




przedstawienie oparte na dramacie Williama Shakespeare'a Titus 
ndronicus w przekładach na Język polski Macieja Słomczyńskiego i języ 
niemiecki Wolfa von Baud1ssina oraz na fragmentach utworu He1nera 

Mullera Anatomia Tytusa Fall of Rome Komentarz do Szekspira 
(Anatomie Tirus Fall of Rome Ein ShakespearekommentarJ 

w przekładzie na język polski Moniki Muskały 

reżyseria, opracowanie tekstu i opracowanie muzyczne - JAN KLATA 
scenografia i reżyseria światła - JUSTYNA ŁAGOWSKA 

kostiumy- JUSTYNA ŁAGOWSKA i MATEUSZ STĘPNIAK 
wideonapisy- LORENZ SCHUSTER i AGNIESZKA FIETZ * 
••• choreografia - MAĆ KO PRUSAK ••• 
dramaturdzy- OLE GEORG GRAF I PIOTR RUDZKI 
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Subject: Text 
From:"PRn <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 
Date: 16.06.2012 20:4 7 
To: "ogg" <ołegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Ole, 

ay przyślesz mi dzi ś tekst Tttusa Andronicusa, jak obiecywałeś wczoraj7 

Wolałbym - jeżeli to 1est możliwe - przeaytać go przed poniedziałk iem. 

Najlepszego, 

pr 

•············································································································································• 
Subject: Stereotypy 
From: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 25.08.2012 16:21 
To:UPR"<kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 

.......................................... ........... ...................... ..................................................................• 

Drogi Piotrze, 

pytałeś o niemieckie stereotypy dotyczące Polaków i muszę Ci szczerze 
odpowiedzieć: nie ma zadnych. I to nie dlatego, że 1esteśmy tak.oświe
ceni~ iż nie mamy j uż zadnych.przesądów''. ale dlatego, że z niemieckiej 
perspektywy nie istnieje coś takiego jak polska kultura. Nie m czegoś 

takiego jak Polska. Oczywiście wiemy, że istn ieje taki kraj jak Polsk -
jesteśmy n ieź le wykszta łcen i w dziedzinie historii i geografii. Wiemy 
zatem, że Polska żyje słaba i pełna obaw między Ros1ą i Niemcami. Ale nie 
wyróżnia się niczym szczególnym. 

Kraj zwany Po lską jest częścią wschodniego „stepu· zaczynającego s ię 

za Berlinem i ciągnącego się do Moskwy. Polska jest po prostu czę
ścią tego .Wschodu'' Mówimy o „rosyjskiej duszy''. .francuskiej kulturze'; 
.szwajcarskiej powolnośc( a Polska jest po prostu.tanią imitacją'' , słabym 

schematem, odbiciem rzeczywistosci mocnego uderzenia: Rosji. Czechy 
są znane ze wzg l ędu na ich piwo i Vaclava Havla, Polska jest biedną ofiarą 
histori i 

Wasza religia jest tan i ą i cienką imitacją włoskiej. Wasi reżyserzy filmo
wi są francuscy, Wasi pisarze (jak Mrozek) k iedyś byli zabawni, a teraz 
są anachroniczni. asi reżyserzy teatralni, którzy nam się mylą z waszymi 
artystami performansu, robil i metafizyczne rzeczy w latach osiemdzie 
siątych, dlatego nam się podobal i, ale ich twórczość nigdy nie ułatw i ła 

rozwiązan ia współczesnych pytań artystycznych. Tylko rak zwany„porno
-chick" inspiruj się polskim dizajnem. Oczywiście lubimy znane wszyst
kim „polskie pie l ęgn iarki". które są bardzo c iepłym . ale g łupimi osobami, 
g łupim i na ty le, żeby pracować za tak małe p ieniądze. Cenimy Waszych 
robotn ikow wznoszących nasze budowle. Robicie to zawsze taniej, więc 
Wasza infrastruktura s ię sypie Dlatego też wasi robotnicy przyjezdzają 
do Niemiec 

Może, czytaiąc tego maila, znajdziesz odpowiedzi na temat niemieckich 
stereotypów dotyczących polskiej ku ltury. 

Pozdrowienia, 

g. 

•····· ·· ······· ·· ············ ····· ··· ················ ············· ······························· ······· ······································ 
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Subject: Zaczynając wymianę maili 
From: "Piotr Rudzki" <piotrrudzki.ji@gmail.com> 
Date: 25.06.2012 23:08 
To: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Drogi Ole, 

muszę Ci się p rzyznać, że kiedykolwiek spotykam starszych Nieme ·w, 
pojawia s ię natychmiast pytanie: czy on był w Hitlerjugend, jak obec 
ny papież, cz.y w Wehrmachcie, czy w Gestapo, cz.y może w obozowym 
komando. 

Jeszcze natrętniej pojawiały mi się takie pytania na paczą ku lat osiem
dzies iątych, kiedy pracowałem w czasie niemal każdych wakacj i w Nie 
mieckiej Republice Demokratycznej. 

Te myśli nabrały innego odcienia, kiedy przeczytałem ostatnią powieść 

Heinricha Bólla, opublikowaną już po jego śmierci, Kobiety na tle kra10-
brazu z rzekq. 

Pozdrawiam, 

Piotr 

PS Książka o języku autobiografii belgijskiego faszysty, o której Ci wspo
minałem, co Suche i wilgocne Jona hana Littella 

„ .„ ...... „ .......... „ ... „ ......... „ ...• „ . . .... .. •........... „ ........••.•• „ .. „ .........• „ ..• „ ... „.„ .•........ „ ... „ .. . „ ......• 

Subject: Re: Zaczynając wymianę maili 
From: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 26.06.2012 02:06 
To:"PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 

Drogi Piotrze, 

śmieszne jest ro, ze nigdy nie zadaję sobie takiego pytania. Nie o star
szych Niemców: Jakoś to jest absolutnie jasne, że wszyscy oni yli 

.„ ..... „ ......... . ..... „ ... „„ ••...• „.„.„„ .. „ . ... „ •• „ •••••••••.••••••••••••••..• „ . „ ... „ ....•. ... „ ... ..... „ ..••....•..... „ ... • 

w Wehrmachcie, Hitlerjugend cz.y w innej podobnej organizacji . Jestem 
więc zszokowany, gdy się okazuje, że ktoś nie był, ponieważ urodził się 
gdzieś indziej, jego rodzice uciek li do Szanghaju, należał do nielicz.nego 
podziemia albo był w obozie koncentracyjnym, ale nie jako żołnierz. Ale 
onieważ było ich tak nie ielu, nie możesz oczekiwać, że twój sąsiad 

będzie taką niespodzianką. 

Podsumowując, mogę stwierdzić, że jest to właśnie normalny niemiec
ki punkt widzenia: bardzo starzy Niemcy są bezpośrednio winni. Trzeba 
dodać do tego zdania-wyroku: prawdopodobnie byłbym taki sam 
w tamtym czasie, co jest prawdą przynajmniej ujęciu statystycz.nym. 

Większość Niemców myśli , że w podobnych warunkach także wybrała
by Hitlera. I właśnie dlatego jesteśmy sceptyczni, oczywiście nie dotyczy 
to piłki nożnej, naszej techniki 1 naszych samochodó , ale nas samych, 
naszego państwa. narodu, ze względu n możl iwość zostania nazistą. 

Jeśli chodzi o starszych Polaków, nie zadaję sobie pytan ia, co robili 
w czasie drug iej wojny św iatowej . Byli ofiarami, musieli cie rpieć. Co inne
go mogli rob i ć? 

Nie masz poczucia, że to pytanie powoli odchodzi, dosłownie wymiera? 

Pozdrowienia, 

g. 
„ ................................ „ ••••..•...•...••....•••...•....•..... „ .••••••••.•• „ •.. . „ ... „„ .. „ •.. „„ ... „ ... „ ••••.•.. „„ ...... • 

Subject: Re: Zaczynając wymianę maili 
From:"PR"<kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 
Date: 27.08.2012 11 :12 
To: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Drogi Ole, 

dziękuję za oba listy. Chciałbym, żeby ten pierwszy - nazwijmy go.wpro
wadzeniem do tematu polsko-niemieckich stereotypów" - także zna
lazł się w programie Titusa Andronicusa, o ile w ogóle zdecydujemy się 

• .......•...... „ •.. „ ..• „ ..••••• „ •.... „ ................... „ ............. „ .................... „ ... „„ ......... „ .... „ ••.. „ •••..... . .. ,7 
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opublikować naszą korespondencję Chociaż stwierdziłeś, że nie 
ma niemieckich stereotypów dotyczących Polaków (spróbuj wyguglać 
ten temat, znajdziesz wiele stron), jeden wymieniłeś wprost: tania i głupia 
siła robocza, a kilka tylko zasugerowałeś. Wspólnym ich założeniem, o ile 
dobrze rozumiem Twoje intencje, jest to, że kraj między Odrą i Bugiem 
to kartoflarnia, która powinna być przez kogoś ucywilizowana. Misja 
cywilizacja. 

Przypomnę, że to był Twój pomysł, żebyśmy korespondowali na temat 
stereotypów polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Od początku 
mi się spodobał. Dość długo nie odpowiadałeś na mojego maila, któ
rego wysłałem jeszcze w Dreźnie. A kiedy spotkaliśmy się na próbach 
we Wrocławiu, miałeś wątpliwości, czy nasza korespondencja nie 
będzie za bardzo dotyczyła historii. Ale chyba tak powinno być. Myśląc 
o teraźniejszości i przyszłości, nie powinno się zapominać o przeszło

ści , że napiszę tę oczywistość. To jest w Polsce ciągle drażliwa kwestia. 
Po pierwsze, po roku 1989 mocna była obawa, podsycana przez niektó
rych polityków, że przyjadą Niemcy i po prostu wezmą albo wykupią zie
mie wzdłuż polsko-niemieckie) granicy. Po drugie, odnosi się wrażenie, 
że Niemcy chcą przepisać historię i zrobić z siebie ofiary.To prawda czyste
reotyp? Nie ulega wątpliwości , że najpierw polska rodzina musiała zostać 
wypędzona ze swego domu w Rumi w roku 1939, aby mogła się tam uro
dzić Erika Steinbach, szefowa Związku Wypędzonych w Niemczech. A nie 
na odwrót. 

Wracając do teraźniejszości, chociaz posiadanie audi, BMW lub merce
desa ciągle jest wyznacznikiem statusu materialnego właścicieli (dlatego 
pewnie mają je w Polsce nuworysze i mafiozi), Niemcy nie są postrzega
ni jako ludzie specja lnie wyrafinowani, a raczej jako dość pospolici czy 
nawet tępi, pozbawieni poczucia humoru, pijący hektolitry piwa, odży
wiający się niezdrowym jedzeniem, uwielbiający występy transwestytów 
w czasie wakacji w Tunezji, Hiszpanii czy na Wyspach Kanaryjskich i cho
dzący na plażę w sandałach i skarpetach. Oczywiście - faceci. 

Najlepszego, 

pr 

.............................................................................................................................................• 

\ 
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Subject: Re: Zaczynając wymianę maili 
From: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 01.09.2012 18:36 
To: "PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pf> 

Drogi Piotrze, 

kiedy w maju pojechałem do Szczecina, późn i ej do Niechorza 
i z powrotem, odwiedziliśmy po drodze w iele turystycznych miejsc. 
Mieliśmy dość duże problemy ze znalezieniem noclegu, gdyż wszystkie 
nadmorskie miejscowości pełne były tych.okropnych Niemców~ których 
dość adekwatnie opisałeś w swoim ostatnim mailu (sandały ze skarpe
tami, głośni, w złych humorach). Oczywiście jako młodzi i progresywni 
Niemcy nie chcieliśmy odpoczywać w ich towarzystwie. Ten stereotyp 
.okropnego Niemca"jest nieźle znany, to wstydliwy obraz - prawie wszy
scy walczą przeciwko uznaniu ich za takich i uciekają gdziekolwiek, aby 
nie być z takimi i aby nikt ich nie uznał za „okropnych Niemców" - w ten 
sposób oczywiście przyczyniamy się do jego rozpowszechniania. Ale ten 
transwestyck1 obraz niemieckości nie ma żadnego odbicia w tym auto
portrecie. Okropni Niemcy- znamy ich, ale o wiele bardziej to są.ci inni" 
niż jakikolwiek polski strażnik parkingowy czy kelner, których spotkaliśmy. 

W drodze powrotnej spędziliśmy dzień w Szczecinie, odwiedzając kate
drę, która była zniszczona w czasie drugiej wojny światowej i teraz wła
śnie jest odnawiana. Na pewno ją znasz. Znajduje się ram kilka kaplic 
wypełnionych krzyżami, ołtarzami i obrazami z różnych zniszczonych 
kościołów w Polsce. Zauważyłem, że wiele z tych kaplic poświecono 
polskim pomordowanym/ofiarom w różnych okresach historii: żołnie
rzom walczącym w czasie pierwszej wojny światowej, pomordowanym 
w Buchenwaldzie. zabitym w Katyniu. Kaplica poświęcona księdzu 
zamordowanemu przez sowieckich komunistów w latach pięćdziesią
tych czy .Solidarności" i tak dalej, i tak dalej. 

Nazwałbym to więc bardzo silną identyfikacją polskiej historii z opowie
ścią o męce Chrystusa. 

~· . .....,,. 

•.. .....•..•.•.... .. ....... • „ ..•• • .• .... .. . .. • . ... .....• „ .. . ... . ....................•.... „ •... „ .........••...• „ .... „ ...••.... „ .... „ ... ,9 



I tu zbliżam się do sedna: kiedy Jan Klata po raz pierwszy opowiedzial 
mi o koncepcji, zgodnie z którą w Titus1e Rzymian zagrają niemieccy 
aktorzy, a barbarzyńskich Gotów - polscy, pomyślałem: .Jako Niem1e 
rozumiem bardzo dobrze, że Rzymianie to Niemcy~ „$więta Rzymska 
Rzesza Niemieckiego Narodu· Okrutne i ambitne imperium. aród, który 
był bardzo dobrze zorganizowany, wybudował autostrady czy .autobah
ny" do wykorzystania w czasie .wojny błyskawicznej'; naród, który swoich 
niewolników zabijał w najokrutniejszy sposób. Pochodnie i płomienie 
1 tak dalej, i tak dalej. Jako Niemiec znajdowa łem więc mnóstwo argu
mentów za identyfikacją Rzymian z Niemcami. Ale jednocześnie uwa
żałem, że powierzenie ról barbarzyńskich Gotów polskim aktorom 
to prowokacja, nieporozumienie, cyn izm. Ujmijmy to tak: Niemcy grający 
Rzymian - w porządku, Polacy grający Gotów - niedozwolone. 

Chciałbym Ci zadać następujące pytania: jak się z tym czujesz? Nie masz 
odruchu sprzeciwu wobec pomysłu, aby Niemcy grali Rzymian, a Pola
cy - barbarzyńskich Gotów7 ie nazwałbyś tego pomysłu.ukrytą chęci ą 
odwetu" czy .przepisywaniem historii"? 

Pozdrowienia, 

g. 

(Siedzę właśnie w pooągu i piszę. Nagle pomyślałem: .Jeżeli Piotr 
i ja będziemy kontynuowali ten dialog, nie będziemy w stanie ze sobą 
pracować, szczególnie w czasie prób generalnych. Czasem b l iższe 

poznanie się pomaga. Czasem jednak różnice oglądów są tak duże, 
że współpraca staJe s i ę niemozliwa". W każdym razie myśl „bliższe pozna
nie się pomaga"to kolejny stereotyp, ale będziemy współpracowal i . Tylko 
myślę, ze nie powinnismy naszej korespondenqi opubl ikować w progra
mie, gdyż jest wym ianą prywatnych myś l i, nie do końca precyzyjnych, 
przemyślanych i niebezpiecznych.) 

• ......... „ .. . .. ~ .. . ..... .. „ ......•.•..• .. ............... ..... .. ............................... . ........ . .... ...............•............. • 

Subject: Re: Zaczynając wymianę maili 
From: "PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 
Date: 01.09.201 2 23:42 
To: "ogg" <ołegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

0000000000000000000000000000000000000000000000000l000H00o0000000000000000 00000000 000000000000000000000000000H00000000000000000000o00000000. 

Drogi Ole, 

dziękuj ę. 

Bardzo mi się spodobał Twój ostatni mail. Postaram s ię odpowiedzieć 

jutro z lotn iska w Bazylei albo z domu. Monachium będziemy tylko 
pięćdziesiąt minut. 

Najlepszego, 

pr 

• ··· ············ ··································· ·· ···················································· ···································· 
Subject: Re: Zaczynając wymianę maili 
From: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 02.09.2012 01 :21 
To: "PR" <kierownik.Iiteracki@teatrpolski.wroc.pl > 

Drog i Piotrze, 

za każdym razem, gdy spaceruję po Wrocławiu, przychodzi mi do głowy 
jedna myśl:„Jak dużo tu młodych ludzi''. Kiedy to mówię, w odpowiedzi 
słyszę od Polaków: .Poczekaj, aż się zacznie rok akademicki" W kazdym 
razie widzę dużo młodych ludzi (co łączy mi się z faktem, że Polska to kraj 
katolicki?) 

I czuję się o wiele ba rdziej komfortowo czy - powiedzmy - „naturalnie~ 

niż spacerując po Dreźnie. Drezno to miasto starych ludzi, chyba że cho
dzisz po Nowym Mieście (albo odwiedzisz Staatsschauspiel - w zeszłym 
roku więcej studentów i uczniów przyszło do naszego teatru niz. ) 

Poczucie, że Drezno to .stare iasto~ dotyczy też sposobu, w jaki jest 
traktowana architektura tutaj, we Wrocławiu, 1 tam, w Dreznie. Jestem 
zafascynowany różnorodnością architektury, jaka Was otacza: ratusz 
w stylu późnogotyckim, zaprojektowany secesyjnie dom towarowy czy 
budynek w stylu Bauhausu, ob jednakowo, cudownie odrestaurowa
ne. I postmodernistyczny gmach zaraz obok. Drezno zrekonstruowali 

„ . ... 
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(zrekonstruowaliśmy) zgodnie z wyobrażeniem z 1700 roku albo coś koło 
tego. 

w pewien sposób, żyjąc w Dreźnie, zyje się z oszczędności - i to pozosta
ie w całkowitej sprzeczności z .młodośc i ą" miasta, której doświadczam 
we Wrodawiu .• Młodość" ni oznacza .bez histori( młodość oznacza 
.żyjące miasto~ 

Czy nie potrzebujesz takiego dramaturga iak ja po zakończeniu tej pracy? 
Mówię biegle po niemiecku. Znam angielski wystarczająco dobrze. Mam 
akademickie dyplomy potwierdzające znajomość łaciny i greki . Nikt nie 
będzie musiał stracić domu, nawet Erika Steinbach nie będzie się tego 
domagała , ponieważ moja rodzina nigdy nie mieszkała w Bresłau . Opu
ścil i Drezno po bombardowaniach i co roku przekazywali jakieś pienią

dze na odbudowę Frauenkirche. 

Pozdrowienia, 

g_ 
•............................................................................... „&0••·······················································• 
Subject: Re: Zaczynając wymianę maili 
From:"PR"<kierownik.literack i@teatrpołski.wroc.p l > 

Date: 03.09.2012 00:15 
To: "ogg" <ołegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Drogi Ole, 

przeczytałem oba Twoje maile z dużym zainteresowaniem. Nie jestem 
w stanie odpowiedzieć osobno na każdy z nich, ponieważ jestem teraz 
dość zajęty. Poza wszystkim pokazywaliśmy właśnie w Bazylei spektakl 
Jana Klaty Utwór o Matce i Ojczyźnie, wczoraj po raz pierwszy Na margi
nesie tylko wspomnę, że szwajcarska publiczność przyjęła Utwór. .. bar
dzo dobrze. Chociaż nie rozumieli wszystkich szczegółów dotyczących 
powojennej historii Polski, dotknął ich temat mający charakter uniwersal
ny: relacja córki z matką . Kilkoro z nich mówiło o tym w czasie spotkania 
z Klatą po przedstawieniu. 

...................•..•. „ •••• „ ............................................. . ... •. . ................... . ...... „ ..••.........•.........••••••• 

Piszę więc Lo, mając oba Twoje listy w głowie . Nie uda mi się odnieść 
do wszystkiego, ale parę spraw chcę poruszyć. 

Twoje obserwacje w katedrze w Szczecinie trafiły w sedno. Tak, jesteśmy 
narodem ofiar. Czcimy o wiele bardziej nasze ofiary niż - ogólnie rzecz 
biorąc - zwycięzców. Najkrócej mówiąc, związane Jest to z ideą mesja
nizmu, która pojawiła się w romantyzmie. Polska powinna złożyć się 
w ofierze (tak na marginesie Polska w naszym Języku jest rodzaju żeń
skiego - ale nie pozwalaj swojej wyobraźni iść za daleko, proszę), żeby 
zbawić, wyzwolić społecznie, politycznie inne narody. Po prostu ta ofiar 
przyniesie wolność wszystkim opresjonowanym, oczywiście w ramach 
porządku patriarchalnego. Najważniejszym przykazaniem była więc 

walka z opresorem, nawet jeżeli była irracjonalna albo z góry skaza
na na niepowodzenie Najtragiczniejszym przykładem takiej postawy 
w naszej dwudziestowiecznej historii było powstanie warszawsk ie (rok 
1944). Kiedy będziesz w Warszawie, musisz odwiedzić Muzeum Powsta
nia Warszawskiego. Jeszcze tam nie byłem, ale słyszałem, że to muzeum 
bardzo nowoczesne i interaktywne_ A przecież poświęcone upamiętnie

niu wydarzenia, w wyniku którego zginęło mnóstwo młodych i inteli · 
gentnych ludzi, a Warszawa została niemal doszczętn ie zniszczona przez 
Niemców. Idea mesjanizmu wróciła w czasie, kiedy Polska dołączała 

do Unii Europejskiej: mieliśmy wzbogacić ateistyczną Europę wartościa
mi moralnymi płynącymi z naszego katolicyzmu. Ten sam rodzaj mega
lomanii. 

Przy okazji warto może wspomnieć, iż właśnie w naszym mesjanizmie 
jeden z polskich uczonych dostrzegł ukryty głęboko powód polskiego 
antysemityzmu: jak mogą istnieć dwa narody wybrane 7 Tylko jeden prze
cież na to zasługuje . 

Dla mnie to żaden problem, że polscy aktorzy grają Gotów, i nie traktuję 
tego jako „przepisywania historii" czy „chęci zemsty~ Dlaczego? Wszyscy 
Goci sukcesywnie giną, im bliżej finału - kolejne ofiary. A armia Gotów 
została po prostu wykorzystana przez zmyślnych Rzymian. Zrobili, czego 
od nich oczekiwano, i odesłano ich z powrotem do ich barbarzyńskiego 
kraju Czy co los nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej? 

........ 
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Po trzytygodniowym pobycie w Dreźnie mam zupełn ie innych obraz 

tego miasta niż Ty. Widziałem ram ryle niemowląt i małych dzieci, że nie 
bałbym się, 1ż Drezno się starzeje. Potwierdzają te obserwacje dane sta
tystyczne, zgodnie z którymi liczba Polaków maleje, a Niemców - rośnie 

Drezno ma przyszłość. 

Najlepszego, 

pr 

PS Jak silne są stereotypy dotyczące Niemców, przekonałem się po raz 
kolejny, robiąc krótką ankietę na lotnisku w Bazylei wśród moich koleża 

nek i kolegów. Pytając o pierwsze skojarzenia dotyczące Niemców, usły
szałem to, co już znasz: Hitler, Auschwitz, ludzie gruboskórni, i dwa nowe: 
pierdzą w towarzystwie 1 się z tego śmieją, szczególnie w okolicach 
Monachium, oraz Heidi - główna bohaterka filmów so~-porno szmu
glowanych do Polski w latach osiemdziesiątych i oglądanych masowo 
z pirackich kaset 

•········································································~····················~·············································• 

Subject: Re: Wywiad 
From:~PR"<kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 

Datum: 03.09.2012 21 :37 
To: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Ole, 

jeszcze jedno pytanie: zacząłeś swoją rozmowę z Wolfgangiem od "Lie
ber Wolfgang Michalek~ Polski odpowiednik:.Panie Michalek" brzmi bar
dzo oficjalnie. Musimy o tym porozmawiać. Jutro rano mnie nie będzie 
- Uniwersytet. przyjdę wieczorem. 

Najlepszego, 

pr 

·············································································································································• 
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Subject: Re: Wywiad 

From: "ogg" <o/egeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Datum: 04.09.2012 08:32 
To:"PR"<kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 

Drogi Piotrze, 

faktycznie będziemy musieli porozmawiać o tym (także o stylu ~iogr~
mów etc). W Dreźnie używamy w publikacjach formy .pan, pani. a nie 
.ty" „ Bardzo formaln ie. Spotkajmy się jutro najwcześniej, jak to możliwe. 
Przyślę Ci później brakujące rzeczy, najpierw muszę coś Zjeść 

Pozdrowienia, 

g. 
•••••••••.. „ ...•......••• „ ............. „ ....•••• • ••••••.. „„ ...•...• .. .....•• ..•.... „ . ..... .. ...... ......... „ .. „ •••• „ .. „ .....• „ ..••• 

Subject: Re: Wywiad 
From:"PR"<kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.pl> 
Datum: 04.09.2012 08:59 
To: "ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Ole, 

proszę. nie pozwól nikomu zmienić w moim wywiadzie z Ewą form 

„ty"na.pan( PROSZĘ. 

Najlepszego, 

pr 
• ••••.... „„.„ ••••••••• „ ......... „ ...••••• „ ... „ .... „ ....•.••••••••••... „ ... „ ...••••••• „ ... „ .... „ ...••••• „ ..... „ ... „ .......•..•• 

Powyższe e-maile oryginalnie były napisane w języku angi~ls_kim i ~rze~ 
tłumaczone przez ich autorów na Język polski (Piotr Rudzki) 1 niem1eck1 
(Ole Georg Graf). Jednakże autorzy nie mają pewności, czy wszystkie 
intencje zostały prawidłowo zrozumiane, co mogło zainfekować t~uma

czenie. 

Ole Georg Graf, Piotr Rudzki 

'. „ 
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Piotr Rudzki: Twoja Tamara jest bezkom
promisową, dumną, nieprzejednaną królową 

Gotów, ale jednocześnie świadomą swej atrak
cyjności erotycznej kobietą, która do rzymskie; 
niewoli zabiera swoiego kochanka. 

Ewa Skibińska: Znowu moja rola, w której 
ważna jest cielesność . Dostaję niezly wycisk, 
nie będę zdradzać, dlaczego ... Ale przydaje się 
chyba to, ze prywatn ie b iegam i ćwiczę, muszę 

mieć trochę sil i twardego zdrowia do tej roli. 

Oczywiście, jak zwykle u Williama Shake
speare'a, warstwa literacka, tekst, tak pokom
plikowane intrygi, koleje losu, zakamarki, n iu
anse wydarzeń bardzo podniecają, bo analizu
jąc motywy działania mojej bohaterki, docho
dzę do wniosku, że ciąg le są aktualne, patrząc 
na to, co się dzieje na świecie .Oko za oko, ząb 
za ząb - moralne p iękno' - gdzieś przeczyta
/am tę sentencję na krótko przed rozpoczę 

ciem pracy nad Trtusem Andronicusem. Bardzo 
mi s i ę tutaj wpasowala . 

····~····••OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOO O OOO OO H•O OO O• OO •O OO O•OOO•••OO• • ··· ·· ··• 

P.R .. W twojej teatralnej przygodzie Ta mora ro czwarta ważna Szekspi
rowska postać: po Porcji z Najwyborniejszej opowieści o kupcu weneckim 
w reżyser i i Tadeusza inca z roku 1989, Gertrudzie z Ham/eca z roku 2008 
i Tytanii ze Snu nocy letniej z roku 201 O - oba spektakle w reżyserii Moniki 
Pęclkiewicz. Coś je łączy? 

E.S. : Cechą wspólną tych wszystkich kobiet jest to, że walczą, pró
bują manipulować światem, jednak ich czyny zawsze są powodowane 
jakimś ogromnym bólem i lękiem. Ktoś najpierw je krzywdzi i to puszcza 
w ruch wszystkie mechanizmy odpowiedzialne w kobiecie za sposób, 
w jaki cierpi Wiadomo, że pod agresją jest ból. Te postacie są jakoś 
zawsze agresywne, ostre, bezkompromisowe. 

Z tymi kobietami jest Jeszcze tak, że zaczynają zimne, wykalkulowane, 
rozumne, ale zawsze w którymś momencie jakiś wypełniający Je ogień 
bierze górę. Najbardziej lubię tak ie spektakle, w których moja bohaterka 
manipuluje, błądzi, przeżywa porażki, żywi się nadzieją, przegrywa albo 
wygrywa. Bo są mi bliskie Podejrzewam, ze naszym widzom także. 

PR.: W tym kontekście warto zapytać o relacje Tamary z Titusem, 
o to, co ją napędza : przegrana Gotów, zemsta z śmierć syna Alarbusa 
czy może erotyczna porażka, to, że ten idealny wojownik nie poddał s i ę 
jej seksualnemu urokowi? Kto jest bardziej skrzywdzony: królowa, matka 
cz.y kobieta 7 

E.S.. Ta mora traci syna, bo tak zdecydował Titus. Takie jest twarde pra
wo wojny. Tamara zalicza więc chwilę nieprawdopodobnej grozy - naj
większej, jaka może się zdarzyć w życiu człowieka: grozy utraty dziecka, 
która później zamienia się w straszliwą samotność. Czasami urodzić się 
kobietą to przekleństwo. Urodzić się kobietą w nieodpowiednich cz.a
sach Obojętnie, jak odległych, w każdym razie w czasach wojny. Walka 
o władzę rozdziela rodziny, rozdziela zakochanych . Kobieta zostaje prze
mieniona w maszynę do sprawiania przyjemnośc i i prokreaqi. 

Największym dowodem na to, jaką zmianę przeszła Tamara, Jest jej 
ostateczny gest wobec nowo narodzonego dziecka, które ma ze swo
im kochankiem Aaronem. Widzimy ją na kompletnie przeciwleglym 

,~, 
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biegunie do rozpaczy z początku sztuki, kiedy straciła Alarbusa. Patrząc 
na most łączący te dwa zdarzenia, Tamora jest przede wszystkim mat
ką, ale zdobywa władzę. Matką nie plakatową . Obserwujemy losy matki 
mszczącej się za ból zafundowany jej przez Tirusa, który przeciął jej 
naturalne więzy, coś, co w życiu człowieka jest najważniejsze, najsilniej
sze, co może spowodować nieprawdopodobny odwet, zmianę osobo
wości, tożsamości. Zresztą tożsamość stanowi problem w czasach tak 
nieprzychylnych człowiekowi, jak wojna. 

Tamara działa poza polityką. przewodzi prywatnej wojnie własnych 
namiętności, vvydaje rozkazy. Nie respektuje żadnych zasad fair play 
z determinacją samobójcy. 

P.R. Jak się pracuje, kiedy barierą jest język partnera 1 

E.S.: Praca z Niemcami Jest ciekawa, ponieważ na próbach w Dreźnie 
to my byliśmy u nich gośćmi , tutaj oni są naszymi gośćmi , więc ciągle 

jest to praca z gośćmi, a gościa, Jak wiadomo, przepuszcza s ię przodem 
i traktuje specjalnie, z zachowaniem wszelkiej kurtuazji, zasad dobrego 
vvychowania. Tego wymaga gościnność. A na scenie tymczasem trzeba 
się pokłócić, pobić, odgryźć komuś kawałek ucha. 

P.R. : Już na scenie, w sytuacjach, rozmowach, reakqe ą chyba bar
dziej cielesne niż - powiedzmy - intelektualne. Bardziej ciało, tak sobie 
vvyobrażam, odpowiada na ton głosu, tempo i rytm mówienia, mimikę, 
gest. Szczególnie już w czasie eksploatacji spektaklu reakcje będą bar
dziej bezpośrednie, bez .• tiltra intelektualnego"? 

