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ROLF HOCHHUTH 

Ur. 1 kwietnia 1931 r. w Sechswege nad Werrą. 
Po nauce w liceum praktykuje w księgarni, za
rabiając na skromne utrzymanie. W 1955 r. 
przyjmuje pracę lektora w domu wydawniczym. 
Od 1959-61 pisze NAMIESTNIKA. W NRF 
otrzymał 2 nagrody literackie. 

4 

DANUTA ŻMIJ 

CZYTAJĄC „NAMIESTNIKA" 

Prapremiera Namiestnika odbyła się przeszło 
trzy lata temu na scenie teatru Volksbiihne 
w Berlinie zachodnim. Trzy lata, a więc okres, 
zdawałoby się, wystarczający do uspokojenia na
miętności i zastąpienia gwałtownych sporów 
obiektywną i rzeczową oceną tej kontrowersyjnej 
i szeroko dyskutowanej sztuki. Rozkołysana po
wodzeniem i równie zdecydowanym potępieniem 
„tragedia chrześcijańska" Rolfa Hochhutha 
obiegła większość scen europejskich i dotarła 
także na drugą półkulę, do Ameryki Południo 
wej i Nowego Jorku. Autor, o nieznanym d o tąd 
nazwisku, nie legitymujący się dorobkiem lite
rackim, może spokojnie mówić o sukcesie. Nie 
wątpliwie jest to sukces podszyty skandalem, 
co w historii teatru ma niejeden precedens. Pew
ne jednak, że mamy do czynienia ze sztuką, 
której żadna widownia nie przyjmuje obojętnie. 
W NRF, Belgii i Włoszech Namiestnik stał sic; 
powodem interpelacji parlamentarnych. Na te
mat Namiestnika zabierali głos ludzie o głośnych 
nazwiskach, jak np. Albert Schweitzer i duchow
ni niemal wszystkich wyznań. Sztuka Hochhutha 
doczekała się w krótkim czasie dwóch replik 
scenicznych, oświetlających jej tematykę z od
miennego punktu widzenia. Amerykański re
demptorysta• Edward A. Molloy napisał sztukę 
pt. The Comforter, a włoski eks-dyplomata Pier
luigi la Terza wystąpił ze sztuką Processo al 
Vescovo. Utwory te przysporzyły rozgłosu Hoch
huthowi, autorom natomiast nie przyniosły lite
rackich laurów. 

Żaden z teatrów nie wystawił Namiestnika 
w całości. Gdyby pełny tekst, napisany zrytmi
zowaną prozą (zarzuconą w niektórych przedsta
wieniach niemieckich i w większości przekła
dów) przenieść na scenę, przedstawienie ciągnę
łoby się około ośmiu godzin . Zapewne dlate!$o 
w ślad za scenicznymi realizacjami Namiestnika 
pojawiły się tak szybko liczne wydania książko
we, zawierające pełny tekst sztuki. Odsłaniając 

'l członek Kongregacji pod wezwaniem Odkupiciela 
(od łac. redemptor - odkupicie l) , założonej w XVIII w . 
c e lem ożywieniri ;i.ycia religijnego na terenacł1 bar
dziej odosobnionych (przyp. red.) . 
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cało ść zamierzeń autora, przyczy niły się one bez
sprzecznie do podniesienia temperatury polemik. 
Okazało się bowiem, że sprowadzenie dyskusji do 
jednej tylko warstwy sztuki, z pominięciem in
nych, sprzyja wygodnym uproszczeniom i ogra
nicza pole widzenia. Nie ulega wątpliwo~ci, że 
dr amat postaw moralnych nie wyczerpuje zain
teresowań Hochhutha. Swiadczą o tym wyrażnie 
implikacje polityczne Namiestnika. 

Rolf Hochhuth należy do pokolenia obj ę tego 
v;stępną edukacją hitlerowską. W momencie bez
warunkowe.i kapitulacji III Rzeszy miał lat 
czternaście. Dyspon uje zatem tylko teoretyczn e\ 
znajomością przedmiotu i opiera się na doku
m entach i relacjach dobranych wedle potrzeb 
pisarskiej wizji. Jego Namiestnik stworzył nowy 
etap dramatu dokumentalnego, który - zwłasz
cza w Niemczech - ma bogatą tradycję; dośC:: 

\Vspomnieć dramaturgię ekspresjonistów. W ślad 
za Ho chhuthem, zachęceni powodzeniem, ruszyli 
in ni autorzy. Pojawiła się sztuka o lipcowym za
m achu na Hitlera w roku 1944, o Eichmannie i nie 
zrealizowa11ej transakcji, która miała polegać 
na zwolnieniu miliona Żydów w zamian za 10 
tys ięcy samochodów ciężarowych, o procesie 
o.święcimskim; są zapowiedzi sztuki o bitwie 
stalingradzkiej. Za wcześnie jednak na ocenę 
tego kierunku. Można jednak już teraz dostrzec 
pewne cechy wspóln·e wspomnianych dramatów. 
Jedna z nich, chyba najbardziej istotna, zyskała 
nazwę egzorcyzmowania przeszłoś
ci. 

Problem stosunku do niedawnej przeszłości 
i odpowiedzialności za największe zbrodnie, jakie 
zna historia nowożytna, dramat niemiecki, 
porażony hitleryzmem i jego bezpośrednimi nas
tępstwami, podjął ze znacznym opóźnieniem. 
Czy osiągnie zamierzony cel? Pewien krytyk 
monachijski napisał, nie tając sceptycyzmu, że 
próby rozwiązywania na scenie tych problemów, 
dla których nie można znależć rozwiązania w ży
ciu, stanowią typowy atrybut niemieckiego cha
rakteru. 

