
5. Sprawcy – zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Holokaustu?

Grupa docelowa
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Założenia
Pedagogika pamięci, na której opiera się działalność edukacyjna Państwowego Muzeum na Majdan-
ku, postuluje, aby programy w ramach pozaszkolnej edukacji historycznej uwzględniały nie tylko 
identyfikacje pozytywne, lecz również negatywne, czyli biografie sprawców. Zajmowanie się nimi jest 
wprawdzie trudniejsze z psychologicznego punktu widzenia, ale przynosi wiele korzyści – poszerza 
perspektywę historyczną i poznawczą. Odnoszenie się jedynie do identyfikacji pozytywnych, choć 
jest podstawowym założeniem dydaktycznym pozaszkolnej edukacji historycznej, nie daje pewności, 
że jutro sami nie staniemy się sprawcami lub biernymi obserwatorami. Jeśli bowiem nie dziedziczy 
się winy, stwierdzenie to ma także swoje odniesienie do jej braku. Z uwagi na trudną problematykę 
oraz znaczny wysiłek intelektualny i emocjonalny warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych.

Cele
•	 Poznanie sylwetek wybranych sprawców z obozu koncentracyjnego na Majdanku.
•	 Zapoznanie się z teoriami tłumaczącymi motywy udziału ludzi w zbrodniczych działaniach.
•	 Uświadamianie mechanizmów, które popychają ludzi do zbrodniczych zachowań w kontekście 

historycznym i współczesnym.
•	 Krytyczna refleksja nad własnymi dyspozycjami, zachowaniami i postawami wobec innych ludzi.
•	 Kształtowanie odpowiedzialności za swoje wybory, asertywności.



Środki dydaktyczne
Biografie wybranych sprawców z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, opraco-
wania na temat teorii wyjaśniających postawy i zachowania wykonawców Holokaustu i innych zbrodni 
z okresu II wojny światowej, relacje byłych więźniów na temat sprawców z Majdanka.

Metody pracy
Samodzielna praca przez odkrywanie, analizowanie materiałów dydaktycznych, dyskusja i wyciąganie 
wniosków w kontekście historycznym i współczesnym, zwiedzanie wystawy historycznej z pracow-
nikiem pedagogicznym muzeum.

Przebieg
Uczestnicy projektu otrzymują materiały dydaktyczne – biografie wybranych członków załogi SS 
z Majdanka oraz opracowania na temat różnych koncepcji historyczno-psychologicznych, które do-
starczają interpretacji i wyjaśnień okrutnego zachowania tak wielu ludzi w okresie II wojny światowej. 
Następnie, podzieleni na siedem grup roboczych, analizują wybrane zagadnienia:

•	 Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców:
1. Kobiety jako sprawczynie/nadzorczynie SS: Hermine Braunsteiner, Hildegard Lächert
2. Mężczyźni jako sprawcy/esesmani: Herman Hackmann, Emil Laurich
3. Lekarze jako sprawcy/lekarz SS Heinrich Rindfleisch

•	 Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców:
1. „Typowy” esesman według koncepcji Eugena Kogona, Primo Leviego i Wolfganga Sofskiego
2. Hipoteza dyspozycyjna
3. Hipoteza sytuacyjna
4. „Zwyczajni ludzie” – wieloprzyczynowa koncepcja według Christopha Browninga

Następnie młodzież prezentuje poszczególne zagadnienia w formie krótkich kilkuminutowych 
wypowiedzi. Materiały dydaktyczne zwierają pytania pomocnicze, na które uczestnicy projektu mu-
szą odpowiedzieć. Wnioski zapisują na oddzielnych kartkach. Zajęcia kończy dyskusja, a uczestnicy 
próbują formułować własne konkluzje, aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule warsztatów.

Karty pracy

Grupa I: Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców

Kobiety jako sprawczynie/nadzorczynie SS: Hermine Braunsteiner, Hildegard Lächert
•	Przedstaw w krótkiej formie informacje o Hermine Braunsteiner i/lub Hildegard Lächert dotyczące ich 

służby w obozach koncentracyjnych (jak tam trafiły, funkcje, przydomki, popełnione czyny, zachowanie 
wobec więźniów i koleżanek);

•	Czym Krajowy Sąd w Düsseldorfie tłumaczy okrucieństwo i popełnione na Majdanku przez obie 
nadzorczynie zbrodnie (wpływ ideologii nazistowskiej, przekonania polityczne, rasistowski i antysemicki 
światopogląd, posłuszeństwo, chęć zrobienia kariery, cechy charakteru – skłonność do brutalności, 
sytuacja związana z miejscem)?

Napisz na kartce 3–4 główne według ciebie motywy, które doprowadziły Hermine Braunsteiner i Hildegard 
Lächert do popełnienia zbrodni w obozie koncentracyjnym na Majdanku (dla każdej z nich oddzielnie).