E.S Dzięki egzemplarzowi, całej podstawie dramaturgicznej praca 
z aktorami niemieckimi jest dość prosta. Sceny zostały ustawione, uło
żone, zapisane, skompilowane w sposób bardzo esencjonalny. Pozwala 
to na granie sekwencji krótkich, szybko zmontowanych, nieprzegada
nych. Po prostu esencjonalnych. Ekspresja naszego grania też się wzma
ga - więcej i szybciej po sobie następujących napięć trzeba u stawić 
w poszczególnych scenach. Tym sposobem rzeczyw i ście używamy ciała, 
co jest językiem uniwersalnym. Oczywiście dokładn ie uczymy się kwestii 
partnerów, żeby znać sensy ukryte pod obcą mową. To spektakl bardzo 

.............................................................................................................................................• 

drapieżny, dlatego wysyłamy sobie więcej świateł ostrzegawczych. Wiele 
mamy zwrotów akcji, co z iązane Jest z językiem eatralnym Jana Klaty, 
który się mieni i miga jak światło latarni morskiej. To tak migotliwa praca 
i tak ostra, że nie ma znaczenia, czy się pracuje z polskimi czy z niemiec
kimi aktorami. Opowiadanie jest bez upiększeń, nie można żadnej sceny 
załatwić w białych rękawiczkach . Jak widzę, rezyserowi zależy na osta
tecznych emocjach, ponieważ taka forma, taka ekspresja stanowi vvyraz 
buntu. Tak samo pracują Niemcy, tak samo pracujemy my - bo idziemy 
za jednym prze1 odnikiem. 

P.R. : W jaki sposób reżyser uruchamia was w czasie tej pracy? 

E.S.: Do dwóch ostatnich ról Szekspirowskich, we Snie nocy letniej 
i w Hamlecie, dochodziłam metodą improwizacji. Jeśli chodzi o pracę 
z Jankiem, mogę powiedzieć, że to bardziej metoda prowokacji. 

P.R.: Czego dotyczą wspomniane przez ciebie prowokacje7 

E.S. · Przy stoliku przeanalizowa l iśmy sztukę, podeszliśmy ją intelek
tua lnie, próbowaliśmy ogarnąć, zrozumieć, zinterpretować, ale praca 
ma już charakter prowokacji . Reżyser chce vvywołać w nas - tak przy
najmniej czuję - jakąś określoną reakcję, racze; z dziedzin biologicznych 
niż intelektualnych. Czy używa do tego jakichś forteli? Nie. Ale rozbija 
szklane bańki, w których aktor przechodzi od stolika na scenę, podsuwa
jąc rekwizyty, bardzo inspirującą scenografię . Wszystkie rzeczy nas ota
czające prowokują do lewitowania w ramach sztuki, do prędkich reakcji, 
do szybkiego doJrzewania w postaciach, ponieważ reżyser nie należy 
do łagodnych. Czasami to prowokuje do stawiania kontry, ale nie 
w sposób przeciwstawiający się idei reżysera, co przychodzi trudno, 
kiedy reżyser jest silny, tylko do vvyprzedzania go. Prowokują do pomy
słowości przekraczającej nawet nasze własne wyobrażenia w myśleniu 
o okrucieństwie. 

Rozmawiał Piotr Rudzki 
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ROZMOWA z WOLFC.A.NC.IBM MICHALKIEM 

Ole Georg Graf Co wyjątkowego jest dla 
aktora w graniu li! ill iama Shakespeare'a -
w porównaniu na przyk ład z gran iem Friedri
cha Schil lera 7 

Wolfgang Michałek: Każd autor daje 
coś od siebie aktorowi - u Schi llera jest 
to na przy kład język U niego życie na scenie 
powstaje z języka U Shakespeare' a natomiast 
jest to kosmos, pewna określona tematyka, 
a w tym daje on jednak całą możl iwą wol 
nosc. Shakespeare podaje tyl ko parametry, 
a ty jako wykonawca masL ca łą wolność -
możesz otworzyć wszystkie drzwi, idziesz 
coraz dalej, a jednocześn ie zawsze zostajesz 
w sztuce. Dlatego właśnie jest on największy 

ze wszystkich dramatopisarzy Shakespeare 
zawsze daje nowe sceny, nowe sytuacje, któ
re pozwa lają ci kroczyć dalej w obręb ie głów
ne) tematyki . W Titusie AndronicU5ie tematyką 
jest zabijanie. 

• •••• •••••••••••••••••••••• ••• •••• •u•••••• ••••• •••• •••• ••• •• •• ••• ••• ••• • ••• ••• •• ••••••••• • 

O.G.G.: Titus powraca po latach z daleka jako dowódca, żołnierz ... 

WM.: Każda rola jest specyficzna. Titus jest postacią, która jest już 
w pewnym wieku i straciła wszystko - można również powiedzieć, 

że Titus przechodzi kryzys wieku średniego, rraci pracę i rodzinę. Istotną 

cechą teJ postaci Jest to, że wypalił się w swoim zawodzie. 2ył jedynie dla 
pracy i za tracił w tym samego siebie. Os at nim skarbem, ostatnim św i a

tełkiem jest dla niego córka. To jest jego proces poznania. Ostatecznie 
przynoszą mu dwudziestu jeden martwych synów I równ ież dwudzieste
go drugiego, którego on sam zabi ł . Czy jego obłęd oznacza próbę uciecz
ki? Co oznacza żałoba? Titus dociera do punktu, w którym musi ponieść 
odpowiedzia l ność za swoją przeszłość. To jest świetne w Shakespearze: 
mówi s ię, że 1itus ... jest jego najbardziej krwawym dramatem, czternaście 
morderstw na scenie 1 tak dalej - ale w koncu nawet przy takiej postaci 
i w takiej sztuce ma s ię do czynienia z samym sobą. 

O.G.G .. Czy istnieje dla ciebie jako aktora j akieś szczególne wymaga
nie, które ta sztuka i rola stawiają przed tobą 7 

WM. : Mam wrażenie, że jestem o Jziesięć lat za młody 

O.G.G.: Titus i Tamara są najważniejszymi antagonistami tej sztuki. Jak 
rozwija się ich relacja 7 Od początku do końca? 

WM. : Nie wydaje mi się, żeby ich relacja się rozwijała. Titus i Tamo
ra są po prostu dwoma biegunami. Zemsta jest zawsze pierwszym, 
co przychodzi nam do głowy, gdy chcemy opisać tę relację. Ale zemsta 
nie jest centralnym punktem. Dla wszystkich postaci najważniejsze jest 
przyjęcie tego, że jedno społeczeństwo ginie, a drugie z kolei dorasta. 
Stare społeczenstwo ulega zniszczen iu, poniewaz tkwi we krwi po samą 
szyję - każd jego obywatel, bez wyjątku. 

O.G.G.: Tamora wkracza na scenę jako niewolnica i zostaje cesarzową ... 

WM.: Na tym polega bieg świata. To, że zajmowane pozycje się zmie
n i ają - na przykład Titus. który na początku jest w najwyższym punkcie 
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swojej kariery - że niektóre postacie upadają i z tego powodu inne się 
wznoszą. To w sztuce Shakespeare'a już generuje podstawową dynamikę 
na scenie. Nie trzeba już robić niczego więcej 

O.G.G. : Jak opisałbyś pracę Jana Klaty? 

WM. : Klata jest reżyserem , który wnosi na próby przede wszystkim 
swoją emocjonalność. W porównaniu z innymi reżyserami jest to d uża 
różnica. On maksymalizuje w inscenizacji potencjał drzemiący w kon
fiiktach. Wchodzi dokladnie w miejsce styku dwóch kultur, dokładnie 
pomiędzy sympatię i antypatię zywione do siebie przez oba kraje. 
Pozostaje w tym otwarty i poszukujący. Nie tylko w odniesieniu do sztuki 
- także w zetknięciu z niemiecką mentalnością, tą niesympatyczną pil
nością. 

O.GG. Jakim wymaganiom musicie sprostać w związku z dwujęzycz
nością? Jaką rolę odgrywa tlumaczenie? Jak zmienia to pracę? 

WM. : Wielojęzyczność utrudnia osiągnięcie konsensu i wyrażen ie 

s i ę przez język. W pracy w teatrze powstaje przez o na początku brak, 
pon ieważ ciągle utykamy w miejscu, po raz kolejny nie mogąc odna
leźć słów. Proces się przewleka, potrzeba więcej czasu, żeby się porozu
mieć. Ale z drugiej strony powstaje z tego energia. Komunikujemy się 
za pomocą słów tylko w małym procencie. W dużo większym stopniu 
komunikacja przebiega przez ciało, gesty czy emoqonalność. To także 
ksztaltuje pracę - nie jest to praca, w której Język stoi na pierwszym pla
nie. Jako aktor musiałem najpierw to zaakceptować, żeby do tego dojść: 
Jaka Jakość może kryć się poza językowym porozumieniem 7 Słowem klu
czowym jest tu anarchia. 

OG.G. Pracowałeś w teatrze zarówno w Austrii, jak i w Niemczech, 
gościsz regularnie w innych teatrach i grasz w koprodukcjach teatru 
w Dreźnie i Teatru Maksima Gorkiego w Berlinie. Jesteś „doświadczo

nym gościem''. Czy jest różnica pomiędzy pracą w teatrze w Niemczech 
i w Polsce? 
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WM.: Rzuciło mi się w ocz.y, jak dużo, w porównaniu z nami, mówi 
się i śmieje na próbach Jest wiele jednoznacz.nych różnic w„. powiedz
my .sposobie podejścia" Muszę teraz uważać, nieprawdaż? Co jest 
absolutnie ważne dla Shakespeare'a, to praca sercem i brzuchem. To nie 
do wyjaśnienia . A moi polscy koledzy są w tym po prostu świetni. Tutaj 
wyjątkowo potwierdzają się stare stereotypy. My, niemieccy aktorzy -
do których ja, jako Austriak, nie na leżę - funkcjonujemy przede wszyst
kim w obszarze rozsądku, treśc i i ducha. Przeżywam zatem różnicę 

mentalności, a także ścieranie się, i mam nadzieję, że koniec końców 
przerodzi się to w jakość. Zadaję sobie pytanie, czym będą się różniły 
polskie przedstawienia od tych niemieckich, jak różnie będzie reagowała 
publ1cz.ność. Spektakle, które grałem zarówno w Dreźnie, jak i w Berlin ie, 
przekonały mnie, że wprawdzie gra się tę samą inscenizację, ale koniec 
końców wychodzi z tego zupełn ie inne przedstawienie. Dzieje się tak, 
ponieważ ciągle zachodzi komunikacja, anteny będą daleko wysunięte 
i publiczność również będzie zupełnie inna. 

Rozmawiał Ole Georg Graf 
Tłumaczyła Natalia Domagała 
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Kiedy boharerowie nie gwałcą albo nie mszczą się, po prostu czyta1ą. 

Jonathan Bate 

Czytanie jest procesem ambiwalentnym. Jego ambiwalencja jest 
o wiele bardziej złożona i rozległa, niż jestem w stanie tutaj zbadać. 

Faktycznie jest nieopisana Jeżeli chodzi o praktykę czytania, jest ona 
żywa zarówno sama w sobie, jak i dla samej siebie. (To] zbiorowy proces 
metaforycznej przemiany, która wytwarza odróżnienia i zmiany nie tyl
ko na sobie, w miarę jak ewoluuje przez różnorodność aktorów zacho
wujących swoją egzystencję, ale [także] na modusach egzystencji tych 
właśnie aktorów, czytelników i pisarzy, s łów i papierów, w taki sposób, 
że wszyscy są uwikłani w heterogeniczną sieć relacji i praktyk, w sym
biotyczną wymianę ciągłego procesu stawania się, bez którego żaden 
z aktorów samodzielnie by nie gzystowal. Pozostawiony sam sobie 
[aktor] zachowuje wszystko z tego, co może być powiedziane, aby ukon
stytuować jego tożsamość. 
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Taka złożona i kreatywna ekologia, którą powołuje do istnienia prak
tyka czytania, sugeruje, że w opozycji do pozornej łagodności, z jaką 
Jest [ona] portretowana we współczesnej kulturze popularnej, jakby 
to była jedynie rozrywka, jest coś w praktyce czytania, co odwołuje się 
do szczególnego rodzaju przemocy. Przemiany wytwarzane przez rela
cje, które zakłada praktyka czytania, są w porządku wydarzeń, [w porząd
ku] tworzenia różnicy między „przed" 1„po·; wpływające na obiektywność 
i subiektywność zaangażowanych w nieoczekiwany sposób, tak, że nie 
pytają o pozwolenie, nie wytwarzają konsensu, nie oferują żadnych gwa
rancji, a jednocześnie nie pozwalają niczemu i nikomu pozostać obojęt
nym a.y niedotkniętym . Doświadczenie poruszenia przez tekst, pozosta
wania n iespełnionym, rozdartym, przemienionym przez czytanie, czyni 
teraźniejszość - po pierwsze - swoją własną zywą silą, a po drugie -
z faktu, iż taka praktyka nie należy do żadnej .oddzielnej kultury '; jak 
powiedziałby Antonin Artaud: .jakby po jednej stronie byla kultura, 
a po drugiej - natura~ ale powołuje do istnienia inscenizowaną kultu
rę, która jest niczym więcej niż .rozrzedzonym sposobem rozumienia 
i doświadczania życia''. 

To ta gwałtowna, żywotna siła , która charakteryzuje proces czyta
nia, potrzebuje starannego zbadania, jeśli kulturze - jak życiu - mamy 
dać szansę na przeżycie w świecie przeinwestowanym linearnymi i bły
skawicznymi związkami między przyczynami i efektami, inwestycjami 
i zyskami, produkcją i konsumpcją. 

Rozwikłajmy więc, jak doświadczenie i praktyka czytania mogą być 
pokrzyżowane przez coś, co możemy nazwać pokusą nowości, która jest 
produktywnym, gwałtownym aktem narzucającym myśli i uczuciu nowe 
terytoria 

Szczególna tradycja teorii literatury kontynentalnej akcentuje spo
sób, w jaki ta przemoc prowokowana przez akt czytania jest głęboko 
związana z mocą wpływu, który tekst moze wywierać na czytelnika. Jak 
dowodzi w pracy Lęk przed wpływem Harold Bloom, historia poezji i [sze
rzej] literatury w tym zakresie może być badana przez złożony proces 

"""· ;r 
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tworzenia znaczenia tego, jak jeden poeta kształtuje innego. To znaczy 
przez rodzaje intertekstualnych relacji, które ustanawia proces czytania, 
relaq1 nie tylko między czytelnikiem i autorem tekstu, ale między aktem 
czytan ia jako takim i całą literacką genealogią pisania, z których oba 
są wzajemnie formowane, co pokażemy przez serie mylnych odczytań. 

Lęk, o którym wspomina Bloom, Jest zapewne pierwszym rodzajem 
przemocy, któ~y wy~ołuje akt czytania. Ponieważ z tego wyłania się 
warunek moz~1wości stworzenia jakiegokolwiek nowego pisania, jes t 
to dla potenqalnego pisarza jednocześnie nieuniknione dziedzictwo 
oddzialyw nie, natarczywa przeszłość, która naraża n ryzyko niespeł~ 
n1erna [o"".'ą~ możliwość nowosci. Jak dowodzi [Bloom], rozpatrując 
wpływ [W1!l1ama] Shakespeare'a na krajobraz współczesnej li teratury: 
.Język, oprocz Heideggera i jego francuskich wyznawców, nie ustanawia 
myślenia _dla Shakes~eare'a, który bardziej niż jakikolwiek [inny] 
autor czy Jakakolwiek [inna] znana nam osoba przemyślał wszystko jesz
cze. ~az dla siebie. Shakespeare nie rozważał jednej myśli i tylko jednej 
mysl1, ale skandalicznie rozważa ł wszystkie myśli dla nas wszyst
kich. No a „bardolatria" [ba rd i bałwochwalstwo] nie jes t problemem, 
podobnie Jak przesadne prawdopodobieństwo, kiedy usiłujemy ocen ić 
wplyw Shakespeare'a przez cztery wieki, jakie upłynęły od Jego śmierci. 
Niewątpliwie Shakespeare, w sercu zawsze aktor, wyobrażał sobie każdą 
posta~, którą stworzył, jako rolę dla konkretnego aktora, ale teraz to tylko 
wymowka, gdy traktujemy je jedynie jako ro le, ponieważ stały się dla nas 
tylk~ rolami - niezależnie, czy jesteśmy wykonawcami czy nie. Kiedy się 
rodzimy, płaczemy, ze przyszliśmy na tę wielką scenę głupców''. 

Jak ktokol~iek p.o .Shakespearze może napisać coś nowego? To jest, 
natura!n_1e, naJbardzieJ oczywista strona problemu, jaki Bloom postawi ł , 
rozwazając temat „wpływu" - wszystko, co czytamy i piszemy po Shake
spearze, jest w pewien sposob szeregiem osadzeń, które p rowadzą nas 
z powrotem _ do .niego Jego dzieło formuje wydarzenie, którego 
my wszyscy Jestesmy dziedzicam i. Jednocześnie wie l kość dramatów 
Shakespeare'a_ faktyC::nie jest związana z wytwarzaniem nowości, pokusą 
nowych dośw1adczen Jak możemy prześledzić linię lotu od jego wpływu 
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do nowego doświadczenia pisania i czytania? Jak wywołać wydarzenie, 
dzięk i któremu, przez dośw iadczenie czytania, staniemy się inni? 

Ten lęk czyn i, że właśn ie czu1emy ambiwalencję zawartą w gwałtow
nej kreatywności czytania, panie aż z jednej strony zakłada on wytwo
rzenie nowego pisarza przez kontynuację kanonu literackiego, to zna
czy przez formę pisania z twoimi wpływami, a z drugiej - transformację 
dziedzictwa, która umożl iwi nowości wejście w świat Thomas Stearns 
Eliot zadał już podobne pytanie, kiedy rozważał wartość poetów. Jak 
dowodził: „Niedojrzały poeta imituje; dojrzały poeta kradnie; źli poeci 
zohydzają wszystko, co biorą, a dobrzy poeci przetwarzają to w coś lep
szego albo przynajmniej w coś innego. Dobry poeta przekuwa swoją 
kradzież w uczucie, które jest unikatowe, całkowicie odmienne od tego, 
co zostaje wyszarpane, zły poeta wrzuca to w coś, co nie jest spójne· 

Jeżeli w tym procesie tworzenia poezji, to znaczy twórczości, jest 
zawsze przełomowy moment odnoszący się do powtórzenia, to akt czy
tania - jako droga dziedziczenia przeszłości, do której z kolei należymy 
i którą usiłujemy przekroczyć - musi ucieleśniać tę właśnie ambiwa
lencję, ten gwałtowny lot, charakteryzujący prawdziwą twórczość. 
Zatem, podążając za fi lozofem Michelem Serres'em, możemy scharakte
ryzować relację między czytelnikiem a czytanym tekstem jako zachętę 
do pasozytniczej logiki, dzięki której komunikacja, wpływ, przesyt stają się 
możliwe dokładn ie przez zamieszanie i nieporozumienia:.dane [są] dwie 
stacje i kanał Wymieniają wiadomości . Jeże l i ta relacja zakończy się suk
cesem, to wspaniale, optymalnie i natychmiastowo; i zanika jako relacja. 
Jeżeli trwa, jeżel i istnieje, to oznacza, że się nie udaJe. Jest tylko mediacją. 
Relacja jest nie-re l acją I tym właśnie Jest pasożyt• (Serres, 1982: 79). 

Ale terminologia Serres'ego kieruje naszą uwagę na wymiar doświad
czenia czytania i jego twórczego postępu, który zwykle nie zajmuje cen
tralnego miejsca wśród zainteresowan teoretyków literatury. Wywoły
wane transformacje nie są po porostu semiotyczne, to znaczy skupione 
na znaczeniu słów ; nie są bezcielesnymi wiadomościam i podróżującymi 

między umysłami. Wręcz przeciwnie, materia czytania, spotkanie ciał, 
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ludzkich i nieludzkich, przez które ona się odbywa, jest o wiele bardziej 
uwikłana i zainfekowana przez transformacje w ramach tej ekologii 
aktorów. Oczywiście czytanie nigdy nie odbywa się w pustej przestrzeni. 
Wręcz przeciwnie - wymaga otwarcia książek , które były zamknięte, tak 
bardzo, jak bardzo one otwierają nas lub ot ieraJą - w nas - niezgłębio

ne pytania. Wymaga to wystawienia i h na serie relacji, które transformu
ją tekstualny mater i ał istnienia tak bardzo, jak nasze ciała zmieniają się 
dzięki relacji, jakie z nimi zachowujemy. 

W zakresie, w jakim proces czytania przynosi zarazem zwielokrot
nienie ciał i zdarzeń przez ich relacyjność, Jego gwałtowna kreatywność 
zawiera się dokładnie w fakcie, i ż nie dostarcza gwarancji i produkuje 
konsek encje, które są zawsze nieprzewidywalne. Innymi słowy - czyta
nie jest żywym eksperymentowaniem. Może na serio wywołać material
ną destrukcję, jak tragicznie dowodzi historia ludzkości. Ale może także 
wywołać, z jednakową siłą i gwałtownością, formę poezji, stworzenie 
nowości, która doda coś do świata w sposób radykalnie zmieniający rela
cje podmiotów i obiektów go zamieszkujących, z ich przeszłością i dzie
dzictwem oraz przyszłym i możliwościami. 

Martin Savransky 
Tiumaczył P.R. 

Martin Savransky uczy w Zakładzie Psychologii Społecznej Uniwer
sytetu Barcelońskiego, jest międzynarodowym uczestnikiem Projektu 
„Circulating Social Science Knowłedge· we Freiburgu, ostatnio prowadzi 
badania w Zakładzie Socjologi i. Goldsmith, Un iwersytetu Londyńskiego . 
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.Had a dream: I was king - I woke up, stili king .. •1 (Eminem, Bad Meets 
Evil, Lighters, 2011 ). 

.But safer triumph is this funeral pomp ... •1 (William Shakespeare, Titus 
Andronicus, 1.1 ). 

Titus Andronicus był za czasów Williama Shakespeare'a jedną 

z jego najpopularniejszych sztuk, jeśli nie najpopularniejszą. W opozycji 
do tego stoi fakt, że w jego recepcji od XVIII wieku Titus Andronicus uwa
żany był za najgorszy i najsłabszy dramat Shakespeare'a - wielu twierdzi 
tak jeszcze dziś . Thomas Stearns Elliot sądził, że .jest to jedna z najgłup
szych i najmniej inspirujących sztuk, jakie kiedykolwiek zostały napisa
ne, i niewiarygodne jest, że Shakespeare w ogóle maczał w tym palce~ 
Jednakże również w cudownie pouczającym i zwięzłym Shakespeare 

1 ).Miałem sen: byłem królem, obudziłem się-ciągle król.." (przekład filologiczny P.R.). 
2}.Gdyż bezpieczniejszy ten pogrzeb chwalebny' (przekład Maciej Słomczyński). 
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Handbuch (Przewodniku po Shakespearze), wydanym przez Inę Scha
bert Werner von Koppenfals wytyka temu tekstowi wiele .dramatur
gicz~ych błędów~ takich jak .nonsensownosć: .piętrzenie okropności~ 
to, że „męczeństwo bohaterów'' jest . powierzchowne 1 Jakby wzięte 
z elementarza~ .motywacja postaci" zaś .mato przekonująca~ a język pe
łen.zdezintegrowanych i statycznych pasaży wypełnionych retorycznym 

przepychem~ 

Od tego czasu na sukces sztuki w czasach Shakespeare'a odpowie

dzią jest jej powszechne odrzucenie . 

.„.„„„.„„„.„„„~UKC·c~„„ .„f"„„·ftof·UtARNQ$Ć""""""""""""". 

.Artystyczny sukces" lub „literackie 
uznanie" były dla dramatopisarza z koń
ca XVI wieku nie do osiągnięcia Niewiele 
jednak przemawia za tym, żeby to znie
chęcało kogoś takiego jak Shakespeare 
Sztuk teatralnych (nie chodzi tu o czyste 
dramaty niesceniczne, napisane zgod
nie z regułam i klasycznej poetyki dra
matu) nie uważano wtedy za literaturę 
lub sztukę. One nie by ł y literaturą ani 
sztuką. Nie dala się także osiągać zysków 
ze sprzedaży manuskryptów do wysta
wiania w teatrze. Nowa sztuka koszto
wała przedsiębiorcę teatralnego mniej 
niż drogi kostium dla odtwórcy głównej 
roli. Autor dramatu, aktor i osoba mająca udziały w kompanii teatralneJ 
o nazwie .Shakespeare· żyli z dochodów teatru - te zaś osiągano głów
nie z uiszczanych przez publicznoś opłat za wstęp (Schabert podaje, 
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ze co najmniej osiemdziesiąt pięć procent zysków pochodziło z tego 
źródła, piętnaście natomiast - z dotacji szlachty, wliczając w to także 
wynagrodzenia za wystawianie sztuk na dworach). Teatr Rose Philipa 
Henslowe'a, w którym Tttus Andromcus miał prawdopodobnie swoją pra
premierę, mieścił więcej niż dwa tysiące widzów. Ponad jedna trzecia spo
śród nich stała wokół trójbocznej sceny. Inni siedzieli w lożach, których 
wynajęcie było bardzo drogie Teatr znajdował się w dzielnicy rozrywki. 
Przedstawienie zaczynało się o drugiej po południu sygnałem fanfary 
i trwało dwie, trzy godziny, czasami dłużej, a publiczność mogła przycho 
dzić i wychodzić, kiedy tylko choała 

Jako że księga kasowa Henslowe'a dla teatru Rose się zachowała 
(w przeciwieństwie do, na przykład, księgi suflera), wiadomo, że Titus 
Andronicus osiągną! tam przeciętnie dwukrotnie większe zyski niz inne 
sztuki, które wówczas byly grane w Rose Trzy nakłady dramatu Shake
speare'a za jego życia ; wczesne prozatorskie tłumaczenie n niemiec
ki - prawdopodobnie na podstawie przyc1ęteJ wersji, przeznaczonej 
do grania podczas rournee; złosl1we spostrzeżenie komediopisarza Bena 
Jon on ponad dwadzieścia lat po pierwszym przedstawieniu, że wie
lu widzów w swojej.szczerej ignorancji" w dziedzinie nowej dramaturgii 
wciąż jeszcze przysięga, iż Titus Andronicus jest najlepiej w tamtym czasie 
napisaną sztuką - wszystko to jest dowodem na sukces tego dramatu. 

Sukces oznaczał popularność. 

Działalność Shakespeare'a, do której należało także pisanie tekstów, 
ciężko jest pogodzić z naszym obrazem autora - należy jednak myśleć 
o nieJ w analogii do pracy dzisiejszego autora i producenta dowolnego 
serialu telewizyjnego: Jego imienia nie zna niemalże nikt, nikt nie nazywa 
go poetą, nie mówiąc już o tym, że nikt by mu nie przyznał jakiejkolwiek 
nagrody literackiej ani tym bardziej Nagrody Nobla, nie tworzy on prze
cież żadnego.dzieła" Sprawdzmy na przykładzie: wiedzą Państwo może, 
kto jest twórcą serialu Gladiator? Ja nie. Ale jego ulubioną sztuką musi 
być właśnie Titus Andronicus. 
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W roku 1979 w studium La dislinction: crit1que sociale du jugement 
(Dystynkcja. Społeczna krytyko władzy sqdzenia, wyd. poi. 2005) Pierre 
Bourdieu analizuje .subtelne roznice": sp cyficzną logikę i ekonomię 
dóbr kulturalnych U ich podstaw leży spoteczna dystynkcja, .troska 
o to, by zaznaczyć różnice". Serial Gladiator jest więc właściwie .telewizją 
dla nizin społecznych''. 

W Posl scriptum Bourdieu wykazuje, jak filozoficzna estetyka na rzecz 
estetycznego .czysteg smaku" odrzuca .nieczysty smak~ po to aby 
„wyk l uczy[ć] wszelkie (uznane w danej chwil i za) niższe formy aktywno
ści intelektualnej (bądź artystycznej)". 

..Jak wynika z określeń używanych na potępienie tych przymiotnikow 
- nie tylko takich, jak "łatwy" i <dekki», lecz także «frywolny», ((próżny», 
«krzykliwy», «powierzchowny}> i «rzucający się w oczy»[..] lub, w rejestrze 
przyjemności podniebienia, «cukierkowaty», «przesłodzony», «różany», 

«mdly» - utwory «pospolite» nie są tylko swego rodzaju obelqą rzuco
ną wyrafinowaniu wyrafinowanych, jakby obrazą publiczności «trudnej», 
która wyklucza oferowanie jej rzeczy «łatwych" [.„] Budzą one odrazę 
1 niesmak także stosowanymi metodami uwodzenia, które potępia się 
jako «niskie», «uwłaczające», «hańbiące», gdyż dają widzowi poczucie, 
że traktowany jest jak pierwszy lepszy, jak kros, kogo można zwieść 
za pomocą tandetnych chwytów, skłaniając go do cofnięcia się ku najbar
dziej prymitywnym i najbardziej pierwotnym formom rozkoszy, czy cho
dzi o bierne satysfakcje plynące z dziecięcego upodobania do łagodnych 
i słodkich napojów (kojarzących się z «cukierkowatym»), czy też o niemal 
zwierzęce satysfakcje płynące z zaspokojeni instynktu ~eksualnego" 

•.. urok [„.] wywiera prawdziwą przemoc na widzu; bezwstydny, ekshi
b1cjon istycznie usposobiony, wrnka się i narzuca, porywając ciało swoim 
rytmem [„.], zniewalając umysł łudzącym pozorem swych intryg, swych 

.... .... 
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«Suspensów» i niespodzianek, narzucając mu prawdziwe uczestnictwo 
[ . .]" 

.Smak czysty istotnie odrzuca przemoc, której poddaje się widz z klas 
ludowych~ 

Pod tym względem odpowiadają sobie sukces sztuki z czasów Shake
speare'a i późniejsze jej odrzucenie. 

• . ••• ... .• . .• . . . .• „ ••.•.••.. . IIIIl.~ ...... A.MP.R.QR.IC..Vj ... .. ............................... . 
-JAKQ l>ZIBŁQ WULGARNE 

Titus Andronicus jest dziełem wulgarnym: sztuka ta jest .nieorygi
nalna·: jest „nieinspirująca''. .przesadzona~ jest powtarzalna, napisana 
z naciskiem na tani efekt, stworzona co najwyżej dla zysku - postacie 
są.powierzchowne~.niewiarygodne''. fałszywe pod względem historycz
nym i właściwie tak niepoetyckie jak Czechy nad morzem 

Aby .uratować" Shakespeare'a jako .poetę~ odrzuca się Titusa Andro
nicusa bądź też uznaje go za bękarta, tłumacząc, że Shakespeare, być 
może, nie był jego autorem albo że ta sztuka jest tylko pospieszną prze
róbką cudzej, bądź też że jest ona wczesnym utworem, zatem nie zali 
cza się do właśc iwej twórczości Shakespeare' . Wszystkiemu temu mniej 
lub bardziej jednoznacznie zaprzeczają pełni poświęcenia historycy 
teatru. Alternatywnie można też zrzucić winę na warunki, w jakich Shake
speare pisał swoje sztuki: tworzył je dla niewykształconej, wulgarnej 
i reagującej na krzykliwą rozrywkę publiczności Można także zwrócić 
uwagę na pochodzenie historyczne i .nobilitować" sztukę przez trady
cję - tragedie Seneki - lub tzw figurę Vice, czyli charakterystyczną dla 
angielskiego teatru ludowego upersonifikowaną Występność, którą roz
poznajemy w postaci Aarona. Możemy również poszukać „głębszego 

sensu·; ukrytego za tanimi podnietami, który by je usprawiedliwiał (tak jak 
ludzie og lądający hollywoodzki przebój kasowy Matrix ni z powodu 

................•.•.••••••••••• „ •.. . .... .. ... .. ..... . ..• .• •••••••• „ •• „ . „ •••••• „ . „ . .. „ ... „ ••• „ •••••••••••••••••••••••••• ... •••••• „ .. • 

wprowadzonych w nim innowacji 
technicznych ani spektakularnych 
sekwencji akcji, ale dla rzekome
go sceptycznego wobec techniki 
przesłania filozoficznego). 