Hochhuth podjął tę próbę szukając oparcia 
w Biblii i w pismach Tomasza Manna. Z jednej 
strony fuńdamentalna księga chrześc ijaństwa , 
z drugiej dzieło . największego pisarza niemiec
kiego . X.X wieku, emigranta politycznego, czło
v.rieka, który całą swoją twórczość poświE;cił 
egzegezie „Deutschtum". Mimo to, nad poczyna
niami pisarskimi Hochhutha zaciążyła ambicja, 
chęć szybkiego uporania się z przeszłością i za
palczywość wymykająca się kontroli. Chciał on 
nie tylko rozważyć złożony problem, lecz także 
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narzucić jego ostateczne rozstrzygnięcie . Wspom
niane czynniki doprowadziły jednak do zbyt chy
ba dowolnej wykładni obranych autorytetów. 
Świadczy o tym potraktowanie kluczowej dla 
s2tuki metafory biblijnej o jedynym sprawiedli
w ym i mechaniczne, podbudowane mało przeko
nywającą analizą przyswojenia stwierdzenia 

ROLF HOCHHUTH z pierwszym reżyserem 
„NAMIESTNIKA", zmarłym niedawno wybit
nym inscenizatorem EDWINEM PISCATOREM. 
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Manna, że „zło jest jednocześnie dobrem, nato
miast dobro zeszło na błędne drogi i zdąża do 
zguby". (por. Jak powstał Doktor Faustus. Czy
telnik 1962, przekład M. Kureckiej, s. 89). 

Czy Hochhuth zabiega o wykreślenie winy 
Niemiec z rachunku II wojny światowej? Nie 
posądzajmy autora o poczynania aż tak naiwne. 
Dokłada jednak starań, by winą obciążyć prze
de wszystkim zwyrodniały aparat dyktatury 
i umniejszyć w ten sposób odpowiedzialność ca
łego narodu. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. 
W przeciwnym razie wprowadzenie na scenę 
oficera SS Gersteina, owego „szpiega Bożego'', 
i skonfrontowanie go z jezuitą Riccardem łatwo 
poczytać za chęć zrównania rachunku obu prze
ciwstawnych obozów i tym samym zniesienia 
winy. Łatwo również przeoczyć pewną naiwność 
w pojmowaniu zła. Hochhuht, przyjmując za 
punkt wyjścia przytoczone wyżej stwierdzenie 
Tomasza Manna, nie ustrzegł się od irracjonalnej 
w gruncie rzeczy fascynacji złem, złem - w jego 
pojęciu - immanentnym, przerastającym po
jemność ludzkiej wyobraźni. Stąd już tylko krok 
do dorabiania filozoficznej teorii do zbrodniczej 
praktyki, do karkołomnej próby rozłożenia winy 
na wszystkie narody europejskie. Nasze doświad
czenie historyczne i osobiste podsuwa inne zgoła 
spostrzeżenie: że zło, o którym mowa, było pro
gramem politycznym, ujętym w system aktów 
prawnych, rozporządzeń i drobiazgowych prze
pisów, ustalających wszystko, od metod ludo
bójstwa, poprzez kolejność ofiar aż po maksy
malne wyzyskanie „korzyści materialnych" pły
nących ze zbrodni. Reszta była już tylko kwestią 
czasu. Nie od rzeczy będzie przypomnieć w tym 
miejscu uwagę prof. Henryka Batowskiego, któ
ry w posłowiu do pamiętników Paula Schmidta, 
naczelnego tłumacza niemieckiego ministerstwa 
spraw zagranicznych (Statysta na doplomatycz
nej scenie, Wyd. Literackie 1965, przekład H. 
F.:urnatowskiego) notuje m.in.: „Wrodzony Niem
com zmysł posłuszeństwa dla każdej władzy 
spowodował, że choć z niezadowoleniem, wy
tyczne Hitlera spełniano". 

Emocjonalna pobudliwość i nasza głęboko 
uzasadniona wrażliwość na sprawy tak niedawne 
i tak żywo nas obchodzące nie powinny jednak 
przesłaniać istotnego waloru sztuki Hochhutha. 
Namiestnik prowokuje i niepokoi, stawia pyta
nia i zmusza do szukania odpowiedzi. 
Stanowi ważki głos w powszechnej dys
kusji toczącej się nad przeszłością i nad 
spokojniejszym jutrem ludzkości. Mimo bo
wiem zawrotnego rozwoju nauki tech-
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niki człowiek nie może bezkarnie pozwolić sobie 
na wymijanie problemów moralnych, niezależnie 
od tego, czy aprobuje rozstrzygnięcia propono
wane przez Hochhutha, czy nie. Zwróćmy uwagę 
na bardzo i:>totną kwestię Kardynała, występu
J::icego w teJ sztuce, który przypomina, że Mein 
Kampf Hitlera była książką powszechnie znaną. 
Znaczy to, że Hitler otwarcie zapowiadał swoje 
przyszłe zbrodnie. A jednak wygodniej było nie 
wierzyć, uchylić się od zajęcia wyraźnego sta
nowiska, w imię kunktatorstwa lub doraźnych 
celów politycznych. I pod tym kątem warto 
przyjrzeć się sztuce, która wchodzi na scenę 
Teatru ... 

Danuta Żmij 

* 
* * 

PAMIĘCI 

Ojca Maksymiliana Kolbego 
więźnia Nr 16670 w obozie Oświęcim 

Prałata Bernharda Lichtenberga 
proboszcza katedry św. Jadwigi w Berlinie 

Dedykacja zamieszczona przez autora sztuki w jej 
książkowym wydaniu 

Zum Gedenken 
Pater Maximilian Kolbe 
Haftling Nr 16670 in Auschwitz 

Pralat Bernhard Lichtenberg 
Dompropst zu St. Hedwig, Berlin 
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Albert Schweitzer o „Namiestniku" Hochhutha 

„My wszyscy b yliśmy wtedy współwinni, za
chowując rezerwę" - oświadczył lekarz i teolog 
Albert Schweitzer w związku z ukazaniem się 
dramatu „Namiestnik" Rolfa Hochhutha. W li ś
cie do Wydaw nictwa Rewohlt-Reinbek w Ham
burgu, które mu przesłało egzemplarz tej sztuki 
do Lambarene, pisał Scheitzer dalej następujące 
słowa: „Rezerwę zachował nie tylko kościół ka
tolicki, także i protestancki. Katolicki ponosi 
większą winę, ponieważ był wielką międzynaro
dową organizacją, która wiele mogla zd ziałać, 
podczas gdy protestancki był niezorganizowaną, 
bezsilną instytucją lokalną. Ale jest także wi
nien, ponieważ obojętnie pogodził się z nielud z
kim, straszliwym fakt em zagład y Ży dów. 

