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Stanisław Brejdygant - aktor, reżyser, pisarz. Debiutował jako Ham
let w wieku 23 lat i wciąż pozostaje najmłodszym odtwórcą tej roli. 
Grai także m.in. : Ryszarda Ili, Raskolnikowa, Księcia Myszkina, Piłata, 
Stalina. Wyreżyserował kilkadziesiąt przedstawień teatralnych i tele
wizyjnych oraz pięć oper. Był także reżyserem filmów, słuchowisk ra
diowych i widowisk plenerowych. Występował na scenach amerykań
skich. Tam też zajmował się reżyserią i uczył na czołowych uczelniach 
w USA i Kanadzie. Jest autorem powieści i zbiorów opowiadań, m.in. : 
Być Bogiem, Powiedz Im, Maligna oraz scenariuszy i sztuk teatralnych, 
m.in . Kolonia Wyzwolenia, Próba, Nadludzie, Endline, Stacja XI/ . Były 
one wystawiane i nagradzane nie tylko w kraju, ale także za granicą. 
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Ta ko rzecze Za rat u str a 

I Zaratustra tak rzekł do ludu: 
- Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokona
nem być powinno. Cóżeście uczynili, aby go pokonać? 
Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie; chcecież być 
odpływem tej wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, 
niźli człowieka pokonać? 

Czemże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i wstydem 
bolesnym. Temże powinien być człowiek dla nadczłowieka: 
pośmiewiskiem i sromem bolesnym. ( ... ) 

Nadczłowiek jest treścią ziemi. (.„ ) 

Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nadczłowie
kiem - liną nad przepaścią. 
Niebezpieczne to przejście, niebezpieczne podróże: niebez
pieczne wstecz poglądanie, trwożne chwianie i zatrzymywa
nie się . 

Oto co wielkiem jest w człowieku, iż jest on mostem, a nie 
celem; oto co w człowieku jest umiłowania godne, że jest on 
przejściem i zanikiem. (.„ ) 

O ludzie wyżsi, nauczcież się tego ode mnie: na rynku nikt 
w ludzi wyższych nie wierzy. Gdy jednak przemawiać tam 
chcecie, baczenie miejcie! Gdyż motłoch pomruguje oczyma: 
„jesteśmy wszyscy równi". 
„Wy ludzie wyżsi - tak oto pomruguje ciżba - nie ma ludzi 
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wyższych, jesteśmy wszyscy równi, człowiek jest człowiekiem, 
przed Bogiem - jesteśmy wszyscy równi!" 
Przed Bogiem! - Lecz oto Bóg ten umarł. Przed motłochem 
wszakże równi być nie chcemy. O ludzie wyżsi, opuszczajcie 
rynki! 

Przed Bogiem! - Lecz oto Bóg ten umarł! O ludzie wyżsi, ten 
Bóg by! waszym największem niebezpieczeństwem. 
Od czasu, gdy on w grobie legł, wyście dopiero zmartwych
powstali. Teraz dopiero zbliża się wielkie południe, teraz dopie
ro człowiek wyższy staje się- panem! („ .) 

Najtroskliwsi pytają dziś : „jak zachować człowieka?" Zaratu
stra wszakże pyta, jako pierwszy i jedyny: „jak przezwyciężyć 
człowieka?" 

Nadczłowiek leży mi na sercu, on jest mą pierwszą i jedyną 
rzeczą - nie zaś człowiek : nie bliźni, nie najbiedniejsi, nie 
najbardziej cierpiący, nie najlepsi. -
O, bracia moi, kochać mogę w człowieku to, iż jest on przej
ściem i znikaniem. I w was jest wiele takiego, co mnie do 
umiłowania i nadziei zmusza. 

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książko dla wszystkich i dla 

nikogo, tłum. W. Berent, Warszawa 1908, s. 5-22, 337-347. 
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Postaci historyczne występujące 
i wymieniane w Godzinie z Fuhrerem ; 

Ewa Braun - żona Adolfa Hitlera, poznała go, gdy mając siedemnaście 
lat pracowała w atelier fotograficznym. Była atrakcyjną, niebiesko
oką blondynką, według powszechnej opinii „miękką, słodką i głupią". 
Ich związek przez cały czas utrzymywany był w ścisłej tajemnicy, gdyż 
Fuhrer twierdził, że poślubił Naród i nie może go zdradzać z żadną ko
bietą. Po trzech latach znajomości, w 1932 roku, Ewa załamana ciągłymi 
rozstaniami, próbowała popełnić samobójstwo - strzelHa sobie w szyję 
z pistoletu ojca. Zdołano ją uratować. Drugi raz próbowała targnąć się na 
własne życie z tego samego powodu dwa i pół roku później, zażywając 
tabletki nasenne. Od tej pory zamieszkała z Hitlerem, najpierw w jego 
posiadłości w Obersalzbergu, a potem w Kancelarii Hzeszy w Berlinie. 
Ewa nie interesowała się polityką, nie należała do Narodowosocjali
stycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), a partyjne rozgrywki jej 
partnera nudziły ją. Swojej politycznej obojętności zawdzięczała związek 
z Fuhrerem, który nie akceptował kobiet wtrącających się w jego sprawy. 
Braun miała zwyczaje, których nie tolerował Hitler, np. robienie makija
żu, palenie i opalanie się nago, ale ponieważ większość czasu przebywała 
sama, nie musiała rezygnować z tych drobnych przyjemności. 
Ewa Braun na stałe przeprowadziła się do Berlina pod koniec wojny, 
chciała towarzyszyć Hitlerowi w jego klęsce. 29 kwietnia 1945 roku speł
niło się marzenie jej życia - wzięła ślub z Hitlerem: „ceremonia odbyła 
się w schronie, w pokoju z mapami, w miejscu mniej ważnych narad. 
Oboje państwo młodzi zeznali, że są „czystej krwi Aryjczykami", a w roli 
świadków wystąpili Goebbels i Bormann („.) . W trakcie uroczystości 
Hitler wycofał się do sąsiedniego pokoju zabierając jedną z sekretarek, 
panią Junge. Tu we wczesnych godzinach rannych podyktował swoją 
ostatnią wolę i testament polityczny („.). 30 kwietnia Hitler wraz z Ewą 
odszedł do swego apartamentu i zamknął drzwi za sobą . Po paru minu
tach czekający za drzwiami usłyszeli huk samotnego wystrzału. Po chwili 
otworzono drzwi. Hitler leżał na kanapie obficie zbroczonej krwią; strzelił 
sobie w usta. Po jego prawej stronie leżała Ewa, także martwa - zażyła 

truciznę . Była 15.30, poniedziałek 30 kwietnia 1945 roku - dziesięć dni 
po pięćdziesiątych szóstych urodzinach Hitlera". 
A. Bullock, Hitler. Studium tyranii, tłum . T. Evert, Warszawa 1975, s. 703-710. 
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Hermann Góring - niemiecki działacz nazistowski, dowódca lotnictwa 
Luftwaffe, współtwórca tajnej policji Gestapo. Z racji swej tuszy nazy
wany był przez Hitlera „tłustym marszałkiem". W czasie I wojny świato
wej wstawił się jako pilot myśliwca. W 1923 wziął czynny udział w puczu 
nazistów, w 1934 zaś w „nocy długich noży". Utworzył obozy koncen
tracyjne - Oranienburg i Papenburg. W czasie wojny dowodził zakoń
czonymi sukcesami misjami lotnictwa niemieckiego. Jego autorytet 
znacznie osłabł po klęsce „bitwy o Anglię". Postępujące od 1916 roku 
uzależnienie Góringa od narkotyków spowodowało, że Hitler w 1943 
roku odsunął go od polityki. W 1945 roku powiedział Flihrerowi, że 
jest gotów zostać jego następcą, co ten uznał za akt zdrady i pozbawił 
Góringa wszelkich stopni i odznaczeń wojskowych oraz członkowstwa 
w NSDAP. W 1945 roku został ujęty przez Amerykanów. Wyrokiem Mię
dzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze uznano go za 
winnego zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi oraz 
zbrodni wojennych i skazano na śmierć. Dwie godziny przed wykona
niem wyroku popełnił samobójstwo przegryzając ampułkę z cyjankiem. 
Goring, według słów najbliższych współpracowników, fascynował się 
kulturą starożytnych Rzymian do tego stopnia, że przechadzał się po 
swoich ogrodach ubrany w togę starorzymskiego senatora, z wieńcem 
laurowym na głowie oraz pierścieniami na wszystkich palcach rąk i nóg. 
Znana jest także anegdota o tym, jak zaproponował Speerowi budowę 
lokomotyw z betonu, aby ograniczyć zużycie stal1i. 