Tak również można postąpić. 
To wszystko nie wnosi jednak zbyt 
w iele do uchwycenia szczególnej jakości tej sztuki. Estetyka .czystego 
smaku" praktycznie nie wyjaśnia nam, jaka jest sztuka Shakespeare'a 

o , , : 
· ·· · · · · · · · · · ·vRYGfKAtK()~f; 1 CZY·····MA~W"llf'············ • 

Titus Andron1cus Jest wyobrażalnie nieoryginalnym dziełem . Dwa 

przykłady: 

1 .• Rzym·: miejsce akcj i tego dramatu. Shakespeare jako uczeń Gram
mar School. w której wymagano ustnego i pisemnego opanowania 
łaciny, znał zarówno Plutarcha, jak i Tytusa Liwiusza - ale Rzym, w którym 
rozgrywa s ię akcja Titusa Andronicusa, historycznie nie istnieje. Wojna 
przeciwko Gotom kojarzy się ze zmierzchem cesarstwa, zatem z czasem 
około V wieku n e., polityczny urząd trybunów skończył się JUZ natomiast 
w pierwszym stuleciu naszej ery. W Szekspirowskim Rzymie odnosi się 
wrażenie, że jednocześnie panują republika i monarchia ·- jednoczesnie 
wybiera się cesarza i tytuł cesarski jest dziedziczony. 

.The author seems anxious, not to get it all right. but to get it all in"
1 

(TJ.B Spencer, Shakespeare and rhe Elizabethan Romans, 1957). 

Rzym, w którym rozgrywa się Tttus Andronicus, jest kolażem lub -
inaczej mówiąc - składanką zmajstrowaną z różnych czasów i form 

3) .Autor wydaje się działać nerwowo nie tyle dlatego, ze chce, aby wszystko 
zostało przedstawione poprawnie, ale zeby wszystko zostało zawarte [w sztuce]' 

(przekład PR) ... • „ 
\'~' •········································································-··············································· ··· ·· ·· ·· ············ _,y 37 



państwowości, które stoją ze sobą 
w sprzeczności i są niejednolite.: 
w tym wlaśnie podobny jest 
on raczej do .T rzeoej Rzeczy" z filmu 
Quentina Tarantino Bękarry wo;ny 
albo do starożytności z filmu Zacka 
Snydera 300 niż do Rzymu z seria lu 
BBC z roku 2009, który został nagro

dzony za swoją historyczną dokładność (i który można , pomimo obec 
nych w nim scen seksu i przemocy, obej rzeć w celach edukacyjnych). 
Shakespeare, bez zawoalowania, skleja Rzym achronologicznie z różno

rodnych wątków historycznych 

2. Wątek okaleczenia i gwaftu 
na Lavinii Jest powtórką z Owidiusza. 
Jego historia Filomeli i Tereusa jest 
odtworzona, łącznie z zakończeniem, 
w akcji dramatu Shakespeare'a -
u Owidiusza siostry Prokne i Filome
la zabijają i gotują syna Tereusa oraz 
podają mu go do stołu w zemście 
za zgwałcenie i okaleczenie Filomeli, 
u Shakespeare'a natomiast to dwaj synowie Tamary zostają ieJ podani 
do stołu w ramach zemsty za gwałt i okaleczenie Lavini i „„,Kradz i eż" przez 
Shakespeare' a z twórczości Owidiusza - co dodatkowo on sam podkreśla 
i bawi się sławą swojego pierwowzoru - znana jest nie tylko widzom, 
lecz także bohaterom sztuki : już na początku drugiego aktu Aaron okre
śla Lavinię jako Filomelę, a jej wujek Marcus porównuje jej cierpienie 
z cierpieniem bohaterk i Owidiusza: 

„Fair Philomel, why, she but lost her tongue, [„] A craftier Tereus, 
cousin hast thou mer'"1 (114) 

4) .Straciła tylko język Filomela („.] Bardziej przemyślny Tereus cię spotkał" 

(przekład Maciej Słomczyński). 

•...... ....... ..... ..... ........... .• ... , ............... .•.......... ...........•..... , ... .. .. ..... .... .. .. ............ .......................• 

Książkowe wydanie Metamorfoz Owidiusza zdradzi postaciom 
i widzom, co przydarzyło się Lavin ii, bohaterce dramatu Shakespeare'a 

Shakespeare rekombinuJe istniejące elementy i robi ro otwarcie. 
Odnosi się to także do retoryki sztuki. W muzyce pop remiksy, które uży
wają już istniejącego - często bardzo znanego - materiału, okresla się 
jako .mash-up" albo .Bastard Pop''. Budowanie z niego kolażu jest przy 
tym artystycznym wyzwaniem Sława tego, co jest używane, zwiększa 
urok oddziałujący na słuchacza lub widza. 

Kto montuje lub rekombinuje kolaże, potrzebuje zróżnicowanych 
elementów, które sobie zaprzeczają. Zamiast rozwijać charaktery i akcję, 
pozwalać im przechodzić niezauważalnie od jednego stanu do następ
nego lub powoli s i ę przemieniać, Shakespeare zestawia osoby, akcje 
i afekty za sobą, obok siebie i naprzeciw siebie Nie są to raczej postacie, 
z którymi można się identyfikować, ale płaszczyzny projekcji. Zamiast 
tworzyć powiązania, Shakespeare je niszczy Aby stworzyć obrazy, 

oddziela Je od reszty, wycina je i aranżuje. 

To samo funkcjonuje także w obrębie retoryk i Gry słowne w 7itusie 
Andronicusie - jak na przykład głoskujące, niekor'lczące się żarty o dło
niach - są również tylko kolejnym sposobem szeregującego zestawiania. 

Jesteśmy stale informowani, co się za moment wydarzy. W miejsce 
dramaturgii pytającej ,,Co się stanie?" pojawiają się napięcie i pytanie „Jak 
to się dzieje?~ a przede wszystkim stwierdzenie.To się dzieje!" 

W ten sposób unikamy niespodzianki 1 mamy pewność, że będziemy 
patrzyli w odpowiednim kierunku. 

.... . ,.„ 
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Titus Andronicus ma ze wszyst
kich sztuk Shakespeare'a naj
wyższy odsetek ofiar śm iertel
nych: czternaście morderstw, 
z czego większość pokazana 
na otwartej scen ie - przecięt

nie więc na każde sto siedem
dz ies i ąt wersów przypada jed
no morderstwo. Titus ma dwu

Ir.-

i ' 
I i 
.s 

.... Q 

. ' 
. ~ 

dziestu ięciu synów, z czego dwudziestu jeden ginie juz na początku 
sztuki . Przemoc w Tttusie Andronicusie jest sery1na: uszeregowana, 
odwrócona, powtórzona i zróżn icowana . Z punktami zapalnymi, ale 
wyobraża l nie nieskończona . Tak pracuje aranżer, lecz także Wes Craven 
w serii horrorów Krzyk 

Mn " ~ ··· ··· ·· ······ ·· ···· · · ··· r· ·wR·ALN~C-··· + ·· · ··~·cN~······· ········· ······· · ····· 
To wszystko byłoby ewentualnie do zaakceptowania, przyjęcia, 

do usprawiedliwienia, gdyby TttusAndronicus skrywa! jakąś.głębszą praw
dę" bądź też jakieś .przesian ie~ Zamiast tego wszystko leży .jak na dłoni~ 
ręka za rękę . Ta sztuka jest rebelią .rzuca[jącą] na stos wszelkie wartości, 
w których rozpoznają się i potwierdzają panujący wraz z całą swą wspa
n iałością, drwiąc w ten sposób z wyróżnienia i dystynkqi" (Bourdieu). 

W roku poprzedzającym prawdopodobnie pierwsze wystawienie 
Tttusa Andronicusa, po niepokojach w Londynie, wszystkie teatry zosta ły 

zamknięte na dług ie m ies iące . 

Tak samo jak Występność (postać Vice) w angielskim teatrze ludo
wym przed Shakespeare'em j edno c ześn i e stoi najbliżej widzów 
i zostaje przeklęta i wypędzona - jak Anglicy w czasach Shakespeare'a 
widzieli w Gotach swoich przodków, a w Cesarstwie Rzymskim przykład 

·············································································································································• 

ich własnego imperium - i co więcej: jeszcze tak, jak ntus z g łów DWÓCH 
synów przygotowuje JEDEN pasztet: tak właśnie Titus Andronicus neguje 
mora l ność, znaczenie i zdolność dystynkcji. Czyżby Shakespeare mógł 
być szystkim, tylko nie teatrem popularnym? 

.l'm 45tti generation Roman I But I don't know 'em I Or care when 
l'm spitting I So return to your sitting position and li sten it's ~tting .. ." (The 
Streets, Turn the Page, CD Original Pirate Marerial, 2002) 

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Trudność polega na tym, żeby 
znaleźć drogę, która do Rzymu nie prowadzi. Ponieważ,,ambitious Rome" 
„is nothing than a wilderness of tigers"6

. 

Ole Georg Graf 
Tłumaczyła Natalia Domagała 

5) ,Jestem Rzymianinem w 45. pokoleniu I Ale ich nie znam I Lub nie zależy 
mi kiedy pluję /Więc wracajcie na miejsce i słuchajcie jak to dopasuję . ' (przekład 
lilologia y PR.) 
6) Ponieważ ,ambitny Rzym· .to nic więcei niz dzikość tygrysów• (przekład 
lilologiczny P.R.). 

" „ 
••. •••.•. „ ... ...... . ... . ................. .. .....•••••• „ ............. •....... ............. .• .....•.. ................... ••. . .. •. ..•.. .•..••. . . v4, 



42 

··········· 
········· · ...•. „ ...... .. ...•..... 

Cezar nie żyj e, jego synowie, Bassianus i Saturninus, walczą o przeję
cie władzy. Rzymski trybun Marcus, brat Titusa Andronicusa, zapowiada 
jego marsz triumfalny przez Rzym. General Titus Andronicus wygrał dzie
sięcio l etnią wojnę z Gotami i wraca ze swoimi synami i niewolnikami. 
Częścią triumfu jest rytuał pogrzebowy poświęcony dwudziestu jeden 
poległym w czasie wojny synom Titusa. Jako ofiarę składają Alarbusa. 
najstarszego syna pojmanej królowej Gotow Tamary, ć:wi rtują go i palą 
szczątki na stosie ofiarnym. Trybun Marcus obwieszcza wolę ludu Rzy
mu, który na tronie cesarskim chce widzieć Titusa. Ten jednak rezygnuje 
i wskazuje Saturninusa jako następnego cezara. Nowy cezar Saturninus 
wybiera Lavinię, ;edyną córkę Titusa. na swoją żonę i cesarzową. Niespo
dziewanie Bassianus ogłasza , ze Lavinia będzie ;ego żoną, ponieważ są już 
od dawna aręczen i . Synowie Titusa stają po stronie Bassianusa i Lavi
nii, Titus zabija jednego z nich. Saturninus ogłasza, że ;ego żoną zostanie 
Tamora, królowa Gotów, zostawia Lavinię Bassianusowi i zaprasza wszyst
kich na podwójne wesele: swoje i brata Bassianusa. 

Tamara, teraz cesarzowa Rzymu, planuje razem ze swoim niewolni
kiem i kochankiem Aaronem zemstę za zabicie jej syna Alarbusa. W cza 
sie kłótni Lavinii i Bassianusa z Tamorą Demetriu i Chiron, ;e; synowie, 

··••••••ll0000>0000000000 >o 00 o • 0000000000000000000 •• 0000o000000000000000000000000000>łoo0• • • 0000000000 o• OOOH0000 0 00000000000000000000 •• 00ooo . 

zabijają Bassianusa i gwałcą Lavinię. Jeden z synów Titusa znajduje cia
ło Bassianusa, ;est oskarżony przez Saturninusa o morderstwo 1 odesła

ny do więzienia. Dowodami świadczącymi o jego winie są list i worek 
ze złotem, które podrzucają Aaron i Tamora. 

Marcus znajduje Lavinię, której Demetnus i Chiron obcięli obie ręce 
i ;ęzyk, żeby nie mogła ich oskarżyć. Przyprowadza ją do Titusa i jego 
najmłodszego syna Luciusa. Pojawia się Aaron, sugerując, że Saturrnnus 
uwolni syna Titusa, jeśli ten w zamian da swoją obciętą rękę. Titus daje 
rękę Aaronowi. Wraca Aaron, przynosząc obciętą głowę syna i ręką Titusa. 

Titus wysyła swojego ostatniego zyjącego syna Luciusa do Gotów, 
aby przywiódł do Rzymu armię przeciwko Saturninusowi. Dzięki opo
wieści o Filomeli, opisanej przez Owidiusza w Metamorfozach, Marcus 
i Titus odkrywają, że to Chiron i Demetrius skrzywdzi li Lavinię. Piastunka 
przynosi Chironowi, Demetriusowi i Aaronowi nowo narodzone dziec
ko Tamory. To dziecko Aarona - Piastunka ozna;mia, że Tamora chce, 
żeby Aaron zabił niemowlaka. Aaron jednak zabija Piastunkę i ucieka 
do Gotów, aby ocalić swojego potomka. 

Saturninus dowiaduje się, że armia Gotów pod wodzą Luciusa stoi 
u bram Rzymu. Tamora ma plan, jak zorganizować spotkanie z udziałem 
Titusa i Luciusa, aby rozwiązać problem męczący cezara. Do Luciusa przy
prowadzają złapanego arona, który w zamian za obietnicę, że dziecku 
nic się nie stanie, wyjawia prawdę. Tamora gra rolę bogini Zemsty obec 
Titusa, a jej synowie jej pomocników: Morderstwo i Gwałt. Jako bogini 
obiecuje Titusowi zemstę na wszystkich wrogach, którzy skrzywdzili jego 
i rodzinę, pod warunkiem że namówi Luciusa na spotkanie z Saturninu
sem. Titus obiecuje to zrobić, Tamora wychodzi, a on zabija jej synów, 
Chirona i Demetriusa. Saturninus, Tamora, Lucius i Marcus przychodzą 
do Titusa, aby podjąć negocjacje w czasie uczty, którą wydał. Titus zabija 
Lavinię i informuje wszystkich, że pasztet, który właśnie zjadła Tamora, 
został przyrządzony z Chirona i Demetriusa. Następnie Tltus zabija Tama
rę, Saturninus zabija Tltusa, a Lucius zabija Saturninusa. Przyprowadzają 
Aarona, aby potwierdził wszystkie zbrodnie Tamary i jej synów Lucius 
zostaje nowym cezarem Rzymu. 

O.G.G. i PR . 
... ... 
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Reżyser i dramatopisarz, laureat m.in. Nagrody im. Konrada Swinar
skiego, Paszportu .Polityki" w dziedzinie teatru, trzech Wrocławskich 
Nagród Teatralnych oraz licznych Grand Prix. Autor sztuk Słoń zielony, 
Uśmiech grejprura i Wet, przesrań Reżyserował we Wrocławiu, w Wałbrzy
chu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Bydgoszczy, a także poza Polską -
w Grazu. DOsseldorfie, Bochum i Berlinie. Do jego najważniejszych przed
stawień należą Rewizor Nikołaja Gogola (2003), H wg Hamleta Williama 
Shakespeare'a (2004), .. . córka Fizdejki wg Stanisława Ignacego Witkiewi
cza (2004), Oresteja Ajschylosa (2007), Sprawa Dantona Stanisławy Przy
byszewskiej (2008), Trylogia wg Henryka Sienkiewicza (2009) oraz Utwór 
o Matce i Ojczyznte Bożeny Keff (2011). Wystawiał też min. teksty Andre 
G1de'a, Anthony'ego Burgessa, Juliusza Słowackiego, Philipa K. Dicka, 
Suzan-Lori Parks, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Władysława Reymon · 
ta, arka Ravenhilla, Romana Jaworskiego, Odona von Horvatha, Franza 
Kafki, Artura Pałygi, Josepha Conrada i Friedricha Schillera. W 2013 roku 
zostanie dyrektorem Starego Teatru w Krakowie. 
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Autorka scenografii lub kostiumów i reżyserka światła wszystkich 
spektakl i Jana Klaty Współpracowała również m.in z rezyseram1 Małgo
rzatą Bogajewską, Mają Kleczewską. Barbarą Wysocką, Remigiuszem Brzy
kiem, Nikołajem Chalezinem, Łukaszem Chotkowskim, Piotrem Ciepla
kiem, Markiem Fiedorem, Mikołajem Grabowskim, Tomaszem Hynkiem, 
Wojtkiem Klemmem, Łukaszem Kosem, Pawłem Łysakiem, Sebastia
nem Ma1ewskim, Andrzejem Pawłowskim, Wiktorem Rubinem, Rafałem 
Sabarą, Iwonem Vedralem i Maciejem Wojtyszką. Laureatka wielu nagród 
i wyróżnień za prace scenograficzne lub reżyserię światła, otrzymanych 
na festiwalach w Bydgoszczy, Opolu, Szczecinie i Zabrzu, a także w Ogól
nopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. 
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Absolwent Techniki Teatralno-Filmowej we Wrocławiu (2002) oraz 
Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi (2008). W latach 2003-
-2007 związany był z Operą Wrocławską. Kierownik pracowni peru
karskiej i charakteryzatorskiej w Teatrze Polskim we Wrocławiu od roku 
2008. Autor bądź współautor scenografii lub kostiumów do przedsta
wień Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, Państwowej yzszeJ 
Szkoły Teatralnej we Wrocławiu i Teatru Polskiego we Wrocławiu, a także 
do koncertów Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Z Janem Kla
tą współpracował już przy Utworze o Matce i Ojczytnie Bożeny Keff 
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Choreograf i mim. Był adeptem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy 
Henryka Tomaszewskiego. Twórca ruchu scenicznego do prawie wszyst
kich spektakli Jana Klaty. Jako choreograf współpracował także m.in. 
z reżyseram i Małgorzatą Bogajewską, Krystyną Meissner, Łukaszem Czu
jem, Gabrielem Gietzkym, Jackiem Jabrzykiem, Grzegorzem Jarzyną, 
Wojtkiem Klemmem. Piotrem Kruszczyńskim. Pawłem Łysakiem, Jaku
bem Roszkowskim, Wiktorem Rubinem, Robertem Skolmowskim, Pio
trem Tomaszukiem, Arturem Tyszkiewiczem, Przemysławem Wojciesz
kiem I Rudolfem Ziołą. Laureat Złotej Iglicy w kategorii Tancerz mim (2004) 
i nagrody kulturalnej „Gazety Wyborczej - Wrocław" wARTo w katego
rii Teatr (2010) Zdobył wyróznienie za ruch sceniczny do wałbrzyskiej 
Iwony, księżniczki Burgunda Witolda Gombrowicza na XXXI Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych .Klasyka Polska" (2006). Twórca przedstawie
nia Klaus der Grosse (201 O), które wygrało konkurs nurtu offowego XXXI 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i jest grane we Wrocławskim 
Teatrze Współczesnym . 

............... .. ....... ..................... .................. 1 ............ ......... ..... ......... ...... ....... .. ............... y,, 
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Urodził się w Bremie w 1979 roku. Studiował na Max-Reinhardt
·Seminar oraz filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 2003-
-2009 pracował jako wolny strzelec: dramaturg, wykładowca i reżyser 
w Wiedniu, w kraju i za granicą, w różnych teatrach miejskich oraz 
offowych. Od 2009 do 2011 roku był dramaturgiem wTheater w Bazylei. 
Od sezonu 2011/2012 pracuje jako dramaturg w Staatsschauspiel 
w Dreźnie. 
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Kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu od 2006 roku. 
Jako dramaturg współpracował z Wiktorem Rubinem przy spektaklach 
Cząstki elementarne, w którym zadebiutował fonicznie jako Głos Jerzego 
Grotowskiego, i Lalka - debiut sceniczny - Pasazer. Pracuje jako adiunkt 
w Zakładzie Kultury i Sztuk Widowiskowych Uniwersytetu Wroclawskiego 
i redaktor w kwartalniku „Notatnik Teatralny~ W latach 1995-2000 wykła
dowca w Zakładzie Studiów Slawistycznych i Ugrofińskich Uniwersytetu 
Delhijskiego w New Delhi, a póżnieJ jeszcze przez rok doradca do spraw 
kultury i edukacj i ambasadora RP w Indiach Krzysztofa Mroziewicza, 
z którym organizował festiwal Dni Polskiej Kultury, Nauki i Gospodarki 
.Polish Autumn. lnd1a 2000~ W Indiach napisał wraz z Shardą Yadav 
pierwszy podręcznik nauki języka polskiego dla Hindusów. Publikował 
m.in. w .Warsztatach Polonistycznych, .Pracach Literackich~ .Slavic and 
East European Performance~ .Didaskaliach'; .Polityce~ .Studiach Filmo
znawczych~ .Odrze~ .The Telegraph" i .Maksie" Niedługo ukaże się jego 
Książka Witkacy na scenach PRL-u. 
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Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralne· we Wrocławiu (2008) Od ukończenia szkoły jest w zespole 
artystycznym Teatru Polskiego we Wrocławiu Grała w przedstawieniach 
takich reżyserów, Jak Krzysztof Garbaczewski, Jan Klata, Micha! Kmiecik, 
Gad i Roll i Przemysław Wojcieszek JeJ dorobek uzupełniają role w filmach 
i serialach telewizyjnych. 
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Absolwentka Wydziału Aktorsk iego PaństwowejWyższej Szkoły Teatral
nej we Wrocławiu ( 1986). Od tego czasu jest w zespole artystycznym Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. Grała w przedstawieniach takich reżyserów, jak 
m.m. Agnieszka Olsten, Monika Pęcikiewicz, Michał Borczuch, Remigiusz 
Brzyk, Feliks Falk, Krzysztof Garbaczewski, Jerzy Jarocki, Jan Klata, Krystian 
Lupa, Tadeusz Minc, Paweł Miśkiewicz, Andrzej WaJda. Maciej Wojtyszko 
i Rudolf Zioło. Jej dorobek uzupełniają role w filmach i serialach telewizyj
nych. Zdobyła nagrody aktorskie za role Mariedl w Prezydenrkach Werne
ra Schwaba (2000) i Ireny w Przypadku Klary Dei Loher (2002) na Kaliskich 
Spotkaniach Teatralnych, za rolę Lucy Zucker w Ziemi obiecanej Władysła 

wa Reymonta na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska" 
(2010) oraz za role Marianny w Leworęczne1 kobiecie wg Petera Hand
kego (2002) i Tytanii we 5nie nocy lecme1 Williama Shakespeare'a (2011) 
w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru. Laureatka Złotej Iglicy (1989, 
2000, 2003) i Brązowej Iglicy (2002). Odznaczona Brązowym Krzyżem 
Zasługi (2002) i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis' 
(2011). 
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Urodził się w Essen w 1979 roku. Studiował aktorstwo w Wyższej 

Szkole Muzyki i Teatru w Hanowerze. W roku 2003 zagrał rolę Helmuta 
Rahna w filmie Cud w Bernie w rezyserii Sónkego Wortmanna i od tej 
chwi li mozna go było oglądać w licznych produkcjach telewizyjnych, 
m.1n. w wyprodukowanym w Hesji serialu kryminalnym Tatort. W roku 
2009 dołączył do zespołu Staatsschauspiel w Dreźnie, gdzie m.in zagrał 
Romea w Romeo i Julii Williama Shakespeare'a w reżyse r ii Simona Solber
ga, Dave'a w monodramie Nipp/e Jesus wg Nicka Hornby'ego w reżyserii 
Davida Lenarda oraz Hermanna i Daniela w Zbójcach Friedricha Schillera 
w reżyserii Sebastiana Baumgarrena. 
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Urodził się w Linzu w 1980 roku. Po maturze rozpoczął w Wiedniu 
studia filozoficzne oraz teatrologiczne, zanim w roku 200 l podjął studia 
na wydziale aktorskim Uniwersytetu Sztuki w Berlinie. W latach 2005-
-2009 był członkiem zespołu artystyc.znego Schauspiel we Frankfurcie, 
gdzie pracował m.in z Simonem Solbergiem, Peterem Kastenmulle
rem, Julią Hólscher, Janem Neumannem i Arminem Petrasem. W sezo
nie 2009/201 O przeniósł się do Staatsschausp1el w Dreźnie - tutaj zagrał 
Valeria w komed11 Georga Buchnera Leonce i Leno w reżyserii Sabine Auf 
der Heyde. Można go również zobaczyć m.in. w roli Hugona w Brudnych 
rękach Jeana-Paula Sartre'a . Merkucja w Romeo i Julii Williama Shakespe
are' a, Justa i Wernera w Minnie von Barnhelm Lessinga (wszystkie trzy 
sztuki w reżyserii Solberga), Gunthera 1 Harry'ego w Kamiennym ślubnym 
łożu wg Harry'ego ulischa w reżyserii Stefana Bachmann oraz w Wizy
oe scarszej pani Friedricha Durrenmatta w reżyserii Petrasa. Poza rym Stef
ko Hanushevsky śpiewa największe przeboje ostatnich 400 lat w opraco-' 
wanym przez siebie wieczorze piosenki Hit me baby one more time. 
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Urodził się Berlin ie w 1988 roku Zdał maturę w 2007. Od roku 2005 
gra w licznych produkcjach telewizyjnych i kinowych, m.in. Gro8stadtre
vier i Tatort. W roku 2009 rozpoczął studia aktorskie w Lipsku, a po dwóch 
latach przeniósł się do studium aktorskiego przy Staatsschauspiel 
w Dreźnie, gdzie obecnie ~tudiuje 
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Urodził się w Hamburgu w 1982 roku. Przed studiami aktorskimi 
w Wyzszej Szkoły Teatralnej .Ernst Busch" w Berlinie zdobywał doświad
czenia w Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu. Na początku sezonu 
2009/201 O otrzymał swój pierwszy angaz w Staatsschauspiel w Dreźnie, 
gdzie do tej pory można go było zobaczyć m.in. w Leonsie i Lenie Georga 
Buch nera w reżyserii Sabine Auf der Heyde, w wieczorze piosenek Franza 
Wittenbrinka Lobbyści czy w Latach nauki Wilhelma Meistra wg Johanna 
Wolfganga Goethego w reżyserii Friederike Heller. Matthias Luckey gra 
również Doktora Woyzecku wg Buch nera w reżyserii Sandry Strunz czy 
Telefonistkę i Adwokata w Panu Pumi/i i Jego słudze Marr im Berto I ta Brech
ta w reżyserii Barbary Burk . 
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Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyzszej Szkoły Teatral
nej w Krakowie (2002) Po studiach występowai w Teatrze im J. Kocha
nowskiego w Opolu (2002-2007). W zespole Teatru Polskiego we Wro
cławiu od roku 2007 Gra~ w przedstawieniach takich reżyserów, jak m.in 
Katarzyna Deszcz, Maja Kleczewska, Agnieszka Olsten, Monika Pęcikie
wicz, Bogna Podbielska, Monika Strzępka, Michał Borczuch, Rem1g1usz 
Brzyk, Andrzej Bubień, Marek Fiedor, Tomasz Hynek, Jan Klata, Krzysztof 
Rekowski 1 Bartosz Zaczykiewicz. Współpracuje z Teatrem ,Za lustrem" 
w Tarnowskich Górach, gdzie ostatnio przygotował monodram Bruno 
Jasieński padł (20 11). Zdobył Grand Prix za tytułową rolę w Makbeoe 
Wil liama Shakespeare'a (2005) na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. 
Jego dorobek uzupełn i ają role w filmach i serialach telewizyjnych. 
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Urodził się w Wiedniu w 1967 roku. Wykształcenie aktorskie uzyskał 
w tamtejszym konserwatorium. Jako aktor grał m.in. w Schauspielhaus 
w Wiedniu, Theater in der Josefstadt w Wiedniu 1 w Stadttheater w Kla
genfurcie. W latach 2000-2009 był członkiem zespołu artystycznego 
Schauspiel w Hanowerze. po czym wraz z dyrektorem Wilfriedem Schul
zem przeniósł się do Staatsschauspiel w Dreźnie. Tam można go zobaczyć 
m.in. w takich inscenizacjach, jak Romeo i Julia Williama Shakespeare'a 
w reżyseri i Simona Solberga, Wizyta starszej pani Friedricha DOrrenmatta 
oraz Trzęsienie ziemi w Chile wg Heinricha von Kleista - obu w reżyserii 
Armina Petrasa. Zagrał tez Franciszka Moora w Zbójcach Friedricha Schil
lera w reżyserii Sebastiana Baumgartena. Normana Corimha w Kamien
nym ślubnym łożu wg Harry'ego Mulischa w reżyserii Stefana Bachmanna 
oraz Hrabiego Wertera vom Strahla w Kasi z Heilbronnu Kleista w insceni
zacji Julii Hólscher. 
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Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatral
nej we Wrocławiu (2005). Razem z koleżankami 1 kolegami ze studiów 
aktorskich założył we Wrocławiu Grupę AT - zadebiutowali, inscenizuiąc 
w 2006 roku we wrocławskim Ośrodku Działań Artystycznych Firlej Arab
skq noc Rolanda Schimmelpfenniga W zespole Teatru Polskiego we Wro
cławiu od roku 2007. Grai przedstawieniach takich reżyserów, jak m.in. 
Monika Pęcił< iew icz, Monik Strzępka, Julia Wernio, Remigiusz Brzyk, Jan 
Klata, Michał Kmiecik, Piotr Kruszczyński , Andrzej Makowiecki i Wiktor 
Rubin. Jego dorobek uzupełniają role w filmach i serialach telewizyjnych. 
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Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyi.szeJ Szkoły 

Teatralnej we Wrocławiu (2008). Występował w Teatrze Jeleniogórskim 
im. C. Norwida (Scena Dramatyczna, 2008-2009), a po roku 2009 
gościnnie w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu . 
W zespole Teatru Polskiego we Wrocławiu od roku 201 O. Grał w przedsta
wieniach takich reżyserów, jak m.in Monika Pęcikiewicz, Monika Strzęp
ka, Remigiusz Brzyk, Łukasz Chotkowski, Bartosz Frąckowiak, Jan Klata, 
Michał Kmiecik, Krystian Lupa, Krzysztof Minkowski 1 Iwo Vedral. Zdobył 
indywidualne wyróżnienie za role Premiera Stanisława Mikołajczyka, 

Olgierda i Czereśniaka w Niech żyje wojna!!! Pawła Demirskiego w XVI 
Ogolnopolsk1m Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej 
(201 O). Jego dorobek uzupełniają role w filmach i serialach telewizyjnych. 
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Urodził się w Lipsku w 1961 roku Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej 
.Hans Otto" w Lipsku oraz Wydziału Aktorskiego Wyższe1 Szkoły Teatral
nej .Ernst Busch" w Berlinie. W latach 1989-1991 był członkiem zespo
łu artystycznego Kleist Theater we Frankfurcie nad Odrą. W roku 199 l 
przeniósł się do olksbUhne przy Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie, gdzie 
gra ł w inscenizacjach Franka Castorfa i Andreasa Kriegenburga. Następ
nie był zaangażowany w Schausp1elhaus w Bochum, w Bremer Theater, 
na Ruhrtriennale oraz w Schauspiel w Lipsku. W latach 2006-2009 Tor
sten Ranft grał w Schauspiel w Hanowerze. W sezonie 2009/201 O prze
niósł się do zespołu artystycznego Staatsschauspiel w Dreżnie, gdzie 
do chwil i obecnej można go było zobaczyć m.in. jako Archiwistę Lind
horsta w Złotym garnku wg E.TA. Hoffmanna w reżyserii Sebastiana 
Baumgartena, Lekarza, Lauterbacha i Jachmanna w I cóż dalej, szary 
człowieku? wg Hansa Fallady w reżyserii Barbary Burk, Markiza de Sade'a 
w Maracie/Sade Petera Weissa w reżyserii Friederike Heller, Iwana, Geor
g~s'a i Regenta w wystawionych przez Simona Solberga Brudnych rękach 
Jeana-Paula Sartre'a czy jako tytułowego Puntilę w Panu Puntili i jego słu 

dze Mattim Bertolta Brechta w reżyserii Burk. 