Żyliśmy wtedy w szczególnym ok resie dehu
manizacji kulturalnej, która pod koniec zeszłe
go wieku zaczęła się wraz z Fryderyk iem Ni etzs
chem. Filozofia, myśl niezależna, także uległy 

, tE:mu procesowi. 
Ażeby pozostać: w historii na właściwej dro

dze, musimy być świadomi ówczesnego zabłą
kania, ciągle o nim pamiętać:, by nie stoczy ć: się 
znowu w otchłań dehumanizacji. Nie jest więc 
bez znaczenia ukazanie się dramatu ,;Namiest 
nik" ... Sztuka Hochhutha to nie tylko osąd histo
ryczny, to również wezwanie do naszego czasu. 
który beztrosko hołduje dehumanizacji". 

(Die Welt, 25.IX.63.) 

Georges Suffert o autorze „Nami~stnika" 

„Młody' protestant niemiecki z lat trzydzies
tych, p. Hochhuth , postawił problem, który jest 
głównym problemem jego pokolenia. Jest to za 
ra zem problem ludzi, którzy nie tylko pr zeżyl i 
"\Vy darzenia z lat 1933--45, ale odczuwają do dziś 
ich konsekwencje polityczn e i moralne. H och 
huth - o nim tu mowa - uważa , że odpowie
dzialność za tę aferę rozciąoa się prawie na 
wszystkich, którzy ją przeżyli. Poczytał też za 
swoje pytanie, które Albert Camus nazajutrz po 
\v ojnie zadał Dominikanom podczas konfer encji 
u nich przy alei de Latour Maubourg w Paryżu: 
„Czekałem na głos, który pragnąłem usłyszeć: 
podczas tych lat straszliwych. Mówiono mi, że 
go słyszano. Stwierdzam, że słowa, które On 
miał wypowiedzieć, do mnie nie doszły". 

] o 

Brałem udział w tej konferencji z Albertem 
Camusem, nikt wówczas na sali nie zareagował. 
Byliśmy między katolikami. Wiedzieliśmy , że ist 
nieje silny opór pewnej części katolików nie 
miecki ch przeciw Hitlerowi. Jednocześnie prze 
CW\\·aJiśmy straszliwe trudności trapiące Wat :-"
kan w tym właśnie okresie. 

Jednakże, niejasno odczuwaliśmy, że slov-«1 
Alberta Camusa są prawdziwe. Co ś tam nie było 
tak jak powinno być: w postawie Piusa XII 
w latach 1933--44. Dziś po blisko osiemnastu la
tach s tw ierdzam, że to od cz ucie, w rzeczywistoś
ci, nie opuściło dotąd naszej świadomości" . 

(L ' Express - 19.XII.63.) 

o PAPIEŻU PIUSIE xn 

„To prawda, że był dyplomatą z krwi i kości, 
dyplomatyzował więc z faszyzmem do ostatka. 
Bronił się przed zerwaniem mostów pomiędzy 
Watykanem i Hitlerem czy Mussolinim. Wysu
wał argument, że zerwawszy mosty wyda na 
pastwę dyktatorów Kościół katolicki w Niem
czech i Italii , wszystkich biskupów, księży, całą 
rzeszę wiernych. Ale dlaczego nie żywił tych sa
mych obaw póżniej w ~tosunku do polskich , 
czeskich, słowackich czy węgierskich katolików ? 
A jesli rzeczywiście paktował z Hitlerem cz'
i\'Iussolin im, bo bał się ich rządów, czemu tole
rował faszystów w łonie Kościoła, Schustera czy 
Ruffiniego, ni e mówiąc już o niektórych bisku
Jć&Ch i kardynałach hiszpańskich. 

A obozy, koncentracyjne obozy? A komor,
gazowe, a eksterminowanie całych narodów? 
„Na pamięci Piusa XII ciąży ta sprawa'" -
pisze tak wiern y i tak oddany Watykanowi .Jean 
d'Hospital. Ciężar to niepomierny, bo przecież 
nie mógł o ni ch nie wiedzieć:. „W kurii się w i 
wszvstko 1" - powiadają rzymscy monsignoro 
wie . T o przesada. Niemniej przeto, że na terenie 
Trzeciej Rzeszy niewiele było rzeczy sekretn'-' r.h 
dla P iusa XII, to pewne. Dwanaście lat mieszkał 
v,· tv m kraju. Najlepszych przyjaciół i informa
torów miał niemieckich . Najbliższe jego otocze
riie było niemieck ie. Jakże mógł nie wiedzie ć. 
A jednak zacisnął usta. Europejczyk, mistyk, 
r.i oralista, zdoJn,· do fanatycznych protestów, 
zdecydował sie w tym wy padku na milczeni ··. 

TADEUSZ BR EZA: 
,.Spiżowa brama" (fragment str. 534 . 

Czytelnik , W arszawa 1960 . 
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ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE STRAT 
W LUDZIACH 

w poszcze~ółnych krajach biorących udział 
w drugiej wojnie światowej 

Straty w zabitych 
i zamordowanych 

Kr a j e 

I 
ogółem na 1000 
w tys. mieszk. 