Gustaf Grundgens - niemiecki aktor, reżyser i producent, dyrektor 
teatralny. W Ili Rzeszy cieszył się reputacją najwybitniejszego akto
ra teatralnego i filmowego. Wielki sukces przyniosła mu rola Mefista 
w Fauście Goethego. W 1933 roku, w chwili dojścia do władzy przez 
Hitlera, Grundgens przebywał w Szwajcarii, zdecydował się jednak na 
powrót do Niemiec. W 1934 roku objął stanowisko dyrektora Państwo
wego Teatru Pruskiego w Berlinie. Cieszył się szczególnymi względami 
Hermanna Goringa. W czasie wojny zyskał liczne przywileje i względnie 
dużą swobodę twórczą (np. zrealizował film Dwa światy, poruszający 

tematykę miłości homoseksualnej, oficjalnie zakazanej i potępianej 
w 111 Rzeszy) . W 1943 roku wstąpił do armii. Po zdobyciu Berlina przez 
Armię Czerwoną trafił do radzieckiego obozu jenieckiego, gdzie spędził 
dziewięć m i esięcy. O jego uwolnienie zabiegało wielu wybitnych arty
stów niemieckich . Kolejne lata życia poświęcił pracy aktorskiej, kiero
wał także teatrami. W 1963 roku wyruszył w podróż dookoła świata, 

' 
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w czasie której zmarł na Filipinach w nocy z 6 na 7 października 1963 
roku na skutek przedawkowania środków nasennych . 

Reinhardt Heydrich - generał policji niemieckiej, jeden z najwyższych 
hitlerowskich dygnitarzy, oficer SS (oddziałów zbrojnych NSDAP) i SD 
(służby bezpieczeństwa NSDAP), kierownik aparatu terroru w Ili Rzeszy. 
Przez współpracowników nazywany był „Jasnowłosą Bestią" lub „Wiesza
jącym Heydrichem". Pasjonował się grą na skrzypcach. Początkowo ne
gatywnie nastawiony do partii nazistowskiej, wstąpił do NSDAP w 1931 
roku. Przyczynił się do powstania SD - służby bezpieczeństwa Himmlera 
i sam nią kierował jako jego najbliższy współpracownik. Ze szczególlnym 
fanatyzmem brał udział w prześladowaniach Żydów, co wynikało 
z zarzucanego mu żydowskiego pochodzenia. Wydawał także rozka
zy eksterminacji polskiej inteligencji i kleru . Był jednym z organiza
torów „ nocy długich noży", a w 1939 roku zaaranżował „ prowokację 
gliwicką ", która miała stanowić usprawiedliwienie agresji niemieckiej, 
na Polskę . W 1941 roku został protektorem Rzeszy na obszarze Czech 
i Moraw, zamieszkał w zamku na Hradczanach i wprowadził politykę 
terroru na tamtych terenach. Zyskał przydomek „ Rzeźnika z Pragi". 
27 maja 1942 roku czescy cichociemni dokonali zamachu na życie 

Heydricha. Zmarł 4 czerwca w szpitalu w Pradze. W odwecie za jego 
śmierć Niemcy spacyfikowali czeskie wsie Lidice i Leżaki. 

Heinrich Himmler - minister spraw wewnętrznych w hitlerowskiej 
Ili Rzeszy, współorganizator i szef SS oraz Gestapo. Należał do okulty
stycznego Towarzystwa Thule . Był jednym z współtwórców obozów 
koncentracyjnych - z jego inicjatywy w marcu 1933 roku powstał tego 
typu „obiekt" w Dachau oraz kompleks Auschwitz-Birkenau. Himmler 
aktywnie współpracował z pierwszym komendantem obozu w Oświę
cimiu - Rudolfem Hóssem. Na polecenie Reichflihrera SS aby stosować 
jak najbardziej pośrednią metodę zabijania ludzi osadzonych w obo
zach zagłady, co wynikało z troski o zdrowie psychiczne członków SS, 
rozpoczęto budowę komór gazowych w obozach. Jako wierny poddany 
Hitlera brał aktywny udział w 1934 roku w „ nocy długich noży" - ak
cji , w której oddziały SS wymordowa{y kierownictwo SA (Oddziałów 
Szturmowych NSDAP). W czerwcu 1943 roku wydał rozkaz zlikwidowa
nia wszystkich gett żydowskich na obszarze Polski, a potem także na 
okupowanych terytoriach Rosji . W kwietniu 1945 roku Himmler uciekł 
z Berlina, do którego zbliżały się wojska radzieckie. Hitler w swoim te-

' 
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stamencie politycznym pozbawił go członkowstwa w partii za podjęcie 
próby nawiązania kontaktów z aliantami za pośrednictwem Czerwone
go Krzyża. Himmler został uwięziony przez Brytyjczyków. 23 maja pod
czas badania lekarskiego przegryzł kapsułkę z cyjankiem. Okoliczności 
tej śmierci nie są do tej pory wyjaśnione, istnieje szereg wątpliwości, 
czy Himmler popełnił samobójstwo, czy był to jego sobowtór. Prze
prowadzono sekcję zwłok, ale jej wyniki zostaną odtajnione dopiero 
w 2045 roku. Wtedy będzie można stwierdzić, czy Himmler rzeczywi
ście zginął w 1945 roku. 

Adolf Hitler - był uzdolnionym malarzem, ale nie został przyjęty do 
Akademi i1 Sztuk Pięknych w Wiedniu. Odpowiadał za śmierć ponad je
denastu milionów ludzi podczas li wojny światowej. W 1938 roku został 
wybrany „człowiekiem roku" magazynu „Times". Przez całe swe życie 
przyjmował około dziewięćdziesięciu dwóch różnych rodzajów narko
tyków. Jednak nie palił i nie pił alkoholu. Według słów niemieckiego 
sanitariusza Johana Jam bora, Hitler miał tylko jedno jądro. W ostatnich 
latach życia cierpiał na chorobę Parkinsona. Jego upodobania seksual
ne były niezwykle dziwaczne i wynaturzone, kilka jego kochanek po
pełniło samobójstwo. Pojawiały się także opinie, że Hitler był impoten
tem, co było skutkiem postrzału w pachwinę podczas I wojny światowej. 
Jako kanclerz Ili Rzeszy nakazał Ferinandowi Porsche zaprojektowanie 
pojazdu o nazwie Volkswagen (z niem. 'samochód dla ludu'), który miał 
przewozić dwie dorosłe osoby i trójkę dzieci. W ten sposób powstał pro
jekt Volkswagena Garbusa. Jego ulubionym filmem był King Kong z 1933 
roku oraz Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków z 1937. Ze śmiercią 
Hitlera wiąże się wiele kontrowersji i niejasności - pojawiały się hipotezy, 
że tak naprawdę nie popełnił samobójstwa i podobno widziano go w Ar
gentynie i w Danii wiele lat po zakończeniu li wojny światowej. 