/ - ----
/ . !. , ' - · V.n 
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Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatra lnej we Wrocławiu (1977). Występował w Teatrze Dramatycznym 
im. A. Węg ierki w Białymstoku (1977-1978), Teatrze im. CK. Norwida 
w Jeleniej Górze (1978-1979 i 1981-1987) oraz Teatrze im. J Kochanow
skiego w Opolu ( 1979-1981 ). W zespole Teatru Polskiego we Wrocławiu 
od roku 1987. Grał w przedstawieniach takich reżyserów, jak m.in. Ali 
na Obidniak, Agnieszka Olsten, Monika Pęc i kiewicz. Michał Borczuch, 
Remigiusz Brzyk, Jacek Bunsch, Bohdan Cybulski, Walerij Fokin, Krzysz 
tof Garbaczewski, Mikołaj Grabowski, Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, 
Jan Klata, Marcel Kochańczyk, Krystian Lupa, Paweł Miśkiew i cz, Janusz 
Nyczak, Jacek Orłowski, Wiktor Rubin, Jan Szurmiej, Andrzej Wajda, Grze
gorz Wiśniewsk i , Waldemar Zawadziński i Rudolf Zioło . Zdobył nagro
dę aktorską za ro lę Zuckera w Ziemi obiecanej Władysława Reymonta 
na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych .Klasyka Polska" (2010). Wyre
żyserowa ł ponad 1 O spektakli. Jego dorobek uzupełniają role w filmach 
i serialach telewizyjnych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004) 
i Srebrnym Medalem .Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (20 11 ). 

-
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We wrześniu 1913 roku został w Dreźnie otwarty nowy teatr 
Am Zwinger (Przy Zwingerze); byla to budowla, która łączyła dworską 
prezencję z m i eszczańską skromnością, a ponadto uważano Ją za.pierw
szy mieszczański teatr dworski w Niemczech". Na skutek rewolucji listo
padowej w latach 1918-1919 Teatr Króle ski (Konigliches Hoftheater) 
stał się Państwowym Teatrem (Staatstheater) i za sprawą wielu spektakli, 
a także prapremier dramatów ekspresjonistycznych, wyrobił sobie opi
nię jednego z centrów ówczesnej sztuki scenicznej; wystawiano w nim 
dzieła m.in. Friedricha Wolfa. Waltera Hasenclevera i Ernsta Tollera. W roku 
1948. cztery lata po zniszczeniu budowli, na nowo została podjęta praca 
pod kierunkiem nowego dyrektora, znanego aktora Ericha Ponty; teatr 
muzyczny 1 dramatyczny korzystały z budynku w takim samym stopniu. 
Ważne w artystycznym dorobku drezdeńskiej sceny były od lat pięćdzie
siątych sztuki Bertolta Brechta; w latach siedemdziesiątych w Dreźnie 
miały miejsce prapremiery pięciu dramatów Petera Hacksa. Rezyserzy 
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Horst Schonemann i Wolfgang Engel byli w latach osiemdziesiątych 
odpowiedzialni za spektakle, które zdecydowanie odmłodziły bardzo 
tradycyjny pod względem sposobu grania i stylu reżyserii teatr drezdeń
sk i Szczególnie pod kierunkiem dyrektora Gerhard Wolframa (od 1983 
roku) powstało wiele inscenizacji, które na tyle, na ile to było mozliwe. 
podejmowały dyskusję z soqalizmem i pobudzały do ponadregional
nych dyskusji. Warta wspomnienia jest tu zwłaszcza prapremiera sztuki 
Christopha Heina Rycerze Okrqglego Stołu (kwiecień 1989, reżyseria Klaus 
Dieter Kirst). która została zrealizowana niemal metodami konspiracyjny
mi. Dramat ten omijał wprawdzie bezpośrednie aluzje do sytuacji w NRD. 
ale mimo to miał niezmierny polityczny wpływ na publiczność. Po prze
łomie w latach 1989-1 990 dyrektorem został długoletni naczelny drama
turg Dieter Górne. Od 2001 do 2009 roku teatr prowadził Holk Freytag. 

T 
, : , , 
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Od sezonu 2009/2010 dyrektorem Staatsschauspiel w Dreźnie jest 
Wilfried Schulz. Pracował on wcześniej jako dramaturg i szef drama
turgów w Heidelbergu, Stuttgarcie i Bazylei, współpracował z teatrem 
w Hamburgu, a także był dyrektorem teatru w Hanowerze, który w ostat
nich latach sprawowania przez niego tej funkcji zdobył wiele wyróżnień 
i festiwalowych zaproszeń - był m.in. sześć razy obecny na Berliner The
atertreffen (Berlińskie Spotkania Teatralne). Wpływowi reżyserzy, któ
rzy pracowali w Hanowerze w czasie, gdy Schulz pełnił tam obowiązki 
dyrektora, to m.in. Sebastian Baumgarten, Barbara Burk, Nuran David 
Calis, Jurgen Gosch, Sebastian Nubling, Nicolas Scemann i Franz Witten
brink. W Dreźnie można poznać wiele stylów reżyserskich, m.in. takich 
artystów, jak Friederike Heller, Simon Solberg, Sandra Strunz, David Mar
con, Stefan Bachmann i Roger Vontobel Stałymi reżyserami w Dreźnie 
są Julia Holscher i Tilmann Kohler Zespól artystyczny liczy trzydzieścioro 
siedmioro aktorek i aktorów. Każdego roku powstaje około dwudziestu 
pięciu nowych realizacji. 

' •. r 
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Do Staatsschauspiel w Dreźnie należą dwa budynki: położony 
w dzielnicy Stare Miasto teatr oraz Kleines Haus (Mały Teatr) w dzielnicy 
Nowe Miasto. Teatr dysponuje odnowioną według klasycznego wzorca 
widownią z dwoma balkonami i ośmiuset miejscami siedzącymi . Kleines 
Haus mieści jedną salę dla trzystu siedemdziesięciu widzów (KH 1 ). Znaj
dują się tam ponadto dwie inne sceny: scena studyjna z miejscami dla 
stu widzów (KH3) i scena warsztatowa Za żelazną Kurtyną ze stu pięć
dziesięcioma miejscami (KH2). Oprócz współczesnej I międzynarodowej 
dramaturgii teatr oferuje także Scenę Obywatelską, która stanowi mery
toryczny punkt ciężkości Małego Teatru: wszystkie mieszkanki i miesz
kańcy Drezna są zaproszeni do tego, aby samodzielnie 1 aktywnie grać 
w teatrze. W trzecim roku po jej założen iu Scena Obywatelska razem 
ze swoimi inscenizacjami i setkami uczestników została uznana za udany 
projekt i wzór do naśladowania z silą oddziaływania na terenie całego 
kraju. 

Staatsschauspiel w Dreźnie przygotowuje inscenizacje charaktery
zujące się dużą różnorodnością estetyczną klasyczny teatr reprezentacji, 
jak na przykład w Kupcu weneckim, Don Carlosie czy w Rozbitym dzbanie; 
skandalizujące wykorzystania współczesnych dyskursów estetycznych, 
jak na przykład w inscenizacji Zbójców Sebastiana Baumgartena, albo 
operowe zabawy intelektualne Davida Martena w Zlocie Renu, inteligent
ne wieczorki muzyczne na wysokim poziomie oraz wieczory pieśni Fran
za Wittenbrinka; ujmujące szeroką publiczność i ważne społecznie kome
die, jak na przykład uwielbiany przez widzó ' hit Kwiaty snów oraz Wiele 
hałasu o nic i Pani Mul/er musi odejść; drazliwe panoramy społeczne, jak 
na przykład Pan Puntila i jego sługa Matti czy też I cóż dalej, szary człowie
ku? Barbary Burk. Prapremierowe inscenizacje powstają na podstawie 
sztuk renomowanych dramatopisarzy naszych czasów, takich jak Lutz 

............................................................................................................................................... 

Hubner, Dirk Laucke, Martin Heckmanns, Jan Neumann czy też Thomas 
Freyer, zamawianych przez teatr. 

Ponadto teatr wypracował sobie dobre imię, wystawiając z rozma
chem adaptacje takich powieści, jak Wieża Uwego Tellkampa, Reckless 
Cornelii Funke czy Kamienne ślubne loże Harry'ego Mulischa. 

Teatr drezdeńsk i jest różnorako połączony zarówno z miastem, jak 
1 z europejskim środowiskiem teatralnym i regu larnie występuje gości n

nie w całej Europie: od Salamanki w Hiszpanii po Pragę i Kopenhagę. 

Inscenizacje z Drezna pojawiły się na wszystkich ważnych festiwalach, 
m.in. na Berliner Theatertreffen, Mulheimer Theatertagen (Dni Teatralne 
w Mulheim), Berliner Autorentheatertagen (Berl i ńskie Dni Teatru Autor
skiego), Wiener Festwochen (Festiwal Wiedeński), Kunstfestspielen Her
renhausen (Festiwal sztuk w Herrenhausen), Ruhrfestspielen Recklinghau
sen (Festiwal Zagłębia Rury w Recklingshausen), Mannheimer Schillerta
gen (Dni Schillerowskie w Mannheim), Festival fUr Junge Regie .Radikal 
jung• (Festiwal Młodej Reżyserii „Radykalnie młodzi") oraz Prager Theater
festival deutscher Sprache (Niem ieckojęzyczny Praski Festiwal Teatralny). 

W niemieckim środowisku dziennikarskim Staatsschauspiel w Dreź
nie za licza się do najważniejszych scen niemieckich, a ponadto był 

on wielokrotnie nagradzany za reżyserię, m.in. otrzymał niemiecką nagrodę 
teatra l ną Faust dla najlepszego reżysera Rogera Vontobla za Don Carlosa. 

Ta tendencja jest wyczuwalna również w aprobacie publiczno
ści: w sezonie 2010/2011 został pobity nowy rekord liczby widzów. 
Do zamknięcia sezonu naliczono 213 tysięcy odwiedzających - najwię

cej od czasu zjednoczenia Niemiec 

Początek sezonu 2012/2013, który jest setny w historii Staatsschau
spiel w Dreźnie, będzie obfitował w premiery zarówno w Teatrze, jak 
i w budynku Kleines Ha us, a także zostanie uczczony urozmaiconym pro
gramem jubileuszowym z niemieckimi i międzynarodowymi występami 
gościnnym i , koprodukcjami, publikacją jubileuszową, wystawami, kon
certami, prapremierami i wieloma innymi atrakcjami. 

Ole Georg Graf 
Tiumaczyła Natalia Domagała..,. . „ · 
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Największa na Dolnym Sląsku scena obchodziła 6 stycznia 2011 
roku jubileusz sześćdzies ięciop ięciolecia działalności. Gdyby do tej 
historii dodać dzieje przedwojennego Schauspielhausu, który mieścił się 
w budynku przy dzisiejszej Zapolskiej - otwartym 14 listopada 1906 
roku - liczyłaby ona dziś sto sześć lat. W powojennych losach Polskiego 
odbijały się przemiany społeczne i polityczne zachodzące w naszym kraju 
po roku 1945: polonizacja tak zwanych Ziem Zachodnich związana 
z niemal całkowitą wymianą ludności, odbudowa zniszczeń wojennych, 
stal inizm, odwilż, Gomułkowska mała stabilizacja i kolejne przesilenia sys
temu wprowadzanego po roku 1945. Z drugiej strony - dzieje wrocław

skiej sceny można by potraktować jako syntezę i dobry przykład tego, 
co działo się w teatrze w Polsce: pracowali tu najważniejsi reżyserzy i naj
wybitniejsi aktorzy, powstawały dyskutowane szeroko przedstawienia. 
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Oficjalnym początkiem historii Polskiego stała się premiera 5/ubów 
panieńskich Aleksandra Fredry (6 stycznia 1946) - w Teatrze Wielkim 
(przed wojną Stadnheater, czyli dzisiejsza Opera) w reżyserii pierwsze
go dyrektora Teofila Trzcińskiego. W inauguracyjnym sezonie domino
wały inscenizacje sztuk polskich. Repertuar był lżejszego formatu, czego 
oczekiwała publiczność zmęczona wo1ną, zróżnicowana i często dopiero 
ucząca się chodzić do teatru, co wynikało ze struktury społecznej osad
ników. Nie można zapomnieć, że jako statyści w pierwszych spekta
klach grywali Niemcy, którzy jeszcze pozostali we Wrocławiu. Kolejnym 
dyrektorem, którego warto przywołać, był Henryk Szletyński . Zapowiadał, 

że teatr będzie miał trzy sceny oraz że zostanie otwarta szkoła teatralna. 
Na to trzeba było poczekać parę lat, ale Szletyński zintensyfikowal 
remont sceny przy ulicy Zapolskiej 3 i uzyskał dzierżawę sali Dolnoślą
skiego Teatru 2ydowskiego (czyli Scenę Kameralną). Jednak nie tyle 
te organizacyjne osiągnięcia zbudowały jego pozycję, ale działalność 
artystyczna. Uważa się go za pierwszego dyrektora, który stworzył dobry 
zespół aktorski. 

Scenę przy ulicy Zapolskiej 3 uruchomiono 20 grudnia 1950 roku. 

Te siedem lat to prawdziwie .złoty okres· sceny kierowanej przez 
Krystynę Skuszankę i Jerzego Krasowskiego. Dyrektorski tandem zajął 
się przebudową i unowocześnieniem Dużej Sceny, ponadto wzmocnił 
zespół aktorski. Osiągn i ęci a artystyczne dyrektorów były efektem kla
rownej linii repertuarowej: z jednej strony spektakle zaangażowane spo
łecznie, podejmujący ważne kwestie polityczne, z drugiej - skupione 
na formie artystycznej, poszukujące. Inscenizacje, które wybudowały 
pozycję teatru, to Kordian Juliusza Słowackiego w reżyserii Skuszanki-
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-Krasowskiego (1965), Jak wam się podoba Williama Shakespeare'a - Sku
szanki (1966) oraz Sprawo Dantona Stanisławy Przybyszewskiej przygo
towana przez Krasowskiego (1967). Już w roku 1970 Konstanty Puzyna 
zanotował: .czołówka: Wrocław i Kraków. Te dwa miasta mają najlepszy 
dziś w Polsce teatr, nawet się kłócić z nim warto~ 

Skuszanka zadbała także o edukację teatra l ną młodzieży - z jej ini
cjatywy powstały konkurs "Młodzież Poznaje Teatr" i Klub 1212, których 
tradycja jest kontynuowana do dziś. 

• T ~VIS'~~~! ~ĄI~ . 
v t:Rzr.co ~Rzc.cqRzcw~KIBGQ (1978-1981) 

Bardzo ważne było pozyskanie do stałej współpracy w roku 1975 
Jerzego Grzegorzewskiego - utalentowanego artysty, reżysera i sceno
grafa, wizjonera teatru, tworzącego na scenie, nie przy stoliku, oryginal
nego w swej konsekwentnie budowanej równie mocno na znaku pla
stycznym wizj i teatru. Prawdziwymi wydarzeniami artystycznymi stały się 
jego dwa spektakle 5tub Witolda Gombrowicza ( 1976) i Nie-Bosko kome
dio Zygmunta Kras i ńskiego (1979). 

W roku 2005 Dużej Scenie nadano im ię Grzegorzewskiego. 

· f-0 fRZfM~l{ACHn9sg::20001 • 

Jackowi Wekslerowi, dyrektorowi od roku 1989, za leżało na tym, aby 
znowu stworzyć zespół w Polskim. Mieli mu w tym pomóc zapraszani 
do współpracy reżyserzy. Równie ważnym zadaniem stała się reorgani
zacja teatru, aby dobrze funkcjonował w nowej rzeczyw i stości ekono
miczno-politycznej. Weksler zaprosił do współpracy Jerzego Jarockiego, 
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który przygotowa ł m.in. inscenizacje PułopkiTadeusza Różewicza (1992), 
Płatonowa Antona Czechowa (1993) oraz Kosi z Heilbronnu Heinricha 
von Kleista (1994), gdzie zadebiutowała Kinga Preis. Drugim wybitnym 
reżyserem, którego zaprosił, był Krystian Lupa. Jego pierwsza wrocław
ski spektakl to Immanuel Kont Thomasa Bernharda (1996) z kreacjami 
Krzesisławy Dubielówny, Haliny Rasiakówny oraz Wojciecha Ziemiańskie
go. Następne to Domo z jednorożcem wg Hermanna Brocha i Roberta 
Musila (1997) i Prezydentki Wernera Schwaba (1999) z trzema brawurowo 
poprowadzonymi rolami Bożeny Baranowskiej, Haliny Rasiakówny i Ewy 
Skibińskiej 

Trzecią przestrzeń teatru - Scenę na ~wiebodzkim - otwarto 30 listo
pada 1994 roku. 

Od września 2006 roku funkcję dyrektora naczelnego i artystyczne
go pełni Krzysztof Mieszkowski, założyciel i redaktor naczelny kwartal
nika „Notatnik Teatra lny" Konsekwentnie realizuje z zespołem program 
zapoczątkowany przez Skuszankę i Krasowskiego. Jego najważniejszymi 
celami były nawiązan i e żywego kontaktu z publicznością oraz przycią
gnięcie do teatru tych wszystkich, którzy odeszli zniechęceni propono
wanymi im spektaklami lub nigdy nie przyszli, szukając artystycznych 
doznań w innych przestrzeniach sztuki. Do współpracy zaprosił twórców 
z pokolenia trzydziestolatków: Wiktora Rubina (Terrordrom Breslou, Czqsr
ki elementarne, Lalko), Monikę Pęcikiewicz (Trzy siostry, Hamlet, Sen nocy 
letniej), Agnieszkę Olsten (LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafo, Samsara Disco), 
Monikę Strzępkę (Dziady. Ekshumacjo, 5mierć podatnika, Tęczowo Trybu
na 2012), Jana Klatę (Sprawa Dantona, Szajbo, Ziemio obiecano, Kazimierz 
i Karolino, Utwór o Matce i Ojczyźnie) , Michała Borczucha (Hans, Dora i Wilk) 
- i jeszcze młodszego: Krzysztofa Garbaczewskiego (Nirvana, Biesy) , Bar
barę Wysocką (Szosa Wołokołamska), Łukasza Twarkowskiego (Forine/11) 
i Michała Kmiecika (Czy pon ro będzie czytał no stale?) . Do Polskiego 
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wrócił Lupa, wywołując przedstawieniem Poczekalnia.O dyskusje o gra
nicach teatru. 

W nawiązaniu do dobrej tradycj i Scena im. J Grzegorzewskiego 
została przeznaczona do realizacji współczesnych interpretacji klasyki 
polskiej i zagranicznej. Scena na Swiebodzkim s łuży artystycznym poszu
kiwaniom nowych środków wyrazu i języków teatru. Na Scenie Kame
ralnej pojawiły się przede wszystkim przedstawienia bawiące, ale jedno
cześnie wymagające o wiele więcej od publiczności niż tradycyjne farsy 

Znacznie rozszerzyła się działalność edukacyjna: kursy dla nauczy
cieli, warsztaty krytycznoteatralne, aktorskie, dramaturgiczne i wreszcie 
Wszechnica Teatra lna. Innym przejawem działalności pro ublico bono 
są .Czynne poniedziałki~ na które składają się : Czytania, Magiel sztuk, 
Koncerty i Spotkania. 

Teatr stał się poza wszystkim ważnym centrum kultury. 

Już po drugim sezonie udało się Polskiemu wrócić do grona najważ
niejszych scen w kraju i pozycję tę utrzymuje on do dziś. Spektakle jeż
dżą na najważniejsze krajowe festiwale, zdobywając liczące się nagrody, 
w tym te najcenniejsze - dla zespołu aktorskiego, są zapraszane na poka
zy gościnne za granicą (Argentyna, Chorwacja, Czechy, Ekwador, Francja, 
Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Sło
wenia, Szwajcaria, Wiochy). 

Każdy ma swój Teatr Polski. 

Piotr Rudzki 

·······••0•000o0000000••••••00000000000000000000000000000000000000000000000~0000H00000000000000000000000H00000000•0000000000.00000000000000. 
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Prozaik, scenarzysta, dramatopisarz, poeta, tłumacz. Autor powieści 
sensacyjnych i kryminalnych, publikowanych pod pseudonimami Joe 
Alex i Kazimierz Kwaśniewski - najwazniejsze to Powiem wam jak zginął, 
5mierć mówi w moim imieniu, Cichym ścigałam go lotem, Gdzie przykazań 
brok dziesięciu oraz Zbrodniarz i panna. Jako Joe Alex był tez autorem 
cyklu jedenastu powieści historycznych dla młodzieży Czarne okręty, sce
nariuszy filmowych, sztuk teatralnych (Panny z Acheronu, Rycerz.szalony*, 
Hallo, Freddie, Nasze dziewczęta, Samotność) oraz widowisk i audycji tele
wizyjnych (m.in. teksty dla potrzeb telewizyjnego Teatru Sensacji Kobra) 
Przekładał literaturę anglojęzyczną - wszystkie utwory Williama Shake
speare'a, a ponadto m.in. Ulissesa Jamesa Joyce'a, Roj utracony Johna Mil
tona, Swiatłość w sierpniu Williama Faulknera, Przedziwną historię doktora 
Jekylla i pana Hyde'a Roberta Louisa Stevensona, Przygody Piotrusia Pana 
Jamesa Matthew Barriego czy Przygody Aliqi w Kramie Czarów Lewisa Car
rolla. 

... _,,,. 
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Urodził się w Kopenhadze jako syn holsztyńskiej rodziny szlacheckiej. 
Po ukończeniu studiów pracował jako dyplomata w duńskiej służbie 
państwowej, m.in. w Sztokholmie, Wiedniu i Paryżu. Latem 18 13 roku 
za swe prawicowo-niemieckie przekonania trafił do aresztu w (wówaa 
należącej do Danii) twierdzy Friedrichsort w Ki lonii, gdzie spędzi! pól roku. 
W roku 1823 nabył posiadłość ziemską w Szlezwiku-Holsztynie, jednak 
od roku 1827 przebywał głównie w Dreźnie . Tam, wraz z Augustem Wil
helmem Schlegelem, Ludwigiem Tieckiem i córką Tiecka Dorotheą pra
cował pod kierunkiem Tiecka nad tłumaczeniami sztuk Williama Shake
speare'a. Tiumaczen ie sztuki Titus Andronicus, wykonane przez Baudissi
na, ukazało s ię w 183 l roku w tomie Dramaty Shakespeare'a. W tłumacze

niu Augusta Wilhelma Schlegela. Zebrane i skomentowane przez Ludwig 
Tiecka, tom 6, Berlin (Georg Andreas Reimer} 1831 . Baudissin przetłumaczył 
również m.in. dzieła Moliere'a, Carla Goldoniego i Carla Gozziego. Zmarł 
w Dreźnie 
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Tiumaczka, dramatopisarka. Od roku 1993 mieszka w Austrii (Wiedeń 
i Salzburg). Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Była 
stypendystką DAAD (Frankfurt nad Menem), Franz-Werfel-Stipendium 
(Wiedeń) i Homines Urbani (Willa Decjusza, Kraków) W latach 1997-
-2000 stale współpracowała z.Gazetą Wyborczą· i polską sekcją BBC jako 
korespondentka z Austrii. Tiumaczy głównie współczesną dramaturgię 
niemieckojęzyczną, m.in. sztuki Wernera Schwaba, Thomasa Bernharda, 
Heinera Mullera i Elfriede Jelinek, ale też klasykę, m.in. Friedricha Schillera, 
Franka Wedekinda i Odona von Horvatha. W roku 2004 opiniowała w jury 
konkursu dramaturgicznego .Stuckemarkt" przy Berliner Theatertreffen 
Była dramaturgiem przy real izacji polskiej prapremiery nieocenzurowa
nej wersji Lulu Wedekinda (Stary Teatr w Krakowie, reż . Michał Borczuch, 
2007) i przy Kazimierzu i Karolinie von Horvatha (Teatr Polski we Wrocła
wiu, reż. Jan Klata, 20 l O). Wspólnie z siostrą Gabrielą napisała pod pseu
donimem Amanita Muskaria dwie sztuki teatralne: monodram Podróż 
do Buenos Aires. Work in Regress i Daily Soup. 
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Dramatopisarz, prozaik, poeta, eseista, redaktor, reżyser teatralny 
i dyrektor teatru. Urodził się w Eppendorfie na terenie Saksonii jako 
Reimund Heiner Muller. Najwybitniejszy współczesny dramatopisarz 
niemieckiego obszaru Językowego, uważany za klasyka teatru postdra
matycznego i najważniejszego po Bertolcie Brechcie autora sztuk teatra l
nych. 

Napisał przede wszystkim szereg dramatów, kolejno: debiutanc
kie słuchowisko Die Morgenddmmerung lost das Ungeheuer auf (:.iwit 
wyzwala grozę, 1948), DasLaken (Arkusz, 1951 ), DerLohndrucker(Obniżający 
zarobki, 1956, wraz z Ingeborg Schwenkner), Die Korrektur (Korekto, dwie 
wersje, 1957 i 1958, wraz z Ingeborg Schwenkner), Klettwitzer Bericht 
7958 - Eine Horfolge (Raport Klertwirzera 7958 - słuchowisko, 1957-1958), 
G/Ucksgott (Szczęść Boże, 1958), Die Umsiedlerin oder Dos Leben auf dem 
La n de (Przesiedlona albo życie na wsi, 1956-1961 ). Fi/oktet (Phi/okrer. 
1958-1964), Der Bau (Budowa, 1965), Herakles 5 oder die Hydra (Herakles 
5 albo hydra, 1966) i Horacjusz (Der Horatier, 1968). W drugiej połowie 
lat 60. XX wieku zaczął przepisywać teksty innych autorów, na początek 
powstały mm ódipus, Tyrann (Edyp, ryran, 1966-1967) wg Króla Edypa 
Sofoklesa, Wie es Euch gefdltt (Jak wam się podoba, 1967) wg Williama 
Shakespeare'a, Mauzer (Mauser, 1970) na podstawie Decyzji Brechta oraz 
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Szekspirowski Makbet (Macbeth, 1971 ). W roku 1970 został zaangażowa
ny jako dramaturg do Berliner Ensemble. Powstały dramaty Germania 
5mierć w Berlinie (Germania Tod in Berlin, 1956-1971), Cement (Zement, 
1972) oparty na powieśc i Fiodora Gładkowa, Bitwa Sceny z Niemiec (Die 
Schlacht. Szenen aus Deutsch/and, 1951 - 1974), a także Traktor (1955-
-1974) W roku 1976 został dramaturgiem berlińskiejVolksbuhne. Światło 
dzienne ujrzały kolejne sztuki: Zycie Gundlinga Fryderyk Pruski Lessinga Sen 
Marzenie Krzyk. Okrutna baśń (Leben Gundlings Friedrich von PreuBen Les
sings Schlaf Traum Schrei. Ein Greuelmdrchen, 1977), HamletMaszyna (Die 
HomlerMaschine, 1977), czyli wariacja na temat Hamleta Shakespeare'a, 
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer (Upadek egoisty Johanna Farze
ra, 1978) wg nieukończonego dramatu Brechta, Misja (Der Auftrag, 1979), 
Kwarter (Quartett, 1978-1980) wykorzystujący motywy Niebezpiecz
nych związków Choderlosa de Laclosa, tryptyk Gnijący brzeg Materiały 
do Medei Krajobraz z Argonautami (Verkommenes Ufer Medeamateria/ 
Landschaft mit Argonauten, 1981-1983), Anatomia Tytusa Fall of Rome 
Komentarz do Szekspira (Anatomie Titus Fall of Rome Ein Shakespearekom
mentar, 1984) będąca komentarzem do Szekspirowskiego Titusa Androni
cusa, Opis obrazu (Bildbeschreibung, 1984), a także cykl pięciu sztuk Szosa 
Wołokołamska (Woloko/amsker Chaussee I-V, 1984-1987). 

W roku 1992 ukazała się autobiografia Mullera w formie wywiadu
-rzeki Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiographie 
(Wojna bez bitwy. Życie pod dwiema dyktaturami) . W tym samym czasie 
został jednym z pięciu dyrektoró Berliner Ensemble, a tuż przed śmier

cią kierownikiem artystycznym tej sceny. Zmarł w Berlinie w wyniku cho
roby nowotworowej. Zdążył jeszcze ukończyć ostatni dramat Germanio 
3 Upiory przy Martwym Człowieku (Germania 3 Gespenster am to ten Mann, 
1995). 

Prapremiera światowa Anatomii Tytusa Fall of Rome Komentarza 
do Szekspira odbyła się w Schauspielhaus Bochum w roku 1985 (reż. Man
fred Karge 1 Matthias Langhoff). Do prapremiery polskiej doszło w przekła
dzie Moniki uskały w Starym Teatrze w Krakowie 16 czerwca 2012 roku 
(reż. Wojtek Klemm). Tekst sztuki ukazał się wraz z HomletMaszyną i Makbe
tem w szóstym tomie książkowej serii.Dramat współczesny"(Kraków 2000). 

www.heinermueller.de " ,,, 
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Angielski poeta, dramatopisarz i aktor, powszechnie uważany za Jed
nego z najwybitniejszych pisarzy li teratury angielskiej oraz reformato
rów teatru. Urodził się i zmarł w Stratfordzie nad Avonem. Napisał około 
40 sztuk, 1 54 sonety, 3 poematy narracyjne, a także garść wierszy Jego 
dramaty można podzielić na kroniki królewskie (Król Jon [King John], 
1589-1591; Henryk VI, część 1-3 [King Henry VI, Part 1-3], 1590-1592; 
Ryszard Ili [The Trogedy of King Richard 11n. 1591-1592; Ryszard li [King 
Richard In, 1595; Henryk IV, część 1-2 [King Henry IV, Part 1-2]. 1596-1598; 
Henryk V [King Henry V] , 1599; Henryk VIII [King Henry VI/n, 1612-1613), 
komed ie (Poskromienie złośnicy [rhe Toming of the Shrew], 1588-1589; 
Komedio omyłek [The Comedy of Errors]. 1590; Dwaj ponowie z Werony 
[The Two Gentlemen of Verona]. 1590-1595; Stracone zachody miłości 
[Loves Lobours Lost], 1593-1594; Sen nocy letniej [A Midsummer Nights 
Dream]. 1594-1595; Kupiec wenecki [The Merchant of Venice], 1596; Wiele 
hałasu o nic [Much Ado About Nothing], 1598-1599; Wszystko dobre, co się 
dobrze kończy [A/Is We/I Thot Ends Weln , 1598-1604; Jak wam się podoba 
[As Y~u Like lt], 1 599-1600; Wesołe kumoszki z Windsoru [The Merry Wives 
of Windsor], 1599-1601 ; Wieczór Trzech Króli albo co chcede [Twelfth 
Nighc, or What You wiln , 1599-1602; Miarko za miarkę [Measure for 
Measure]. 1604; Perykles [Pericles], 1608; Cymbelin [Cymbeline]. 1609-161 O; 

. ..........•..•..•••.•.•.................. . ........ „ .........•••••••••.•............. . .........................•........ . ...................• 

\ 

Zimowa opowieść [The Winters Tole], 1611; Burzo [The Tempesc], 1611) oraz 
tragedie (ncus Andronicus; 1589-1594; Romeo i Julia [Romeo and Juliet], 
1595-1596; Juliusz Cezar [Juli us aesar]. 1599; Hamlet, 1599-1601; Troilus 
i Kresyda [Troilus and Cressida], 1601-1602; Makbet [Macbeth], 1603-1606; 
Otello [O the/Io, the Moor of Venice], 1604; Król Lear [King Lear], 1605- 1606; 
Antoniusz i Kleopatra [Anthony and Cfeopatra]. 1607-1608; Tymon Ateńczyk 
mmon of Athens], 1607; Konolan [Coriolanus], 1608), nie licząc tekstów 
zaginionych (m.in. The Two Noble Kinsmen, Sir Thomas More, Edward Ili 
i Cardenio). Pisarz występował też jako aktor - jego grupa na cześć swo
jego mecenasa nosiła nazwę Lord Chamberlain's Men, a po objęciu 
patronatu nad nią przez króla Jakuba I zmieniła nazwę na King's Men. Sztu
ki Shakespeare' a zostały przetłumaczone na wszystkie najważniejsze języki 
nowożytne. Jest on również najczęściej cytowanym pisarzem anglojęzycz
nego świata . Wielokrotnie kwestionowano autorstwo dzieł Shakespeare'a, 
niemniej za żadną z teorii nie stoJą dowody, a Jedynie poszlaki. 