Unia Płd. Afryki 6 0,6 
Stany Zjednoczone 187 1,4 
lndie 719 2 
Australia 12 2 
Norwegia 8,6 3 
Kanada 41 3,4 
Nowa Zelandia 10 6 
Belgia 59 7 
W. Brytania 368 8 
Francja 653 15 
Czechosłowacja 250 15 
Luksemburg 5 17 
Holandia 200 22 
Albania 28 24 
Grecja 558 70 
.Jugosławia 1 706 108 
Polska 6 028 220 

Straty wojenne Polski w latach 1939-1945. 
Wyd, Zachodnie. Poznań - 1962 - Warszawa, 
Kraków 1962. 
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(7) Tvlap;a l!"an~pcr t ó \\. ki erow3nych do Oświęcimia. Na strza łka ch po
rl ar: o liczb(' ~"Jfi;:'it ?. danego kra ju . 

Na podstawie zarządzenia marszałka Rzesz:-· 
utworzono w styczniu 1939 r. centralny urząd 
państwowy do spraw żydowskiej emigracji, któ
r E·go kierownictwo powierzono szefowi Policji 
Bezpieczeńshva i SD. Głównym zadaniem tego 
urzędu było: 

a) podjąć wszelkie kroki celem przy go
t o w a n i a intensywniejszej emigracji Żydów. 

b) kier o w a ć falą emigracyjną. 
c) w poszczególnych przypad-

kach przyśpieszyć akcję emigracyjną. ( ... ) 
W przebiegu realizacji ostatecznego rozwią

zania europejskiej kwestii żydowskiej zostanie 
wziętych pod uwagę 11 milionów Żydów, która 
to liczba rozdziela się na następujące kraje: 
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KRAJ 

A. Rzesza 
Marchia Wschoónia 
Terytoria wschodnie 
Generalna Gubernia 
Białystok 
Protektorat Czechy i Morawy 
Estonia (wolna od Żydów) 
Łotwa 
Litwa 
Belgia 
Dania 
Francja 

okupowane terytoria 
nieokupowane terytoria 

Grecja 
Holandia 
Norwegia 

B . Bułgaria 
Anglia 
Finlandia 
Irlandi;i 
Włochy z Sardynią wł. 
Albania 
Kroacja 
Portugal ia 
Rumunia z Besarabią wł. 
Szwecja 
Szwajcaria 
Serbia 
Słowacja 
Hiszpania 
Turcja (część europejska) 
Węgry 

ZSRR 

LICZBA 

131.800 
43.700 

420. 000 
2.284.000 

400 .000 
74 .200 

3.500 
34.0 00 
43.000 

5.600 

165.000 
70 0.000 
69. 600 

1 GO.DOO 
l.300 

48.000 
3.30.000 

2. 300 
4 ooo 

58.000 
200 

40 .000 
3.000 

342.000 
8.000 

18.000 
10.000 
88. ooo 

6.000 
55.500 

742.800 
5.000.000 

Ukraina 2.99 ~.68'1 
Białoru ś (z wył ącz. Białegostoku) 446.484 

RAZEM ponad 11.000.000 

Dokument Norymberski NG-258fi 
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STRATY BIOLOGICZNE SPOLECZENSTWA 
POLSKIEGO 

(Polaków i żydów) w r. 1939-1945 
(zestawienie ogólne) 

Przyczyna śmierci 

Działania wojenne 

śmierć w obozach znisz
czeń, w rezultacie pacy
fikacji, egzekucji i lik
widacji gett 

śmierć w więzieniach, obo
zach wskutek epidemii , 
wycieńczenia, złego trak
towania itp. 

śmierć poza obozem z wy -
cieńczenia, w następ 
stwie doznanych ran , 
okaleczeń, nadmiernej 
pracy itd. 

Ogółem uśmierconych 

Stan ludności w dniu 
1.IX.1939 

Liczba 
ofiar 

(w tys.) 

644 

3 577 

l 286 

521 

I W % 

I 
ogółu 
ludz
ko śc i 

2,4 

13,3 

4,7 

1,8 

I 6 02s 22,2 

J 27 COi") I 100,0 

*) Liczba 27 007 stanowi ogół obywateli naro
dowości tylko polskiej i żydowskiej, zamie~zka
łych w dniu l.IX.1939 r. w ówczesnych granicach 
Polski. 

Straty wojenne Polski w latach 1939- 1945. Wyd. 
zachodnie. Po,nań - 1962 - Warszawa, Kraków 1962. 
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Biskup sufragan z Wrocławia ks. dr Wincenty 
Urban, znany historyk Kościoła, podał w swoim 
odczycie pt. „Martyrologia Kościoła katolickiego 
na ziemiach polskich w okresie okupacji nie
mieckiej w latach 1939-1945" (wygłoszony we 
Wrocławiu w sierpniu 1965 r.) następujące dane 
doty czące strat duchowieństwa polskiego w tych 
latach: 
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Na ogólną liczbę 10.017 księży diecezjalnych 
(w 1939 r.) zginęło śmiercią gwałtowną 2647, czyli 
20 proc. ogólnego stanu. W jednym tylko obozie 
koncentracyjnym Dachau w latach 1940-1944 
przebywało 1780 księży polskich, z których 
zmarło do chwili wyzwolenia przez wojska ame
rykańskie, a wiec do 29 kwietnia 1945 r. - 868. 