Emil Maurice - z zawodu zegarmistrz, jeden z pierwszych członków 
NSDAP, bliski współpracownik Adolfa Hitlera. Jako jeden z nielicznych 
był z nim na „ty". Cieszył się większym zainteresowaniem kobiet niż 
Hitler, z większą skutecznością potrafił je uwodzić. Został pierwszym 
dowódcą SA, a potem dowódcą specjalnej kompanii strzegącej Hitlera 
podczas imprez i zgromadzeń nazistów. Po puczu monachijskim razem 
z Hitlerem uwięziony został w twierdzy Lafldsberg. Fuhrer zwolnił do 
z funkcji osobistego kierowcy i usunął z kręgu swego najbliższego oto
czenia, gdy Emil poprosił o rękę Geli Raubal. Po pięciu latach Maurice 

' 
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ponownie wstąpił w szeregi SS, a rok później wziął udział w „nocy dłu
gich noży". Heinrich Himmler chciał wyrzucić go z SS, gdy na jaw wyszło 
jego niearyjskie pochodzenie. W obronie Emila stanął jednak Fuhrer. 
Po wojnie Maurice skazany został przez sąd denazyfikacyjny na cztery 
lata pracy przymusowej. Zmarł w 1972 roku w Monachium. 

Theodor Morell - znany także jako „Doktorek", osobisty lekarz Adol
fa Hitlera. Specjalizował się w ginekologii i położnictwie, a w praktyce 
zajmował się leczeniem chorób wenerycznych, stosując niekonwen
cjonalne metody i używając licznych środków powszechnie uważanych 
za szkodliwe. Hitlera poznał za pośrednictwem Heinricha Hoffmana, 
nadwornego fotografa NSDAP, którego Morel I' wyleczył z choroby we
nerycznej. Dzięki temu został zaproszony na przyjęcie w rezydencji 
Fuhrera w Berghof w 1936 roku. Udzielił wtedy Hitlerowi porad na te
mat leczenia jego dolegliwości. W ciągu roku zdołał wyleczyć Wodza 
z wszystkich nękających go chorób i zdobył jego zaufanie. Jak podają 
historycy, Moreli aplikował Fuhrerowi ponad dziewięćdziesiąt rodzajów 
różnych pigułek oraz liczne zastrzyki, syropy i napary. Osoby z otoczenia 
Wodza dostrzegały, że kuracja Morella nierzadko pogarszała stan zdro
wia Hitlera, mimo tego „pacjent A" bezkrytycznie wierzył w nieomylność 
swego medyka. Jednak kilka dni przed śmiercią odesłał go, twierdząc, że 
lekarz już mu nie będzie potrzebny. Morel I zmarł w 1948 roku w obozie 
dla internowanych, gdzie został umieszczony przez Amerykanów. 

Josef Neumann - Żyd, poznał Hitlera w czasie jego pobytu w Wiedniu. 
Neumann wspierał finansowo mieszkającego w przytułku dla mężczyzn 
przyszłego kanclerza Rzeszy. Łączyły ich przyjacielskie stosunki. Hitler 
zanim stał się zagorzałym antysemitą, w latach 1909-1913 utrzymywał 
kontakty z wieloma osobami o żydowskim pochodzeniu. 

Geli Raubal (Angelika) - uchodzi za pierwszą wielką miłość Adolfa Hi
tlera. Była córką przyrodniej siostry Hitlera, młodszą od niego o dzie
więtnaście lat. Natura związku Geli i Fuhrera do dziś pozostaje niewy
jaśniona - nie wiadomo, czy była jego kochanką, czy łączyło ich tylko 
platoniczne uczucie, które ze strony Hitlera przejawiało się niesłychaną 
zazdrością i zaborczością. Kiedy Geli miała dziewiętnaście lat z wzajem
nością zakochała się w szoferze Hitlera - Emilu Maurice. Gdy Maurice 
poprosił Fuhrera o rękę siostrzenicy, ten wpadł w furię, zwolnił z pracy 
szofera i pozbawił go wszystkich stanowisk partyjnych. W wieku dwu-

' 
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dziestu jeden lat Angelika pozowała Hitlerowi do studium aktu. Mimo 
pozostawionych przez niego rysunków nagiej Geli, nie dowiedziono 
nigdy, czy naprawdę istniał między nimi związek seksualny. Dziewczy
na twierdziła podobno, że Hitler to potwór i nikt nie byłby w stanie 
uwierzyć, w jaki sposób musiała spełniać jego dewiacyjne fanaberie 
seksualne. Osoby z otoczenia Fuhrera, obserwujące łączącą ich dziwną 
relację, mówili, że Geli była jego wielką miłością. Angelika - mimo tego, 
że uwięziona w złotej klatce przez kanclerza Rzeszy - wyjeżdżała spora
dycznie do Wiednia, gdzie, jak głosiły plotki, poznała kogoś, z kim chciała 
się związać. Kiedy we wrześniu 1931 roku nie otrzymała zgody od „wuj
ka Adolfa" na kolejną taką wyprawę, doszło między nimi do gwałtownej 
kłótni. Następnego dnia rano znaleziono zwłoki Geli. Zastrzeliła się uży
wając pistoletu Hitlera. Podobno w chwili śmierci była w ciąży. Historycy 
twierdzą, że Fuhrer zakochany w Geli, bardzo przeżył jej śmierć i to do
świadczenie negatywnie wpłynęło na jego charakter. 

Hanna Reitsch - najsłynniejsza niemiecka pilot-oblatywacz, akrobat
ka lotnicza, wielokrotna mistrzyni Niemiec, Europy i świata w dziedzi
nie szybownictwa. Zaliczana obecnie do stu najwybitniejszych postaci 
światowego lotnictwa. „Podniebne" dokonania Reitsch wzbudzały nie
małą sensację u jej współczesnych. Nazywano ją „Heroiną Ili Rzeszy" 
- stanowiła zaprzeczenie stereotypowej kobiety niemieckiej tamtych 
czasów, której domeną miały być: kościół, kuchnia i dzieci. Dzięki swej 
popularności zaprzyjaźniła się z wieloma ważnymi funkcjonariusza mi 
niemieckimi. Nie była nigdy członkinią partii nazistowskiej, ale fascy
nowała ją ideologia narodowego socjalizmu, a za swój obywatelski 
obowiązek uważała służbę państwu niemieckiemu. Od 1937 roku 
współpracowała z Luftwaffe jako wojskowa pilot-oblatywacz. W 1944 
roku wysunęła propozycję powołania do istnienia, wzorowanej na ja
pońskich kamikadze, eskadry pilotów-samobójców. Pomysłu tego nie 
zrealizowano. Chcąc uratować Hitlera, 24 kwietnia 1945 roku poleciała 
do oblężonego Berlina razem z Ritterem von Greimem, dowódcą 6. floty 
powietrznej. Przebywała w bunkrze Fuhrera trzy dni, gdyż nie mogła wy
dostać się z ciągle ostrzeliwanego miasta. Na jego rozkaz odleciała stamtąd 
razem z von Grei mem, by móc wykonać jedno z ostatnich poleceń Hitlera 
i aresztować Himmlera. Po wojnie została uwięziona na piętnaście miesię
cy przez Amerykanów, a następnie na kilka lat-unieważniono jej licencję pi
lota. Zajęła się wówczas spisaniem swoich wspomnień. Za stery samolotu 
powróciła w 1953 roku i zajmowała się pilotażem aż do śmierci w 1979. 

' 
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Albert Speer-niemiecki polityk i architekt. Od 1937 roku był głównym ar
chitektem Hitlera oraz generalnym inspektorem budowlanym stolicy Rze
szy. Na polecenie Fuhrera przygotował „Plan Germania" -plan przebudo
wy Berlina. Nadzorował też projekt gruntownej rozbudowy ukochanego 
miasta Hitlera - Linzu - tak, aby stał się „eine Weltstadt" - światowym 

miastem, centrum kulturalnym Europy i najpiękniejszym miastem nad 
Dunajem oraz miejscem „pogodnej" starości Ewy Braun i Adolfa Hitlera. 
W czasie wojny Speer został ministrem odpowiedzialnym za uzbrojenie 
i amunicję. Pod jego kierownictwem niemiecki przemysł wojenny działał 
bardzo prężnie i wydajnie, dzięki wykorzystaniu sił robotników przymu
sowych z podbitych państw Europy. Speer zajmował się także rozbudową 
obozu koncentracyjnego w Auschwitz - zaprojektował nowe krematoria, 
kostnice obozowe, wieżyczki strażnicze itp. Wyrok procesu norymber
skiego skazywał go na dwadzieścia lat więzienia za organizację deportacji 
milionów przymusowych robotników do Niemiec. Speer przyznał się do 
winy i jako jedyny z oskarżonych wyraził skruchę. W więzieniu spisał swo
je wspomnienia, które opublikowane zostały w 1969 roku. Książka stano
wi jedyny w swoim rodzaju opis najbliższego otoczenia Hiitlera. Speer po 
wyjściu z więzienia w 1966 roku zajął się pracą publicysty i wykładowcy. 
Zmarł w 1981 roku w Londynie. 