Titus Andronicus, sztuka uważana przez niektórych za pierwszy dra
mat Shakespeare'a, z pewnością jest jego pierwszą tragedią. W forma
cie kwarto ukazała się w latach 1594, 1600 i 1611 . Umieszczono ją także 
w Pierwszym Folio ( 1623) Krytyka nie doszukała się żadnego konkretne
go źródła dla Titusa Andromcusa. Dramatopisarz na pewno wykorzystał 
Metamorfozy Owidiusza, gdzie znalazł historię Filomeli, podstawę wątku 
Lavinii; sięgnął także do pełnego okrucieństwa dramatu Seneki Tyesres, 
zawierającego motyw kanibalistycznej uczty. 

7itus Andronicus byt tłumaczony na język polski przez Leona Ulricha, 
Stanisława Koźmiana (opublikowano fragmenty), Władysława Tarnaw
skiego (spolszczenie nie ukazało się drukiem) i acieJa Słomczyńskiego. 
Prapremiera polska odbyła się w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi dopiero 
27 września 1987 roku (reżyseria MaoeJ Prus, przekład Ulricha). Do dru
giego i ostatniego przed inscenizacją Jana Klaty wystawienia doszło 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 25 czerwca 2006 roku (reżyseria Monika 
Pęcikiewicz, przekład Ulricha i Słomczyńskiego). 

W Niemczech powstało kilka inscenizacji współczesnych reżyserów, 
m.in. Hansa Neuenfelsa w Deursches Theater w Berlinie (2001) czy Volke
ra Loscha w Staatsstheater w Stuttgarcie (2010). ... .... 
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• •• • ••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••••••• • ••• •• „ ••••••••••••• • •••••••••••• „ •• „ •.••••..... „ •. • .••••• . •. • •• „ • • • •••• • ••••••• „ •••••• „ • • 

Scena na Swiebodzkim 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. 71 3412954 

• ••••...... . ....... „ ......... „ •• „ . . . . „ • ••••••• „ ...... . ....... „ ...•......... . ... . .. . .. .. . . . . ... . .... ... . „„ •••• . .... . . . „„ •• „„ . . „ . • 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 
11 :00-14:00 I 15:00-19:00 
w niedziele i św ięta dyżu ry kasowe dwie godziny przed spektaklem 

kasa biletowa Sceny na $wiebodzkim czynna tylko dwie godziny przed 

spektaklem 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dzia ł marketingu 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 
tel. 71 316 07 77-78 
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl 
bilety@teatrpolski.wroc.pl 



organizatorem Teatru Polskiego we Wrocławiu jest Samorząd Wojewódz
twa Dol nośl ąskiego 

DOLNY 
SLĄSK 

INSTYTUCJA KU LTURY 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓOZlWA 
OOLNOŚl.ĄSKlEGO 

•························································· ·························· ············ ········ ················ ····· ········· ·······• 

teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów 

.„ ..................... ....................... .. ...... ······ ················································································• 
koncepcja programu - OLE GEORG GRAF, PIOTR RUDZKI 
redakcja programu OLE GEORG GRAF, JAROSŁAW MINAŁTO, 
PIOTR RUDZKI 
przekład niepodpisanych tekstów w programie - AGNIESZKA FIETZ 
Kleine lnternationale Theater Agentur, kitaonline.com ' 
projekt plakaru i opracowanie graficzne program MICHAŁ MATOSZKO 
zdjęcia - NATALIA KABANOW, MATTHIAS HORN 
·· · ·········· ·· ··· ·· ··· · ·· ·········••··•••· ·•····· · · · ·· · ·· ·· · ··· ·••·••·········· · · ·· ·········· •.•••... . .. „ . .... .. .. ... . „ ••••••••••. . . „ .• 

Ministerstwo G Kultury ~~~AACY 
I Dzleclztctwll mFTUNG 

Narodowego. ~s'!.~~ 
KULTURSTIFTUNG 

DES 
BUN DES 

Moueqe>1 e11e1eN :so1op1eJlJOd - UJOH se14uetAJ 
:g8 '8 ·s so1o:J -· aso1>1 >tJIJJed :a11as1a1u. Jap jne uo11ensn1 11 :as1aML.peup11s 

(na·ua5unnasJaqan 

-a4JS!H?Jal! I) 1..p.\lsqns eui\1snr '(wm·auquoe11 >1 - m1ua6v 1a1eal11 a1euo11 
-euJa1u1 au1a1>1 - 'v'll>t) zia1:1 e>1zsa,u6v 'e1e6ewoo eqei eN :ua6unz1asiaqn 

a1odo >1n1pu1s :6un11a1s1aH 
0>1zso1etAJ 1e4)!l/IJ 6un11eJsa9 

1>1zpnlj llOld ·011eu!V'J Me1so1e ·1e19 6Joa9 a10 :uoq)fepalj 
Jawaias-1aJua1>1 ue!JS!Jl1J :1 aJLj f1jSlję4Jsa9 1a4)s1uuew1ne>1 

z1n4)s pa[Jjj!M iuepua1u1 
uapsa10 1a1dsne4Jss1ee15 wo11 uaqa6a5sneJaH Ł lOl.l lOl l!az1a1ds 

wnssa1dw1 



90 

Englischer Dichter, Dramatiker und Schauspieler, der allgemein ais ei
ner der herausragendsten englischen Schriftsteller und Reformator des 
Theater angesehen wird Geboren und gestorben in Stratford upon Avon. 
Er schrieb etwa 40 TheaterstOcke, 154 Sonette, 3 narrative Dichtungen 
sowie eine Handvoll von Gedichte. Seine Dramen kónnen wie folgt ge
gl1eden werden Historiendramen (Konig Johann, 1589-1591 ; Heinrich 
VI, Teil 1-3, 1590-1592; Richard Ili, 1591-1592, Richard li, 1595; Heinrich IV, 
Teil 1-2, 1596-1598; Heinrich V, 1599; Heinrich VIII, 1612-1613), Komodi
en (Der Widerspenstigen Zdhmung, 1588-1589; Die Komod1e der /rrungen, 
1590; Zwei Herren aus Verona, 1590 1595; Verlorene Liebesmuh, 1593-1594; 
Ein Sommernachtstraum, 1594- 1595; Der Kaufmann von Venedig, 1596; Vie/ 
Ldrm um nich es, 1598- 1599; Ende gut, al/es guc, 1598-1604; Wie es euch ge
fallt, 1599-1600; Die lustigen Weiber von Windsor, 1599-160 1; Was ihr wollt, 
1599-1602; Maf3 fur Maf3. 1604; Perikles, Prinz von Tyrus, 1608; Cymbeline, 
1609-161 O; Ein Wintermarchen, 1611; Der Sturm, 1611) sowie die Tragodi
en (Tltus Andronicus, 1589-1594; Romeo und Julia, 1595· 1596; Julius Cae
sar, 1599; Hamler, 1599-160 1; Troilus und Cressida, 1601 - 1602; Macbeth. 
1603-1606; Othello, 1604; Kónig Lear, 1605- 1606; Antonius und Cleopatra, 
1607-1608; Ttmon von Achen, 1607; Coriolanus, 1608). Hinzu kamen nach 
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die verschollenen Texte (u.a. Die beiden edlen Vettern, Sir Thomas More, Ed
ward Ilf und Cardenio) Der Schrihsteller trat auch ais Schauspieler auf -
seine Truppe trug zu Ehren ihres Mezanen den Namen Lord Chamberlain's 
Men, und anderte ihren Namen zu King's Men, nachdem Kónig Jakob I 
ihr Patron wurde. Shakespeares Stucke wurden in alle wichtigen moder
nen Sprachen Obertragen. Er ist zudem der meistzitierte Autor der eng
l1schsprachigen Welt Mehrmals wurde die Autorenschaft Shakespeares 
an seinen Werken in Frage gestellt, jedoch fuf5t keine dieser Theorien auf 
Beweisen, lediglich auf lndizien. 

Tirus Andronicus wurde von Leon Ulrich, Stanisław Koźmian (Fragmen
te wurde publiziert), Władysław Tarnawski (wurde nicht veróffentlicht) und 
Maciej Słomczyński ins Polnische ubersetzt. Die polnische UrauffOhrung 
fand erst am 27. September 1987 im S. Jaracz Theater in Łódź/Lodz start 
(Regie: Maciej Prus, Obersetzung· Leon Ulrich). Die zweite und bislang letz
te lnszenierung (vor Jan Klatas Arbeit) fand im Wybrzeże Theater in Danzig 
am 25. Juni 2006 start (Regie: Monika Pęcikiewicz, Obersetzung: Leon Ul
rich und Maciej Słomczyński) . 

lns Deutsche wurde Tttus Andronicus bereits im siebzehnten Jahrhun
dert dreimal ubersetzt - das erste Mal 1620 durch Frederick Menius. H1n
zukommen zwei Obersetzungen der niederlandischen Bearbeitung von 
Jan Vos. Belegte Auffuhrungen des StOckes durch Wandertruppen und 
Hofkomódianten gibt es bis 1699. 1831 erschien Wolf von Baudissins Ober
setzung von Tirus Andronicus im Rahmen der Schlegel-Tieck-Shakespeare 
Ausgabe. 1925 wurde das StOck das erste Mal in Deutschland auf einer 
modernen Buhne gespielt, gehórt aber dennoch zu den selten gespiel
ten Shakespeare StOcken. Dennoch g1bt es mehr ais ein halbes Dutzend 
Ubersetzungen aus der zweiten Halfte des letzten Jahrhunderts. 1985 in
szenierten Karge/Langhoff 1n Bochum Heiner Mullers Anatomie Tirus Fall 
of Rome Ein Shakespeorekommentar. Seither gab es einige lnszenierungen 
deutscher Gegenwartsregisseure: u.a. von Hans Neuenfels 2001 am Deut
schen Theater Berlin, oder Volker Lósch 201 O am Staatstheater Stuttgart. 
In Folge von Mullers Adaption enstanden auch weitere Versuche, Shake
speares StOck von Autoren neu bearbeiten zu lassen, so z.b. Botho Strauf5 
Ot Schdndung, 2005 von Luc Bondy in Paris uraufgefUhrt. 

....- 1 .; 
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Theaterdirektor. Geboren in Eppendorf in Sachsen ais Reimund Hei 
ner MOiier. Er gilt ais einer der wichtigsten zeitgenóss ischen deutschspra
chigen Dramatiker, ais Klassiker des post-dramatischen Theaters, und ais 
w ichtigster Nachfolger 1n derTradition Berto!t Brechts alsTheaterautor. 

Heiner MOller schrieb eine ganze Reihe von StUcken Sein DebOt ais 
Autor war das Hórspiel Die Morgendammerung lóst das Ungeheuer auf 
(1948) Es folgten Das Laken (1951), Der LohndrOcker (1956, zusammen 
mit Ingeborg Schwenkner), Die Korrektur (zwei Versionen, 1957 und 1958, 
zusammen mit Ingeborg Schwenkner), Klettwitzer Bericht 1958 - Eine 
Hórfolge (1957 1958), GIOcksgott (1958). Die Umsiedlerin oder Das Leben 
auf dem Lancie (1956-1961 ). Philoktet (1958-1964), Der Bau (1965), He
rakles 5 oder Hydra (1966) und sowie Der Horatier (1968). In der zweiten 
Halfte der 60er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts begann er die Texte 
anderer Autoren zu adaptieren Daraus resultierten Texte wie Odipus, Ty
rann (1966-1967), 1e es Euch gefallt, Mauser (1970) auf der Grundlage 
von Brecht und Macbeth (1971 ). Im Jahr 1970 wurde er ais Dramatiker 
beim Berliner Ensemble engagiert. Fur das Berliner Ensemble schrieb er 

............................................................................. , ... , ......................... .................. ................• 

Germania Tod in Berlin (1956-1971 ), Zement (1972) nach dem Roman von 
Fjodor Gładkow, Die Schlacht. Szenen aus Deutschland (1951-1974) sowie 
Der Traktor (1974) Ab 1976 war er an derVolksbOhne Berlin ais Dramatiker 
beschaftigt. Hier enstanden Leben Gundlings Friedrich von Preu()en Les
sings SchlafTraum Schrei. Ein Greuelmarchen (1977), Die HamletMaschine 
(1977), eine Variation auf Shakespeares Hamlet, Der Untergang des Ego
isten Joha11n Fatzer (1978) nach Brechts unvollendetem Drama, Der Auf
trag ( 1979), Quartett ( 1978- 1980) nach Motiven Choderlos de Laclos Ge
fahrliche Liebschaften, das Triptychon Verkommenes Ufer Medeamaterial 
Landschaft mit Argonauten (1981-1983), AnatomieTitus Fal l ofRome Ein 
Shakespearekommentar ( 1984), Bi ldbeschreibung (1984), sowie die aus 
fOnf StOcken bestehende Serie Wolokolamsker Chaussee I-V (1984-1987). 

1992 wurde Mullers Autobiographie in Form eines lnterviews Krieg 
ohne Schlacht. Leben unter zwei Diktaturen veróffentlicht. Zur gleichen 
Zeit wurde er einer der fOnf Direktoren des Berliner Ensemble, kurz vor 
seinem Tod kOnstlenscher Leiter der Hauses. Er starb in Berlin, an Krebs. 
Es war ihm noch gelungen sein letztes Drama Germania 3 Gespenster am 
toten Mann ( 1995) abzuschlie()en. 

Die UrauffOhrung von Anatomie Titus Fall of Rome Ein Shakespeare
kommentar fand 1985 am Schauspielhaus Bochum statt (Regie Manfred 
Karge und Matthias Langhoff). Die polnische Erstauffuhrung der Uber
setzung von Monika Muskała fand 2012 am 16. Juni am Stary Theater in 
Krakau statt (Regie: Wojtek Klemm) Der poln1sche Text dieses StOckes 
wurde zusammen mit Hamletmaschine und Macbeth ais sechster Band 
der Buchreihe „Dramat współczesny" (.Modernes Theater", Krakau 2000) 

veróffentlicht 

www.heinermueller.de 
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Prosaautor, Drehbuchautor, Dramatiker, Dichter und Obersetzer. Au
tor von Action- und Krim1nalromanen, die unter den Pseudonymen Joe 
Alex und Kazimierz Kwaśniewski veróffentlicht wurden - zu den wich
tigsten zahlen Powiem wam jak zginął (Ich soge euch, wie er umkom), 
5mierć mówi w moim imieniu (Der Tod spricht in meinem Nomen), Cichym 
ścigałam go lotem (Mit stil/em Flug jogte ich ihn), Gdzie przykazań brok 
dziesięciu (Wo zehn Gebote fehlen) sowie Zbrodniarz i panno (Der Verbre
cher und das Frdulem) Ais Joe Alex war er auch Autor einer Reihe von 
historischen Romanen fOr Jugendliche Czarne okręty (Schwarze Schiffe) 
sowie on Drehbuchem und von Theaterstl.icken [Panny z Acheronu (Die 
Frduleins ous Acheron), Rycerz .szalony• (Der erri.ickce Rircer), Hol/o, Freddie, 
Nasze dziewczęta (Unsere Mddchen), Samotność (Einsomkeit)] sowie von 
Fernsehsendungen und -shows (u.a. Texte fUr das Fernsehtheater Tea
tr Sensacji Kobra). Er i.Jbersetzte englischsprachige Literatur - alle Wer
ke Shakespeares und dari.Jber hinaus u.a. Ulysses von James Joyce, Dos 
verlorene Parodies von John Milton, Licht im August von William Faulkner, 
Der seltsome Foli des Dr Jekyll und Mr Hyde von Robert Louis Stevenson, 
Peter Pon von James Matthew Barrie sowie Alice im Wunderlond von Lewis 
Carroll. 

····················································································································· ····················-··· 

Wolf Heinrich Friedrich Karl Graf von Baudissin wurde ais Sohn der 
holsteinischen Adelsfamilie Baudissin in 1789 in Kopenhagen geboren. 
Nach dem Studium arbeitete Baudissin ais Diplomat im danischen Staats
dienst unter anderem in Stockholm, Wien und Paris. Im Sommer 1813 
wurde er wegen seiner deutschen-nationalen Gesinnung ein halbes Jahr 
auf der (dama Is danischen) Festung Friedrichsort in Kiel inhaftiert 1823 
erwarb er ein Gut in Schleswig-Holstein, hielt sich aber se it 1827 meist in 
Dresden auf Hier arbeitete er mit August Wilhelm Schlegel, Lud ig Tieck, 
sowie Tiecks Tochter Dorothea Tieck zusammen an den Shakespeare
Obersetzungen, die unter Ludwig Tiecks Leitung entstanden. Baudissins 
Obersetzung von Titus Andronicus erschien 1831 in Shokspeare's dramo
tische Werke. Obersetzt von August Wilhelm Schlegel. Ergtinzc und erltiuterr 
von Ludwig Tleck, Bd. 6, Berlin (Georg Andreas Reimer) 1831 . Baudissin uber
setzte zudem Werke unter anderem 1on Moliere, Carlo Goldoni und Car
lo Gozzi. Er s arb 1878 in Dresden 
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Ubersetzerin und Dramatikerin. Lebt seit 1993 in Osterreich (Wien 
und Salzburg) Sie studierte Germanistik an der Universitat Breslau und 
war Stipendiatin beim DAAD (in Frankfurt am Main), erhielr ein Franz
Werfel-Stipendium (Wien) und nahm an Homines Urbani teil (Villa Decius, 
Kraków/Krakau) Von 1997 bis 2000 arbeitete sie ais feste Osterreichkor
respondentin fUr die.Gazeta Wyborcza• und die polnische Redaktion der 
BBC. Sie ubersetzt vornehml1ch zeitgenossische, deutschsprachige Dra · 
matik, u . . StOcke von Werner Schwab, Thomas Bernhard, Heiner MLiller 
und Elfriede Jelinek, aber auch Klassik von u.a. von triedrich Schiller, Frank 
Wedekind und Odon von Horvath 2004 warsie Jurymitglied beim .StLik
kemarkt" des Berliner Theatertreffens. S1e war Dramaturgi n der polnischen 
Urauffuhrung der unzensierten Fassung von Wedekinds Lulu (Stary Teatr in 
Kraków/Krakau, Regie: Michał Borczuch. 2007) und bei Kasimir und Karoline 
von Horvath (Teatr Polski in rocław/Breslau . Regie: Jan Klata, 2010). Ge
meinsam mit ihrer Schwester Gabriela schrieb sie unter dem Pseudonym 
Amanita Muskaria zwe1 Theaterstucke: das EinpersonenstOck Reise nach 
Buenos Aires. Work in Regress und Darły Soup. 

.... ...... 
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Seit September 2006 erfullt Krzysztof Mieszkowski die Funktion des 
geschaftsfuhrenden Direktors und Generalintendanten, GrOnder und 
Chefredakteur der Quartalsschrift„Theater Notizblock" [Notatnik Teatralny]. 
Konsequent setzt er mit dem Ensemble das von Skuszanka und Krasowski 
begrundete Programm urn. Sein vornehmlichstes Ziei war eine lebhafte 
Kontaktaufnahme mit dem Publ ikum, all jene ins Theater zu locken, die 
befremdet von den ihnen dargebotenen Vorstellungen davongelaufen 
oder erst gar nicht gekommen sind, auf der Suche nach kunstlerischem 
Erkenntnisgewinn in anderen Bereichen der Kunst Zur Zusammenar
beit rief er die Kunstler aus der Generation der Dreil3igjahrigen auf den 
Plan: Victor Rubin (Terrordrom, Breslau, Elementartei lchen, Puppe), Mo
nika Pęcikiewicz (Three Sisters, Hamlet, Sommernachtstraum), Agnieszka 
Olsten (LYNCH: Frau Aoi, der Facher, der Schrank, Samsara Disco), Moni
ka Skrzępka (Totenfeier, Exhumierung, Tod eines Steuerzahlers, Rainbow 
Stander 2012), Jan Klata (L'.Affa ire Danton, Verblodung, Promised Land, 
Casimir und Caroline, Ein StOck Ober Mutter und Vaterland), Michał Bor
czuch (Hans, Dora und der Wolf) - und einen noch jungeren: Krzysztof 
Garbaczewski (Nirvana. Die Damonen). Barbara Wysocka (Wołokołamska
Stra13e). ŁukaszTwarkowski (Farinelli) und Michał Kmiecik (Werden Sie das 
dauernd lesen?). Zum Polnischen Theater zurOckgekehrt ist Lupa, mit der 
AuffOhrung Warteraum.0 provozierte er eine D1skussion Ober die Grenzen 
des Theaters. 

In AnknOpfung an die gute Tradition wurde die BOhne namens J. Grze
gorzewski vorgesehen. urn die zeitgenossischen lnterpretationen der pol
nischen und auslandischen Klassik zu rea lisieren. Die $wiebodzki-BOhne 
dient der kunstlerischen Erkundung nach neuen Ausdrucksmitteln und 
Sprachen des Theaters. Die Kammerbuhne bot vor allem unterhaltsame, 
aber fUr das Publikum zugleich weitaus anspruchsvollere Auffuhrungen, 
ais die traditionel len Possen. 

.............................................................................................................................................• 

In erheblichem Mal3e wurde das Bi ldungsangebot erweitert: Kurse 
fUr Lehrer, kritische, schauspielerische, dramaturgische Workshops, und 
schliel31ich die Vortragsreihe Theater [Wszechnicy Teatralnej]. Weitere Be
sonderheiten der Aktion pro public bono [zum Wohle der Allgemeinheit] 
sind .Offene Montage", welche umfassen: Lesungen, die Kunstquetsche 
[Magiel sztuk], Konzerte und Begegnungen. Theater ist vor al Iem ein wich
tiges kulturelles Zentrum geworden. 

Schon nach der zweiten Spielzeit hat das polnische Theater vermocht 
sich dem Kreis der wichtigsten BOhnen des Landes wieder anzuschlle~ 
13en und diese Stel lung bis zum heutigen Tage zu bewahren. Die lnsze
nierungen ziehen ein in die wichtigsten nationalen Festivals und haben 
zahlreiche Auszeichnungen errungen. die - fOr das Schauspielensemble 
- bedeutendsten darunter sind ausgesucht fUr Gastspiele im Ausland (Ar
gentinien, Kroatien, Tschechische Republik, Ecuador, Frankreich, Deutsch
land, lrland. Litauen, Lettland, Deutschland, Russland, Rumanien, Slowakei, 
Slowenien. Spanien. ltal ien) 

Jeder hat sein polnisches Theater. 

Piotr Rudzki 

..... . ·"' 
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. AM ze~ffii%S: i972i . 
Diese sieben Jahre eines wahrhaftig .goldenen Zeitalter • waren die 

Buhnen unter der Le1tung von Krystyna Skuszanka und Jerzy Krasowski 
Das Direktorengespann befasste sich mit dem Umbau und der Moderni
sierung der Grof5en Buhne, uberdies verstarkten sie das Schauspielensem
ble. Die kunstlerischen Leistungen der Direktoren wa ren das Ergebnis einer 
klaren Linie im Repertoire: Auf der einen Se1te geme1nnutzig ausgerichte
te AuffOhrungen, welche bedeutsame politische Fragen aufgriffen, auf der 
anderen Seite vornehmlich kunstlerische Ausdrucksformen und Fragen. 
lnszenierungen, welche dem Theater einen Rang e1nbrachten, sind der 
Kordian von Juliusz Słowacki unter der Regie von Skuszanka-Krasowski 
(1965), Wie es euch gefallt von William Shakespeare - Skuszanka (1966) 
sowie die Danton Affaire von Stanislawa Przybyszewska, konzipiert von 
Krasowski (1967). Schon im ahre 1970 notierte Konstanty Puzyna: „Spit
zenreiter: Breslau und Krakau. Diese zwei Stadte erfugen uber das beste 
heutige Theater in Polen, es rentiert sich sogar, sich mit 1hm anzulegen" 

Skuszanka pflegte gleichfalls die theatralische Ausbildung der Jugend 
- aus ihrer lnitiative mauserten sich der Wettbewerb .Jugend sp1elt Thea
ter· [Młodzież Poznaje Teatr] sowie der Klub 1212, deren Tradition bis zum 
heutigen Tage fortbesteht. 

TREATCR~t.Gl~~CTJR .. „ .. „.„„.JCRzr„„·cRmorzmrr„„„;·;·;;·~~·;·~~~·;„.„.„„„ .. 
Es war sehr wichtig, Jerzy Grzegorzewski im Jahr 1975 fur eine langfri

stige Zusammenarbeit zu gewinnen - einem talentierten Kunstler, Regis
seur und BOhnenbildner, einem Theatervisionar, der sich auf der Buhne 
profiliert hat. und nicht etwa am Schreibtisch, originell in seinem konse
quent gestalteten und ebenso starken Theater im Ze1chen kunstlerischer 
Visionen Ais wahrhaftige kunstlerische Events erwiesen sich seine zwei 

.................. ... ........ ... ................... ..........................................................................................• 

VorfUhrungen Die Vermahlung [$lub] on Witold Gombrowicz (1976) so
wie die Gottlose Komódie [Nie-Boska komedia] von Zygmunt Krasinsk i 
(1979) 

Im Jahre 2005 wurde der Grof5en Buhne der ame Grzegorzewski ver-
liehen. 

• t{ACff l>t;M· lJ~~RUCftCMii<is~2000> · 
Jacek Weksler. Direktor se1t dem Jahre 1989, war sehr daran gelegen, 

wieder ein polnisches Ensemble zusammenzustellen . Es sollten ihm da
bei die fi.ir die Kooperation eingeladenen Regisseure zur Seite stehen, ein 
ebenso wichtiges Unterfangen wurde die Umgestaltung desTheaters, auf 
dass es gut funktionieren mochte in der neuen ókonomisch-polit1schen 
Realitat Weksler lud Jerzy Jarocki zur Kooperation ein, der u.a. die lnsze
nierungen Die Falle [Pułapki] von Tadeusz Różewicz (1992), Platonow von 
Anton Tschecho (1993) sowie Das Kathchen von Heilbronn von Heinrich 
von Kleist (1994) konzipierte, in elcher Kinga Preis debutierte. Ein weite
rer hervorragender Regisseur, den er einlud, war Krystian Lupa. Seine erste 
BreslauerVorstellung war Immanuel Kant von Thomas Bernhar (1996) mit 
Auftritten von Krzesisława Dubielówna, Halina Rasiakówna und Wojciech 
Ziemiański. Die weiteren sind die Dame mit dem Einhorn von Hermann 
Broch und Robert Musil ( 1997) sowie Die Pras1dentinnen von Werner 
S h ab ( 1999) mit den drei bravourós gefOhrten Rollen von Bożena Bara
nowska, Halina Rasiakó na und Eva Skibińska . 

Der dritte Theaterraum, die $wiebodzk1-Buhne, wurde am 30. Novem
ber 1994 eróffnet. 
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Die gróf3te BOhne Niederschlesiens feierte am 6. Januar 2011 das Ju
bilaum des sechzigjahrigen Bestehens. KnOpft man fur die Historie an 
die Vorkriegsgeschichte des [deutschen] Schauspielhauses an, welches 
das Gebaude an der heutigen Zapolska-StraBe beherbergte - eróffnet 
am 14. November 1906 - wOrde sie am heutigen Tage hundertundsechs 
Jahre zah len. In den Nachkriegsverhandlungen Polens spiegeln sich die 
gesellschaftl ichen und politischen Veranderungen wider, die in unse
rem Land nach 1945 stattgef unden haben: Die ais sol che bezeichnete 
Połonisierung der Westgebiete verbunden mit einem beinahe vollstan
digen Wandei der Bevólkerungsstruktur, die Beseitigung der Kriegsscha
den, der Stalinismus, das politische Tauwetter, Gomułkas geringfOgige 
Stabilisierung und weitere endepunkte des nach dem Jahre 1945 ein
gefOhrten Systems. Andererseits kann man die Geschichte der Breslau-

. .. •• .... . . ..... .. .......• .. ..•••.•.••.•.•••••.................•••••••. . .. ....... . „ ••••••...••••••••••..• ... • ....... ..... .• •••• „ •.•••.•••••• 

schen BOhnen dam1t ais Synthese und gutes Beispiel dessen abhandeln, 
was im polnischen Theater vonstattengegangen ist: Hier haben die be
deutsamsten Regisseure und herausragendsten Schauspieler Beschaft i
gung gefunden, es entstanden weitlaufig diskutierte lnszenierungen. 

• lJMMITftUAR M~CR ll™ KR~ . 
Den offiziellen Auftakt zur polnischen Ara bildete die Pramiere von 

Aleksander Fredros MadchenschwOre [$luby panieńskie] am 6. Januar 
1946 - im grof3en Haus des Nationaltheaters (var dem Krieg [deutsches] 
Stadttheater, bzw. heute die Oper), unter der Regie des ersten Direktors 
Teofi l Trzcinski. In der Erbffnungssaison dominierten die lnszenierun
gen polnischer Sti.Jcke. Das Repertoire war leichteren Gehalts und, wie 
es das vom Krieg ausgezehrte Publikum erwartete, v1elfaltig - zugleich 
lernte man haufig erst, ins Theater zu gehen, was auf die gesel lschaftli
chen Strukturen der Siedler zuruckzufOhren war. Nicht in Vergessenheit 
geraten kann, dass ais Statisten in den ersten VorfOhrungen ab und an 
Deutsche zugegen waren, welche in Breslau nach verweilten. Ein weite 
rer Direktor, dessen eine Erinnerung Ordig ist, war Henryk Szletyński . Er 
gab bekannt. dass das Theater Liber drei BOhnen verfOgen werde so ie 
eine Theaterschule eróffnet werden sol le. Darauf hatte man einige Jahre 
warten kónnen, dach Szletyński trieb die Renovierung der BOhne an der 
Zapolska-Straf3e Nr. 3 voran und erlangte die Pacht fOr einen Saal des JO
dischen Theaters in Niederschlesien (sprich fo r die Kammerbohne). Dach 
seine Stellung grondete weniger auf diesen organisatorischen Leistun
gen, ais vielmehr auf seinem kunstlerischen Wirken . Er gilt ais der erste 
Direktor, der ein annehmliches Schauspielensemble formier e. 

Die BOhne an der Zapolska-Straf3e Nr_ 3 wurde am 20. Dezember 
1950 eróffnet. 
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Zum Staatsschauspiel Dresden gehóren zwei Spielstatten das 1n 
der Altstadt gelegene Schauspielhaus und eine zweite Spielstatte, das 
,Kleine Haus" in der Dresdner Neustadt. Das Schauspielhaus verfOgt 
Ober einen nach histonschem Vorbild renovierten Zuschauerraum mit 
zwei Rangen und 800 Sitzplatzen. Das Kleine Haus hat einen Saal fUr bis 
zu 370 Zuschauer (KH1 ). Dart sind aur3erdem zwe1 weitere Spielstatten 
eingerichtet: eine StudiobOhne fOr 1 OO Zuschauer (KH3) und eine Werk-
tattbOhne hinter dem Eisernen Vorhang mit 150 Platzen (KH2). Neben 

zeitgenóssischer und internationaler Dramatlk stellt die Theaterarbeit 
der .BOrgerbuhne" einen inhaltl ichen Schwerpunkt des.Kleinen Hauses' 
dar: Alle BOrgerinnen und Burger sind eingeladen, selbst aktivTheater zu 
spielen. Im dritten Jahr nach ihrer Grundung gilt die Burgerbuhne mit 
ihren lnszenierungen und Hunderten von Teilnehmern ais Erfolgsprojekt 
und Vorbildmodell mit bundesweiter Strahlkraft. 