Ogółem w różnych niemieckich obozach prze
i:Jywało 3647 księży z Polski, z których zmarło 
1996. Z 385 więzionych kleryków - poniosło 
śmierć 113; z 341 braci zakonnych - zginęło 170 ; 
z 1117 uwięzionych sióstr zakonnych zamordo
wano 238. 
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. „Spośród biskupów polski ch 13 zostało wy 
w1ez10n: ch lub uwięzionych_ Z tej liczby zginęli 
śmier c: i ą męczeńską: abp Julian Nowowiej ski 
z Pło cka i jego sufragan bp Leon Wetmański 
w ci ę żkim więzieniu wojennym w Działdowie ; 
sufraga n wrocławski bp Michał Kozal postać 
ni~zrn iernie szlachetna i wybitna; bp Wł~dysław 
Goral. sufragan Lublina, po przejściu przez róż
ne' obozy, a zwłaszcza obóz w Oranienburgu 
zmarł w 1945 r. izolovvany w bunkrze" . ' 

Zamęczony abp Nowowie.iski liczvł sobie 
w chwili aresztowania 82 lata. · 
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OS BY 

w kolejnośc i wejść n a ~ c ~ nG 

Nuncjusz Apostolski w Berlinie . 

Ojciec Riccardo Fontana T. J. 

Brat zakonny 

ANTONI LEWEK 

JÓZEF ZBIRÓG 

ZYGMUNT URBAŃSKI 

.JERZY PRZY BYLSKI 

ZDZISŁAW JÓŹWIAK 

KRZYSZTOF CHAMIEC 

Kurt Gerstein , SS-Obersturmflihrer 

Jacobson 

Doktor 

Hrabia Fontana , Syndyk Stolicy Apostol l~ej - MARIAN NOWICKI (gościnnie) 

Sekretarz 

Kardynał 

Generał Zakonu 

Brat Ireneusz . 

Salzer, szef polic ji niemieckie j w Rzymie 

Witzel , podoficer SS 

JERZY BALBUZA 

SŁAWOM IR MISIUREWICZ 

ZYGMUNT NOWICKI 

MAREK SOBCZYK 

ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 

BOGUMIŁ ANTCZAK 

FELIKS ŻUKOWSKI 

WIESŁAW OCHMAŃSKI 

Papież Pius XII 

Pisarz papieski: . 

P r ze d s t a wie n ie p r owad? i : JAN SZ.-'\ F AŁOWIC Z 

Przy egzempla r z u: K l YS T YN A K WJ\SKO WSK A 

Ob r az I: Berlin , 24 sier pi'.i ia 1942 r. Obra z II: Be<-
lin, następn ego dn ia. Obra z III: Rzy m , 2 lute 
go 1943. Obraz IV : Rz:.•m , 16 paźd ziern ika 19 13. 
Obra zy V i V I: Rzym, 17 paź d zi erni k a 1 !H 3. 

Obraz VII: Oświ ęc i m. 



A pel prasy podziemnej z odezwą gen. Sikorskie
go. nawołujący do udzielania pomocy prze ś lado

wanym Żydom. 
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PAPIEŻ PIUS XII DO BISKUPOW 
NIEMIECKICH 

„ . ·a szczególne uwzględnienie będą zaws ze 
zasł u gi ,va li uchodźcy ze wsc.:h odu, którzy przy
mus o"\vo i bez odszkodowania wysied leni zostali 
ze s wojcej ojczyznv na wschodzie i przesiedlen i 
na ni emieckie obszary strefowe. 

Gd y mówimy o nich, to interesuje nas prz>' 
tym nie tyle p ra'Nna, gospodarcza i polityczna 
strona tego bezpr zykładnego w historii Europy 
post µ o,vania . Tę stronę osądzi historia . Oczy
wiśc.:i obawiamy się, że wyrok jej będzie suro -

v. Wiemy oczywiście, co wydarzyło sie w cza
sie lat wojny na rozległych obszarach od Wisly 
do Wolgi. Czy było jednak rzeczą dozwoloną wy 
pcdzić w for mie odwetu z domu i ojczyzny 12 
mi li onów ludzi i skazać: ich na nędzę? Czyż ofia 
r y tego odwetu ni e są w swej przytłaczającej 
\'ii k szośc i lud źm i , którzy nie brali u dz iału 
w \\' y że j wspomnianych w ydarzeniach i prt.es 
tqpstw ach, którzy nie mieli na nie wpl ywu'? 
I cz :-· postępowan ie to było polit~· cznie i gospo 
dar czo uzasadnione, jeżeli pomyś li sic; o koniecz 
nośc i ach życiowych ludu niemieckiego, a szerzej 
pon .dto o za pewnieniu dobrobytu całe.i Europy? 
Cz:ż jest t o może nier ealne, j eżeli lVI y życzymy 
sobi~· i wyrażamy nadzieję, że wszyscy zainte
resow ani moglib y rozpatrzyć to, co zostało do ko
nane i cofm\Ć w te j mierze. w jakiej da się t o 
jeszcze cofnąć:"? 

v„ g „Petrusblatt" (gazeta koś cielna dla bi s 
], u l). tw a berlińsk iego). Nr 16 z dn. 18. IV.1948. 

(za v..1ar ~z~ w skim progr am em "Nam ie~tnika") 



0. MAKSYMILIAN MARIA l\:OLBE 

. ~ajmund. Kolbe, późniejszy Ojciec Maksy
milian , M~r'.a, urodził się 7 stycznia 1894 r. 
w Z~unsk1_eJ Woli w rodzinie tkacza. W czasie 
11auk1. w gimnazjum Franciszkanów we Lwowie 
wst,ąp_1ł tam w 1910 r. do nowicjatu. W 1918 r. 
wysw1ęcony został na księdza w Rzym ie. Vv 1919 
uzy.sk_ał ?ok~orat filozofii na Uniwers)•tecie Gre
gonansk1m i powrócił do Polski. Ciężka choroba 
P}uc przykuła go niebawem na dwa lata do 
!u:ka sanat?ry_.inego w Zakopanem. Odtąd ni'{dy 
JUZ v:_ pełn.1 nie odzyskał zdrowia, ale mimo to 
rozw_1Jał mestrudzor,ią działalność - najpierw 
wokoł r?zbudowy osrodka zakon·nego w Niepo
kal~:iow1e k/~arszawy, w latach 1930-36 w Ja
pom'.. Ostat111e lata przed wybuchem wo jny 
przezył w Polsce, w 1939 r. był zwierzchni!dcm 
dcm~ zakonnego Franciszkanów w Niepokala
nowie. 

