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MAREK ZAGAŃCZYK 

Mury Spandau 
, . 

mo,1v-1ą 

ZacZJil.ijmy od pytań. Czy Rudolf Hess popełnił samobójstwo w 
Spandau 17 sierpnia 19~7 roku? Tak przynajmniej brzmiało ofi
cjame oświadczenie czterech mocarstw. Hess był już wtedy stary,

1 

schorowruny, każdy ruch sprawiał mu trudność. Miał { 93 lata. Czy 
był w stanie popełnić samobójstwo? A może został zamordowany? 
Z czyjego „rozkazu? A może Hess nie był Hessem? Dlaczego przez 
28 lat nie spotkał się z żoną? Dlaczeg o uqikał inn.ych więźniów, 
skazanych jak ·on w procesie norymberskim? Cq_ chciał wyz:hać 
7 lipca 1987 roku? Czy istniała komisja, która przygotowała oświad 
czenie w sprawie śmierci Hessa? Wreszcie, co jest prawdą?. 
, W sztuce Howarda Brentona to ostatnie pytanie jest najważniej.sz~ 
MoŻ'Ila je uzupełnić. Co jest prawdą w historii? Albo inaczej, w~j~ 
kiej mierze historia może być prawdziwa? Brentem nie udziefa 
jednoznacmych odpowiedzi. ;Interesuje go . to, co niejasne, pogmat
wane, okolic1JI10ści, w których prawda pozostaje ukryta. Smierć 
Hessa jest tu tylko pretekstem, modelem sytuacji, w której fakty, 
pozornie nie podlegające dyskusji, stają się wi.elo1Jllaczne„ Prawda 
traci walor absolutny. „ W moim rzemiośle - mówi jeden z boha
terów dramatu - fakty są wszystkim. Są jak . kamienie, a kamienie 
są realne.' To powiedziano, to zrobiono... Jednak fakty mogą cza
sami utracić konkretność. Kamienie zamienić się w rozmiękłą maź". 
SellS faktów zależy od interpretacji. W świecie Brentona wszyscy są 
skażeni kłamstwem~ 'Tworzą fikcję i w niej uczestniczą. Czasami 
nieświadomie. Nawet ci, którzy wcześniej walczyli w imię wznio
słych ideałów. System okazał się trwalszy, bardziej elastyczny, 
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· wchłonął ich bunt. Tacy są bohaterowie B.rcntona: Palm er, Ray
mond, Nicole. Nal2Żą do pokolenia 68 roku. W starciach z policją, 

na uniwersyteckich campusach walczyli o wolność, swobodę, mo
żliwość ekspresji, także o prawdę. Rewolucja kulturalna lat sześć
dziesiątych była przede '.wszystkim ruchem moral.nym. Teraz po 
dwudziestu latach dawne idee straciły :zmaczenie. Bunt wygasł, 

krytyka zamilkła. Spadkobiercami tamtych działań stały się (orga
nizacje terrorystycme. Terror nie jest jednak krytyką systemu, ! to 
raczej objaw jego słabości. Dawni rewolucjoniści, tacy ja!t Raymond 
czy Nicole wybrali inną drogę. Zostali intelektualistami, akademi
kami, jeżdżącymi z kongresu na kongres, z sesji · na sesję. Fachow
cami, dla których liczy się wyłącznie skuteczność, zewnętrzna stro
na tego, co robią. Nie treść, nie ideały - te porzucili jako mało kon
kret.ne. Oczywiście, także wśród nich panowała wielość wyborów. 
Jednych fascynował marksizm, inni walczyli o prawa człowieka. 

~ przesadnego · zaangażowania, dla efektu, by nie wypaść z gry. 
Taki jest również Palmer, wzór dziemtikarził. Dla niego ważny 
jest temat, sensacyj-na historia, odpowi-edmio sprze~ana. _'Palmer 
ma świadomość, że dobry artykuł może zmienić wszystko - czy 
jest prawdziwy, to sprawa drugorzędna. Także Luber, przez całe 
życie doch?dzący prawdy, mistyfikuje rzeczywistość. Uczestniczy 
w grze podjętej na górze. Umiera tego samego dnia co Rudolf 
Hess, którego zagadkę pragnął rozwikłać. Kawałki skorup po ostry
gach dziurawią mu jelita. Poszukiwacz prawdy umiera z obżarstwa. 
„Zawszie jadłem niechlujnie, mówi, połykałem jedzenie, wielu tak 
robi, pośród tych co przychodzą stamtąd, skąd i ja przychodzę ... 
Zasmakowałem w. tym absurdzie, umierać ... ". Był Żydem, co robił, 

gdzie mieszkał w czasie wojny nie wiadomo. Możina się jedylllie 
domyślać. Pasją Lubera, jego wielkim pragnie'Iliem było ~zrozumieć 
świat, za wszelką cenę, samotnie. Mimo to zgodził się przewodni
czyć komisji. - „Oto dokonaliśmy nowej zdrady klerków - mówił... 

