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Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 

Dyrekcja i Administracja Teatru 
Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

Telefon 

Centrala 432-76 
Dyrekcja 387-73 

Org. Widow. 437-62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje dział Organiza
cji Sprzedaży od godz. 8-mej do godz. 15-tej. Telefon 437-62. 
Bilety indywidualne w kasie teatru od godz. 10-tej do 
godz. 13-tej i od godz. 16-tej do godz. 19.15. Przedsprzedaż 
biletów: „Orbis" - Rynek 38 oraz Ośrodek Usług Film., 
ul. Swierczewskiego 45, codziennie oprócz niedziel i świąt 

w godz. 10-18. 
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ROLF HOCHHUTH ' 
O SOBIE .... 

„Urodziłem się 1 kwietnia 1931 roku w Eschwegen 
nad W errą, tam też przez jakiś czas chodziłem do. 
gimnazjum, byłem pomocnikiem w księgarni, uda
łem się następnie na 4 lata do Heidelbergu i Mona
chium aby pisać, zarabiałem na życie raczef skrom
nie popołudniami w kisięgarstwie, czytałem dwu
krotnie, chociaż nie byłem studentem, własne no
welki na wieczorku autorskim „Młodych Autorów 
Uniwersytetu" w Monachium - wszystko to lata 
skąpe w (zewnętrzne) wydarzenia. Długi czas pra
cowałem nad powieścią, którą należy jeszcze ukoń
czyć a w roku 19_55 :Zostałem lektórem i wydawcą. 
W jesieni 1959 roku poprosiłem o 3-miesięczny urlop, 
aby w Rzymie dokonać szkicu do „Namiestnika" ~ 
którego na ~osnę 1961 r. skończyłem - pisaĆ'_'. · ~, 
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Erwin Piscator 

O NAMIESTNIKU 
Sztuka Hochhutha „Namiestnik" jest jednym 

z niewielu istotnych przyczynków do rozprawienia 
się .z przeszłością. Niczego nie oszczędzając autor 
nazywa rzeczy po iinientu; sztuka udowadnia, że 

historia pisana krwią milionów niewinnych ofiar 
nie może być nigdy przedawniona. „Namiestnik" 
zadaje kłam tym wszystkim, którzy uważają, że nie 
można napisać dramatu historycznego, dramatu 
postaw, pohieWaż ~łowiek w jego animowości, 
w warunkach beztwarzowości, społeczno-politycz

nych zarządzeń i .przymusów, w absurdalnej kon
strukcji ludzkiego byitu, gdzie wszystko z ·góry 
zostało za niego zdecydowane - nie ma możliwości 
podjęcia decyzji. 

·· Sztuka ta jest dramatem historycznym - jak go 
pojmował Fryderyk Schiller. Ludzie w nim po
dobnie jak w dramacie Schillera - występują jako 
osoby dzałające, jako „namiestnicy" pewnej idei; 
wolni w ure:eczywistnieniu tej idei, wolni w do
strzeżeniu konieczności tzn. „konieczności" etycz
nej ludzkiego działania. Od tej wolności, którą każdy 
posiadał - również w czasach faszyzmu - musimy 
wyjść, jeśli chcemy rozprawić się z naszą przeszło
ścią. 

Hochhuth operuje materiałem, rozgrywającym się 
za drzwiami zamkniętymi, który udało mu się ze-

. brać po długptrwałych, cierpliwych historycznych 
posZiukiwaniach. Konfrontuje on społeczeństwo (pu
blkzność t~atrailną) z jednym z najradykalniejszych 
konfliktów w historii nie tylko reżimu hitlerow
skiego, lecz calej historii Zachodu. Prowokuje za
jęcie 1się pewnym stainem rzeczy, który bardziej niż 
którykolwiek inny okrywany był zmową milczenia. 

Kiedy powołano mnie wiosną 1962 na stanowisko 
kierownika artystycznego Freie Volksbiihne, posta
nowiłem przez ten teatr j:ako instrument, za pomocą 
odpowiedniego repertuaru powstrzymać powszechne 



zapomnienie, powszechną chęć zapominania o spra
wach na~ej najbliższej pr:zeszłości. Z moich roz
myślań nad ułożeniem repertuaru wyrwał mnie te
lefon pana Ledig-Rowohlta; jego przyjaciel Karl 
Ludwig Leonhardt polecił mu utwór debtutancki 
młodego niemieckiego piJSarza, który - jak IX>wia
da - jest czymś więcej niż tylko dramatem ... mówił, 
że każdy, kto tę sztukę przeczytał w redakcji, był 
nią wstrząśnięty ... nikt nie wyobraża sobie, jak tę 
sztukę r~sadzającą wszystkie razmiary można wy
stawiać nai scenie ... jednak, jle,śli miałbym ochotę 

i czas ze ,sztuką zapoznać się, chętnie mi ją przyśle ... 
Niezwykła, zaskakująca, bulwersująca, wielka ko

nieczna sztuka - czułem to już po przeczytaniu 
pierwszych stron. 