Bernhard Stempfle - zakonnik eremita. Dokonał korekty stylistycznej 
napisanej przez Adolfa Hitlera książki Mein Kampf, a także dopisał jed
ną z części tekstu. Wcześniej zajmował się wydawaniem małego anty
semickiego pisma w Miesbach. Stempfle zginął w tajemniczych okolicz
nościach. Jego zwłoki znaleziono w lesie na !Przedmieściach monachijskich. 
Miał skręcony kark i trzykrotnie przestrzelone serce. Jego egzekucja była 
najprawdopodobniej skutkiem posiadania zbyt dużej wiedzy na temat re
lacji Hitlera i Geli Raubal. 

Otto Strasser - niemiecki polityk, odrzucający umiarkowane ekono
miczne poglądy Adolfa Hitlera, sprzeciwiający się także polityce anty
semickiej. Początkowo członek NSDAP, w 1930 roku wydalony z partii, 
założył Czarny Front, składający się z byłych naz,istów. Jego partia była 
jednak zbyt słaba, by przeciwstawić się dojściu do władzy przez Hitlera. 
Wielu współpracowników Strassera straciło życie podczas „nocy długich 
noży", a on sam lata Ili Rzeszy spędził na emigracji. Prowadził działania na 
rzecz upadku Hitlera i nazizmu. Ogłoszony został przez Goebbelsa „wro
giem publicznym nr 1", a za jego głowę wyznaczono nagrodę. Dlatego 
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ciągle zmieniał miejsce pobytu. Do Niemiec mógł powrócić dopiero 
w 1955 roku. Aż do śmierci w 1974 roku propagował ideologię neo
nazistowską (gloryfikującą własny naród, charakteryzującą się postawą 
rasizmu, antysemityzmu, kultu siły i darwinizmem społecznym , ale od
cinająca się od wielu poglądów Hitlera, np. od pangermanizmu). 

Postaci historyczne występujące 
i wymieniane w Odwiedzinach Wodza: 

tawrientij Beria - radziecki działacz komunistyczny, szef NKWD. 
Z pochodzenia Gruzin, najpierw działał tylko w rejonach zakaukaskich. 
Od 1935 roku został jednym z najbardziej zaufanych ludzi Stalina. 
Był bezpośrednio odpowiedzialnym.in . za mord polskich oficerów 
w Katyniu. Nadzorował masowe deportacje ludności, w tym ponad 
miliona Polaków. Jego rozkazy odznaczały się wyjątkową brutalno
ścią. Beria wykorzystywał swą pozycję do zaspokajania własnych 
potrzeb seksualnych. Pracownicy jego osobistej ochrony zatrzy
mywali na ulicach Moskwy młode kobiety i sprowadzali je do jego 
domu, gdzie były gwałcone . Organizował orgie z udziałem nastoletnich 
dziewcząt, więzionych w jego willi w Gruzji. W latach 1941-1953 Be
ria zajmował stanowisko wicepremiera. Po wojnie został marszałkiem 
ZSRR. Jego kariera załamała się w 1953 roku . Podejrzewano go o udział 
w rzekomej próbie zamordowania Stalina . Przeciwko niemu zjednoczyli 
się do tej pory skłóceni działacze partyjni: Chruszczow, Malenkow i Mo
łotow. Pozbawili go dostojeństw partyjnych i wytoczyli proces, w któ
rym zarzucono mu działalność na rzecz obcego wywiadu . Po krótkim 
dochodzeniu Berię skazano na śmierć. Prawdopodobnie zamordowano 
go zanim jeszcze rozpoczął się proces. Oficjalnie jednak wyrok wykona
no 23 grudnia 1953 roku w Moskwie. 

Nikołaj Bucharin - działacz partii bolszewickiej i międzynarodowego 
ruchu robotniczego, współpracownik Lenina . Popierał Stalina w dzia
łaniach przeciwko Trockiemu . Zasiadł na ławie oskarżonych w jednym 
z toczących się w latach 1936-1938 „procesów moskiewskich", stano
wiących kulminację „wielkiego terroru" w ZSRR. Oskarżonym w tych 
procesach zarzucano szpiegostwo, spisek r'\a życie Stalina, zorganizo
wanie zabójstwa Siergieja Kirowa (szefa leningradzkiego komitetu par
tii), sabotaż gospodarczy i zdradę ojczyzny. Głównym celem całej akcji 
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była publiczna kompromitacja i fizyczna eliminacja najbliższych współ
pracowników Lenina . W pierwszym procesie skazano m.in. Zinowiewa, 
Kamieniewa, Bakajewa; w drugim natomiast na ławie oskarżonych za
siedli Sokolnikow, Radek (skazani na dziesięć lat więzienia) oraz piętna
ście innych osób. Bucharin po dwóch pierwszych procesach i egzekucji 
skazanych wypowiadał się z wielkim entuzjazmem o tym przejawie 
„rosyjskiej sprawiedliwości". Nie podejrzewał, że sam zostanie osądzo
ny w kolejnym procesie. Odbył się on w 1938 roku . Oskarżenie zawie
rało nowy zarzut - planowanie zamachu na życie Lenina. Osiemnaście 
osób zostało skazanych na śmierć, egzekucję wykonano natychmiast. 
Wkrótce też została aresztowana żona Bucharina, którą okrutnie tortu
rowano i zamordowano wraz z braćmi, szwagrem i innymi krewnymi. 

tazar Kaganowicz - jeden z najbliższych współpracowników Stalina, 
z pochodzenia Żyd. Minister przemysłu ciężkiego, przemysłu naftowe
go i surowców energetycznych oraz minister materiałów budowlanych, 
a w latach 1953-1957 wicepremier ZSRR. Po śmierci Stalina współpra
cował z Chruszczowem przeciwko Berii, ale potem sprzeciwił się potę
pieniu stalinizmu przez Chruszczowa, za co w 1957 roku zwolniono go 
z wszystkich stanowisk partyjnych i rządowych, a w 1961 wykluczono 
z partii . W latach 30. wystąpił z inicjatywą przebudowy stolicy, w kon
sekwencji której zniszczono wiele moskiewskich zabytków. Współpra
cował także przy projekcie budowy metra moskiewskiego. Brał czynny 
udział w wielkich „czystkach stalinowskich". Był współodpowiedzialny 
za zabicie polskich oficerów w Katyniu . Podpisał decyzję o rozstrzelaniu 
ponad dwudziestu pięciu tysięcy polskich wojskowych i cywilów znaj
dujących się w obiektach NKWD. 