- Staliśmy się specjalistami, technikami od prawd do zaakceptowa -
.nia... To nowe era, która tylko korzysta z naszych ekspertyz .. . 
Uwiodła nas... Niczym pracownicy zakładu ·pogrzebowego, dostar
C7.81IlY historię z twarzą, która da się oglądać.:. Fakty do przyjęcia, 

które mogą, lecz nie muszą być prawdziwe... Ale są bezpieczne ... 
MoŻ1Ila je włączyć do programu nauczania historii współczesnej". 

Wszystkie dokumenty zostały zarejestrowane na taśmie, wplecione 
w świat obrazów, podan€ z drugiej ręki. Czy są prawdziwe? Nie
wątpliwie są sygnałem pewnej kultury, stylu bycia, powszechnego 

· „voyeuryzmu", zmieniającego rzeczywistość w widmo. Żródło zła 

liberalnych, kapitalistyczmych społeczeństw, twierdzi Octavio Paz, 
tkwi w swoistym hedonizmie, który „nie ma odwagi spojrzeć w 
twarz śmierci, nie jest mądrością, lecz złożeniem broni. Jedną z jego 
skrajności jest pewien rodzaj nienasyconego apetytu, zachłanne 
żądanie: więcej i więcej; drugą gnuśność, bierność, tchórzostwo 
wobec cierpienia i• śmierci". Brak odwagi wobec prawdy. Brentotna 
interesują koszty demokracji. Małe i wielkie kłamstwa. Choćby 

mechanizm przekazywania informacji, budowania historii. Mani
pulowanie prawdą, zawsze w imieniu większości, dla jej dobra. 

Po śmierci Hessa zburzano więzienie w Spandau. Na jego miej
scu wybudowano super-market. Należało zatrzeć ślady. Wymaza~ . 

przeszłość. Mury Spa!Ildau kryły zbyt dużo tajemnic. Czasami ja~ 
u Brentana znikali w IIlich ludzie, wraz z nimi ich dawne ideały. 

Marek Zagańczyk 
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THOMAS STEARNS ELIOT 

WYDRĄŻENI LUDŻIE 

w• okrążajmy kaktus nasz 
Kaktus nasz kaktus nasz 
W• okrążajmy kaktus nasz 
O pią.tej godzinie rano 

P<między ideę 

I rzeczywistość 
Pomiędzy zamiar 
I dokonanie 
Pacia Cień 

V 

Albowiem Tuum est Regnum 

Pomiędzy koncepcję 

I kreację 
P<między wzruszenie 
I odczucie 
Pada Cień 

A życie jest bardzo dlugie 

P<między pożądanie 

I miłosny spazm 
P<między potencjalność 

I egzystencję 
Pcmiędzy esencję 

I CJW'OC jej 
Pada Cień 

Albowiem Tuum est Regnum 

Albowiem Tuwn est 
Żyae jest 
Albowiem Tuum est 

I mk się właśnie kończy świat 
I mk się właśnie kończy świat 
·1 t.k się właśnie kończy świat 
N91e hukiem ale skomleniem. 

Tłumaczył: Czesław Milosz 
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DARIUSZ BALISZEWSKI 

Zagadka Hessa 
Ile jest prawdy w pogłoskach, iż najgłośniejszy chyba, a na 

pewno najlepiej strzeżony więzień XX wieku, dziewięćdziesięcio
trzyletni Rudolf Hess, zastępca filhrera Rzeszy Niemiec~i-ej i wi
ceprzewod1'1'iczący Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Ro
botniczej, człowiek uważany za najbliższego przyjaciela' Hitlera, po 
41 latach spędzonych w Spallldau nie . popełnił, jak się oficjalnie 
przyjmuje, samo1:>6jstwa, lecz został skrytobójczo zamordowany? 

Ile jest prawdy w · podejrzeniu, że : człowiek, którego oiało zna
leziono 17 sierpnia 1987 roku powieszone na klamce okna leśnego 
domku w więzielll11ym ogrodzie Spandau, nigdy, nawet przez jedną 
chwilę swego długiego życia nie był Rudolfem Hessem, a jedynie 
z jakichś bliżej nie znanych powodów . odgrywał tę niesamowitą 
rolę - dotlroiętego amnezją, ostatniego już wśród _.żyjących, zbro
dniarza wojennego skazatnego w procesie norymberskim? 

I czy w ogóle podobna mistyfikacja, ' wyreżyserowana przez kogo 
bądź na OGzach całego świata byłaby możliwa ... ? ,. 