Jeśli jakiś utwór ma ,stać się punktem ciężkości 
repertuaru - który chciałby dostarczyć polityczno
-społecznych faktów - to właśnie ten. Dla tej 
sztuki warto robić teaitr; wraz z nią teatr otrzy
muje wartość i staje się czymś lmniecmym. 

Erwin Piscator 
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Danuta Żmij 

Czytając „NAMIESTNIKA" 
Prapremiera „Namiestnika" odbyła się przeszło 

trzy lata temu na scenie teatru Vol~sbiihne 'W Berli
nie zachodnim. Trzy lafa, a więc oĘres, zdawało by 
się, wystarc!zający dla ti1spokojenia namiętności 

i zastąpienia gwałtownych sporów obiektywną i rze
c~ową ocenę tej' kontrowersyjnej i szeroko dysku
towanej sztuki. Rozkołysana powodzeniem i równie 
zdecydowanym potępieniem „tragedia chrześcijań

ska" Rolfa Hochhuta obiegła większość scen euro-, 
pejskich ·i dotarła także na drugą półkulę, do Ame-
ryki Południowej i Nowego Jorku. Autor, o niezna
nym dotąd nazwisku, nie legitymujący się dorob
kiem literaakim, może spokojnie mówić o sukcesie~ 
Niewątpliwie jest to sukces podszyty skandalem, co 
w historii teatru ma niejeden precedens. Pev.rne 
jednak, że mamy do czyni,enia ze sz·tuką, której 
żadna widownia nie przyjmuJe obojętnie. W NRF, 
'.Belgii i Włoszech „N amiestnik" stał się powodem 
interpelacji parlamenrtarnych. Na temat „Namiest
nika" zabierali głos ludzie o głośnych nazwiskach, 
jak np. Albert Schwei,tzer, i duchowni niemal 
wszystkich wyznań. Sztuka Hochhutha doczekała 
się w krótkim czasie dwóch replik scenicznych, 
oświetlających jej tematyikę •z odmiennego punktu 
widzenia. Am ery kańlskii redemptorysta Edward A. 
Molloy napisał sztukę pt. „ The Comforter", 
a włoski . eks:-dyplomata Pierluigi la Ter:za wystąpił 
ze sztuką „Processo al Vescovo". Utwory te przy
sporzyły rozgłosu Hochhuthowi, autorom natomiast 

-. nie przyniosły laurów. 
Żaden 'Z teatrów nie wystawił „Namiestnika" w ca

łości. Gdyby pełny tekst napisany zrytmizowaną 

prozą (zarzuconą w niektórych przt:dstawieniach 
niemieckich i w większości przekładów) przenieść 
na scenę, p:r:zedstawienie ci~gnęłoby się okole ośmiu 
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godzin. Zapewne dlatego, w ślad za scenicznymi 
realizaicj aJmi „N amiestnika", pojawiły się tak szybko 
liczne wydania książkowe, zawierające pełny tekst 
sz.tuki. Odsłaniając całość zamierzeń autora przy
czyniły się one bezsprzecznie do podniesienia tem
peratury polemik. Okazało się bowiem, że sprowa
dzenie dyskusji do jednej tylko warstwy sztuki, 
z pominięciem irnnych, sprzyj1a wygodnym uproszcze
niom i ogranicza pole widzenia. Nie ulega wątpli
wości, że dramat postaw. moralnych nie wyczerpuje 
zainteresowań Hochhutha. Świadczą o tym wyraźne 
implikacje ·polityczne „Namiestnika". 

Rolf Hochhuth należy do pokolenia objętego 

wstępną edukacją hitlerowską. W momencie bezwa
runkowej kapitulacji III Rzeszy miał lat czternaście. 
Dysponuje zatem tylko teoretyczną znajomością 

przedmiotu i opiera się na dokumentach i relacjach 
dobranych wedle potrzeb pisarskiej wizji. Jego „Na
miestnik" otworzył nowy etap dramatu dokumen
talnego, który - zwłaiszcza w Niemczech - ma bo
gatą tradycję: dość wspomnieć dramaturgię eks
presjonistów. W ślad za Hochhuthem, zachęceni po,.. 
wodzeniem ruszyli inni autorzy. Pojawiła się sztuka 
o lipcowym, zamachu na Hitlera w roku 1944 r. 
o Eichmannie i nie zrealizowanej transakcji, która 
miała polegać na zwolnieniu miliona Żydów w za
mian za 1 O tysięcy samochodów ciężarowych, o pro
cesie oświęcimskim; są zaipowiedzi sztuki o bitwie 
stalingradzkiej. 