Grupa II: Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców

Mężczyźni jako sprawcy/esesmani: Hermann Hackmann, Emil Laurich
•	Przedstaw w krótkiej formie podstawowe informacje dotyczące ich kariery w obozie na Majdanku (jak tam 

trafili, funkcje, przydomki, popełnione czyny, zachowanie wobec więźniów);
•	Czym Krajowy Sąd w Düsseldorfie tłumaczy okrucieństwo i popełnione na Majdanku przez obu 

esesmanów zbrodnie (wpływ ideologii nazistowskiej, przekonania polityczne, rasistowski i antysemicki 
światopogląd, posłuszeństwo, chęć zrobienia kariery, cechy charakteru – skłonność do brutalności, 
sytuacja związana z miejscem)?

Napisz na kartce 3–4 główne według ciebie motywy, które doprowadziły Hermanna Hackmanna i Emila 
Lauricha do popełnienia zbrodni w obozie koncentracyjnym na Majdanku (dla każdego z nich oddzielnie).

Grupa III: Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców

Lekarze jako sprawcy/lekarz SS Heinrich Rindfleisch
•	Scharakteryzuj krótko działalność doktora Rindfleischa w obozach koncentracyjnych (jakie obozy, za co 

był odpowiedzialny, czyny i opinie o nim jego przełożonych i więźniów, jego stosunek do żydowskich 
i nieżydowskich więźniów, ze szczególnym uwzględnieniem obozu na Majdanku);

•	Scharakteryzuj krótko sylwetkę doktora Rindfleischa (przekonania polityczne, światopogląd, cechy 
charakteru itp.).

Napisz na kartce 3–4 główne według ciebie motywy, które doprowadziły doktora Rindfleischa do 
popełnienia zbrodniczych czynów.

Grupa IV: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

„Typowy” esesman według koncepcji Eugena Kogona, Primo Leviego i Wolfganga Sofskiego
•	  Cechy „typowego” esesmana z obozu koncentracyjnego;
•	  Motywy i przyczyny okrutnego zachowania;
•	  Koncepcja „szarej strefy” Primo Leviego;
•	  Czy według ciebie istnieje „typowy” esesman z obozu koncentracyjnego? Jeśli tak – dlaczego? Jeśli nie – 

dlaczego?
Zanotuj na kartce maksymalnie 3–4 najbardziej charakterystyczne według ciebie cechy „typowego” 
esesmana i maksymalnie 3–4 motywy okrutnego zachowania (na oddzielnej kartce). Zanotuj dodatkowo 
na oddzielnej kartce maksymalnie 3–4 cechy esesmana z „szarej strefy”.

Grupa V: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

Hipoteza dyspozycyjna
•	  Co to jest „osobowość autorytarna” (według Theodora W. Adorna)?
•	  Wymień cechy „osobowości autorytarnej”;
•	  Czy teza o „osobowości autorytarnej” wyjaśnia twoim zdaniem motywy działania sprawców? Jeśli tak – 

uzasadnij, jeśli nie – uzasadnij.
Zanotuj na kartce 3–4 najważniejsze według ciebie cechy „osobowości autorytarnej” w związku z hipotezą 
dyspozycyjną.



Grupa VI: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

Hipoteza sytuacyjna
•	  Co to jest hipoteza sytuacyjna?
•	  Opisz krótko eksperyment Stanleya Miligrama i wnioski z niego wynikające;
•	  Przedstaw w skrócie eksperyment Philipa Zimbarda i jego wyniki;
•	  Czy posłuszeństwo wobec autorytetu i konkretna sytuacja społeczna tłumaczą dostatecznie motywy 

sprawców? Jeśli nie – dlaczego? jeśli tak – dlaczego?
Zanotuj w krótkich zdaniach (najlepiej w formie równoważników zdań) najważniejsze, twoim zdaniem, 
determinanty zachowania sprawcy według hipotezy sytuacyjnej.

Grupa VII: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

„Zwyczajni ludzie” – wieloprzyczynowa koncepcja według Christopha Browninga
a. Jak rozumiesz pogląd Raula Hilberga w kontekście motywów sprawców: „Aby pojąć pełne znaczenie 

tego, co ludzie ci robili, musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z jednostkami posiadającymi 
własne normy moralne. Urzędnicy wciągnięci w proces Zagłady nie różnili się zasadami moralnymi od 
reszty społeczeństwa”.

b. Scharakteryzuj motywy zachowania sprawców ze 101. policyjnego batalionu rezerwy według tezy 
Christopha Browninga o „zwyczajnych ludziach”:

 ū oceń wpływ czynników ideologicznych (przekonania rasistowskie, antysemityzm) na decyzję 
o zabijaniu żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn;

 ū co warunkuje psychologiczną gotowość do zabijania w kontekście bycia w grupie (na przykład 
w jednostkach wojskowych, policyjnych)?

 ū czy zgadzasz się ze stwierdzeniem socjologa Zygmunta Baumana, że „okrucieństwo jest w swoim 
charakterze o wiele bardziej społeczne niż charakterologiczne”?

 ū co twoim zdaniem decyduje o tym, że część ludzi nie bierze udziału w zabijaniu (około 20% członków 
101. policyjnego batalionu rezerwy z Hamburga odmówiło wykonania zbrodniczego rozkazu)?

Zanotuj na kartce 3–4 najważniejsze według ciebie motywy udziału tak zwanych zwyczajnych ludzi 
w masowych zbrodniach (na przykładzie niemieckich policjantów z 101. policyjnego batalionu rezerwy 
z Hamburga).

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok
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