I cóż historyk na :to - co może odpowiedzieć na po~ze wąt
pliwości, coraz głośniejsze i coraz bardziej natarczywe wołan.'ie o 
prawdę ukrytą w tym wszystkim, co zwykliśmy zwać zagadką 
H~a, tajemnicą jego brawurowego, głośnego lotu z misją poko
jową do Anglii w samym środku wojny ·- 10 maja 1941 roku ... 

Otóż niewiele ... 
Może przywołać pamięci spór, jaki od dziesiątków lat toczy 

historia wokół pytMUa, czy było to przedsięwzięcie szaleńca, ów, 
jak to określano - najgłośniejszy przypadek psychiatryczny na
szego stulecia. Czy też, jak , utrzymują i'llili, starannie obmyślany 
i przygotowany za wiedzą i zgodą Hitlera plan'. odwrócenia alian'
sów tej wojny, plam uratowania zachodniego świata - oczywiście 
przede wszystkim niemieckiego świata - przed widmem bolsze
wizmu coraz wyraźniej zaciągającym niebo wplątanej w woj111ę 
Europy. 
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Nie od rzeczy jest w tym miejscu przypomnieć Goeringa, który 
w Norymberdze miał powiedzieć: Jeśli· Hess ,jest szalony, to cały 
śWiat jest szalony i tylko Hess mógł ten świat ocalić ... ! 

Obie strony powyższego sporu mogą przytoczyć na poparcie 
swych tez dziesiątki relacji, mniej lub bardziej naukowych eks
pertyz, 'dziesiątki jeśli nie setki wszelkich plotek i zasłyszeń, które 
powtarza111e od lat konstruują żywą legendę Hessa i jego tajemni
C7.ej eskapady. 

Jednak obie strony przytoczyć mogą jiedynie dwie; dwie spo
śród ponad stu stron najbardziej chyba tajemniczego dokumentu 
.najnowszej historii. W ciągu bowiem owych pięćdziesięciu lat, 
jakre dzielą .nas od tajemniczego wyczynu Hessa, Brytyjczycy zde
cydowali się ujawnić jedynie dwie, stronę 28 i 98 protokołów 
przesłuchań i zapisów rozmów odbytych przez Hessa z najwyższy
mi funkcjonariuszami rządu Wielkiej Brytanii. 

Reszta, jak można domniemywać zawie~ająca odpowiedź na 
wszelkie dzisiejsze wątpliwości i pyta.ma, ma ;zostać ujawniona 
dopiero w roku 2016. Taką decyzję podjął przed kilku laty ,'brytyj
ski gabinet kierując się żywotnymi interesami Imperium Brytyj
skiego. Dlaczego .. . ? Można jedynie spekulować. 

Pewne jest jedynie to, że w chwili publikacji tajemniczych pro
t.okołów wśród żywych nie znajdzie się już nikt, kto mógłby z po
zycji świadka wydarzeń skomentować ujawnio""ne fakty. ,I kto by;ó 
może potrafiłby zadać im kłam. 

I cóż do tego dodać może historyk? Jedynie kilka szczegółów, 
które pomnażają tytułowe wątpliwości. 

- Może zadać pytanie, dlaczego ów ,rzekomy lub prawdziwy 
Has nigdy w ciągu czterdziestu jeden lat odbywania kary nie 
t.DFazil zgody na spotkanie z ukochaną żoną ... ? 

- Dlaczego dziwna amnezja, w którą uciekl, pozostając już w 
retach bryty;skich, dotknęla ·go ani wcześniej, ani później, ale 
ob.1'at ;eBieniq 1943 roku. 
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- Dlaczego Walter Schellenberg, na którego spadł obowiązek 
cenzurowania korespondencji małżeństwa Hessów, odnotowuje na
glą zupełnie zaskakującą zmianę stylu i treści listów od Hessa z 
Anglii, jak gdyby od tego dnia pisane byly przez innego człowieka . 

- Dlaczego, zapytać można za francuskim psychiatrą badającym 
Hessa w więzieniu, ten poproszony o zlożenie kilku podpisów, na
tychmiast dokładnie je przekreślil, gdy dowiedzial się, że są skła
dane dla przeprowadzenia badań grafologicznych. 

- Można też za Brentanem przypomnieć ów homerycki śmiech 
Goeringa na sali norymberskiej, gdy zabral glos oskarżony Hess . 

Wreszcie można i chyba należy przytoczyć w tym miejscu, pierw
szy raz ujawniany, nie znany, niezwykły dokument spoczywający 
w dziale depozytów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sporządzo
ny w wojennym Budapeszcie roku 1941, ręką jednego z najwybit-
niejszych oficerów polskiego wywiadu. .-

Oficer ten, nie podając źródła informacji, zapisał dziwny tekst 
swego meldunku: 

... Zaufany Himmlera, gen. SS Sachs próbowal zlikwidować 
Hessa ... Ten po wylądowaniu byl przesluchiwany przez sir Johna 
Simona i I t'ona Kirkpatrika... Z Glasgow przewieziony do Londynu 
do Tover, _potem do Walii do Mental Hous .. Z niemieckie; szkoly 
w Muehlheim mieli go zamordować Drucke i Waelti ... 