Jan Karski - emisariusz rządowy, kurier Polskiego Państwa Podziemne
go. Po wybuchu wojny dostał się do niewoli sowieckiej . Udało mu się 
uniknąć losu oficerów rozstrzelanych w Katyniu przez NKWD. W cza
sie jednej z misji, uwięziony przez Gestapo, próbował popełnić samo
bójstwo, aby nie zdradzić podczas przesłuchania żadnych informacji. 
W 1942 roku podjął się dostarczenia raportu na temat losu Żydów 
w okupowanej Polsce rządowi polskiemu na uchodźstwie oraz środo
wiskom politycznym, literackim i dziennikarskim w Wielkiej Brytanii. 
Te same informacje przedstawił w USA prezydentowi Rooseveltowi 
oraz reprezentantom amerykańskiej elity politycznej i intelektualnej . 
Władze państw alianckich z niedowierzaniem przyjmowały „Raport 
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Karskiego" i nie były skłonne do pomocy eksterminowanym Żydom. 
W 1944 Karski napisał książkę Story of a Secret State - opowieść o Pol
skim Państwie Podziemnym. Po wojnie pozostał w Waszyngtonie, gdzie 
wykładał na tamtejszym Uniwersytecie. Wziął udział w filmie Shoah 
Claude'a Lanzmanna, dzięki czemu cały świat dowiedział się o jego 
staraniach na rzecz powstrzymania holocaustu. Otrzymał wiele nagród 
i wyróżnień za swą działalność, m.in. w 1982 roku tytuł Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata, a w 1998 roku nominowano go do pokojowej 
Nagrody Nobla. Jan Karski zmarł w Waszyngtonie w 2000 roku i został 
pochowany na tamtejszym cmentarzu, a w uroczystościach żałobnych 
wzięli udział prezydenci Polski i USA. 

Siergiej Kirow - rosyjski komunista, szef leningradzkiego komitetu ob
wodowego partii bolszewickiej. Znany był z tego, że przeciwstawiał się 
stalinowskim metodom kolektywizacji sowieckiego rolnictwa (sztucz
nie wywoływanemu głodowi, rozstrzeliwaniu mieszkańców całych wsi, 
masowym deportacjom). Dzięki takiej postawie zyskał sporą popu
larność, czego dowodem był przebieg XVll zjazdu Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) w styczniu 1934 roku w Moskwie. 
Delegaci w trakcie obrad dłużej oklaskiwali wystąpienie Kirowa niż Sta
lina. Także podczas głosowania w wyborach na stanowisko Sekretarza 
Generalnego WKP(b) Kirow otrzymał więcej głosów niż Stalin. Nie przy
jął jednak oferowanego mu stanowiska, ponieważ chciał pozostać wierny 
Sta'linowi. Dlatego też poinformował go o wyniku tajnego głosowania i o 
swojej lojalnej postawie. Stalin uznał go wtedy za konkurenta i podjął de
cyzję o fizycznej likwidacji Kirowa. Został on zastrzelony 1 grudnia 1934 
roku przez Leonida Nikołajewa. Zabójca po dokonanej: egzekucji zemdlał 
z wrażenia, dzięki czemu udało się go aresztować na miejscu zbrodni, 
a po kilku dniach rozstrzelano go. 4 grudnia odbył się pogrzeb Kirowa 
- urna z jego prochami, niesiona przez Stalina, spoczęła w niszy muru 
kremlowskiego. Po śledztwie, nadzorowanym osobiście przez Stalina, 
oficjalnie stwierdzono, że zabójstwo Kirowa zlecił nielegalny terrory
styczny ośrodek leningradzki. Dla Stalina śmierć Kirowa stała się pre
tekstem do likwidacji wszystkich osób podejrzewanych o opozycyjne 
poglądy i działania. 

Osip Mandelsztam - rosyjski poeta 'i prozaik pochodzenia żydowskie
go, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców rosyjskich XX 
wieku (obol< Borysa Pasternaka i Anny Achmatowej). Nie publikował 
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wielu swoich utworów ze względu na wszechobecny stalinowski terror. 
Wydanie jednego tylko wiersza („Żyjemy tu, nie czując pod stopami 
ziemi„.") sprawiiło, że Stalin rozkazał go aresztować i1 twórca w latach 
1934-1937 przebywał na zesłaniu. Poeta próbował się ratować i napi
sał Odę do Stalina. Wielu krytyków literackich uważa jednak, że utwór 
pozornie był tylko panegirykiem, a tak naprawdę stanowił ukrytą sa
tyrę na język sowieckiej propagandy na cześć Stalina. W 1938 roku 
Mandelsztam został aresztowany i skazany na pięcioletnie zesłanie 

za działalność rewolucyjną. Zmarł w obozie pod Władywostokiem. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci podano zawał serca. Ciało złożono 

w zbiorowej mogile. 

Karol Marks - filozof, ekonomista, rewolucjonista, organizator pierw
szej Międzynarodówki, twórca tzw. socjalizmu naukowego - doktryny 
wyjaśniającej i uzasadniającej konieczność obalenia kapitalizmu w dro
dze walki rewolucyjnej. Uważał, że destrukcja kapitalizmu jest nieunik
niona, a walka klas doprowadzi do dyktatury proletariatu, co będzie fazą 
przejściową w budowie społeczeństwa bezklasowego. Od 1884 roku 
współpracował z Fryderykiem Engelsem i razem z nim stworzył Mani
fest komunistyczny- program Związku Komunistów. Angielski profesor 
dermatologii, Sam Shuster, stwierdził, że Marks cierpiał na chroniczną 
chorobę skóry, która wpływała na jego funkcjonowanie psychiczne i na 
głoszone przez niego idee. Marksowi doskwierać miały ropnie mnogie 
pach, które ograniczały zdolność do pracy, wpędzając filozofa w biedę, 
ale także znacznie zmniejszały jego samoocenę, wywoływały wstręt 
do siebie i wyobcowanie. Shuster doszedł do takiego wniosku na pod
stawie korespondencji Marksa, który w liście do Engelsa stwierdził, że 
burżuazja zapamięta jego wrzody do końca swoich dni. 

Wsiewołod Meyerhold - rosyjski aktor teatralny i filmowy, reżyser, 

pedagog, dyrektor teatrów, jeden z najwybitniejszych twórców Wiel'
kiej Reformy Teatru. Na początku swej kariery związany z Konstantym 
Stanisławskim i jego Moskiewskim Teatrem Artystycznym. Stosował 
nowatorskie metody ćwiczeń aktorskich, nazywane biomechaniką. 

Przeciwstawiał się idei teatru realistycznego i naturalistycznego, dą
żyt do jak największej teatralizacji świata przedstawionego na scenie, 
sięgał po jak najbardziej wyraziste środki ekspresji scenicznej. W cza
sach wielkiej czystki teatr· Meyerholda uznany został za formalistyczny 
i wrogi proletariatowi. W 1938 Meyerholda aresztowano, a jego teatr 
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zamknięto . Aktora rozstrzelano prawdopodobnie 2 lutego 1940 roku 
i pochowano w zbiorowej mogile. W 1955 roku został oficjalnie zreha
bilitowany. 

Salomon Michoels - aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia, prze
wodniczący Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Do historii 
przeszły jego kreacje bohaterów Szekspirowskich, przede wszystkim 
Króla Leara. W 1942 roku odbył podróż do Anglii, Kanady, Meksy
ku i USA, w trakcie której wielokrotnie dawał popis swych aktorskich 
umiejętności. Dzięki temu tournee zyskał poparcie w środowisku za
chodnich Żydów, którzy przekazali Związkowi Radzieckiemu środki na 
zakup samolotów, czołgów, żywności i odzieży. Zginął w 1948 roku 
w Mińsku wepchnięty pod ciężarówkę przez agentów Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Państwowego. Oficjalny komunikat informował, że był 
to wypadek samochodowy. Stalin zdecydował się wydać wyrok śmier
ci na Michoelsa, gdyż aktor zbyt dużo wiedział na temat działalności 
i planów Stalina. W 1952 roku wymordowano także prawie wszystkich 
członków Antyfaszystowskiego Komitetu Żydowskiego. 