Das Staatsschauspiel Dresden steht fOr lnszenierungen in gror3er as
thetischer Vielfalt: Klassisches, reprasentatives Sprechtheater wie etw in 
Der Kaufmann von Venedig, im Don Carlos, in Der zerbrochne Krug. Her
ausfordernde Formate des ze1tgenóssischen, asthetischen Diskurses wie 
zum Beispiel Sebastian Baumgartens lnszenierung der Rduber oder das 
Opern-Denkspiel von David Marton Rheingold lntelligente mus1kalische 
Abende auf hohem Nivea u wie in den Liederabenden von Franz Witten
brink. Ein breites Publikum ansprechende und gesellschaftlich relevan
te Komodienstoffe wie die Publikumsrenner B/Urentraume. Vie/ Ldrm um 
nrchts und Frou Mul/er muss weg. Sensible Gesellschaftspanoramen wie 
Barbara BOrks Herr Puntila und sein Knecht Matti oder Kleiner Mann, was 
nun7 Zeitgenóssische Dramatik und Urauffuhrungen neuer StOcke, die 
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im Auftrag des Staatsschauspiels Dresden entstanden, kommen von re
nommierten zeitgenóssischen Dramatikern wie Lutz HObner, Dirk Lauk
ke, Martin Heckmanns, Jan eumann oderThomas Freyer. 

Aur3erdem machte das Haus sich mit gror3en Romanbearbeitungen 
wie Tellkamps Turm , Funkes Reck/ess, Tschick von Wolfgang Herrndorf 
und Mulischs Dos steinerne Brautbett einen amen. 

Sowohl mit der Stadt wie mit der europa1schen Theaterlandschaft ist 
das Haus vielfoltig vernetzt und auf Gastspielen von Salamanca/Spanien 
bis Prag und Kopenhagen in ganz Europa regelmal3ig vertreten. lnsze
nierungen aus Dresden waren bei allen wichtigen Festivals vertreten, u. 
a. beim Berliner Theatertreffen, den Mulheimer Theatertagen, den Berli
ner Autorentheatertagen, den Wiener Festwochen, den Kunstfestspielen 
Herrenhausen, den Ruhrfestspielen Recklinghausen, den Mannheimer 
Schillertagen, dem Festival for Junge Reg1e „Radikal jung• und dem Pra
ger Theaterfestival deutscher Sprache 

In der deutschen Feuilletonlandschaft wird das Staatsschauspiel 
Dresden zu den fuhrenden Hausern gezahlt und wurde mittlerweile viel
fach ausgezeichnet, u. a. mit dem deutschen Theaterpreis.Der Faust• for 
die beste Regie (Roger Vontobel I Don Carlos). 

Auch beim Publ1kumszuspruch ist dies zu spuren In der Spielzeit 
20 11 2012 wurde ein neuer Zuschauerrekord erzielt. Die Saison schloss 
mit rund 229.000 Besuchern ab - die hóchste Zahl seit der Wende 

Mit Beginn der Saison 2012.2013 startet das Staatsschauspiel Dres
den in seine I OO. Spielzeit, mit vielen Premieren im Schausp1elhaus und 
im Kleinen Haus sowie einem umfangreichen und vielseitigen Jubila
umsprogramm mit nationalen und internationalen Gastspielen, Kopro
duktionen, e1ner Jubilaumspublikation. Ausstellungen, Konzerten, Urauf
fOhrungen und vielem mehr. 

(0.A Staatsschauspiel Dresden) 

' if •·······································································-··············································„···················· ,·W 11 



Im September 1913 eroffnet in Dresden das neue Schauspielhaus am 
Zwinger, ein Bau. der hofische Reprasentatlon mit burgerlicher Schlicht
heit verbindet und ais .erstes burgerliches Hoftheater Deutschlands" 
gilt. In der Folge der Novemberrevolution 1918.1919 ird das Konigli
che Schauspielhaus zum Staatstheater und erarbeitet sich durch meh
rere (Ur-)Auffuhrungen der expressionistischen Dramatik den Ruf eines 
der Zentren zeitgenossischer BOhnenkunst. u. a. mit Werken von Fried
rich Wolf, Walter Hasenclever und Ernst Toller. Im Jahre 1948, vier Jahre 
nach der Zerstorung des Gebaudes, wird die Arbeit unter dem neuen 
lntendanten, dem bekannten Schauspieler Erich Ponto, wieder aufge
nommen; Musiktheater und Sprechtheater nutzen das Haus nun glei
cherma~en . Besondere Schwerpunkte der kOnstlerischen Auseinander-

········ ·· ·-···················································································································--············• 

setzung bilden ab den SOer Jahren die Werke Bertolt Brechts; in den 70er 
Jahren werden fUnf StUcke von Peter Hacks in Dresden uraufgefOhrt. 
Die Regisseure Horst SchOnemann und Wolfgang Engel stehen in den 
80er Jahren fOr zeitgenossische lnszenierungen, die das in Spielweise 
und Regiehandschrift ais besonders traditiona listisch geltende Dresdner 
Theater entscheidend verjungen. lnsbesondere unter dem lntendanten 
Gerhard Wolfram (ab 1983) entstehen viele lnszenierungen. die sich so
weit ais móglich kritisch mit dem Sozialismus auseinanderserzen und 
ZU uberregionalen Diskuss1onen anregen. Besonders erwahnenswert ist 
die auf Umwegen zustande gekommene Urauffuhrung von Christoph 
Heins StOck Die Ritter der Tofelrunde (April 1989, Regie: Klaus Dieter Kirst), 
die zwar vordergrundige Anspielungen auf die Zustande in der DDR ver
meidet, aber dennoch eine immense politische Wirkung beim Publikum 
entfaltet. Nach der politischen Wende 1989. 1990 wird der langjahrige 
Chefdramaturg Dieter Górne lntendant; von 2001 bis 2009 leitet Holk 
Freytag das Haus. 

Seit der Saison 2009.201 O 1st Wilfned Schu lz lntendant des Staats
schauspiels Dresden. Schulz, der ais Dramaturg bzw. Chefdramaturg in 
Heidelberg, Stuttgart, Base! und am Schauspielhaus Hamburg arbeitete, 
warzuletzt lntendant des Schauspiel Hannover, das in den Jahren seiner 
lntendanz zahlreiche Einladungen und Auszeichnungen erhielt: Unter 
anderem war es sechs Mal beim Berliner Theatertreffen vertreten. Pra
gende Regisseure wahrend Schulz' lntendanz in Hannover waren u. a. 
Sebastian Baumgarten, Barbara Burk, Nuran David Calis, Jurgen Gosch, 
Sebastian NUbling, Nicolas Stemann und Franz Wittenbrink. Viele die
ser Regiehandschriften sind nun auch in Dresden zu sehen, dazu kom
men Kunstler wie Friederike Heller, Simon Solberg, Sandra Strunz, David 
Marton, Stefan Bachmann und Roger Vontobel. Feste Hausregisseure in 
Dresden sind Ju lia Holscher und Tilmann Koh ler. Das Ensemble besteht 
aus 37 Schauspielerinnen und Schauspielern. Pro Jahr werden etwa 25 
Neuinszenierungen herausgebracht. 

~ . , .............................................................................................................................................. v75 
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studierte Puppensp1el an der Theaterhochschule PWST in Wrocław (Bres~. 
lau) (1977). Zwischen 1978 und 1987 trat er im Aleksandra Węg ierk i Thea
ter in B i ałystok, im Cypriana Kamila Norwidlheater in Jelenia Góra (H irsch
berg) sowie im Jan Kochanowski Theater auf. Seit 1987 ist er im Ensemble 
des Teatr Polski Wrocław. Er spielte u. a. in lnszenierungen von Alina Obid
niak, Agnieszka Olsten, Monika Pęcikiewicz, Michał Borczuch, Remigiusz 
Brzyk, Jacek Bunsch, Bohdan Cybulski, Walerij Fokin, Krzysztof Garbac
zewski, M i kołaj Grabowski, Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, Jan Klata, 
Marcel Kochanczyk, Krystian Lupa, Paweł Miśkiewicz, Janusz Nyczak, Jacek 
Orłowski, Wiktor Rubin, Jan Szurmiej, Andrzej Wajda, Grzegorz Wiśniewski, 
Waldemar Zawadzi ński und Rudolf Zioło. 201 O erhielt er beim Oppelner 
Theaterfestiva l den Schauspielerpreis fOr die Ro lle des Zucker in „Das ge
lobte Land' von Władysław Reymont in der Kategorie „Polnische Klassik" 
Zudem fuhrte er bei u ber zehn lnszenierungen selbst Regie Sein Schaffen 
erganzen Fi lm- und Fernsehrollen. 2004 wurde er mit dem Silbernen Ver
dienstkreuz der Republik Polen und 2011 mit der Silbernen Medai lle fur 
Verd ienste in der Kultur ,G loria Art is' ausgezeichnet. 
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Geboren 1961 in eipzig, erhielt se1ne Ausbildung an der Theaterhoch- · 
schule .Hans Ono'' in Leipzig sowie an der Hochschule fur Schauspiel 
kunst „Ernst Busch" in Berlin . Von 1989 bis 1991 war er am Kleist Theater 
in Frankfurt an der Oder engagiert, 1991 wechselte er an die VolksbOhne 
am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin und spielte dort in lnszenierungen von 
Frank Castorf und Andreas Kriegenburg. Darauf folgten Engagements am 
Schauspielhaus Bochum, am Bremer Thea er, bei der Ruhrtriennale und 
am Schauspiel Leipzig. Von 2006 bis 2009 war Torsten Ranft am Schau
spiel Hannover engagiert. In der Spielzeir 2009.2010 wechselte er in das 
Ensemble des Staatsschauspiels Dresden. Hier war er bisher u. a. zu sehen 
in Dergoldene Topfin der Regie von Sebastian Baumgarten, in Falladas Klei
ner Mann, wa5 nun? in der Regie von Barbara Burk, ais Marquis de Sade 
in Peter Weiss' Marat I Sade, in Simon Solbergs lnszenierung von Sartres 
Die schmutz1gen Hande sowie ais T1telfigur in Brechts Herr Puntila und sein 
Knechc Marei. 
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studierte bis 2008 Puppenspiel an derTheaterhochschule PWST in Wrocław 
(Breslau). Er trat im Cypriana Kamila Norwid Theater In Jelenia Góra (Hlrsch
berg) auf und ais Gast im Jerzego Szaniawski Theater in Wałbrzych (Wal
denburg). Seit 201 O ist er Ensemblemitglied am Teatr Polskim Wroclaw. Er 
spielte u. a in lnszenierungen von Monika Pęclkiewicz, Monika Strzępka , 

Remigiusz Brzyk, Łukasz Chotkowski, Bartosz Frąckowiak, Jan Klata, Michał 
Kmiecik, Krystian Lupa, Krzysztof Minkowski und Iwo Vedral. Beim 16. Wett
bewerb Polnischer ModernerTheaterkunst (2010) erhielt er eine Auszeich
nung fOr die Rolle des Premiers Stanisław Mikołajczyk, des Olgierd und 
des Czereśniak in „Es lebe der Krieg!!!" von Paweł Demirski Zudem ist er 
regelma~ig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. 
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Studierte bis 2005 Schauspiel an der Hochschule for Theater PWST in 
Wrocław (Breslau). Gemeinsam mit befreundeten Schauspielstudentinnen 
und Studenten grOndete er in Wrocław die Gruppe AT. lhr Debut gaben sie 
2006 mit einer lnszenierung von Roland Schimmelpfennigs.Die Arabische 
Nacht" am Kulturzentrum Firlej. Seit 200/ ist MICHAL MROZEK Ensemble
mitglied am Teatr Polski in Wr cław Er spielte u. a. in lnszenierungen von 
Monika Pęcik1ewicz, Monika Strzępka, Julia Wemio, Remigiusz Brzyk, Jan 
Klata, Michał Kmiecik, Piotr Kruszczyński, Andrzej Makow1eck1 und Wiktor 
Rubin. Zudem ist er regelmar5ig in Film- und Fernsehproduktionen zu se
hen. 



MicliaI Majnicz ist Absolvent der Hochschule fur Theater PWST in 
Kraków. Nach dem Studium spielte er am Jan Kochanowski Theater In 
Opole (Oppeln) (2002-2007), seitdem ist er Ensemblemitglied des Teatr 
Polski Wrocław (Breslau). Er spielt u. a. in lnszenierungen von Katarzyna 
Deszcz, Maja Kleczewska, Agnieszka Olsten, Monika Pęcik1ewicz, Bogna 
Podbielska, Monika Strzępka, Michał Borczuch, Remigiusz Brzyk, Andrzej 
Bubień, Marek Fiedor. Tomasz Hynek, Jan Klata, Krzysztof Rekowski und 
Bartosz Zaczykiewicz. Er arbeitet mit dem Theater .Hinter dem Spiegel· 
aus Tarnowitz zusammen, wo er zuletzt den Monolog .Bruno Jasieński ist 
gefallen· erarbe1tet hat (2011) 2005 erhielt er den Grand Prix fOr die Ti
telrolle in .Macbeth" von William Shakespeare (2005) beim Theatertreffen 
in Kalisch. Zudem ist er regelrnar3ig in Film- und Fernsehproduktionen zu 
sehen. 

wurde 1967 in Wien geboren. Er absolvierte seine Schauspielausbildung 
am dortigen Konservatorium Seine Stationen ais Schauspieler waren u.a. 
das Schauspielhaus Wien, das Theater in der Josefstadt in Wien und das 
Stadttheater Klagenfurt. Von 2000 bis 2009 war er Ensemblemitglied am 
Schauspiel Hannover. Zu Begin n der Spielzeit 2009.2001 O wechselte er mit 
lntendant Wilfried Schulz an das Staatsschauspiel Dresden, wo er in zahl
reichen lnszenierungen zu sehen ist, u. a. in Durrenmatts.Der Besuch der 
alten Dame· sowie Kleists.Das Erdbeben in Chili", beides in der Regie von 
Armin Petras, in Stefan Bachmanns lnszenierung von Harry Mulischs.Das 
steinerne Brautbett" sowie ais Franz Moor in Schillers .Die Rauber" in der 
Regie von Sebastian Baumgarten. 



Robert Holler wurde 1988 in Berlin geboren und legte sein Abitur 2007 
ab. Seit 2005 spielt er in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen mit, 
u. a. Grof3stodrrevier und Tarorr. 2009 begann e1 sein Schauspielstudium an 
der Hochschule in Leipzig. Er ist Student im Schauspielstudio am Staats
schauspiel Dresden. 

I 

Wurde 1982 in Hamburg geboren. Vor seinem Schauspielstudium an der 
Hochschule fUr Schauspielkunst.Ernst Busch" in Berlin sammelte er bereits 
erste Erfahrungen am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Am Staats
schauspiel Dresden hat er zu Beginn der Sp1elzeit 2009.201 O sein erstes 
Engagement angetreten und war h1er bisher u. a. zu sehen in Buchners 
Leonce und Lena, Franz Wittenbrinks L1ederabend Die Lobbyisten sowie 
in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre in der Regie von Friederike Heffer 
Au13erdem spielte er Jakob von Gunten 1n dem gleichnamigen Theater 
monolog nach Robert Walser in der Reg1e von Jan Gehler. Er spielt unter 
anderm den Doktor in Woyzeck nach Buchner von Waits/Brennan/Wilson 
auf der BOhne, sowie in Brechtc; Herr Puntila und sein Knecht Matti. 



Sascha GOpel geboren 1979 in Essen, stuclierte Schauspiel an der Hoch-
chule fur Musik und Theater Hannover. 2003 spielte er im Kinofilm 

,,Das Wunder von Bem" in der Regie von Sonke Wortmann clie Rolle 
des Helmut Rabn und war fortan in zahlreichen Femsehproduktionen 
zu sehen, darunter im hessischen Tatort. Parallel war er regelmaftig 
am Schauspiel Hannover tatig. 2009 wechselte er ans Staatsschauspiel 
Dresden, wo er u. a. zu sehen ist als Romeo in Simon Solbergs Inszenie
rung von Shakespeares „Romeo und Julia", in der Urauffiihrung von 
Thomas Freyers „Das halbe Meer" in der Regie von Tilmann Kohler, in 
Falladas „Kleiner Mann, was nun?" in der Regie von Barbara Biirk, in 
Wolfgang Engels lnszenierung von Bulgakows „Der Meister und Mar
garita", Nick Hornbys Monolog "Nipple Jesus" sowie in Schillers „Die 
Rauber" in der Regie von Sebastian Baumgarten. 

Stełl<o Hanusbevskywurde 1980 in Linz geboren. Nach dem Abitur be
gann er zunachst ein Philosophie- und Theaterwissenschaftsstudium in 
~ien, ?evor er 2001 ein Schausp1elstudium an der Universitat der Kunste 
in .Berlin aufnahrn Von 2005 bis 2009 war er Ensemblemitgl1ed am Schau
sprel Fr_ankfurt, o er u. a. mit den Regisseuren Simon Solberg, Peter Ka
stenmuller, Julia Hólscher, Jan Neumann und Armin Petras arbeitete. In 
der Spielzeit 2009.201 O wechselte er an das Staatsschauspiel Dresden. Hier 
war er Valerio in BOchners Lustspiel Leonce und Lena, und ais Just und Wer
ner in Lessings. Minna von Barnhelm zu sehen, ist Mercutio in Shakespeares 
Rorr:eo und Julw, und Hugo in Die schmutz1gen Hdnde von Jean-Paul Sartre 
(be1de~ in der Regie von Simon Solberg), soielt in Armin Petras' Fassung 
von Durrenmatts Der Besuch der a/ten Dame und in Harry Mulischs .Das 
stemernde Bra.utbett" in der Regie von Stefan Bachmann. Aul3erdem singt 
er rn sernem L1ederabend Hit me baby one mare time die gról3teń Hits der 
letzten 400 Jahre. -- -
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ist Absolventin der Schauspielfakultat der Hochschule fUr Theater PWST 
in Wrocław (Breslau) Seit 2008 ist sie Ensemblemitglied des Teatr Polski in 
Wrocław Sie spielte in lnszenierungen von u .a. Krzysztof Garbaczewski, 
Jan Klata, Michał Kmiecik, Gad1 Roll und Przemysław Wojcieszek. Zudem ist 
sie regelmar3ig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen 

I 

Ewa Skibinska ist Absolventin der Schauspielfakultat der Hochschule fu r 
Theater PWST in Wrocław (Breslau) Se1t 1986 ist sie Ensemblemitglied des 
Teatr Polski in Wrocław. Sie sp1elte u. a. in lnszenierungen von Agnieszka 
Olsten, Monika Pęcikiewicz, Michał Borczuch, Remigiusz Brzyk, Feliks Falk, 
Krzysztof Garbaczewski, Jerzy Jarocki, Jan Klata, Krystian Lupa, Tadeusz 
Minc, Pawel Miśkiewicz, Andrzej Wajda, Maciej Wojtyszko und Rudolf Zioło. 
lhr Schaffen wird zudem durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen erganzt 
Sie gewann mehrere Preise, so u. a. fur die Rolle der Mariedl in Werner 
Schwabs .Die Prasidentinnen" (2000), fUr die Verkórperung der Irene in 
Dea Lohers.Klaras Verhalmisse· (2002), fUr ihre Darstellung von Lucy Zuk
ker in „Das gelobte Land" von Władysław Reymont (2010) sowie fur ihre 
Rolle der Marianna in .Die linkshandige Frau" nach Peter Handke (2002) 
und fur ihre Titania in .Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare 
(2011) im Rahmen des lnternationaleQ Thearertages. Sie ge ann mehr
fach den Schauspielerpreis die „Goldene Iglica• (1989, 2000, 2003) und 
2002 „Bronzene Iglica·. Zudem erhielt sie 2002 das bronzene Verdienst
kreuz der Republik Polen und 2011 die Silberne Medaille fOrVerd ienste in 
der Kultur .Gloria Artis". 
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Wurde 1979 in Bremen geboren und studierte am Max-Reinhardt-Semi
nar sowie Philosophie an der Universitat Wien. Von 2003 bis 2009 arbei
tete er ais freier Dramaturg, Lehrbeauhragter und Regisseur in Wien, im 
In- und usland, an verschiedenen Stadttheatern und in der freien Szene. 
Von 2009 bis 2011 war er Dramaturg am Theater Base!. Seit der Spielzeit 
2011.2012 arbeitet er ais Dramaturg am Staatsschauspiel Dresden. 

/ 

Piotr Rudiki (Dramaturgie), war von 1995 bis 2000 Dozent am Institut 
fUr Slawistik und Finnougristik an der Un iversitat Delhi 1n Neu Delhi, woran 
sich eine einjahrige Beratertatigkeit fUr Kulturelle Angelegenheiten an der 
polnischen Botschah in lndien anschloss. In lndien verfasste er gemein
sam mit Sharda Yadav das erste Polnisch-Lehrbuch auf Hindi. Er arbeitet 
ais wissenschahlicher Mitarbeiter am Institut fUr Kultur und Visial Arts 
der Universitat Wrocław (Breslau) und ist Redakteur bei der Theaterzeit
schrih „Notatnik Teatralny~ Seit 2006 1st er Chefdramaturg am Teatr Polski 
in Wrocław. Demnachst erscheint sein Buch .Witkacy auf den Buhnen der 
Volksrepublik Polen." 
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Mateusz Stepniak (Kostiim) Absolvent der Theater- und Film technik 
in Wrocław ( 2002) sowie der Hochschule fur Kunst und Design in Lód.z 
(Lodz; 2008). Von 2003 bis 2007 arbeitet er an der Oper in Wrocław. Lei
ter der Werkstatten fur Perilcken und Charakterisierung am Teatr Pol
ski Wrocław. Autor oder Coautor fur Biihnenbild und/oder Kostiime 
der Inszenierungen am Musiktheater Capitol in Wrocław, an der Hoch
schule fur Theater PWST in Wroclaw und am Teatr Polski Wroclaw so
wie fur Konzerte des Festival des Schauspielersongs in Wroclaw. Mit 
Jan Klata hat er schon bei „Ein Stiick iiber Mutter und Vaterland" von 
Bozena Keff zusammengearbeitet. 

(Choreograf) wurde im Ensemble des Wroclawer Pantomime Thea
ters unter Henry Tomaszewski ausgebildet. Er arbeitet bei fast allen 
Inszenierungen Jan K.latas mit. Darilber hinaus arbeitet er auch mit 
anderen namhaften polnischen Kiinstlem zusanunen. 2004 gewann er 
den „Golden en Iglica" in der Kategorie Tiinzer/Mime und 2010 den Kul
turpreis der Gazeta Wyborcza „wARTo" in der Kategorie Theater. Beim 
31. Theaterfestival in Oppeln (Opolskie Konfrontacje Teatralne, 2006) 

wurde seine Choreographie fiir die Waldenburger Inszenierung von 
„Yvonne, die Burgunderprinzessin" von Witold Gombrowicz in der 
Kategorie „Polnische Klassik" ausgezeichnet. 2010 gewann sein Stiick 
„Klaus der Grofte" beim 3i. Theater-Musik-Festival (Przeglad Piosenki 
Aktorskiej) in Wroclaw den Preis in der Kategorie Off-Theater. 
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Jan Klata (Regie), 1973 in Warschau geboren, studierte Regie an der 
Warschauer Theaterakadernie und an der staatlichen Theaterschule 
Krakau. Seine erste Inszenierung - Nikolai Gogols ,.Revisor" - wurde 
als wichtigstes Debiit des Jahres 2003 gefeiert. Seine Arbeiten wurden 
mit z.ahlreichen bedeutenden polnischen Tbeaterpreisen, u. a. dem 
Konrad Swinarski Preis ausgezeichnet. Er ist Autor der Stiicke „Grii
ner Elefant", „Llchelnde Grapefruit" und „Komm, hor auf". Zu seinen 
wichtigsten lnszenierungen gehoren neben dem „Revisor", ,,H nach 
Hamlet" (2004), „ ... Tochter des Fizdejko" nach Stanis·aw Ignacy Wit
kiewicz (2004), „Orestie" von Aischylos (2007), „Die Sache Dantons" 
von Stanis·awa Przybyszewska (2008), „Trilogie" nach Henryk Sienki
ewicz (2009) sowie „Ein Stiick tiber Mutter und Vaterland" von Bozena 
Keff (2011). Seine lnszenierungen waren auf diversen Theaterfestivals 
im Ausland zu sehen, so unter anderem am HAU Berlin, beim Festival 
d'Automne in Paris oder beim Intemationalen Festival Buenos Aires. 
2006 inszenierte Jan Klata in Graz erstmals im deutschsprachigen 
Raum und 2009 am Diisseldorf er Schauspielhaus zum ersten Mal in 
Deutschland. In der Spielzeit 2010.2011 setzte er fur das Schauspiel
haus Bochum Kafkas ,,Amerika" in Szene und inszenierte 2011.2ou 
„Die Rauber" von Friedrich Schiller. 2013 tibernimmt Jan Klata die 
ktinstlerische Leitung des Stary Teatr Kraków. 

Buhnen- und KostUmbildnerin und Lichtdesignerin aller lnszenierungen 
von Jan Klata. Sie arbeitete u.a. ebenfalls mit folgenden Regisseurinnen 
und Regisseuren zusammen: Małgorzata Bogajewska, Maja Kleczewska, 
Barbara Wysocka, Remigiusz Brzyk, Nikołaj Chalezin, Łukasz Chotkowski, 
Piotr Cieplak, Marek Fiedor, Mikołaj Grabowski, Tomasz Hynek, Wojtek 
Klemm, Łukasz Kos, Paweł Łysak, Sebastian Majewski, Andrzej Pawłowski, 

iktor Rubin, Rafał Sabara, Iwo Vedral und Maciej ojtyszko. Preistragerin 
viele Preise und Auszeichnungen fUr Buhnenbild oder Lichtdesign bei den 
Festivals in Bydgoszcz (Bromberg), Opole (Oppeln), Szczecin (Stettin) und 
Zabrze (Hindenburg) sowie im Wettbewerb Polnischer ModernerTheater
kunst. 
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und den Deutschen fragte, bekam ich die Dir wohlbekannten Antworten: 
Hitler, Auschwitz, eine dickhautige Nation, und zwei neue: Deutsche ma
chen gerne Witze Ober Furze, insbesondere in der Region Munchen, und 
dann· Heidi - eine Heldin der ersten Soft-Porno-Filrne, die in den Achtzi
gern nach Polen eingeschrnuggelt worden sind und grosse Verbreitung 
auf raubkopierten VHS-Kasetten fanden. 

Subject: Re: Interview 
From: „PR" <kierownik.literacki@teatrpolskiwroc.pb 
Datum: 03.09.2012 21:37 
To: „ogg„ <olegeorg.graf@st.aatsschauspiel-dresden.de> 

Ole, 

eine weitere Frage: Du beginnst Dein Interview mit Wolfgang mit der 
Phrase: .Lieber Wolfgang Michalek:' Die pol rnsche Enstprechung .Panie 
Micha lek" klingl sehr offiziell. Daruber sol lten wir reden. 

Ich werde morgen nicht zur Vormittagsprobe kommen - ich bin an der 
Universitat. aber ich komme Abends. 

Herzl ich, 

pr 
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Subject: Re: Interview 
From: „ogg" <olegeorg.graf@st.aatsschauspiel-dresden.de> 
Datum: 04.09.2012 00:32 
To: „PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.ph 

lieber piotr, 

ja, iiber cliese d.inge roiissen wir reden (auch unterschiede im stil der 
biographien etc.). im staatsschauspie1 dresden benutzen wir in verof
fentlichungen die hoflichkeitsform „SIE", nicht „DU''. sehr formlich. 

lass uns morgen so friih wie moglich treffen. ich schicke clir die noch 
fehlenden dinge spater, ich rouss was zu essen besorgen. 

griisse, g. 

Subject: Re: Interview 
From: „PR" <lrierownik.literacki@teatrpolskiwroc.ph 
Datum: 04-09.2012 08:59 
To: „ogg" <olegeorg.graf@st.aatsschauspiel-dresden.de> 

Ole, 

bitte lass nicht zu, dass irgendjemand in meinem Interview mit Ewa die 
„Du-Form" durch die„Sie-Form· auswechselt BITTE! 

Herzl ich, 

pr 

Diese Emails wurden zuniichst in schlechtem En9lisch veifasst, und dann von 
den Autoren selbst ins Polnische (Piotr Rudzki) bzw. ins Deutsche (Ole Geor9 
Graf) iibersetzt. Allerdin9s schliessen die Autoren nicht aus, dass die Uberset
zun9 von Missverstiind.nissen durchzo9en sein kann. 



Subject: Re: To begin our e·mail exchange 
From: „PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.ph 
Date: 03.09.2012 00:15 

To: ,,ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel·dresden.de> 

Lieber Ole, 

Deine zwei Emails fand ich sehr interessant. Ich konnte nicht auf beide 
e1nzeln anrworten, weil es in Basel ziemlich stressig war, wo wir Klata's ln
szenierung Ein Stuck on Mutter und Voterlond gezeigt haben. Das StOck ist 
gut angekommen. Allerdings haben die schweizer Zuschauer nicht alle 
Bedeutungsebenen verstanden, die die besondere Situat1on Polens und 
unsere Geschichte betreffen Aber sie waren von den universellen Fragen 
beruhrt, die mit der Beziehung von Mutter und Tochter verbunden sind. 
Einige von ihnen haben das wahrend eines Publikumsgespraches mit Jan 
Klata geaussert. 

Also schreibe ich Dir jetzt mit Oeinen belden Briefen im Kopf, und selbst
verstandlich werde ich mich nur mit einigen Problemen, die Du aufgewor
fen hast, beschaftigen. 

Was die Kathedrale in Stettin betrifft, hast du es getroffen. Ja, wir sind die 
Nation der Opfer. Wir feiern unsere Opfer weit rnehr ais unsere Sieger - in 
vielerlei Hinsicht 

Kurz gefasst, ist das die starkste Verbindung von polnischem Romantizis
mus mit der messianischen Idee: Polen sollte sich selber opfern [Wart/ich: 
Po/en, sie sol/te se/ber opfern.] (Polen ist in der polnischen Sprache weib
lich - aber bitte halt deine Phantasien im Zaum.) - urn alle anderen eu
ropa1schen Nationen zu erlósen, gesellschaftlich, politisch, etc. Urn allen 
UnterdrOckten die Freiheit zu schenken, selbstverstandilch im Rahrnen 
patriarchaler Werte. Von daher war der starkste lmperative der, die Unter
drucker zu bekampfen, selbst wen n dieser Kampf irrational war, oder ohne 
Aussicht auf Sieg. Der beste und tragischste Kampf war der Warschauer 
Aufstand 1944. Wenn Du in Warschau bist, geh und schau Dir das dem 
Aufstand gewidmete Museum an. Ich habe gehort, dass es ein sehr mo-

dernes, interaktives Museum ware, aber dem Ereignis angemessen, in des
sen Folge vie le junge, intelligente Polen getótet und Warschau durch die 
deutsche Armee vollstandig zerstórt wurde. 

Die messianische Idee ist von polnischen Politikern bezug lich unseres 
Platzes in der EU i.ibermassig benutzt: Wir seien beauftragt, moralische 
Werte, die in der Re ligion grOnden, in das atheistische Europa zu tragen. 
Die gleiche Art des Gróssenwahns. Obrigens, diese messianische Idee ist 
von einem polnischen Gelehrten ais der grosse, verborgene Grund fu r den 
polnischen Antisemitismus bezeichnet worden: wie kónnten auch zwei 
Nationen erwahlt sein7 Nur eine hat das verdient 

Ich habe kein Problem mit der Idee, dass polnische Schauspieler die Goten 
spielen, und ich verstehe das auch icht als.Umschreiben der Geschichte" 
oder„Wunsch nach Rache~ Warum? S1e alle - die Goten, rneine ich - wer
den am Ende des StUckes getótet (d ie nachsten Opfer) und jene, die nicht 
getótet werden - die gotische Armee -, sind von den cleveren Rómern nur 
benutzt worden. Sie haben getan, was sie tun sollten, und werden in ihr 
barbarisches Land zurOckgeschickt. Kónnte das das Schicksal der neuen 
EU-Mitgliedslander se in? 