Być może jest to jeden z tych dokumentów, które nigdy nte 
miały ujrzeć światła dziennego. Oficer, który meldunek ten zapisał, 
na wiosnę 1942 roku znalazł się w Warszawie. Jego notatki pozo
stawione w Budapeszcie znalazły się w kraju już po wojnie. Za;
mordowany w więzieniu : stalinowskim, nie mógł już mieć dostępu 
do treści swoich zapisków i notatek. Wydaje się wykluczona wszel
ka mistyfikacja. 

Można postawić kolejne pytania, na które nikt nie , udz_ieli już 
odpowiedzi: skąd polski oficer w odległym od Anglii, woj€1Il1Iliym 
Budapeszcie zna nie tylko kolejne etapy aingielskiej jenieckiej drogi 
Hessa, ale także, już w 1941 roku zna 111ajbardziej tajne, ujaw.niio
ne dopiero po wojnie nazwiska brytyjskich ! dyplomatów, którym 
Churchill zlecił delikatne rozmowy tak tajeminicze, że aż do dzisiaj 
ukrywane przed opinią świata? 

Być może ktoś, kto potrafiłby odpowiedzieć na te pytania, zna 
także odpowiedź na pytanie, czy misja Druckego i Waeltiego za-
kończyła się sukcesem ... ! 

I cóż do tego można jeszcze dodać. Może za Johnem Ruskinem 
gorzkie przekonanie, że jedyną historią wartą czytania 1est histo
ria tego, co czyniono i co l„ widzi~o, z ust ludzi, którzy to czynili 
i widzieli. Oczywiście - dodajmr - jeżeli już zechcą nam powie.:: 
dzieć. I jeśli ktoś im na to pozwoli. 

Dariusz Baliszewski 
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W RBPDTUARZS 

DU2A SCENA 

Howard Brenton 
HESS NIE 2YJ'E 
(prem. 20 IV 1991) 

Michał Bałucki 
CIĘ2KIE CZASY 
(prem. 20 XII 1990) 

s. I. Witkiewicz 
WARIAT i ZAKONNICA 
(prem. 11 u 1990) 

s. I. Witkiewicz 
J'AN MACIEJ KAROL WSCJF.KIJJCA 
(prem. 13 X 1990) 

MALA SCENA 

KARMANIOLA, CZ"Y LI OD SASA 
DO LASA 
(prem. 5 IV 1990) 

Kierownik tecbnlczny 
Główny mechanik 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Koordynator artystyczny 
Reklama, impresariat 
Konsultant llteracłd 
Specjalista d.s: wydawnictw 

PRACOWNIE TECHNICZNE 
Krawiecka 
Stolarska 
Malarska 
Oświetleniowa 
AJtustyczna 
Tapicerska 
Perukarska 
Modelatorska 
szewska 
Slusaraka 
Rekwizyt<!r 

Janusz G~owackt 
POLOWANTF. NA KARALUC•Y 
(P~óby z p;.ibllcznośchO 
(prem. 10 XI 1990) 

BIESIADA POLSKA 
wg. W. Gombrowieza 
(prem. 20 I 1991) 

Georg Buchner 
l.EONCE i LENA 
(prem. 9 III 1991) 

W PRZYGOTOWANIU 

DUŻA SCENA 

O. Lane. B . s ·:·echt 
HAPPY END 

W. Szekspir 
KOMEDIA OMYł.EK 

- Andrzej D~browskl 
- Ireneusz Podhalański 
-- Romuald Matuszewski 
- Joanna Heska-Clchy 
- Iwona Czerwieilaka 
- Jan Feusette 
- Jan Nowara 

KIEROWNICY 
- Teresa Kawa, KulmJ.erz lllreclll 
- .TO:lChtm Wystup 
- Bernard Kołodziejczyk 
- Grzegorz Cwalina 
-- Jarosław Piechowiak 
-· Joachim Bryla 
-- Paweł Stelmach 
- Józef Mazur 
- Gerard Mróz 
-- Zbigniew Rudawy 
- Krystyna Marosz 

rROJEKT PLASTYCZNY PROGRAMU - Bolesław POLNAR 
Biuro Obsługi Widzów, plac Teatralny 12, tel. 359-41, 390-82 

przyjmuje zbiorowe zamówienia . na bilety. 

Druk: Teatr im. J. Kochanowskiego LKAD Cena zł ~OOO,-
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