_ Już 19 września 1939 r. Ojciec Kolbe areszto
:' _any został po raz pierwszy przez Niemców 
1 1.nternowany wraz z 36 swymi konfratrami ko
le7Jno w ?bazach Lamsdorf, Amtiz i Ostrzeszó1.v. 
\~. grudniu 1939 r. zwolniono go z obozu, jednak 
111e na długo. 17 lutego 1941 r. aresztowano go 

24 

ponownie wraz z czterema innymi księżmi i osa
dzono w centralnym więzieniu warszawskiego 
Gestapo na Pawiaku. „Nie tracił spokoju i rów
nowagi ducha. Z godnością znosił prześladowa
nia wachmajstrów i chociaż cierpiał moralnie 
i fizycznie z powodu przewlekłej choroby płuc 
nie okazywał tego - wspomina wieloletni wię
zień Pawiaka Leon Wanat („Za murami Pawia
ka". W-wa 1960). 

28 maja 1941 roku wywieziono o. Kolbego do 
Oświęcimia; stał się więźniem nr 16670. W obozie 
szykanowano go szczególnie i używano do naj
cięższych robót: woził żwir, nosił pnie drzewne. 
Szczuto go psami i bito, gdyż oprawców drażnił 
i tu fa kt jawnego podkreślenia, że jest księdzem 
ka tolickim. Całkowicie wyczerpany trafił do obo
ZO \vego szpitala, gdzie bezustannie spełniał swe 
obowiązki kapłańskie wobec wierzących współ
więźniów. Ze szpitala przeniesiono go na blok 
14, skąd więźniowie wychodzili do robót wolnych 
poza obozem. W lipcu 1941 r. przy żniwach, 
udało się jednemu z nich uciec. Obowiązująca 
\.\" Oświęcimiu zasada odpowiedzialności zbioro
w ej spowodowała, że dziesięciu więźniów z blo
ku 14 miało zapłacić życiem za tę ucieczkę. P o 
wielogodzinnej karnej stójce całego bloku La
g;erkommendan t Fritsch dokonał na placu ape
gerkommendant Fritsch dokonał na placu ape
.Franciszek Gajowniczek wyraził rozpacz z powo
du losu oczekującego rodzinę, którą osieroci - · 
nieznany mu osobiście współwięzień, stoją cy 
o kilka miejsc dalej, wystąpił z szeregu i popro
sił zaskoczonego oficera SS o pozwolenie pój ścia 
n a śmierć zamiast Gajowniczka. Był to ojciec 
Kolbe. W odpowiedzi na prośbę : „Jestem ksi~
dzem katolickim z Polski , chciałbym zająć jego 
m iejsce, b o on ma żonę i dzieci" - Fritsch wy
raz ił skinieniem zgodę. 

Wraz z dziewięcioma innymi w1ęzniarni 
zamknięto wtedy o. Kolbego w bunkrze głodo
\'ym, w podziemiach bloku 11, zwanego blokiem 
~mierci. Więżniowie rozebrani do naga i zam
knięci w celi pozbawionej jakichkolwiek sprzę
tów nie dostawali odtąd nic do jedzenia i nic do 
p icia . Tylko raz dziennie kontrolowano co się 
w celi dzieje i usuwano trupy tych, którzy już 
zmarli. Ludzie izolowani w bunkrze głodowym 
umierali powoli śmiercią męczeńską. „Z tej celi 
ś mierci słychać było codziennie głośne mod
litwy, różaniec i pieśni religijne. Dołączali siQ 
do nich także więźniowie z innych cel... Zdawało 
mi się, że jestem w kościele" - zeznał po wojnie 
świadek wydarzeń, b. więzień Oświęcimia nr 
i 192 Bruno Borgowiec, rntrudniony stale na blo-
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ku śmierci. W trzecim tygodniu męki pozostało 
w bunkrze przy życiu tylko czterech więźniów, 
wśród nich ojciec Kolbe. 14 sierpnia 1941 r. 
uśmiercono ich zastrzykami fenolu. Swiadek 
Borgowiec opowiada: „Tego ranka przyszedł 
kierownik izby chorych Bock. Wszystkim jesz
cze żyjącym wstrzyknął śmiertelną truciznę 
w lewe rami ę . Ostatni wyciągnął rękę ku mor
dercy z modlitwą na ustach ojciec Kolbe ( ... ). 
Tak umarł ten ksiądz, bohater Oświęcimia". 

BERHNARD·LJCHTENBERG 

Urodzony 3 grudnia 1875 r . w Oławie w 1899 
złożył śluby kapłańskie. P o krótkim okr~sie wi
kariatu w Nysie, pełnił od r. 1900 obowiazki 
duszpasterskie w Berlinie. Podczas pierw3zej 
wojny światowej, w latach 1914-1918 bvł ka
płanem 3 pułku grenadierów gwardil i " został 
odznaczony medalem zasługi Czerwonego Krzy
za . W r. -1932 został wikarym, w 1938 r. pro
b_osz_czem katedry św. Jadwigi w Berlinie. Je
sienią 1941 roku został uwięziony przez Gestapo. 

W dniu 2_8 sierpnia 1941 r. proboszcz katec'.7 
Bernhard Lichtenberg wysłał do Pełnomocnik a 
Rzeszy do Spraw Lekarzy dr Contiego następu 
i <ice pismo: 
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W dniu 3 sierpnia 1941 r. ksiądz biskup 
i\fonsteru wygłosił w kościele św. Lamberta 
w Munsterze kazanie, w którym oświadczył. że , 
jak go zapewniono, w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Rzes zy i w biurze Pełnomocnik a 
Rzeszy do spraw lekarzy dr Contiego bynajmnieJ 
nie ukrywa się, iż znaczna liczba umysłowo cho
rych w Niemczech została umyślnie uśmiercona 
i w przyszłości będ zie uśmiercona . 