Józef Stalin - do niego należy niechlubny rekord w Księdze Rekordów 
Guinnessa - zajmuje pierwszą pozycję w kategorii „ masowy morder
ca". Dwukrotnie nominowany był do pokojowej Nagrody Nobla (w tym 
w 1945 roku za wkład w zakończenie li wojny światowej). Jego ojciec 
znęcał się nad nim fizycznie, złamał mu rękę w łokciu, przez co do koń
ca życia Stalina ręka ta pozostała krótsza . Generalissimus skrzętnie 
maskował tę ułomność. Miał 160 cm wzrostu, co ukrywał poprzez za
kładan i e specjalnych butów i unikanie fotografowania się z wyższymi 
osobami. W młodości pisał wiersze. Jego ulubionym aktorem był Char
lie Chaplin . Stalin miał dwie żony - pierwszą była Gruzinka Jekatierina 
Swanidze, z którą miał jednego syna . Bardzo przeżył jej śmierć w 1910 
roku . Po pogrzebie miał powiedzieć, że zmiękczała ona jego kamienne 
serce, a wraz z nią umarły wszelkie jego cieplejsze uczucia dla rodzaju 
ludzkiego. Drugą żoną Stalina została Nadia Alliłujewa - piękna córka 
kolejarza. On miał trzydzieści dziewięć lat, a ona szesnaście, gdy po
zbawił ją dziewictwa. Wbrew woli rodziców wyszła za niego za mąż . 

Mieli dwoje dzieci. Ich małżeństwo nie należało jednak do szczęśli
wych. Stalin miał wiele romansów i podobno właśnie z nim w ciążę 
zaszła szesnastoletnia córka Łazara Kaganowicza. Nadia nakryła męża 
w łóżku z żoną jednego z partyjnych dygnitarzy. Wówczas popełniła sa-
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mobójstwo. Stalin nie przejął się jej śmiercią. Nad jej otwartą trumną 
powiedział, że opuściła go jak wróg. 

Konstanty Siergiejewicz Stanisławski - rosyjski reżyser teatralny, aktor, 
pedagog, czołowa postać Wielkiej Reformy Teatru, twórca systemu in
terpretacji aktorskiej (nazywanego metodą Stanisławskiego) . W 1888 
roku wraz z Władimirem Niemirowiczem-Danczenką stworzył Mani
fest przyszłości teatru i założył Moskiewski Teatr Artystyczny (MChAT). 
Jego system gry aktorskiej stał się podstawą dla twórców teatralnych 
na całym świecie . Stanisławski jest autorem znanej sentencji : „Należy 
kochać Teatr w sobie, a nie siebie w Teatrze". Zmarł w sierpniu 1938 
roku. Juliusz Osterwa pożegnał go słowami nekrologu: „Konstanty Sier
giejewicz Stanisławski - oblubieniec sztuki i twórca. Artysta taki jak 
Leonardo da Vinci i Stanisław Wyspiański; działacz promieniujący jak 
Wojciech Bogusławsk ir; rodzic zespołu teatrowego; Moskal serdecz
ny; prawy człowiek; krezus czasu; budowniczy „Teatru artystycznego" 
w Moskwie - zwierciadła natury rosyjskiej, które duchowi wieku i Rosji 
ukazało w obliczu świata całego postać ich i piękno". (www.culture.pl) 

Lew Trocki - rewolucjonista rosyjski, zagorzały wróg Józefa Stalina . 
Od 1897 roku zaangażowany w ruch rewolucyjny, dwukrotnie aresz
towany, zesłany na Syberię oraz na dożywotni pobyt w Obdorsku, za 
każdym razem udało mu się uciec z uwięzienia. Był głównym organiza
torem struktury Armii Czerwonej . Odegrał także znaczącą rolę w wybu
chu wojny polsko-bolszewickiej, będącej efektem jego koncepcji eks
portu rewolucji socjalistycznej na Zachód. Po śmierci Lenina stanął do 
walki o władzę ze Stalinem, Kamieniewem i Zinowjewem . Krytykował 
sposób działania partii. Dlatego stopniowo odsuwano go od władzy, 
usuwając z wszelkich stanowisk oraz z partii. W 1929 roku zmuszono 
go do opuszczenia ZSRR, a w trzy lata później pozbawiono obywatel
stwa sowieckiego. Przez cały czas krytykował stalinizm jako ustrój nie
wierny ideałom rewolucji. Dlatego też śledzony był nieustannie przez 
agentów NKWD, którzy kilkakrotnie podjęli próbę zabicia Trockiego 
i zamordowali całą jego rodzinę, z wyjątkiem żony. 20 sierpnia 1940 
roku w Meksyku (prawdopodobnie w domu Fridy Kahlo) miał miejsce 
kolejny, tym razem skuteczny zamach na jego życie. Trocki został ude
rzony czekanem w tył głowy, podczas gdy siedział przy biurku i praco
wał nad biografią Stalina . Zmarł następnego dnia w szpitalu. Nigdy nie 
został oficjalnie zrehabilitowany, jak wielu działaczy zabitych na rozkaz 

' 
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Stalina. Trocki stał się pierwowzorem Orwellowskiego Snowballa z Fol

warku zwierzęcego i Emannuela Goldsteina z Roku 1984. 

Borys Pasternak - poeta i prozaik rosyjski pochodzenia żydowskiego . 

Odebrał staranne wykształcenie humanistyczne i muzyczne, matka 
była wybitną pianistką, a ojciec znanym malarzem-portrecistą. Swoją 
twórczością przeciwstawiał się komunistycznemu reżimowi . Popadł 

w niełaskę u władz, ponieważ nie chciał pisać na tematy proletariac
kie w stylu socrealistycznym. Jako jedyny nie podpisał się pod apelem 
pisarzy o rozstrzeliwanie „zdrajców i szpiegów". Udało mu się uniknąć 
aresztowania, chociaż niektórzy represjonowani artyści (m.in. Wsie
wołod Meyerhold), poddani torturom złożyli obciążające go zeznania. 
W 1958 roku Pasternakowi przyznano literacką Nagrodę Nobla za po
wieść Doktor Żywago . Nagrody nie odebrał pod presją władz komu
nistycznych, które uznały utwór za antyradziecki. Mimo tego w prasie 
rozpoczęła się nagonka na pisarza. Nazwany zdrajcą, wrngiem i świnią, 
został wyrzucony ze Związku Pisarzy Radzieckich . Zmarł w 1960 roku. 

Mein Kampf 

Wszystko, co podziwiamy na tej ziemi - nauka, sztuka, umie
jętności techniczne i wynalazczość - jest twórczym produktem jedynie 
niewielkiej liczby narodów, a być może nawet jednej rasy. Cała kultura 
opiera się na ich egzystencji. Jeśli zostają zrujnowane, zabierają ze sobą 
do grobu całe piękno tej ziemi. 

Jeżeli podzielimy ludzką rasę na trzy kategorie: twórców, 
obrońców i niszczycieli - aryjska rasa może być uważana za reprezen
tującą tę pierwszą kategorię. („.) 

Postęp ludzkości jest podobny do wspinania się po drabinie 
nie mającej końca; człowiek nie może wyjść wyżej, dopóki nie pokona 
niższych stopni. Taką, prowadzącą do celu drogą, musiał iść Aryjczyk, 
a nie tą istniejącą w marzeniach pacyfistów. 

Droga, którą kroczył Aryjczyk, była jasno wyznaczona. Będąc 
zdobywcą podbił „niższych ludzi", aby pracowali pod jego kontrolą, sto
sownie do jego woli i celów. Chociaż wymuszał ciężką pracę, to jednak 
nie tylko ochrania/ ich życie, ale także zapewnia/ lepszą egzystencję od 
tej, jaką wiedli dawniej na wolności . Tak długo, jak się czuł zwierzchni
kiem, nie tylko utrzymywał swoje panowanie, ale byt także popleczni
kiem i piastunem kultury. Ale jak tylko te ujarzmione narody zaczęły się 
podnosić i prawdopodobnie upodabniać swój język do języka zdobyw
ców, upadła ostra bariera między panem i sługą. Aryjczyk wyrzekł się 
czystości krwi, a tym samym swego prawa do pozostania w raju, który 
dla siebie stworzył . Tonął, przygnieciony mieszaniną ras i stopniowo 
tracił na zawsze swoje cywilizacyjne zdolności, aż zaczął się coraz bar
dziej upodabniać do tubylców, zarówno pod względem umysłowym, 
jak i fizycznym . Jeszcze przez jakiś czas mógł się cieszyć błogosławień 

stwem cywilizacji . 