Problem stosunku do niedawnej przeszłości i od
powiedzialności za największe zbrodnie, jakie zna 
historia nowożytna, dramait niemiecki, porażony 

hitleryzmem i jego bezpośrednimi następstwami, 

podjął ze znacznym apóźn~eniem. Czy osiągnie za
mierzony cel? Pewien krytyk monachijski napisał, 
nie tając sceptycyzmu, że próby rozwią·zyw.ania na 
scenie tych problemów, dla których nie można zna
leźć rozwiązania w życiu, stanowią typowy atrybut 
niemieckiego charakteru. 

Hochhuth podjął rtę próbę szukając oparcia w Bi-

ROLF HOCHHUTH 

NAMDESINIK 
(Der Stell vertreter) 

przekład: Danuta Żmij 

Układ tekstu 
KAZIMIERZ DEJMEK 

Reżyseria 

ANDRZEJ WITKOWSKI 

Scenografia 
LIDIA MINTICZ 

JERZY SKARŻYŃSKI 

Muzyka 
TADEUSZ NATANSON 

~ 
premiera listopad 1966 
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Osoby 

w kólejnoś,ci ukazywania się na scenie 

NUNCJUSZ APOSTOLSKI W BERLINIE . ~ . . · . . . . ADAM DZIESZYŃSKI 

OJCIEC RICCARDO FONTANA . . . . . . . . EDWARD LUBASZENKO 

BRAT ZAKONNY . . . . . . . . . . . . . . JAN ŁOPUSZNIAK 

KURT GERSTEIN SS-OBERSTURMFUHRER. . . . • EUGENIUSZ KUJAWSKI 

JACOBSON . . . .. . . . . . . . . WINICJUSZ WIĘCKOWSKI 
I 

DOKTÓR . . . . . . . . . . . . . JAROSŁAW KUSZEWSKI 

HRABIA FONTANA, SYNDYK STOLICY APOSTOLSKIEJ BRONISŁAW BROŃSKI 

SŁUŻAeCY . . . . . . . . . . . . . JERZY CHUDZYŃSKI 

RARDYNAŁ . . . . . · . . . f. . . . . ELIASZ KUZIEMSKI 

GENERAŁ ZAKONU . . . . . . · . . . . . JERZY BLOCK 

BRAT IRENEUSZ . . . . . . . " 1 • • • • • ANDRZEJ NOWIŃSKI 

SALZER, SZEF POLICJI NIEMIECKIEJ W RZYMIE . . . ROMAN SIKORA 

PODOFICER SS . . . . . . . I • • • • • • ZDZISŁA w KUŹNIAR 
I 

PAPIEŻ PIUS XII . . . . . . . . . . WIKTOR GROTOWICZ 

PISARZ PAPIESKI . . . . . . . . . _ MEDARD PLEW ACKI 
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INSPICJENT 

Kazimierz Ostrowicz 

• 
SUFLER 

Jan ina Ligota 
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KIEROWNIK TECHNICZNY , 
JAll ADRIAll URIAi 

® 
GŁÓWNY ELEKTRYK 
HENRYK JANOWSKI 

® 
GŁ. BRYGADIER SCENY 
STEFAN WITEK 

® 
KIEROWNIK PRACOWNI 
KRAWIECKIEJ 
EUSTACHIA LEŚ 
ÓZEF . PODOLSKI 

® 
KIEROWNIK PRACOWNI 
MALĄRSKIEJ 

WŁADYSŁAW DACH 
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KIEROWNIK PRACOWNI 
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BUTAFORSKIEJ 
EWA FLONDRO 

® 
KIEROWNIK PRACOWNI 
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blii i w pismach Tomasza Manna. Z jednej strpny 
fundamentalna księga chrześcijaństwa, z drugiej 
dzieło największego pisarza niemieckiego XX wieku, 
emigranta politycznego, człowieka, który całą swoją 
twórczość p_oświęcił egzegezie „Deutschtum". Mimo 
to, nad poczynaniami pisarskimi Hochhutha zacią·· 

żyła ambicja, chęć szyibkiego uporania się z prze
szłością i zapalczywość wymykająca się kontroli. 
Chciał on nie tylko roizważyć złożony problem, lecz 
także narzucić jego ostateczne rozstrzygnięcie. 