Gdyby twierdzenie to nie było zgodne z praw 
do,, Pan, Panie Pełnomocniku Rzeszy, dawno 
już napiętnowałby publicznie biskupa jako 
oszczercę i skie·owałby przeciw niemu skarg!~ 
do sądu lub też przekaza ł sprawę Gestapo. Tak 
się jednak nie stało, a zatem przyznaje Pan, 
iż twierdzenie to jest słuszne. Jeśl i nawet dzie
sięcioro przykazań boskich ignoruj e się publicz
nie, to jednak kodeks karny ma jeszcze mC1c 
prawną , § 211 tego kodeksu mówi: „Kto umy ~ l

nie zabi ja człowieka i świadomie dokon uje za -
bójstwa, podlega karze śmierci". § 139 mó\'; i 
„Kto mimo otrzymania wiarygodnej informacji 
o zamiarze dokonania zbrodni ... nie zawiadon'i' 
o tym w porę władz lub człowieka, które:;o życiu 
grozi niebezpieczeństwo, podlega karze ... " . 

Jeśli władze państwowe, których zadanierr. 
jest ściganie przestępstw i wymierzanie spra
wiedliwości, nie widzą w tym wypadku powo
dów do interwencji, musi zabra ć głos każdy 

obywatel niemiecki, któremu sumien ie i powie
rwne mu obowiązki to nakazują. 

Niniejszym to czyni~: 
(tu następuje dokladny opis znanych Lichten

bergowi wypadków uśmiercariia umysłowo cho
rych. List koń.czy się słowami:) 

„Jeden Pan Bóg wie, ile tysię cy czy dzie 
siątków tysięcy razy wypadki takie miały miej
sca. Nie przedostają się one do wiadomości pub
licznej, a rodzina musiałaby lękać się o własną 
vvolność i życie, jeśliby złożyła oficjalny protest. 

Na moim kapłańskim sumieniu ciąży współ
wiedza o zbrodni przeciw prawom moralnym 
i paóstwowym. Ale nawet jeśli sam jeden wystę
puję, żądam od Pana, Panie Pełnomocniku Rze
szy, jako człowiek, chrześcijan, duchowny 
i Niemiec zdania rachunku ze zbrodni, która 
została dokonana z Pana inicjatywy lub za Pana 
zgod ą, a która woła do Władcy życia i śmier ci 

o zemstę na narodzie niemieckim. 
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Treść mojego listu podaję do wiadomości 
Kancelarii Rzeszy, Ministerstw Rzeszy i Gestapo. 

podp. Bernhard Lichtenber~ 

W dniu 22 maja 19-12 r. proboszcz katedry, 
pra łat Bernhard Lichtenberg został skazan y 
p1 zez I sąd specjalny przy Sądzie Krajowym na 
clwa lata więzienia za nadużycie ambony i na
ruszenie ustawy o zniesławieni u Rzeszy i NSDAP 

W motywach wyroku podano m. in: 
Mniej więcej w po łowie październ i ka oskar

żony znalc: zł na swoim biurku drukowaną ulot 
kę ... Chod zi tu o egzemplarz ulotek, które zos tały 
wówczas wydane na polecenie Ministerstwa Pro
pagandy Rzeszy i rozprowadzone były przez te
r0nowe organizacje NSDAP wśród wszystkich 
obywateli Rzeszy Niemieck iej. Oskarżony na
tychm iast powzią ł decyzję w ypowied zenia się 
w obec swoich parafian przeciw treści ul otk i 
w ramach wiadomośc i kościelnych to znaczv 
w wezwaniu, odczytanym podcias 'nabożeńst\~' 
oc1pra\vianych przez wszystki ch kapłanów w koś
c iele św. Jadwigi. W tym celu zr edagował nastę
pujący proj ekt, znaleziony p odczas jego aresz
towania w dniu 23 paźd ziern i k a 1941 roku: 

„W ezwanie. 
vV doma ch berlińskich rozprowadzon a j e>s \ 

anon imowa ulotka podjudzaj ąca przeciw Żyd om . 
Głosi ona, że każdy Niemiec, k tóry powodo\;;,ran y 
rzekomym fałszywym sentymentalizmem pop ie
ra Zydów, choćby okazując im uprzejmość i ż. vcz 
liwość , pop-ełnia zdradę w obec SWe" O narod u. 
N ie pozwólcie się wprowadzić w błą

0

d przez tq 
nil: c hrześcijańską postawę , lecz postępujcie w e
dług surow ,•go przykazania Chrystusa: kocha j 
bli%.niego swego jak siebie s3.mego". 

Prob_oszcz L ichtenber g odbył dwuletnią karę 
pozbawienia wolności w więzieniu Berlin-Tegel. 
Jednakże po zakończeniu j e j nie został w ypus z
czony na wolność. Zmarł 3 listopada 1943 roku 
podczas przewożenia go do obozu koncentracyj 
nego w Dachau . 

Das Gewissen steht auf, 64 Le bensbitder aus dem 
cleutschen Wicle rs ta nd rn33-1 9~ ?i , ge~;n!"lmelt von An 
nedore Leber , Bernhard Lichten berg . Mosaik Verl ag . 
B e r l in - Frankfurtp1~in, 1%6. 
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(na materiałach z prog ramu „Namiestni
ka" \V Teatrze No ro do\vym V..' \Varszawie) 

Cmentarz w Palmirach . Obok tysięcy krzyży 
nagrobki z gwiazdą syjońską. 