' 
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Tak oto upadają cywilizacje i imperia, ustępując miejsca no
wym tworom. Mieszanina krwi i obniżanie poziomu czystości rasy, któ
ra temu towarzyszy, jest jedyną i wyłączną przyczyną, dla której znikają 
stare cywilizacje - to nie tylko przegrane wojny rujnujące ludzkość, ale 
właśnie utrata sił oporu płynących z czystości krwi.( ... ) 

Mocny człowiek zyskuje na sile, kiedy jest samotny. ( .. . ) 
Nigdy nie można zapomnieć, że żadne naprawdę wielkie cele 

nie były osiągnięte przez koalicję, ale powstały one z powodu sukcesu 
jednego, pojedynczego człowieka. Zwycięstwa osiągnięte przez koali
cję, dzięki naturze ich źródła , zawierają od samego początku nasio
na przyszłego rozkładu i tracą w rzeczywistości to, co było wcześniej 
zdobyte. Wielkie przemiany myśli , które rzeczywiście rewolucjonizują 
świat są wynikiem tytanicznych walk prowadzonych przez indywidual
ne siły- nigdy przedsięwzięć prowadzonych przez koalicję. 
Dlatego nigdy narodowe państwo nie będzie stworzone przez niepew
ną wolę nacjonalistycznego związku robotników, lecz tylko przez nie
ugiętą siłę woli jednego ruchu, który po pokonaniu wszystkich pozo
stałych, zwycięży. 

A. Hitler, Mein Kampf t łum. I. Puchalska, P. Marszałek,www.radioislam.org 

' 

Anatomia ludzkiej destrukcyjności 

Błąd spoczywa w wierze, że całkowicie destrukcyjny i zły czło
wiek musi być diabłem - i wyglądać co najmniej jak jego kuzyn; że musi 
być pozbawiony wszelkich cech pozytywnych; że musi nosić na czole 
piętno Kaina tak widoczne, by każdy mógł rozpoznać jego destrukcyj
ność już z daleka. (.„) jak długo wierzy się, że zły człowiek ma na czole 
rogi, nie uda się znaleźć złego człowieka . Naiwne założenie, że zły czło

wiek daje się łatwo rozpoznać, tworzy wielkie zagrożenie: nie udaje się 
rozpoznać takich ludzi, póki lilie zaczną siać swego zniszczenia. 

( ... ) Hitler nie był żadnym geniuszem, a jego talenty nie były 
aż tak wyjątkowe . Wyjątkowa była sytuacja socjopolityczna, która go 
wyniosła; żyją wśród nas przypuszczalnie setki Hitlerów, którzy mogą 
ujawnić się, gdy wybije ich dziejowa godzina. 

Porażki Hitlera układają się etapami: lilajpierw kiepski uczeń 
gimnazjum, potem wyrzutek klasy średniej w Wiedniu, odrzucony 
przez Akademię Sztuk Pięknych . Każda porażka oznaczała ciężką ranę 

dla jego narcyzmu, głębsze poniżenie niż poprzednie; w miarę pora
żek wzrastało również pobłażanie swoim fantazjom, odraza do świata, 
pragnienie zemsty oraz nekrofilia, która zapewne ma wczesne korzenie 
w złośliwej kazirodczości. Początek wojny zdawał się zwiastunem lep
szego okresu, ale skończyła się ona nowym poniżeniem : porażką nie
mieckich wojsk oraz zwycięstwem rewolucji. Tym razem Hitler otrzy
mał okazję do przekształcenia swej osobistej porażki i swego poniżenia 
w porażkę i poniżenie narodu, co tym samym pozwoliło mu zapomnieć 
o osobistych niepowodzeniach. Tym razem nie on zawiódł i został po
niżony, ale Niemcy; mszcząc i ratując Niemcy, pomści siebie; zmazując 
niemiecką hańbę, zmaże własną . Odtąd przyświecał mu cel zostania 
wielkim demagogiem, już nie wielkim artystą; znalazł wreszcie dzie
dzinę życia, do której miał wielki talent, a tym samym, w której mógł 
odnieść sukces. ( ... ) 

' 
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Hitler był graczem; grał o życie wszystkich Niemców, jak i o 
własne . Kiedy gra dobiegła końca 4 okazało się, że przegrał, nie zostało 
nawet zbyt wiele powodów do żalu. Otrzymał to, czego zawsze chciał: 
władzę i satysfakcję swojej nienawiści oraz żądzy zniszczenia . Jego 
porażka nie mogła mu tej satysfakcji odebrać. Megaloman i burzyciel 
nigdy nie przegrywa. Tymi, którzy przegrali, były miliony ludzkich istot 
- Niemcy, przedstawiciele innych narodów oraz mniejszości rasowych 
- dla wielu z nich śmierć w bitwie była najmniejszym cierpieniem. Po-
nieważ Hi,tler całkowicie pozbawiony był współczucia dla innych, ich 
cierpienie nie przynosiło żadnego bólu ani wyrzutów sumienia. 

Analizując osobowość Hitlera, odkryliśmy wiele poważnych 
cech patologicznych: hipotetyczną obecność półautystycznej domiesz
ki w dzieciństwie, skrajny narcyzm i brak kontaktu z innymi ludźmi, 
zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości oraz nekrofilię . Można w zu
pełnie usprawiedliwiony sposób zakładać obecność psychotycznych, 
być może nawet wręcz schizofrenicznych rysów w jego osobowości. 
Lecz czy znaczy to, że Hitler był „szaleńcem", że cierpiał na psychozę 
lub jakąś postać paranoi, jak to czasami powiadano? Odpowiedź, jak 
sądzę, jest negatywna. Mimo momentów szaleństwa, Hitler był na tyle 
zdrowy psychicznie, by celowo i racjonalnie realizować swe cele („ .). 

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów historycznych 
zarówno psychicznego, jak i fizycznego sadyzmu był Stalin . Jego zacho
wanie stanowić może podręcznikowy opis nieseksualnego sadyzmu, 
w takim sensie, jak powieści de Sade'a dotyczą jego odmiany seksu
alnej . To właśnie on był pierwszym, który kazał torturować więźniów 
politycznych; właściwie od samego początku rewolucji był to środek, 
którego, do czasu wydania rozkazu przez Stalina, unikali rosyjscy re
wolucjoniści. Za Stalina metody stosowane przez NKWD przekroczyły 
swym wyrafinowaniem i okrucieństwem wszystko, co choćby przyśnić 
się mogło carskiej policji. Czasem Stalin osobiście wydawał rozkazy od
nośnie do tego, jakie tortury należy zastosować wobec danego więź
nia. Głównie zaś praktykował sadyzm psychiczny („.). 

Szczególnie wyrafinowaną postacią sadyzmu był zwyczaj Sta
lina, by aresztować żony - a czasem i dzieci - niektórych z wyższych 
funkcjonariuszy partyjnych i trzymać je w obozie pracy, podczas gdy 
ich mężowie musieli wykonywać swoją praE:ę, kłaniać się i pełzać przed 
Stalinem, nie śmiąc nawet poprosić o ich uwolnienie. 

' 
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( .. . ) inną jeszcze formą sadyzmu Stalina była nieprzewidy
walność jego zachowania. Znane są przypadki ludzi, których rozkazał 
aresztować, ale którzy po torturach i srogich wyrokach byli uwalniani, 
klika miesięcy później powoływał ich na wysokie stanowiska, często 
bez słowa wyjaśnienia. („ .) 

Zachowanie Stalina ujawnia szczególnie jasno jeden z ele
mentów jego charakteru - pragnienie ukazania ludziom, że całkowicie 
kontroluje ich życie. Mógł zabić każdego z nich jednym słowem, wydać 
ich na tortury, potem ponownie uratować, nagrodzić; miał boską władzę 
nad życiem i śmiercią, władzę natury nad rozwojem i niszczeniem, zada
waniem bólu i leczeniem. Życie i śmierć zależały od jego zachcianki . („ .) 

