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„To jest koniec, ale dla mnie – początek życia” – powiedział 9 kwietnia 1945 r. 
tuż przed egzekucją Dietrich Bonhoeffer. Co łączyło tego ewangelickiego teologa 

z Wrocławiem? Dlaczego został zabity na osobisty rozkaz Hitlera? 

Polecamy artykuł Anny Oryńskiej „Wrocławskie dzieciństwo” 
oraz archiwalną audycję przygotowaną przez Redakcję Polską BBC

Ks. prof. Dietrich Bonhoeffer w 1939 r. 
fot. za: commons.wikimedia.org – Bundesarchiv

9 KWIETNIA 
Bonhoeffer – niepokorny i niezłomny

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Dietrich Bonhoeffer uchodzi za jednego z najo-
ryginalniejszych i najodważniejszych teologów 
XX w. Mówiono o nim „niepokorny teolog” i „nie-
ugięty pastor”. Jako jeden z niewielu duchownych 
niemieckich otwarcie krytykował socjalizm naro-
dowy i czynnie angażował się w walkę z hitle-
ryzmem, wiążąc się m.in. z antynazistowskim 
nurtem kościoła ewangelickiego oraz z grupą 
opozycyjnych wobec Hitlera oficerów niemiec-
kich na czele z admirałem Canarisem. Uważał, 
że w obliczu nazizmu upadły wszelkie mity 
chrześcijańskie, dlatego należy je zaktualizować 
i przeformułować. Uznaje się go za twórcę nurtu 
tzw. chrześcijaństwa ateistycznego, zwanego 
teologią śmierci Boga.

Za swoją antynazistowską postawę oraz głosze-
nie haseł pacyfistycznych na gruncie religijnym 
5 kwietnia 1943 r. został aresztowany pod ogól-
nym zarzutem „osłabiania potencjału wojennego 
Niemiec”. Ponieważ posądzano go u udział w nie-
udanym zamachu na Hitlera w lipcu 1944 r., to 
tuż pod koniec wojny na osobisty rozkaz Führera 
został stracony na szubienicy w obozie koncen-
tracyjnym Flossenbürg.  

W obliczu męczeńskiej śmierci myśl teolo-
giczna Bonhoeffera i jego niezłomna postawa 
wobec totalitaryzmu stały się po wojnie popu-
larne szczególnie w krajach anglosaskich, a także 
w kręgach polskich intelektualistów i działaczy 
opozycji, takich jak Stanisław Barańczak, Jacek 
Kuroń i Tadeusz Różewicz. W ostatnich trzech 
dekadach doczekał się wielu upamiętnień, także 
w swoim rodzinnym Wrocławiu, w którym urodził 
się 4 lutego 1906 r., i w którym spędził pierw-
szych sześć lat życia.

Na willi przy ob. ul. Bartla 6, gdzie w latach 1906–1912 
mieszkał Bonhoeffer, w 1996 r. umieszczono tablicę pamiątkową 
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