Wspomniane c~ynniki doprowadziły jednak do z byt 
chyba dowolnej wykładni obranych autorytetów. 
Świadczy o tym potraktowa1nie kluczowej dla sztuki 
metafory biblijnej o jedynym sprawiedliwym i me
chaniczne, podbudowane mało przekonywającą ana
lizą przyswojenia stwierdzenia Manna, że „zło jest 
j ednocześnie dobrem, natomiast dobro zeszło na 
błędne drogi t zdąża do zguby" (por. Jak powstał 
Doktor Fa:ustus. Czytelnik 1962, przekład M. Ku-
reckiej, s. 89). · 

Czy Hochhuth zabiega o wykreślenie winy Nie
miec z rachunku II wojny światowej? Nie posą

dzajmy autora ·o poczynania aż tak naiwne. Dokłada 
jednak starań, by winą -obciążyć przede wszystkim 
zwyrodniały aparat dyktatury i umniejszyć w ten 
sposób odpowiedziailność całego narodu. I z tego 
trzeba sobie zdawać sprawę. W przeciwnym razie 
wprowadzenie na scenę oficera SS Gersteina, owego 
„szpiega Bożego", i skonfrontowa!Ilie go z jezuitą 

Riccardem łatwo poczytać za chęć zrównania ra
chunku obu przeciwstawnych obozów i tym samym 
zniesienia winy. Ła;two również przeoczyć pewną 

naiwność w pojmowaniu zła. Hochhuth, prizyjmując 
za punkt wyjścia .przytoczone Wyżej stwierdzenie 
Tomasza Manna, nie ustrzegł się od irracjonalnej 
w gruncie rzeczy fascynacji złem, złem - w jego 
pojęciu - immanentnym, prz·erastającym pojemność 

ludzkiej wyobraźni. Stąd już tylko krok do dora
biania filozoficznej teorii do zbrodniczej praktyki, 
do karkołomnej próby rozłożenda winy na wszystkie 

'\ 



narody europejski.e. Nasze doświadczenie historycz
ne i osobiste pódsuwa inne ·zgoła spostrzeżenie; że 

zło, o którym mowa, było programem politycznym, 
ujętym w sy1stem akt6w prawnych, rozporządzeń 

i drobiazgowych przepisów, ustalających wszystko, 
od metod ludobójstwa, poprzez kolejnóść ofi~r aż 
po maksymalne wyzyskanie „korzyści matel'lialnych" 
płynących ze z brodni. Reszta była już tylko kwestią 
cza1su. Nie od rzeczy będzie przypomnieć w tyrp 
miejscu uwagę prof. Henryka Batowskiego, który 
w posłowiu do pamiętników Paula Schmidta, na
czelnego tłrumaicza niemieclciego ministerstwa spraw 
zagranicznych (Statysta na dyiplomatycznej scenie, 
Wyd. Literackie 1965, przekład H. Kurnato_wskieg9) 
notuje m. in.: „Wrodzony Niemcom zmysł po
słuszeństwa dla każdej władzy spowodował, że choć 
z niezadowo1leniem, wytyczne Hitlera spełniono". 

Emocjonalna pobudliwość i nasza głęboko uza
sadniona wrażliwość na sprawy tak niedobre i tak 
żywo nas obchodzące nie powinny jednak przesła
niać istotnego waloru sztuki Hochhutha. „Namiest
nik" prowolmje i niepokoi, stawia pytania i zmusza 
do szukania 'odpowiedzi. Stanowi ważki głos 

w powszechnej dyskusji toczącej się nad przeszłością 
i nad spokojniejszym jutrem ludzkości. Mimo bo
wiem zawrotnego mzwoju nauki i techniki człowiek 
nie może bezkarnie pozwolić sobie na wymijanie 
problemów mm·alnych, niezależnie od tego, czy 
aprobuje roz1strzygnięcia proponowane przez Hoch
hutha, czy nie. Zwróćmy uwagę na bardzo istotną 
kwestię Kardynała, występujlącego w tej sztuce, 
który przypomina, że „Mein Kampf" Hitlera była 
książka powszechnie znaną. Znaczy to, że Hitler 
otwarcie zapowiadał swoje przyszłe zbrodnie. A jed
nak wygodndej było nie wierzyć, uchylić się od za
jęcia wyraźnego stanowiska w imię kuntatorstwa 
lub doraźnych celów politycznych. I pod tym kątem 
warto przyjrzeć się sztuce, która weszła na scenę 
Teatru „Rozmaitości". 

Danuta Żmij 

...... 