Doświadczenie absolutnej kontroli nad drugą istotą ludzką, 
wszechmocy wobec niej w istocie tworzy iluzję przekraczania ogra
niczeń ludzkiej egzystencji, w szczególności dla tych, których życie 

wyprane jest z produktywności i radości . Sadyzm zasadniczo nie ma 
żadnego celu praktycznego; nie jest „trywialny", lecz „nabożny". Jest 
transformacją niemożności w doświadczenie wszechmocy; jest religią 
ludzkich kalek. 

E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, tłum . J. Karłowski, Poznań 1998, 
5. 319-325, 444,483-485. 



Eichmann w Jerozolimie. 
Rzecz o banalności zta 

Eichmann w swoim wystąpieniu przed sądem wspominał 
o „rewizji wartości zalecanych przez władze nazistowskie". Nie był głup
cem . To czysta bezmyślność - której bynajmniej nie należy utożsamiać 
z głupotą - predysponowała go do odegrania roli jednego z najwięk
szych zbrodniarzy tamtego okresu. Jeśli zaś jest to „banalne", czy wręcz 
śmieszne, jeśl i nawet przy najlepszej woli nie sposób odkryć u Eich
manna żadnej diabelskiej czy demonicznej głębi, daleko tu jeszcze do 
nazwania tego czymś zwyczajnym. Nie ma bowiem niczego zwykłego 
w tym, że człowiekowi, któremu śmierć zagląda w oczy i który stoi już 
u stóp szubienicy, przychodzi na myśl jedynie to, czego nasłuchał się 
przez całe życie na pogrzebach i że owe „wzniosłe słowa" mogą mu 
do tego stopnia przesłonić rzeczywistość jego własnej śmierci. Na tym, 
że tak zupełne oderwanie od rzeczywistości i taka bezmyślność mogą 
spowodować większe spustoszenie niż wszystkie złe instynkty razem 
wzięte, a przyrodzone być może człowiekow i - na tym właśnie polega
ła w istocie lekcja, jaką można było odebrać w Jerozolimie . Ale lekcja 
- a nie wyjaśnienie zjawiska, ani wysnuta na jego temat teoria. („.) 

Ponieważ ogół zasługującego na szacunek społeczeństwa 

ugiął się w ten czy inny sposób przed Hitlerem, maksymy moralne 
określające zachowania społeczne oraz przykazania religijne - „ Nie 
zabijaj!" - którymi kieruje się sumienie, właściwie przestały działać. 
Owi nieliczni, którzy nadal zdolni byli odróżnić dobro od zła , kierowali 
się w istocie jedynie swym własnym rozeznaniem, formułując swe sądy 
samodzielnie, jako że nie istniały reguły, pod które można byłoby pod
ciągnąć poszczególne przypadki, z jakimi się zetknęli . Każdą sytuację 

musieli rozstrzygnąć osobno, ponieważ nie istniały zasady odnoszące 
się do tego, co pozbawione było precedensu . 

(„. ) uważam obecnie, iż zło nie jest „radykalne", a tylko skraj
ne i że nie posiada ono żadnej głębi ani jakiegokolwiek demonicznego 
wymiaru. Może ono wypełnić i spustoszyć cały świat, bo rozprzestrze
nia się jak grzyb porastający powierzchnię. „Urąga myśli", („. ) gdyż myśl 
próbuje dotrzeć na pewną głębokość, sięgnąć do korzeni w momencie 
zaś, gdy zajmie się złem, jałowieje, bo dotyka nicości. Na tym polega 
„banalność zła". Jedynie dobro posiada głębię i może być radykalne. 
H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zla, t lum . A. Szostkie

w icz, Kraków 1998, s. 382 - 403. 
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Hitler i Stalin . Żywoty równoległe 

Epoka Hitlera i Stalina jest jednym z najmroczniejszych okre
sów w dziejach Europy. W owym okresie wielu sądziło nawet, że nad
szedł kres cywilizacji europejskiej . („.) 

Ani Hitler, ani Stalin nie mieli następców. Każdy z nich pozo
stawił jednak dziedzictwo: pierwszy dziedzictwo klęski, drugi dziedzic
two zwycięstwa, które ciążyło nad Europą przez następnych kilkadzie
siąt lat. („.) Na epokę, kiedy to oni sprawowali władzę można spojrzeć 
w wymiarze ideologicznym. Od czasów rewolucji francuskiej nie było 
dwóch równie agresywnych ideologii jak nazizm i komunizm . („.) 

Na epokę Hitlera i Stalina można spojrzeć także inaczej- przez 
pryzmat ludzkich cierpień. Nie licząc milionów rannych i trwale oka
leczonych, ~ iczbę przedwczesnych zgonów w latach 1930-1950 ocenia 
się na 40 do 50 milionów mężczyzn , kobiet i dzieci . Taka skala cierpień 
przekracza ludzkie zdolności pojmowania i współczucia . Co więcej , 

w przeciwieństwie do „ czarnej śmierci" w XIV wieku, która, jak się 
przypuszcza, pochłonęła około jednej trzeciej ówczesnej populacji eu
ropejskiej, przyczyną tej tragedii była nie klęska żywiołowa, a działal 

ność człowieka . 

Zginęły miliony żołnierzy, czynnych uczestników działań wo
jennych (ponad 13 500 OOO Rosjan i 3 250 OOO Niemców) oraz znacznie 
większa liczba cywilów na skutek nalotów lub głodu . Cechą szczególną 

tego okresu było jednak to, że oprócz ofiar samej wojny, drugie tyle 
osób, połowa, a nawet przeszło połowa z ogólnej liczby 40-50 milio
nów, zmarło z powodu deportacji, tortur, nieludzkiego traktowania 
w więzieniach i obozach, zbiorowych i indywidualnych mordów oraz 
planowej eksterminacji. („.) 

W Jerozolimie naród żydowski wzniósł muzeum pamięci, Yad 
Vashem, które ma przypominać Żydom oraz całemu światu okropności 
Holocaustu. Każdy, kto zwiedzi wnętrze tego budynku, musi opuścić 
je przytłoczony i zmiażdżony zgromadzonymi tam dowodami zbrodni. 
Ale wyszedłszy na zewnątrz ma przed oczyma wysadzaną drzewami 
aleję, znaną jako Aleja Sprawiedliwych. Każde posadzone tam drzewo 
upamiętnia poświęcenie jakiegoś człowieka, który nie będąc Żydem za
ryzykował własne życie, aby pomóc Żydom w ich nieszczęściu . 

' 
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Nigdy nie zapomniałem tego zestawienia: muzeum Holocaustu i owe 
drzewa. Jest ono dla mnie symbolem dwoistości tamtych lat- świadec

twem niewiarygodnego okrucieństwa, lecz również odwagi, znieczu
lenia, lecz również współczucia, ludzkiej zdolności czynienia zła , lecz 
również ogromnego potencjału ludzkiej dobroci. 
A. Bu llock, Hitler i Stalin. Żywoty równo / gie, tłum . M . Lipska, J. Mianowski, 

M. Ru dowski, t. 2, Warszawa 1994, s. 437- 447. 

' 
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Pracownia malarsko-butaforska Alicja Godek, Katarzyna Tanasiewicz-Trzyna 

Główny elektryk Sławomir Kawa 
Elektrycy-oświetleniowcy Krzysztof Jawniak, Piotr Tomaka 

Akustyka Marian Kornaga, Jędrzej Witkowski 
Prace ś lusarskie Stanisław Wolski 
Pralnia, farbiarnia Helena Boguń 
Prace tapicerskie Andrzej Wolski 

Garderobiane Kazimiera Buczkowska, Danuta Kowalska, Grażyna Kozioł 
Rekwizytor Artur Niemiec 

Brygadier sceny Mieczysław Osetek 
Montażyści Mieczysław Fornal, Artur Gamracki, Bogdan Rzucidło, Leszek Sas, 

Stanisław Wolski 

' 
Opracowanie i redakcja programu Izabela Dudek 

Opracowanie graficzne, skład Krzysztof Motyka 
Projekt plakatu Krzysztof Motyka 
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Województwa 

Podkarpackiego 
~E I PGE Obrót S.A. 