Und bezuglich der Frage nach .Jungen· oder .alten" Stadten: ich habe ein 
vollkommen anderes Bild von Dresden. Wahrend der drei Wochen, die ich 
dort Ende Juni, Anfang Juli verbracht habe, habe ich so viele Babys und 
Kinder gesehen, dass ich, im Vergleich zum Strassenbild in Wroclaw wirk
i ich beeindruckt war. Bedenk a uch die Statistiken zu Polen und Deutsch
land. Die Zah l der Polen sinkt, in Deutschland ist das Gegentei l der Fall. 
Also, beklag Oich nicht. Dresden wird bald eine.lebendige Stadt" sein. 

Herzl ich, 

pr 

P.S. Wie stark die Stereotypen uber Deutsche bei Polen sind, konnte Ich 
feststel len, ais ich eine Umfrage unter den Leuten gemacht habe, mit de
nen ich in Basel war. Ais ich nach dem ersten Gedanken zu Deutschland 

47 



44 

(ich sitze gerade im zug, wahrend ich schreibe. plotzlich denke ich: 
wenn piotr und ich mit diesem dialog fortfahren, werden wir spate
stens zu den schlussproben nicht mehr in der lage sein, miteinander 
zu arbeiten. manchmal hilf t es, einander kennenzulernen. manchrnal 
findest du aber auch heraus, dass sich die sichtweisen so sehr unter
scheiden, dass du nicht weitermachen kannst. „es hilft, sich kennen
zulernen" ist, Uedenfalls) ein stereotyp. und wir werden Uedenfalls) 
weitermachen. ich denke (jedenfalls) wir sollten den mailwechsel 
nicht ins programmheft nehmen: das ist privat gedacht, unscharf, 
nicht durchgedacht, unsicher, nicht zu belegen) 

Subject: Re: To begin our e-mail exchange 
From: „PR" <lóerownik.literacki@teatrpolski.wroc.pb 
Date: 01.09.2012 23:42 

To: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Lieber Ole, 

danke schon. 

Ich mag Dei n Mail u ber Stereotype sehr gerne. ich will versuchen, morgen 
vom Basler Flughafen aus zu antworten, oder wenn ich wieder zu Hause 
bin. In Munchen werden wir nur 50 Minuten Aufenthalt haben. 

Herzl ich, 

pr 
• •..•..... „ ..................••••............... . .....•.. ... ........ ... .. ... .. ... ... . .. ... .. .. . ....... ...... ..... ...... .... .. .... .. ..... .... • 

Subject: Re: To begin our e-mail exchange 
From: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 02.09.2012 oi:21 

To: „PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.ph 

lieber piotr, 

jedesrnal wenn ich in wroclaw spazieren gehe, denke ich sowas wie: 
hier sind aber viele junge leute. wenn ich das aussere, antwortet mir 

jeder aus polen: warte, bis die universitat beginnt, im herbst. aber so 
oder so: ich sehe eine menge junger leu te (was ich damit in zusammen
hang bringe, dass polen ein katholisches land ist (?)) 

und das fuhlt sich viel angenehrner - und viel „natiirlicher" in einem 
gewissen sinne an - als durcb dres den zu lauf en. dresden ist ein ort fur 
alte leute, wenn du nicht ausgerechnet in die neustadt gehst (oder ins 
staatsschauspiel). 

der eindruck einer „al ten stadt", wenn ich nun von wroclaw nach dres
den komme, ist auch mit der unterschiedlichen weise verbunden, mit 
der dresden und wroclaw ihre architektur bebandeln. mich fasziniert 
die unterschiedliche architektur, von der ihr umgeben seid - das rnit
telalterliche rathaus, das jugendstil-kaufhaus oder der bauhaus-bau 
- alles direkt nebeneinander, alles auf die selbe, liebevolle weise restau
ńert, und gleich dane ben ein postmoderner hau. in dresden rekonstru
ieren sie dagegen die stadt nach einem bild von 1700, oder so. 

irgendwie heisst in dresden leben: von erspartem leben - und das be
deutet, na klar, gerade das gegenteil einer „jungen" stadt, wie ich sie in 
wroclaw erlebe. „jung" nicht im sinne von „ohne geschichte", jung im 
sinne einer lebendigen stadt. 

ihr braucht nicht zufillig einen dramaturgen wie mich im anschluss 
an unsere produktion, oder? ich spreche fliessend deutsch. mein eng
lisch ist auf dem level einer lingua franca okay. in latein und alt-grie
chisch habe ich die regularen schul-abschliisse. niemand miisste sein 
haus verlieren, selbst erika steinbach wiirde keine anspriiche stellen, 
weil keiner meiner grosseltern breslau verlassen mussten, sie haben 
nach der bombardierung dresden verlassen, und jedes jahr fleissig for 
den wiederaufbau der frauenkirche gespendet. 

mit griissen, g. 



Subject: Re: To begin our e-mail exchange 
From: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 01.09.2ou 18:36 
To: „PR" <kierownik.literacki@teatrpolskiwroc.ph 

lieber piotr, 

a1s ich diesen mai nach stettin gefahren bin, und dann die kiiste hin
auf nach niechorze, und spater dann wieder zuriick , sind wir durch 
viele ferienorte gekom.men. wir hatten einige schwierigkeiten, uber
nachtu.ngsmoglichkeiten zu finden, weil die meisten orte direkt an der 
kilste voller „hasslicher deutscher" waren, wie du sie treff end in dei
nem letzten mail beschrieben hast (socken in den sandalen, larmend, 
schlecht gelaunt ... ). und a1s junge, progressive deutsche wollten wir 
- das versteht sich von selber - nicht unsere zeit unter solchen verbrin
gen. das klischee vom "hasslichen deutschen" ist ziemlich bekannt, es 
ist ein beschamendes bild - fast jeder kampft dagegen an, dem Bild zu 
entsprechen und versucht iiberdies, irgendwo hinzugehen, wo man 
nicht unter „hasslichen deutschen" und nicht selber einer ist. auf diese 
weise, klar, verbreiten wir es nur weiter. 

aber dieses travestie-bild des deutsch-seins ist nicht mit der selbstbe
schreibung von irgendwern verbunden - die hasslichen deutschen: wir 
kennen sie sehr gut, aber sie sind uns fremder als jeder polnische park
platzwachter oder kellner, dem wir auf unserem weg begegnen. 

auf dem riickweg haben wir einen tag in stettin verbracht und eine ka
thedrale besucht, die im zweiten weltkrieg schwer beschadigt wurde 
und nun wieder aufgebaut wird. in ihr gibt es mehrere kapellen, die 
mit kreuzen, altaren und gemalden vieler zerstorten kirchen aus ganz 
polen ausgestattet worden sind. mir fi.el auf, dass die mehrzahl der ka
pellen verschiedenen polnischen martyrem/opfem unterschiedlicher 
zeiten gewidmet war - es gab zurn beispiel eine kapelle fur die polni
schen soldaten, die im ersten weltkrieg gekiimpft haben, es gab eine 
kapelle fur die polen, die in buchenwald ermordet worden sind, eine 
kapelle erinnerte an die polnischen opf er von katyn, es gab auch eine 

kapelle, die den namen eines pńesters trug, der von russischen kom
munisten in den fiinfzigem ennordet wurde, es gab eine solidamosc
kapelle, und so weiter und so weiter. 

also - ich wiirde das a1s eine starke identi.6.kation der polnischen ge
schichte mit der passionsgeschichte christis bezeicbnen. 

daran anschliessend: als jan klata mir das erste mal von der idee er
zahlt hat, dass die deutschen schauspieler in titus andronicus die ro
mer spielen sollen, und die polnischen schauspieler die barbarischen 
goten, war meine reaktion: a1s deutscher verstehe ich sehr gut, dass 
die romer deutsche sinci „heiliges romisches reich deutscher nation." 
ein grausames und ehrgeiziges reich. eine wohlorganisierte nation. 
eine nation, die strassen oder autobabnen haut, urn „blitzkriege" zu 
fiihren. eine nation, die sich sklaven verschafft und diese auf grau
samste weise tOteŁ fackeln und f euer, und so weiter, und so weiter. als 
deutscher hat mir das sofort eingeleuchtet, und die identifikation von 
deutschland und rom erschien mir ganz passend. 

aber gleichzeitig war mein gedan.ke: die barbarischen goten von pol
nischen schauspielem spielen zu lassen, ist eine provokation. das ist 
nicht angebracht. ist zynisch. lass es mich so sagen: ich dachte zu
gleich: deutsche spielen romer: das ist richtig! polen spielen barbari
sche goten: das geht nicht. 

ich mochte dich geme fragen: wie ging es dir damit? fandest du es 
okay, dass die deutschen romer spielen, und die polen barbańsche go
ten? wiirdest du es a1s einen „unterdriickten wunsch nach rache" oder 
ein „umschreiben der geschichte" bezeicbnen, dass die polen goten 
spielen? 

griisse, 

g. 



der betreffende gar in einem konzentrationslager (aber nicht als soł
dat). aber weil es so wenige leute gibt, auf die das zutrifft, erlebt man 
fast nie eine iiberraschung. 

ich wiirde annehmen, dass das die ziemlich normale deutsche sicht 
auf all das ist: alte deutsche werden auf eine direkte weise schuldig ge
worden sein. und dann hangt man an diesen satz dran: ich hatte mich 
damals wahrscheinlich genauso verhalten --- was wahrscheinlich aucb 
richtig ist, schon aus statistischen annahmen. 

ich nehme an, die meisten deutschen denken, dass unter den selben 
umstanden auch sie damals hitler gewahlt hatten. und deswegen sind 
wir skeptisch - nicht in bezug auf fussball, oder in bezug unserer au
tos, sondern -uns selbst gegeniiber, unserem staat, unserer nation, auf 
grund der wahrscheinlichkeit, nazis zu sein. 

und beziiglich polnischer alter menschen frage ich mich selber auch 
nicht, was ihnen wahrend des zweiten weltkriegs geschehen ist. sie 
werden wohl opfer gewesen sein, was sonst? 

meinst du eigentlich nicht, dass diese fragen aussterben - aussterben 
im wortlichen sinne? 

griisse, g. 

Subject: Re: To begin our e-mail exchange 
From: "PR" <kierownik.litencki@teatrpolski.wroc.pb 
Date: 27.08.2012 u:u 
To: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Lieber Ole, 

danke fur dein Nachricht - genau genom men: zwei Nachrichten. Ich wur
de, wen n wir uns entschliessen diese Briefe in unserem Programmheft fur 
Titus zu veróffentl1chen, gerne den ersten von Dir verwenden, sagen wir; 
ais eine EinfOhrung in Polnisch-Deutsche Klischees. 

Obwohl Du behauptest, dass es keine deutschen Stereotype Ober Polen 
gibt (versuch mal d1eses Thema zu googeln, Du wirst etliche Eintrage fin
den), hast Du eines direkt benannt: billige und dumme Arbeitskrafte. Und 
eine Menge weiterer indirekt. Die gangige Unterstellung - in meiner Lesart 
deine Nachricht - ist: dass das Land zw1schen den FIOssen Odra und Bug 
nur aus Kartoffelackern besteht, und dass es durch jemand anderen noch 
zu zivilisieren ware. Zivilisierung ais Mission. 

Eine Sache mochte ich klarstellen: es war Deine Idee, Mails uber Stereo
rype auszutauschen, die ich sehr interessant gefunden habe und 1mmer 
noch mag. For einige Zeit hast Du mir auf mein erstes Mail nicht geant
wortet, dann, ais wir in Wroclaw zu proben begonnen hatten, hast Du ein
gewendet, dass das viel zu sehr eine Beschaftigung mit derVergangenheit 
wa re. Ich denke, eben das sollte es sein. 

Das Denken Ober Gegenwart und Zukunft kann die Vergangenheit nicht 
lassen. Polen lst in diesem Punkt empfindlich. Erstens gab es nach 1989 die 
Angst, Deutsche wurden nun kommen und entweder sich einfach Land 
an der deutsch-polnischen Grenze nehmen oder aufkaufen. Zweitens gibt 
es das GefOhl. die Deutschen wurden gerne die Geschichte umschreiben 
und Opfer werden. lst das ein Stereotyp oder die Wahrheit7 Wie auch im
mer, 1939 wurde eine polnische Familie aus ihrem Haus in Rumia vertrie
ben, urn rur Erika Steinbach, Vorsitzende des BdV, die dort geboren wurde, 
Platz zu schaffen. Nicht umgekehrt 

Urn zurOck zur Gegenwart zu kommen: uch wenn der Besitz von Audi
, BMW- oder Mercedes-Autos ein Statussymbol ist (deshalb haben alle 
Neureichen ebenso wie alle Mafiosi die) - Deutsche werden for nicht son
derlich gebildete Menschen gehalten - eher fur stumpf, mit Mangel an 
Humor - die hektoliterweise Bier trinken, sich ungesund ernahren, Trans
vestiten-Shows mógen, aber nur wenn sie in Tunes1en, Spanien oder auf 
den kanarischen lnseln weilen, und am Strand Socken in den Sandalen 
tragen (die Manner!) 

Herzl ich, 

pr 



gibt - wir sind relativ gut in geograpbie oder geschichte unterrichtet. 
und von daher wissen wir schon, dass polen verangstigt und schwach 
zwischen deutschland und russland lebt. aber dort ex:istiert nichts 
spezifisches. das land, das polen genannt wird, ist tell jener ostlichen 
steppe, die hinter berlin beginnt und bis moskau reicht. polen ist ein
fach ein teil jenes ,ostens". wir sprechen von der „russischen seele", 
der „franzćisischen kultur", oder der „schweizer griindlichkeit", aber 
po len ist ein kaurn mehr als ein abklatsch, ein schwacher se hem en, ein 
echo jenes reiches dahinter: russland. was ich meine: tschecbien kennt 
man fur das bier und vaclav havel, polen dafur, ein armes opfer der 
geschichte zu sein. 

eure religion ist eine billige und schrille imitation des italienischen ka
tholizismus, die bildzeitungs-version unserer europaischen „christli
chen wurzeln". eure filmregisseure sind franzosisch, und eure schrift
steller (zum beispiel mrozek) sind einst lustig gewesen, aber jetztiiber
holt. eure theaterregisseure, die wir mit euren performance-kiinstlern 
durcheinanderbringen, haben mysteriose dinge in den achtzigem zu
stande gebracht - damals mochten wir das, aber bilfreich war es nie, 
urn gegenwiirtige kiinstlerische fragen zu lćisen. nur der sogenannte 
„pomo-schick" findet im polnischen design inspiration. und selbst
verstandlich mogen wir die w0Wbeka1U1te „polnische krankenschwe
ster", die warmherzig ist, aber durom - durom genug fiir solche be
zaWung bei uns zu arbeiten. wir mogen eure arbeitskrafte, urn unsere 
gebaude in stand zu setzen, aber ihr macht alles im.mer nur aufbillig. 
deshalb ist eure infrastruktur verrottet. und deswegen kommen eure 
leute zu uns, urn in deutschland zu arbeiten. 

beim wiederlesen: vielleicht sind diese zeilen ja doch eine antwort auf 
deine frage nach deutschen stereotypen iiber die polnischen kultur? 

liebe griisse, g. 
• ..........................................•........•.••.••..••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••..........•. • 

Subject: To begin our e-mail exchange 
From: „Piotr Rudzki u <kierownik.llterackl@teatrpolski.wroc.pl> 

Date: 25.06.2012 23:08 
To: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Lieber Ole, 

ich muss gestehen, dass mir, wann immer ich auf alte Leute in Deutsch
land treffe, ein Gedanke in den Sinn kommt: war der in der Hitlerjugend 
(wie der Pabst), oder in der Wehrmacht oder SS, oder in der Gestapo oder 
Wache im Konzentrationslager7 

Das war noch viel starker zu Begin n der 80ger so, ais ich jedes Jahr wah
rend der Sommerferien in der Deutschen Demokratischen Republik gear
beitet habe. 

Weitere Nuancierungen gewann dieser Gedanke, ais ich Heinrich Bolls 
nach seinem Tod veróffentlichten Roman „Frauen vor Flu131andschaft" las. 

Herzl ich, 

Piotr 

PS Das Buch Ober die Sprache in der Autobiographie eines Belgischen 
Faschisten, Ober das ich gestem geredet habe, ist Jonathan Littells Das 
Trockene und das Feuchte. 

Subject: Re: To begin our e-mail exchange 
From: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 
Date: 26.06.2012 02:06 

To: „PR" <lrierownik.literacki@teatrpolski..wroc.ph 

lieber piotr, komisch ist: ich stelle selber iiberhaupt nie diese fragen. 
nicht beziiglich alter leute in deutschland. irgendwie ist es vollkom
men klar, dass alle von denen in der hitlerjugend, wehrmacht oder so 
gewesen sind. also bin ich immer ziemlich schockiert, wenn's jemand 
nicht war -- ganz woanders geboren wurde, weil die eltem nach shang
hai geflilchtet sind, oder teil des kleinen deutschen widerstandes, oder 
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Subject: Text 

From: „Piotr Rudzki" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.ph 
Date: 16.06.2012 20:47 
To: „ogg" <olegeorg.graf@staatsschauspiel-dresden.de> 

Ole, 

schickst Du mir noch (die Fassung von) 7itus Andronicus, wie Du es gestern 
zugesagt hast 7 

Ich wurde es vorziehen - wenn das irgendwie móglich ist - diese noch vor 
dem Probenbeginn am Montag zu lesen . 

Herzlich, 

pr 

Subject: stereotypes 
From: "ogg" <olegeorg.graf@staatssc.hauspiel-dresden.de> 
Date: 25.08.2012 16:21 
To: „PR" <kierownik.literacki@teatrpolski.wroc.ph 

lieber piotr, 

du hast nach stereotypen iiber polen aus einer deutschen perspektive 
gefragt, und ich kann dir nur ganz knapp antworten: ich denke, es gibt 
keine - nicht weil wir so auf geklart waren, class wir keine vorurteile 
mehr hatten, sondern weil ich nicht denke, class es aus einer deutschen 
perspektive ii.berhaupt eine polnische kultur gibt. es gibt so etwas 
wie polen gar nicht. zwar wissen wir, class es ein land namens polen 
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Insofem, als der Prozess des Lesens eine Mannigfaltigkeit von Korpem 
und Ereignissen durch ibx Beziehungsgeflecht zusammen bringt, be
findet sich seine gewalttatige Schopfungskraft eben in der Tatsache, 
dass er keine Garantien anbietet, und Konsequenzen produziert, die 
immer unvorhergesehen sind. In anderen Worten: Lesen ist lebendi
ges Experimentieren. Es kann mit Sicherheit zu materieller Zersto
rung fii.b.ren, wie die Geschichte der Menschheit auf tragische Weise 
zeigt. Aber es kann auch, mit gleicher Kraft und Gewalt eine Form von 
Poesie produzieren, es kann etwas Neues schopfen, das der Welt auf 
eine Weise etwas hinzufugt, dass die Beziehungen der Subjekte und 
Objekte, die diese Welt bewohnen, ibxe Vergangenheit, ibx Erbe und 
ihre zukiinftigen Moglichkeiten radikal transformiert. 

Martin Savransky unterrichtet am Institut far Sozial-Psycholo9ie der Uni
versitat von Barcelona, ist ,Jntemational Fellow" beim „Circulatin9 Social 
Science Knowled9e"-Project in Freibur9 i.B. , und ist PhD-Candidate am In
stitut far Soziologie der ,Goldsmiths University of London'. Seine Forschun-
9en setzen sich mit der Schnittmenge zwischen Prozessphilosophie und For
schun9sethik in Sozialwissenschaften und anderen Wissenspraktiken aus
einander. Aus dem Englischen von Ole Georg Graf 
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Die Angst, von der Bloom spricbt, ist vielleicht die erste Art von Ge
walt, den der Akt des Lesen erzeugt. Denn Lesen ist eine der Bed.ingun
gen, etwas neues zu scbreiben, ein neues Schreiben zu schaffen, also 
Schriftsteller zu werden - und zu gleich konstituiert das Lesen eine 
unvermeidliche Erbschaft, einen Einfluss, eine gespenstische Vergan
genheit, die die Moglichkeit des Neuen in Frage stellt. Bloom benennt 
den Einfluss Shakespeares in der zeitgenossichen Literatur so: 

„Sprache, egal was Heidegger und seine franzosischen Schar sagen, 
hat fur Shakespeare nicht das Denken iibernommen, der mehr als je
der andere Schriftsteller, oder jede andere Person von der wir wissen, 
alles vielmals fur sich durchgedacht hat. Shakespeare hat nicht ei
nen Gedanken und nur einen Gedanken gehabt; skandaloserweise hat 
er alle Gedanken fur alle von uns gedacht. Eine erneute Idolisierung 
Shakespeare's steht ebenso ausser Frage, wie Obertreibung gar nicht 
moglich ist, wenn man Shakespeares Einfluss in den vier Jahrhunder
ten nach seinem Tod abschatzen will. Ohne Zweifel hat Shakespeare, 
in seinem Herzen immer ein Spieler, jede Zeile, die er schrieb, als Rolle 
fur einen bestirnmten Schauspieler gedacht, a ber es ist eine Ausflucht, 
seine Zeilen nur als Roll en zu betrachten, da sie fur uns Rollen gewor
den sind, ob wir Spieler sind oder nicht. When we are bom, we ery that 
we are come unto this great stage of fools." (Lear, IV.6: "Wir Neugebor
nen weinen, zu betreten/ Die grofte Narrenbiihne") 

Wie kann irgendwer, nach Shakespeare, etwas neues schreiben? Das 
ist selbstverstandlich der off ensichtlichste Teil des Problems, den 
Bloom zum Thema „Einfluss" aufwirft - alles was wir nach Shake
speare lesen und schreiben, ist, in gewisser Weise, nichts als eine Linie 
in einer Ablagerung, die uns wieder zu ihrn zuriickfuhrt. Sein Werk 
ist ein Ereignis, das uns alle zu Erben macht. [„.] Wie aber konnen wir 
eine Fluchtlinie von Shakespeares Einfluss zu einer neuen Erfahrung 
des Schreibens und Lesens ziehen? Wie konnte ein Ereignis gestiftet 
werden, das uns, durch die Eńahrung des Lesens, anders werdenlasst? 
[.„] 

Wenn im Prozess des Poetischen - das heisst in einem schopf erischen 
Prozess - Wiederholung immer eine entscheidende Komponente ist, 
dann miisste der Akt des Lesens - als Akt etwas Vergangenes zu erben, 
zu dem wir, im Gegenzug, gehoren und uns bemiihen, es zu tiberwin
den - genau diese Ambivalenz verkorpem: die gewaltsame Flucht, die 
wahre Schopfung ausmacht. 

Folgt man dem Philosophien Michel Serres, kann man die Beziehung 
zwischen Leser und Text lesen als Annehmen einer parasit:aren Logik, 
bei der Kommunikation, Einfluss, Ubertragung nur moglich werden 
eben durch Inteńerenzen und Kommunikationspannen: 

„Gegeben seien zwei Stationen und ein Kanal. Sie tauschen, wie man 
sagt, Nachrichten aus. Wenn die Beziehung gltickt, peńekt, optimal, 
unmittelbar, dann hebt sie die Beziehung auf. Wenn sie da ist, exi
stiert, so weil sie misslungen ist. Sie ist nur Vermittlung. Die Relation 
ist Nicht-Relation (Die Beziehung ist Nicht-Beziehung). Und eben dies 
ist der Parasit." (Michel Serres, Der Parasit, Frankfurt a.M. 1981, S.uo) 

Serres Terminolgie weist auf eine Dimension der Eńahrung des Le
sens und seinen schopferischen Fortgang hin, der ublicherweise nicht 
gerade eine zentrale Stellung bei Literaturtheoretiker einnimmt. Die 
erzeugten Transformationensind nicht nur semiotisch, das heisst, be
treffen nicht nur die Bedeutung von Wortern, sie betreffen nicht nur 
unkorperliche Nachrichten die zwischen Bewusstseinen reisen. 

Im Gegenteil, in Angelegenheiten des Lesens geht es urn die Begeg
nung von Korpem, menschlichen und nicht-menschlichen, durch die 
das Lesen stat~det - Das Lesen ist sehr stark einbezogen in und ge
pragt von der Okologie der Akteure. Denn offensichtlich findet Lesen 
nie im leeren Raurn statt. Im Gegenteil, Biicher zu offnen ist darin ein
bezogen - Bticher, die geschlossen waren, ZU offnen, ebenso wie diese 
uns offnen, oder in uns uneńorschte Frag en offnen. Lesen bezieht mit 
ein, Bi.icher einer Reihe von Verhfiltnissen auszusetzen, die die materi
elle Existenz der Texte transformiert, wie sie ebenso sehr unsere KOr
per verandem durcb die Beziehung, die wir mit ihnen unterhalten. 
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Eine Poetik der Gewalt 
von Martin Savransky 

„ Wenn die Fi9uren des Sti.i.ckes nicht 9erade Rache iiben oder ver9ewalti9en, 
verbrin9en sie ihre Zeit mit Lesen." (Jonathan Ba te) 

Lesen ist ein ambivalenter Prozess. Seine Ambivalenz ist sicher viel 
zu komplex und ausgreif end, als class ich hier damit experimentieren 
konnte. Auf jeden Fall ist Lesen exzessiv. Die Praktik des Lesens ist an 
und fur sich lebendig. Sie ist ein kollektiver Prozess sich verwandeln
der Transformation.. Sie produziert Diff erenzierungen und Wechsel 
nicht nur durch sich selbst - durch die Vielfalt der Akteure, die die Ex:i
stenz dieser Praktik aufrecht erhalten -, sondem auch durch die Art, 
wie diese Akteure ex:istieren.. Lesende und Schreibende, Wbrter und 
Papiere ex:istieren auf eine Weise, dass sie alle unbemerkt in einem he
terogenen Netz gefangen sind - in einem Netz von Beziehungen und 
Praktiken, in symbiotischem Austausch, einem dauerhaften Werden, 
ohne den keiner der Akteure allein ex:istieren konnte, geschweige denn 
etwas zuriickbehalten, worauf sich seine Identitat - wie man sagen 
konnte - noch griinden liesse. 

Die komplexe und schopferische ókologie, die die Praktik des Lesens 
zum Leben erweckt, lasst vennuten, das die Praktik des Lesen (ganz 
im Gegensatz zur scheinbaren Sanftmut, mit der sie in der zeitgenbs
sischen populiiren Kultur dargestellt wird, als ob sie blosse Unterhal
tung sei) eine bestimmte Art von Gewalt heraufbeschwbrt. 

Die Beziehungen, die das Lesen als Praktik etabliert, produzieren 
Transfonnationen, die Folge eines Ereignisses sind: eines Ereignisses 
als Schopfung eines Unterschieds zwischen Vorber und Nachher, wel
cher die Objektivitat und die Subjektivitat derer, die clarin einbezogen 
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sind, auf eine so unpassende Weise betrifft, class er nicht urn Erlaub
nis fragt, keinen Konsens produziert, keine Garantien anbietet, und 
nichts und niemanden unberiihrt oder gleichgtiltig lasst. 

Die Erfahrung, von einem Text bewegt zu werden, zu zerfallen, durchs 
Lesen verdreht und verwandelt zu werden, vergegenwiirtigt erstens 
die diesem eigene lebendige Kraft, und zweitens die Tatsache, dass 
eine solche Praktik zu keiner „getrennten Kultur" gehort, wie Antonin 
Artaud sagen wilrde, „als ob es die Kultur einerseits und das Leben an
dererseits gabe". Die Praktik des Lesens erzeugt eine bervorgebrachte 
Kultur, die nicbts anderes ist als ein ,,schrnaler Weg, das Le ben zu ver
stehen und einzutiben." 

Die gewalttatige, lebendige Kraft, die den Prozess des Lesens charakte
ńsiert, mtissen wir genauer betrachten, wenn wir der Kultur wie dem 
Leben eine Chance geben wollen, in einer Welt zu tiberleben, die sich 
in den linearen und kurzfristigen Beziehungen zwischen Ursachen 
und Wirkungen, lnvestitionen und Gewinn, Produktion und Ver
brauch verausgabt. 

Versuchen wir zu entwirren, wie die Erfahrung und Praktik des Le
sens durch das hindurchgeht, was man vielleicbt den Koder des Neu
en nennen konnte - eine schopferische Gewalttiitigkeit, die Gedanken 
und Gefuhle in neue Gebiete zwingt. [ ... ]Die Art und Weise, wie die 
Gewalt durch den Akt des Lesens erzeugt wird, ist zutiefst verbunden 
mit der Macht, die der Text tiber den Leser ausiiben kann. Wie Harold 
Bloom in seinem Buch „The Anxiety of Influences" („Einfluftangst". 
Stroemfeld: Frankfurt am Main und Basel 1995 ) argumentiert, konn
te man die Geschichte der Poesie und dem ntsprechender Literatur 
erforschen, in dem man den komplexen Prozess sinnhaf t macht, wie 
ein Dichter einen anderen formt - das heisst durch die Art der inter
textuellen Beziehungen, die der Prozess des Lesen hervorbringt, nicht 
nur zwischen Lesern und Verfasser eines Textes, sondern zwischen 
dem Akt des Lesens als solchem und einer umfassenden literarischen 
Genealogie des Schreibens, die sich beide gegenseitig durch eine Reihe 
von Missverstandnissen konstituieren. 
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Eine Buchausgabe von Ovids Metamorphosen wird bei Shakespeare 
dann enthiillen, was Lavinia geschehen ist. 

Shakespeare rekombiniert bestehende Elemente, und legt sein Verfah
ren off en. Beides gilt auch fur die Rhetorik des Stiickes. In der Popmu
sik nennt man Remixe, die nur vorhandenes - hau.fig sehr bekanntes 
- Materia! verwenden, Mash-Up's oder Bastard Pop. Vorhandenes Ma
terial zu collagieren bildet dabei die kiinstlerische Herausforderung. 
Die Bekanntheit dessen was verwendet wird, erhoht den Reiz fur Ho
rer oder Zuschauer. 

7. Zusammenhang vs. Buchstiiblichkeit 
Wer collagiert oder rekombiniert, benotigt Elemente, die sich von
einander absetzen. Statt Charaktere oder Handlung zu entwickeln, 
unmerklich ineinander iibergehen oder sich langsam verwandeln zu 
lassen, setzt Shakespeare Personen, Aktionen und Affekte hinter-, 
neben- und gegeneinander. Die sind nicht so sehr Identifikationsfigu
ren, sondem vielmehr Projektionsflachen. Statt Zusam.menhange zu 
schaff en, zerstort Shakespeare sie. Urn Bilder herauszustellen, trennt 
er sie vom Rest ab, schneidet er sie aus, und arrangiert sie. 

Wiederum gilt gleiches fur die Rhetorik. Und die Wortspiele in Titus 
And.ronicus - wie die buchstabierenden, endlosen Witze iiber Hande -
sind ebenfalls nur weitere Weise der Reihung. 

Standig wird angeki.i.ndigt, was als nachstes geschehen wird. An die 
Stelle einer .,,Was wird geschehen?"-Dramaturgie tritt die Spannung, 
„Wie-geschieht-es?" und var allem „Das-es-geschieht". So wird Ober
raschung vermieden - und sicher gestellt, dass man hinsieht. 

Titus And.ronicus hat von allen Shakespeare-Stiicken die hochste body 
count-Rate: 14 Morde, davon die Mehrzahl auf offener Biihne - also 
im Schnitt alle 170 Zeilen ein Mord. Titus hat 25 Sohne, davon sind 21 
schon am Stiickbeginn gefallen. In Titus And.ronicus ist die Gewalt 
nicht massloss, sondem seriell: gereiht, umged.reht, wiederholt und 
variiert. Mit Knotenpunkten, aber denkbar unendlich. Wes Craven's 
Slasher-Film-Reihe Scream oder ein Arrangeur arbeiten so. 
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8. Morał&: Sinn 
Das alles ware eventuell akzeptabel, hinzunebmen, zu rechtf ertigen, 
wenn Titus And.ronicus eine „tiefere Wahrheit" oder eine „Botschaft" 
verstecken wiirde. Stattdessen liegt alles „auf der Hand", Hand fur 
Hand. Das Stiick ist ein Aufruhr, 

... „dabei all die ,Werte" tiber den Haufen werfend, in denen sich die 
Herrschenden in ihrer ganzen Erhabenheit wiedererkennen und be
statigen, [ ... ] verhohnt Auszeichnung und Distinktion" (Bourdieu, 
„Die f einen Unterschiede", Frankfurt a.M. 1987 ). 