KARDYNAŁ TARO/NI 

Pius XII mógł powiedzieć · słowami Apostoła: 

Jestem wraz z ChryistUJsem przybity do krzyża ... 
Wziął na siebie cierpienie, które wzmocniło jego 
wolę ofiarowania siebie za braci i :synów ... Ta nad
~yczajna szlachetna dusza sączyła kielich goryczy 
kropla za ~raplą ... " 

Modlitwa w albumie „Pio XI/_:. I/ , Grande". 
Jezu... uczciłeś siebie podnosząc twego niewierne

go sługę Piusa XII do najwyższej godności twego 
namiestnika - i użyczyłeś mu łaski do nieugiętej 

obrony wiary, do mężnej . walki o sprawiedliwość 
i pokój, ... abyśmy go ... pewnego dnia ujrzeli oto
czonego chwałą ołtarzy ... 

FRANCOIS MAURIAC 

Nie dana nam była pociecha usłyszenia Szymona 
Piotra, następcy Galilejczyka wygłaszającego w jed
noznacznych i jasnych słowach, a nie poprzez 
dyplomatyczne aluzje słowa potępienia przybicia do 
krzyży niez:Hczonych „braci w Panu". W czasach 
okupacji, prosiłem usilnie Kardynała Suhard, który 
w ukrycilll tak wiele uczynił dla prześladowanych: 
„Eminencjo, proszę nam 'Zalecić modły za Żydów ... " 
a on :zamiast odpowiedzi wzniósł ramiona ku niebu. 
Oczywiście władze okupacyjne miały swoje środki 
represji, sprzeciw był niemożliwy, a milczenie pa
pieża i hierachii nfo było niczym innym jak roz
paczliwym obowiązkiem; 1chodziło o powstrzymanie 
jeszcze więkJSzego zła. Faktem jest, że wina z~ 

przestępstwo takiego rodzaju w znacznej mierze spa
da na wszystkich świadków, którzy milczeli, bez 
względu na to, jakde były powody ich milczenia. 



Modlitwa Jana XXII/ 

... Wyznajemy, że od wielu wielu wieków zasłona 

kryła nasze oczy tak, że nie widzieliśmy wcale do

broci Twego narodu wybranego i nie rozpoznawa
liśmy na jego obliczu znamion naszego rodzonego 

brata. Wyznajemy, że znak Kaina jest na naszym 

.czole. 
Podczas wieków Abel legł w krwi i łzach, ponie

waż zapomnieliśmy o Twej miłości. Wybacz nam 
złorzeczenie, które wymawialiśmy przed imieniem 

żydów. Wybacz, żeśmy Go krzyżowali po raz drugi 
w ich ciele ... Ponieważ nie wiedzieliśmy cośmy czy

nili... 

ŚWIĄDEK BORGOWIEC: 

... Tego ranka przyszedł kierownik izby chorych 

Bock. Wszystkim jeszcze żyjącym wstrzyknął śmier

telną truci'znę w lewe ramię. Ostatni wyciągnął rękę 

ku mordercy z modli twą na 1,lStach . 
... Nie mogłem tego dłużej znies~. Pod pozor-em 

obowiązków wyszedłem. Po _ chwili wyszli też war

townicy i morderca. Powróciłem do celi. Zobaczy
Jem ojca Maksymiliana Kolbego martwego, siedzą-
cego przy murze z otwartymi oczami, z głową prze-:
chy loną na lewo. Jego twarz robiła wrażenie roz
jaśnionej, wyzwolonej w przeciwieństwie do twarzy 
pozostałych zmarłych, które naznaczone były riE.r

-pieniem. Razem z fryzjerem. ~lokowym Chlebikiem 
z Karwiny wyni_eśliśmy jego zwłoki do łazienki, 

skąd zostały _zabrane w skrzyni do krematorium. 
Tak umarł ten ksiądz, bohater Oświęcimia". 

Prałat BERNARD LICHTENBERG 
proboszcz katedry św. Jadwigi _w Berlinie 

„Wezwanie"~ 

W domach ber1ińskich ·_ rozprowadżona -jest ano
nimowa ulotka podjudzająca \przeciw Zydom. Głosi 

ona, że każdy Niemiec, który powodowany rzeko
mym " fałszywym sentymentalizmem popiera Żydów, · 

choćby okazując im uprzejmość i życzliwość, po

pełnia zdradę wobec swego narodu. Nie po·zwólcie 
się wprowadzić w błąd przez tę niechrześcijańską 

postawę, lecz postępujcie według surowego przyka

zania Chrystusa: „kochaj bliźniego swego jak siebie 
samego". 
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