KURT GERSTEIN, SS-Obersturmfilhrer, któ
rego nazwisko gmina żydowska w Paryżu 
uwieczniła na pamiątkowym kamieniu ku czci 
ofiar faszyzmu, spełnił jak powiada angielski 
historyk Gerald Reitlinger, być może, naj
bardziej zdumiewającą misję w czasie II wojny 
światowej. Jest to postać tak niesamowita, roz
darta i niezrozumiała, że można ją raczej opie
wać, niż opisać. Jego własnoręcznie spisany ży
ciorys, przekazany w 1945 r. aliantom, zanim 
jeszcze ślad jego urwał się w jednym z paryskich 
więzień, dało się w t ym przypadku przedstawić 
równie niedoskonale, jak jednoznacznie przy
chylne Gersteinowi wypowiedzi wybitnych du
chownych obu wyznań oraz sekretarza poselstwa 
szwedzkiego, barona von Ottera. Gerstein -
jak stwierdzają ci, którzy go znali - zdawał 
się być „naznaczony", zdawał się by(:: chrześci
janinem tak „nowoczesnym", że do pełnego jego 
zrozumienia konieczna jest lektura Kierkegaar
da. Gdy w 1942 r. zjawił się w nuncjaturze, miał" 
lat 37. 

(Rolf Hochhuth „Der Stellvertreter' ' 
wyd. książkowe Rowohlt Verlag. 

Hamburg 1963, str. 16). 



NAMIESTNIK 

w Państwowym Teatrze im. St. Jaracza w Łodz i 

."ózcf Zbiróg (Riccardo) , Feliks Żukowski (Papież 
Pius XII) i Sławomir Misiurewicz (Kardynał) 

.Jerzy Przybylski (G erstein) 
(Riccardo) 
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Józef Zbiróg 

Jerzy Przybylski (Gerstein) i Krzysztof Chamiee 
(Doktor) 

Marian Nowicki (hr. Fontana) i Sławomir 
Misiurew icz (Kardynał) 
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Józef Zbiróg (Riccardo) i Marian Nowicki 
(hrabia Fontana) 

Zdzisław Jóźwiak (Jacobson) Jerzy Przybylski 
(Gerstein) 

Od reżysera: 

Po zapoznaniu się z pełnym tekstem „Na
miestnika" (ok. 300 stron maszynopisu) oraz wy
borem proponowanym przez realizacje war·· 
szawską, poznańską i gdańską, najbliższy zało

żeniom, które chcielibyśmy przekazać łódzkiemu 
widzowi, wydał się nam wybór dokonany przez 
Kazimierza Dejmka (Teatr Narodowy, Warsza
wa). Odpowiada nam układ komponowany 
z myślą o konfrontacji z polskim społeczeń

stwem, o nurtujących i ciągle aktualnych pro
blemach. Odpowiada nam wybór, · rezygnujący 
z wielu mniej istotnych elementów treściowych 
si.tuki, uwypuklający zaś te wszystkie, które 
stanowią syntezę zamierzeń autora i kierują 

akcją sztuki na sprawę stającą się ideową osią 
przedstawienia. Sprawą tą jest - jak formułuje 
te. K. Dejmek w notce zamieszczonej w war
szawskim programie „Namiestnika": „bunt jed
nostki przeciw ludziom, którzy reprezentu
jąc ideą, sprzeniewierzają się jej podstawowym 
założeniom". 
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Szkice kostiumów do 
„Namiestnika" projek
tov-cał prof. Władysław 

Daszewski 
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NASZA KRONIKA 

PRZEBUDOWA FRONTONU TEATRU 

W ostatnich dniach czerwca br . przystąpiono 
do realizacji planu całkowitej przebudowy fron
tonu T eatru im. St. Jaracza. Budynki mieszcząc e 
dotychczas kasy, hall, szatnie i niektóre maga
zyny, uległy całkowitej rozbiórce. Na ich miejscu 
stanie jasny, przestronny, jednopiętrowy obiekt 
odpowiadający istotnym potrzebom teatru. Ku
batura nowego pomieszczenia wynosić będzie 
ok. 8.000 m3 (dla orientacji dawny budynek dys
ponował ok. 3.000 m 3). 

Autorami projektu :;ą inż inż: Witold Mille 
i Bolesław Kardaszewski. Wnętrze projektował 
mgr Wiesław Głażewski. 

Na zdjęciach: 

Makieta frontonu teatru 
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Parter 

Widoczne na zdjęciu schody prowadzą na 
piętro, które oprócz palarni i bufetu pomieści 
również małą salę teatralną z widownią na 80 
miejsc. 

Zespół Teatru im. Jaracza, artyści Opery i mło
dzież szkół łódzkich pomagają przy budowie 

teatru 

Pragnąc przyspieszyć tok prac związanych 
z generalną przebudową obiektu, członkowie 
zespołów aktorskiego, technicznego i admini
stracyjnego Teatru im. St. Jaracza poświęcili 
w czynie społecznym wiele godzin czasu przy 
oczyszczaniu terenu pod fundamenty nowego 
budynku. 

Milo poinformować, że również członkowie 
baletu i chóru Opery Łódzkiej (obecnie Teatru 
Wielkiego) stawili się do pracy na terenie bu
dowy teatru, który przez dziesięć lat był i dla 
nich miejscem prezentowania osiągnięć arty
stycznych. 

Do akcji tej bardzo czynnie włączy ła się 
młodzież szkół łódzkich. Na apel Towarzystwa 
Przyjariół Łodzi odpowiedziały szybko i spon
tanicznie: XXI LO im. B. Prusa, XIX LO im. 
A. Mickiewicza, Zasad. Szk. Włók. przy Zakła
dach im. F. Dzierżyńskiego, Technikum Energe
tyczne, I LO im. M. Kopernika oraz XIII LO 
im. M. Piotrowiczowej, dając swą wartościową 
pracą jeszcze jeden dowód prawdzi;vie serdecz
nego stosunku do naszego teatru. 
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