rasy, do innego narodu
chiefs of a great police force
lub że zostali uznani za element
met to systematically consult on
zagrażający hitlerowskim planom
ways and techniques of killing
ujarzmienia Europy i zdobycia
„przestrzeni życiowej”.
vast groups of people whose
only crime was that they
belonged to another race or
another nation, or had been
designated as a threat to Nazi
plans to enslave Europe and
acquire Lebensraum.
Podczas drugiej wojny światowej na
The greatest crimes of the
terenach
polskich
dokonano Second World War were committed
największych zbrodni. Tu wybrano on Polish soil. Poland was the location

miejsce na budowę pierwszych w
historii obozów masowej zagłady. Tu
rozpoczęto w praktyce wykonanie
planu
biologicznego
niszczenia
narodów. Polska została wybrana w
planach hitlerowskich na poligon
doświadczalny dla całej ich polityki
ludobójstwa. Tu dokonywano nie
tylko eksperymentów, do ilu stopni
można zamrozić żywego człowieka i
przywrócić go do życia. Tu obniżano
racje żywnościowe poniżej poziomu
uważanego dotychczas za głodowy i
zmuszano do wysiłku fizycznego,
który przekraczał siły ludzkie. Polska
była więc laboratorium zbrodni i
polem doświadczalnym dla jej
wypróbowania.

Nazi Germany selected for the
installation of the first ever camps of
mass extermination. This was where
the practical carrying out of the plan to
biologically destroy whole nations was
initiated. In the plans of Hitler and his
henchmen Poland was chosen as the
test pad for their gigantic policy of
genocide. It was here that they carried
out their experiments – not only to
discover to what temperature it was
possible to freeze a live human being
and then bring him back to life. Here
food rations were reduced to below
what was regarded as hunger level up
to that time, and the victims were
forced to do physical labour beyond
human endurance. Poland was turned
into a laboratory for crime, a testing
ground for the practice of atrocity.

Rudolf Höss wspominał, jak w lecie
1941 roku został wezwany osobiście
przez Himmlera: Himmler powiedział
mi, że Führer wydał rozkaz
ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej. My, SS, musimy ten rozkaz
wykonać. Gdyby nie został on
wykonany, Żydzi zniszczyliby później
naród niemiecki. Ze względu na dobry
transport i możliwość izolacji obozu
wybrał on Oświęcim. Mnie przypada
wykonanie tego ciężkiego zadania.
Trzeba teraz zapomnieć o wszelkich
względach ludzkich i myśleć tylko o
jego wykonaniu.

Rudolf
Höss,
commander
of
Auschwitz, recalled how in the
summer of 1941 he was summoned by
Himmler himself:
Himmler told me that the Führer
had given the order for the final
solution of the Jewish question
to be accomplished. We, the SS,
were to carry out the order. If
we failed to do so, the Jews
would later destroy the German
nation. He chose the site of
Auschwitz for its good access
by transportation and the
possibility of isolating the camp
off. I was to perform that
difficult task. I had to forget
about all human considerations
whatsoever and concentrate only
on carrying out the job.

Przez Międzynarodowy Trybunał
Wojskowy w Norymberdze osądzeni
zostali główni hitlerowscy zbrodniarze
wojenni. Proces ten toczył się od 20
listopada 1945 roku do 1 października
roku 1946. Dotyczył 22 głównych
hitlerowskich zbrodniarzy wojennych.
Spośród 12 procesów do najbardziej
interesujących,
ale
jednocześnie
najbardziej przerażających należał
proces
pierwszy
–
przeciwko
hitlerowskim lekarzom.

The principal Nazi criminals
were put on trial before the
International Military Tribunal in
Nuremberg. Proceedings lasted from
20 November 1945 until 1 October
1946 involving 22 of the chief Nazi
war criminals. One of the most
interesting, but also the most
horrifying of the 12 trials was the first
one – against the Nazi doctors.

Spośród 23 oskarżonych było 20
lekarzy i trzech wysokich rangą
funkcjonariuszy
administracyjnych.
Wśród 13 zasądzonych lekarzy
siedmiu miało tytuły profesorów
uniwersytetu. Spośród tych siedmiu
profesorów trzech skazano na karę
śmierci, trzech na karę dożywotniego
więzienia, jednego na karę 15 lat
więzienia.

Of the 23 defendants 20 were
physicians and 3 were high-ranking
medical administrators. Of the 13
physicians found guilty, 7 were
university professors. Of the 7
professors 3 were sentenced to death,
3 to life imprisonment, and 1 got a
sentence of 15 years in jail.

Nie wymienię nazwisk tych niesławnej I will not name those notorious
pamięci ludzi.
individuals.
Po dojściu narodowych socjalistów do
władzy lekarze należący do Związku
Lekarzy
Socjalistycznych
zostali
zwolnieni ze stanowisk państwowych i
osadzeni w obozach koncentracyjnych
jako wrogowie ustroju. Stopniowo byli
eliminowani. Dotyczyło to około 10
tysięcy lekarzy niemieckich.

When the National Socialists came to
power in Germany doctors who were
members of the Union of Socialist
Physicians were dismissed from state
appointments, declared enemies of the
state and sent to concentration camps.
They were gradually eliminated. This
happened to about 10 thousand
German doctors.

W nowych warunkach III Rzeszy
szybko zaczął się rozwijać Związek
Narodowosocjalistycznych Lekarzy.
W chwili przejęcia władzy przez
Adolfa Hitlera (30 stycznia 1933 r.)
wstąpiło do niego trzy tysiące lekarzy.
Dwa lata później należało do niego już
14,5 tysiąca, w 1939 roku – 30 tysięcy,
a w 1942 roku 46 tysięcy na ogólną
liczbę około 60 tysięcy lekarzy
niemieckich. Z tej liczby około 350
udowodniono
uczestnictwo
w
zbrodniczych czynach.

In the new conditions under the Third
Reich the Union of National Socialist
Physicians started to grow at a rapid
rate. On 30 January 1933, when Hitler
came to power, it had a membership of
3 thousand doctors. Two years later
the figure had gone up to 14.5 thousand; by 1939 it was 30 thousand; and
in 1942 46 thousand out of a total of
60 thousand German doctors belonged
to it. Evidence was found against
about 350 out of that number, proving
beyond all reasonable doubt that they
had participated in criminal activities.

Jak pisał prof. Józef Bogusz: Proces Professor Józef Bogusz wrote,
norymberski lekarzy hitlerowskich
The Nuremberg doctors’ trial
miał ogromne znaczenie w ujawnieniu
was extremely important in the
całej potworności i upadku hitledisclosure of the full horror and
rowskiej medycyny między innymi
degradation of Nazi medicine by
poprzez systematyczne i potajemne
such practices as the systematic
wymordowanie w ramach tzw. proand secret murder of hundreds
gramu eutanazji setek tysięcy ludzi, nie
of thousands of people in the sowyłączając obywateli państw okucalled euthanasia programme,
powanych przez Niemcy, a więc morincluding citizens of countries
dowanie cierpiących na choroby
occupied by Germany – the
psychiczne lub nieuleczalne, dzieci
murder of the mentally or incuupośledzonych i osób starych przy
rably ill, disabled children, or
użyciu gazu trującego, śmiertelnych
elderly people with the use of
zastrzyków oraz innych środków. Te
poison gas, lethal injections, and
osoby uważano za „bezużytecznych
by other means. These people
pożeraczy chleba”, wiedli oni „życie
were regarded as “useless deniegodne życia”. Praktyki średniovourers” leading “lives that wewieczne, kiedy w czasach okrutnej
re not worth living.” Practices
inkwizycji psychicznie chorych bito,
from the Middle Ages, when in
głodzono i palono na stosach, zostały
the times of the cruel Inquisition
zwielokrotnione w piekle hitlerowskich
the mentally ill were beaten,
obozów.
Doświadczenia
lekarzy
starved and burned at the stake,
hitlerowskich na ludziach, bezbronwere multiplied over and over
nych więźniach obozów koncenagain in the hell of the Nazi
tracyjnych, dokonywane były z

rozmyślnym pominięciem elementarnych zasad humanitaryzmu. Hitlerowscy lekarze, w tym liczni
profesorowie uniwersytetów III Rzeszy, a wśród nich znakomici przedstawiciele niemieckiej medycyny,
pogwałcili i zdeptali najbardziej
podstawowe zasady etyki i deontologii
lekarskiej.

camps. The experiments Nazi
doctors carried out on human
beings, defenceless prisoners in
the concentration camps, were
done with the deliberate disregard of the elementary
humanitarian principles. Hitler’s
physicians, including many professors of Third Reich universities, outstanding representatives of medical science,
violated and trampled underfoot
the most fundamental principles
of
medical
ethics
and
deontology.

Właściwym
przeto
określeniem
wydaje się „zbrodnicze eksperymenty
lekarskie na ludziach”. Sami Niemcy
nadali jej przydomek „medycyny
wyzutej z człowieczeństwa”.

Calling what happened “criminal
medical experiments carried out on
humans” seems just right. The
Germans
themselves
called
it
“inhuman medicine” (unmenschliche
Medizin).