Titus And.ronicus verhohnt Maral, Bedeutung und soziale Unterschie
de. Wenn im Imperium Romanum alle Wege nach Rom fuhren, „ambi
tous Rome" („Das ehrgeizige Rom") aber nichts anderes ist als „a wil
derness of tigers" („Eine Wtiste von Tigem", ill.2) ist, dann gilt es einen 
Weg zu finden, der nicht nach Rom fiihrt. Shakespeare als populares 
Theater? 

„Safer triumph is this funeral pomp ... " („Ein sicherer Triumph ist die
ses Trauergeprange", I.i} 

- und eben deswegen entsprechen sich Erfolg des Stiickes zu Lebzeiten 
und weite Ablehnung seitdem. 

Ole Georg Graf 



vollen Theaterhistorikern mehr oder minder eindeutig widerlegt. Al
ternativ kann man auch den Produktionsbedingungen Shakespeares 
die Schuld geben: Dem ungebildeten, vulgarem, auf grelle Unterhal
tung reagierendem Publikum. 

Oder man kann auf historische Herkunft verweisen, das Stilck durch 
Traditionen „nobilitieren" - die Tragodien Senecas. Man kann auch 
auf die Tradition der Vice-Figur des englischen Volkstheaters verwei
sen - das personifi.zierte Laster, das in der Figur Aarons auch zu erken
nen ist. Im englischen Volkstheater vor und zur Zeit Shakespeare stand 
die Vice-Figur zugleich den Zuschauem am nachsten, und wurde ver
dammt und ausgetrieben. 

Ebenfalls kann man einen „tieferen Sinn" hinter den billigen Rei
zen suchen, der diese rechtfertigt (sowie es auch Leute gibt, die den 
Hollywood-Kassenschlager Matrix von 1999 nicht etwa wegen seiner 
filmtechnischen Innovationen oder seiner spektakularen Action
Sequenzen schauen, sondem wegen des angeblich technikskeptisch
philosophischen Skriptes ). 

Das kann man schon machen. Aber das alles tragt wenig dazu bei, die 
besondere Qualitat des Stilckes zu erfassen. Eine Asthetik des ,,reinen 
Geschmackes" kann, wie denn Shakespeares Stilck ist, kaum erhellen. 

+ Unorginell 
Titus Andronicus ist in mehrfacher Hinsicht ein denkbar un-orginel
les Werk. Zwei Beispiele: 

Das „Rom", in dem das Stilck spielt: 

Shakespeare als Schiller einer Gram.mar School, die die miindliche 
und schriftliche Beherrschung des Lateinischen vermittelte, hat so
wohl Plutarch als auch Titus Livius Patavinus gekannt - aber das Rom, 
in dem Titus Andronicus spielt, gibt es historisch nicht. Der Krieg ge
gen die Goten assoziiert das Ende des Kaiserreiches herbei, also etwa 
das 5. Jhd. n.C. - das politische Amt der Tribunen hatte sich allerdings 
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schon im t. Jhdt. n.C. erledigt. In Shakespeares Rom scheint zugleich 
eine Republik wie auch eine Monarchie zu herrschen - ebenso, wie der 
Kaier gewahlt, und zugleich der Kaisertitel vererbt wird. 

„The author seems anx:ious, not to get it all right, but to get it all in." 
(Spencer, T. J. B. „Shakespeare and the Elizabethan Romans.", 1957) 

Das Rom, in dem Titus Andronicus spielt, ist eine Sri collage, ein Geba
stel aus verschiedenen Zeiten und Staatsformen, die widerspriichlich 
und uneinheitlich sind - darin gleicht es eher dem ,,Dritten Reich" in 
Tarantinos lnglourious Basterds oder der Antike aus dem Animations
film 300, als dem Rom der HBO-Serie von 2009, die fur ihre historische 
Akkuratesse gelobt wird (und die man sich, trotz Sex und Gewalt, zu 
Bildungszwecken ansehen kann). Ohne die unterschiedliche Herkunft 
zu verschleiem, klebt Shakespeare das ganze Rom mit dessen ganzen 
Geschichte zusammen. Die Englander zu Shakespeares Zeiten sahen 
in den Gothen Vorfahren und im romischen Reich ein Beispiel fiir ihres 
eigenen Imperiurns. 

Lavinia/Philomele: 

Der Erzahlstrang urn Lavinias Verstiimmelung und Vergewaltigung ist 
eine Wiederholung Ovids. Seine Geschichte um Philomele und Tereus 
wird in Shakespeares Handlung nachgespielt, inklusive ihres Endes -
bei Ovid toten und kochen die Schwestem Procne und Philomele den 
Sohn Tereus, und setzen ibn ihm als Rache fiir die Vergewaltigung 
und Verstiimmelung Philomeles zum Mahl vor, bei Shakespeare sind 
es die beiden Sohne Tamoras, die ihr zur Rache vorgesetzt werden, fiir 
die Vergewaltigung und Verstiimmelung Lavinias. Nicht nur „klaut" 
Shakespeare bei Ovid - er verdeutlicht dies auch noch und spielt mit 
der Bekanntheit seiner Vorlage - bekannt dem Publikum, aber auch 
den Figuren des Sttickes: 

„Fair Philomel, why, she but lost her tongue, / ... / A craftier Tereus, 
cousin hast thou met" („Die schone Philomele, nun sie verlor nur ihre 
Zunge ... Ein gerissenerer Tereaus ist dir, Cousine, begegnet" -Il.4- ). 
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Die Auffuhrung begann am Nachmittag urn 2 Uhr mit einem Fanfa
rensignal, dauerte 2-3 Stunden, manchmal auch langer - und das Pu
blikum konnte kom.men und gehen, wann es wollte. 

Da Henslowes Kassenbuch fur das Rose-Theater iiberlief ert ist (im Ge
gensatz zu, beispielsweise, einem Soufflierbuch ), weiss man, dass dort 
Titus Andronicus im Schnitt fast doppelt so hohe Abendeinnahmen 
erzielte, wie die Stiicke, die drumherum im „Rose" gespielt wurden. 

Die drei Drucke des Stiickes zu Shakespeares Lebzeiten; die frtihe Pro
sa-Ubersetzung von 1620 ins Deutsche - wahrscheinlich einer redu
zierten Toumeeversion folgend; die boshafte Bemerkung des Komodi
enautors Ben Johnson mehr als 20 Jahre nach der ersten Auffuhrung, 
in ihrer „aufrechten Ignoranz" gegeniiber neuer Dramatik schworten 
viele Zuschauer noch immer, „Titus" sei das beste jemals geschriebene 
Stiick - all das sind Belege fur den Erfolg des Stiickes. 

Erfolg meinte Popularitat. 

2. Distinktion 
In der 1979 unter dem Titel erschienenen Studie „Die feinen Unter
schiede" analysiert Pierre Bourdieu die eigene Logik und ókonomie 
kultureller Giiter. Ihr liegt soziale Distinktion, „das Berniihen urn Mar
kierung eines Unterschieds zugrunde". So ist die Serie Spartacus eben 
„Unterschichtenfernsehen" (wie ein Kampfbegriff aus der deutschen 
Kulturdebatte heisst). 

In seiner Nachschrift analysiert Bourdieu dort, wie fur den astheti
schen „reinen Geschmack" die philosophische Asthetik den „unreinen 
Geschmack" abweist, urn „alle (zu einem bestimmten Zeitpunkt fiir 
sokhe gehaltenen) minderen Formen intellektueller (oder kilnstleri
scher) Tatigkeit zu verbannen." 

„Wie bereits an den Wortern ablesbar, die [diese minderen Formen] 
blossstellen sollen - natiirlich „leicht" und „mi.i.helos", a ber a uch 
,Jeichtfertig", „leichtsinnig", „grell" , „oberflachlich" und „reisse-

risch", oder aus dem Register oraler Befriedigungen, „schmalzig", 
,,fade", „ekelhaft" -, stellen die „vulgiiren" Werke nicht nur gewisser
rnassen eine Beleidigung der Rafinesse des Kenners dar, einen Affront 
der „schwieńgen" Publikums, dem es schier unbegreiflichist, wie man 
ihm derart „oberflachliche" und „seichte" Sachen vorzusetzen wagt 
[ ... ); ihre Methoden der Verfiihrung, gewohnlich als „niedertrachtig", 
„entwiirdigend", „erniedrigend" verworf en, erregen Missbehagen und 
Widerwille beirn Zuschauer und Zuhorer, der sich wie der Erstbeste 
behandelt sieht, den man mit Reizen von Glamour und Schund zu be
stńcken sucht, den man einladt, auf elementare, primitive Stufen der 
Lust zu regredieren, teils auf die passive Befriedigungen des infantilen 
Geschmacks fur Weiches und Siissliches, teils auf den quasi tieńschen 
Geschrnack des Geschlechtstńebs." 

„[D]as Reizende [iibt] auf den Betrachter eine regelrechte Gewalt aus: 
anstossig und und exhibitionistisch, schleicht es sich ein, zwingt sich 
auf und reisst den Leib in dem ihrn eigenen Rhythmus mit sich [ ... ], 
bestńckt den Geist durch die Grellheit seiner lntńgen, Spannungsmo
mente und iiberraschende Wendungen, erzwingt ein effektives Betei
ligtsein ... " 

,Was der reine Geschmack verwirft, das ist die Gewalt, der sich das po
puliire Publikum unterwirft." 

3. Titus Andronicus ais vulgares Werk 
Titus Andronicus ist ein vulgiires Werk: das Stiick ist nicht „originell", 
ist „uninspiriert", „iibertrieben", es ist repetitiv, aufbillige Effekte hin 
geschrieben, allenfalls „Lohnschreiberei" - die Figuren sind „ober
flachlich", „unglaubhaft", histońsch falsch, schon gar nicht poetisch 
wie ein Bohmen am Meer . 

Urn Shakespeare als „Dichter" zu „retten", wird Titus Andronicus 
verstossen oder zum Bastard erkliirt. Man erkliirt, Shakespeare sei gar 
nicht der Autor, oder das Stiick nur eine rasche Oberarbeitung eines 
fremden Stiickes, oder das Stiick ein Fri.i.hwerk, gehore also noch nicht 
zwn eigentlichen Schaffen Shakespeares. All das ist von aufopferungs-
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,,Not to get it all right, but to get it all ini;' 
Shakespeare als populares Theater 
von Ole Georg Graf 

„l'm 4,5th generation Roman/ But I don't know 'em/ Or care when I'm 
spitting/ So return to yo ur sitting position and lis ten it's fi.tting.„" (The 
Streets, Tum the Page, Original Pira.te Materiał, 2002) 

Shakespeares Tatigkeit, zu der auch das Verfassen von Texten gehorte, 
lasst sich nur schwer mit unserem Bild eines Schriftstellers vereinba
ren - aber ganz gut in Analogie denken zur heutigen Arbeit eines Au
tors und Produzenten einer beliebigen 1V-Serie: dessen Name kaum 
jemand kennt, den niemand als Dichter bezeichnet, geschweige denn, 
dass man ihm einen Buch- oder Literaturnobelpreis verliehe, er schafft 
auch kein „Werk". Probe aufs Exempel: Wissen Sie vielleicht, von wern 
die Serie Spartacus (2010) ist? Ich nicht. Aber dessen Lieblingsstiick 
ist ausgerechnet Titus Andronicus (Frankfurter Allgemeines Zeitung, 
26.6.2012, „Schwertkampfer laufen Amok"). 

1492, im Jalu vor der wahrscheinlichen Erstauffuhrung von Titus An
dronicus waren nach Unruhen in London alle Theater fur Monate ge
schlossen worden. Zu Shakespeares Lebzeiten sollte Titus Andronicus 
eines seiner erfolgreichsten Stiicke werden - wenn es nicht sogar sein 
iiberhaupt erfolgreichstes Stiick gewesen ist. Im Kontrast dazu steht, 
dass Titus Andronicus in der Rezeption seit dem 18. Jahrhundert als 
eines von Shakespeares schlechtesten und schwachsten Dram.en galt
und vielen im.mer noch gilt T.S. Elliot befand i927, es sei 

„eines der diimmsten und uninspiriertesten Stilcke die je geschrieben 
wurden, und es ist unglaublich, dass Shakespeare seine Finger dabei 
im Spiel gehabt haben soll". 
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Aber auch im (wundervoll kompakten und infonnativen) Shake
speare Handbuch, herausgegeben von Ina Schabert attestiert Werner 
von Koppenfels dem Stiick im Jahr 2000 „dramaturgische Miingel": 
„widersinnig", eine „Grauelreihung", der „Leidensgang des Helden" 
sei „ausserlich und bilderbogenhaft", die „Handlungsmotivation" 
„wenig ilberzeugend, und die Sprache voller „unintegriert(er] und 
statisch[er]" „rhetorische[r] Prunkpassagen". 

Eńolg zu Shakespeares Zeiten und weite Ablehnung des Stiickes seit
dem entsprechen sich. 

L Eńolg, Popularitiit 
Ein Stiickeschreiber konnte Ende des sechzehnten, Anfang des sieb
zehnten Jałuhunderts „Kilnstlerischen Erfolg" oder „literarische An
erkennung" nicht erlangen. Wenig spricht dafiir, dass sich jemand 
wie Shakespeare daran gestort haben sollte. Theaterstiicke Uedenfalls 
nicht als reine Lesedramen nach klassischer Dramenpoetik verfasste) 
galten nicht als Literatur oder Kunst - sie waren nicht Literatur oder 
Kunst. Auch finanzieller Eńolg aus dem Verkauf eines Manuskrip
tes zur Auffuhrung liess sich kaum erzielen. Ein neues Stiick kostete 
den Theateruntemehmer weniger, als das aufwendige Kostfun eines 
Hauptdarstellers. 

Der Stiickeschreiber, Schauspieler und Anteilshaber einer Theater
company nam.ens Shakespeare lebte von den Einnahmen des Thea
ters - und diese erwirtschafteten sich zum iiberwaltigenden Teil aus 
dem Eintritt des Publikums (Helmut Castrop im Shakespeare Hand
buch kommt auf mindestens 85% der Einnahmen, die auf diese Weise 
erwirtschaftet wurden, gegeniiber 15% aus Zuwendungen des Adels, 
inklusive der Entlohnungen fur Auffuhrungen am Hofe). Henslowe's 
„Rose"-Theater, in dem Titus Andronicus wahrscheinlich uraufge
fuhrt wurde, fasste mehr als 2000 Zuschauer. Ein gutes Drittel davon 
stand urn das dreiseitige Bi.ihnenpodest herom. Die anderen sassen in 
Logen, die teurer waren. Das Theater lag in einem Vergniigungsbezirk. 
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Kollegen einfach toll drin. Es sind die ganzen alten Klischees, die sich 
fii.r einmal bestatigen. Wir deutschen Schauspieler - zu denen ich ais 
Osterreicher ja nicht dazugehore - funktionieren vor allem iiber den 
Verstand, Inhalt und Geist. Ich erlebe also einen Mentalitatsunter
schied, auch eine Reibung, und ich hoff e, dass sie schlussendlicb zur 
Qualitat wird. Ich frage mich, worin sich die deutschen und die polni
schen Vorstellungen unterscheiden werden. Wie unterschiedlich das 
Publikum reagieren wird. Aus den lnszenierungen, die ich sowohl in 
Dresden ais a uch in Berlin spiele, weiss ich: Man spielt zwar die glei che 
lnszenierung, aber schlussendlich spielt man ein anderes Stiick. Denn 
man ist immer in Kommunikation, die Antennen weit ausgestreckt 
und das Publikum wird ein ganz anderes sein. 

Da.s Interview fahrte Ole Georg Graf 
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Punkt, an dem er fur seine Vergangenheit Verantwortung trag en muss. 
Das ist das Tolle an Shakespeare: Man sagt, Titus sei das blutigste Dra
ma, vierzehn Morde auf der Biihne und so weiter - aber letztlich hat 
man bei einer solchen Figur, auch in solch einem Stiick, mit sich selbst 
zu tun. 

Gibt es fiir dich als Scbauspieler eine besondere Anfordemng, die 
das Stiick und die Rolle an dicb stellt? 

Ich ha be das Gefuhl, ich bin zehn Jahre zu jung. 

Titus und Tamora sind die beiden grossen Gegenspieler des 
Stiickes. Wie entwickelt sich diese Beziehung? Vom Anfang zum 
Ende? 

Ich glaube nicht, dass sich ihre Beziehung entwickelt. Titus und Ta
mora sind einfach zwei Pole. Rache ist immer das erste, was einem ein
fallt , urn diese Beziehung zu beschreiben. Aber die Rache ist nicht der 
zen trale Punkt. Sondern fur alle Figuren die Annahme dessen, dass da 
die eine Gesellschaf t zu Grunde geht und eine neue wieder erwachst. 
Dass die al te Gesellschaft zugrunde geht, weil sie bis zum Hals in Blut 
steckt. Und zwar jeder einzelne dieser Gesellschaft. 

Tamora kommt ais eine Sldavin auf die Bilhne und wird zur Kai
serin. .. 

Das ist der Lauf der Welt. Dass sich die Positionen verandem - so wie 
Titus am Anf ang des Stiickes auf dem Hohepunkt seiner Laufbahn 
ist -, dass einige Figuren fallen und dafiir andere aufsteigen - das ist 
schon durch Shakespeare's Stiick eine Grunddynamik auf der Bilhne. 
Da muss man gar nichts mehr machen. 

Wie wiirden Sie dabei die Arbeit des Regisseurs Jan Klata be
schreiben? 

Jan Klata ist ein Regisseur, der vorderhand seine Emotionalitat mit in 
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die Proben bringt. Das ist ein grosser Unterschied zu anderen Regis
seuren. Er maximiert das Koniliktpotential der lnszenierung. Er geht 
genau in die Schnittstelle der zwei Kulturen, genau zwischen die Zu
und Abneigung der zwei Lander. Und er bleibt off en, bleibt suchend. 
Nicht nur in Bezug auf das Stiick - aucb in der Begegnung mit der 
deutschen Mentalitat, dieser unsympathischen Fleissigkeit. 

Welcbe Anforderung stellt die Zweisprachigkeit der Proben? 
Welche Rolle spielt Obersetzung? Wie veriindert das die Arbeit? 

Die Mehrsprachigkeit verhindert, durch Sprache einen Konsens zu 
finden oder sich auszudrticken. Beim Theatermacben ist das zunachst 
ein Manko. Weil man dann immer wieder dasteht, und einem die Vo
kabeln fehlen. Es verschleppen sich Vorgange, man braucht langer, 
urn sich zusamrnenzu.finden. Aber andererseits entsteht daraus auch 
Energie. Man kommuniziert ja auch sonst nur zu einem ganz geringen 
Prozentsatz iiber Worte. Vielmehr kommuniziert man iiber den Kor
per, Gestik oder Emotionalitat. Und das pragt auch diese Arbeit - es ist 
keine Arbeit, in der die Sprache im Vordergrund steht. Als Schauspie
ler musste ich das zuerst einmal akzeptieren, urn darauf zu kom.men: 
Was kann die Qµalitat jenseits der sprachlichen Vereinbarung sein? 
Anarchie ist ein Stichwort. 

Sie haben in Osterreich und in Deutscbland Theater gemacbt, 
gastieren regelmassig an anderen Hausel'D und spielen zum Bei
spiel in den Koprodu.ktionen zwiscben dem Staatsschauspiel 
Dresden und dem Maxim Gorki Theater. Sie sind ein „erfahrener 
Gast". Gibt es einen Unterschied dazwischen, im deutscbsprachi
gen Raum Theater zu machen, und nun in Polen? 

Mir fallt auf, wie viel im Vergleich auf den Proben geredet und vor al
lem gelacht wird. Es gibt ganz eindeutig Unterschiede in der ... sagen 
wir, ,,Herangehensweise". Da muss ich jetzt aufpassen, nicht? Was 
fur Shakespeare zwingend notwendig ist, ist mit Herz und Bauch zu 
arbeiten. Die Dinge nicht zu erklaren. Und da sind meine polnischen 
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i\Ile Tiiren aufmachen 
Ein Interview mit Wolfgang Michałek 
von Ole Georg Graf 

Lieber Wolfang Michałek, was ist ais Schauspieler die Besonder
heit, Shakespeare zu spielen - im Verbaltnis zu, zum Beispiel, 
Schiller? 

Jeder Autor gibt einem Schauspieler etwas mit - bei Schiller ist das 
zum Beispiel die Sprache. Bei Schiller entsteht das Leben auf der Bi.ih
ne aus der Sprache. Bei Shakespeare dagegen aus dem Kosmos. Eine 
bestimmte Thematik. Und dario gibt er alle Freiheiten. Shakespeare 
gibt nur Parameter vor, und als Ausfohrender hast du alle Freiheiten 
- du kannst alle Ti.i.ren aufmachen, kommst immer weiter und bleibst 
dennoch im.mer im Stiick. Deswegen ist er der grosste aller Theater
Schriftsteller. Shakespeare gibt immer neue Szenen vor, neue Situa
tionen, die dich weitersurf en lassen auf der Grundthematik. Bei Titus 
Andronicus ist die Thematik das Toten. 

Titus kommt ais Feldherr, Sołdat, nach Jahren aus der Fremde ... 

Jede Rolle ist spezifisch. Titus ist eine Figur, die ein gewisses Alter hat, 
und alles verliert - man konnte auch sagen: Titus ist in der Midlife
Crises, verliert den Job und seine Familie. Eine Farbe der Figur ist, 
dass er sich in seinem Beruf totgelaufen hat. Er hat nur mehr fur den 
Beruf gelebt und sich selbst dabei verloren. Der Ietzte Schatz, den er 
noch leuchten sieht, ist seine Tochter. Das ist sein Erkenntnisprozess. 
Letztlich holen ihn seine einundzwanzig toten Sohne und der zwei
undzwanzigste, den er selbst umgebracht bat, ein. Was bedeutet sein 
Wahnsinn als Bewegung daraus? Was bedeutet Trauer? Er gerat an den 



E.S.: Dank der Proben und dem dramaturgischen Fundament ist die 
Arbeit mit den deutschen Schauspielem recht unproblematisch. Die 
Szenen wurden ausgearbeitet, umgesetzt, niedergeschrieben und zu
sammengestellt auf eine sehr wesenhafte Art. Dies gestattet so Dar
bietungen kurzer Sequenzen, ztigig gestellt ohne zu schwadronieren. 
Schlichtweg essentiell. Die Ausdruckskraft unseres Spiels erfahrt auch 
eine Steigerung - mehr und mehr unmittelbar auf einander aufbauen
de Spannungen sind erforderlich fur jede einzelne Szene. Auf diese 
Weise setzen wir buchstablich den Korper als universelle Sprache ein. 
Selbstverstandlich verinnerlichen wir penibel das Sujet der Partner, 
urn der verborgenen Bedeutungen der fremden Sprache kundig zu 
werden. Dieses Spektakulum ist iiujkrst turbulent, weswegen wir wis 
mehrere Wamsignale zukommen lassen. Wir bedienen uns mehrerer 
Redewendungen der Handlung, was der theatralischen Sprache Jan 
Klatas geschuldet ist, welche blitzt und funkelt wie die Befeuerung 
des Leuchtturrns. Das ist eine so lodemde Arbeit und so skurril, class 
es keine Rolle spielt, ob man mit den polnischen oder deutschen Dar
stellem arbeitet. Die Erziihlung bleibt ungeschminkt, nicht eine Sze
ne vermag man in weiften Handschuhen abzuhandeln. Wie ich sehe, 
liegt dem Regisseur an ungeztigelten Emotionen, da eine solche Form, 
eine solche Expression den Ausdruck der Rebellion darstellt. Genauso 
arbeiten die Deutschen, genauso arbeiten wir - denn wir folgen einer 
Leitfigur. 

P.R.: Auf welche Weise motiviert Dich der Regisseur wahrend 
Deiner Arbeit? 

E.S.: Den beiden letzten Shakespeare'schen Rollen aus dem Sommer
nachtstraurn und Hamlet habe ich mich liber die Metbode der Im
provisation geniihert. Wenn wir uns der Arbeit mit Janek zuwenden, 
vennag ich zu sagen, class diese eher die Methode der Provokation dar
stellt. 

P.R.: Wobin zielen die Deinerseits erwahnten Provokationen? 

E.S.: Am Tisch haben wir das Stiick analysiert, uns ihin intellektuell 
genahert, versucht, es zu iiberschauen, zu verstehen und z.u inter
pretieren, doch schon diese Arbeit hat provokativen Charakter. Der 
Regisseur will in uns, so habe ich zumindest das Gefiihl, irgendeine 
bestimmte Reaktion beschworen - eher aus dem biologischen, als aus 
dem intellektuellen Bereich. Ob er z.u diesem Zweck Tricks anwendet? 
Nein. Aber er zerbricht Glasblasen, welche der Schauspieler von ei
nem Tisch auf die Biihne befordert, riickt Requisiten und sehr inspi
rierende Biihnenbilder zurecht. Siimtliche Dinge, die uns umfangen 
im Rałunen des Stiicks, korrumpieren bis hin zum Schwebezustand 
im freien Raum, zu uberstiirzten Reaktionen, zur iibereilten Reifung 
der Charaktere, da der Regisseur zu den Sanftmutigen nicht zablt. 
Mitunter provozieren diese Dinge bis bin zurn Aufbegehren, nicht je
doch dergestalt, sich den Ideen des Regisseurs zu widersetzen, um ibn 
schlechthin auszustechen - was sich schwerlich verwirklichen wird, 
wenn der Regisseur eisem ist. Sie provozieren eine Anschauung, die 
sogar unsere eigene Vorstellungskraft zu sprengen vermag in der Ver
gegenwiirtigung von Grausarnkeit. 

Daslnterview .fiihrte Piotr Rudzki. Au.s dem Polnischen von Justyna Substych. 
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E.S.: Eine gemeinsame Eigenheit all dieser Frauen ist, dass sie kamp· 
fen und versuchen, die Welt zu marupulieren, doch stets griinden ihre 
Handlungen in irgendeiner Art und Weise auf immensem Schmerz 
und Grauen. Jemand tut ihr zuerst Unrecht und setzt alle erdenklichen 
Mechanismen in Gang, dass es die Frau leiden machŁ Es ist bekannt, 
dass sich hinter Aggression ein Schmerz verbirgŁ Diese Figuren sind 
auf irgendeine Art und Weise immer aggressiv, fałuig, kompromiss
los. 

Verhalt es sich mit diesen Frauen noch so, dass sie kalt, berechnend 
und verniinftig herangehen, werden sie ab einem gewissen Punkt je
doch immer ergriff en von irgendeinem Feuer. Besonders gut gefallen 
mir die Szenen, in denen meine Protagonistin manipuliert, herurnirrt, 
Niederlagen erleidet, von der Hoffnung zehrt, verliert oder gewinnt. 
Denn diese Szenen sind mir vertraut. Ich vermute, unseren Zuschau
ern auch. 

P.R.: In diesem Kontext liegt es nahe, nach dem Verhaltnis Tamo
ras zu Titus zu fragen, danach, was sie antreibt: Die Niederlage 
der Goten, die Racbe fiir den Tod ihres Sohnes Alarbus, oder viel
leicht das erotische Debakel, dass dieses Idealbild eines Kriegers 
nicht ihrem sexuellen Reiz erlegen ist? Wer ist am starksten ge
troffen: Die Konigin, die Mutter oder die Frau? 

E.S.: Tamora verliert den Sohn, weil Titus es so geboten hat. So ist es 
das harte Gesetz des Krieges. Jah ereilt Tamora ein Augenblick des 
unermesslichen Grauens - dem AuJ!ersten, was sich im Leben eines 
Menschen zuzutragen vermag: Das Grauen des Verlustes eines Kindes, 
urn alsbald heimgesucht zu werden von unerbittlicher Einsamkeit. 
Als Frau geboren zu werden, ist manchmal ein Pluch. Als Frau zur fal
schen Zeit geboren zu werden. Bedeutungslos wie abgescbieden, ganz 
besonders in Zeiten des Krieges. Das Ringen urn Macht entzweit Fami
lien, scheidet Liebhaber. Die Frau wird verwandelt in eine Maschine, 
um fur Vergnilgen und Fortpflanzung zu sorg en. 
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Der groftte Beweis dessen, welch eine Veranderung Tamora erfahren 
hat, ist ihre schlussendlicbe Geste dem neugeborenen Kind gegen
ilber, welches sie mit ihrem Geliebten Aaron hat. Wir sehen sie im vol
ligen Gegensatz zu der Verzweiflung vom Anfang des Stiickes, als sie 
Alarbus verloren hat. Mit Blick auf den Bri.ickenschlag zwischen diesen 
beiden Begebenheiten ist Tamora in erster Linie eine Mutter, die aber 
an Macht gewinnt. Keine Vorzeigemutter. Wir beobachten das Schick
sal einer Mutter, die sich racht fur den Schmerz, den sie Titus wegen 
erlitten hat. Welcher die Blutsbande durchtrennt haŁ Etwas, was im 
Leben eines Menschen das Essentiellste, das Kraftvollste ist. Was eine 
ungeheuerliche Vergeltung, eine Wandlung der Personlich.keit, der 
Identitat zu entfesseln verrnag. Ohnebin stellt Identitat eine Problem 
dar in fur denMenschen derart rauen Zeiten, wie dem Krieg. 

Tamora wirkt jenseits der Politik, fuhrt eine Privatfehde der eigenen 
Leidenschaften, sie erteilt Befehle. Sie respektiert keinerlei Prinzipien 
des Fair Plays, mit der Entschlossenheit eines Selbstmorders. 

P.R.: Wie arbeitet es sich, wenn die Sprache des Partners eine 
Hiirdeist? 

E.S.: Die Arbeit mit Deutschen ist interessant, zumal wir wahrend 
der Proben in Dresden bei ihnen zu Gast waren. Hierzulande sind sie 
unsere Gaste, dementsprecbend es stets eine Arbeit mit Gasten ist. 
Und dem Gast gewahrt man bekanntlich Vortritt und pflegt einen zu
vorkommenden Umgang, unter Wahrung aller Hoflichkeit sowie der 
Grundsatze guter Erziehung. Dies gebietet die Gastfreundschaft. Und 
auf der Biihne muss man sich indes streiten, pri.igeln, jemanden ein 
Stiick Ohr abbeiften. 

P.R.: Unlangst auf der Biihne, in Situationen und Gesprachen 
sind Erwiderungen wohl eher physiscber ais, sagen wir, intellek
tueller Art. Mehr der Korper, so małe ich mir aus, geht auf Ton
fall, Tempo und Rhythm us des Gesprochenen ein, auf Mimik und 
Gestik. Erfolgen die Reaktionen insbesondere jetzt in der Zeit des 
Vorstellungsbetriebes &eier weg, ohne einen „intellektuellen 
Filter"? 
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Mutter, Konigin, Geliebte 
Ein Gesprach mit Ewa Skibinska 
von Piotr Rudzki 

Piotr Rudzki: Deine Tamora ist die kompromisslose, stolze, un
erbittliche Konigin der Goten, die sich jedoch ais Frau zugleich 
ihrer erotischen Attraktivitat bewusst ist und ihren Liebhaber in 
romische Gefangenschaft zieht. 

Ewa Skibinska: Wieder eirunal eine meiner Rollen, die sich am Ki:ir
perlichen orientiert. kh bekomme eine ordentliche Abreibung, behal
te aber fur mich, warum ... Doch ich denke, es zahlt sich aus, dass ich 
privat laufe und trainiere, ich brauche einiges an Kraft und eine eiser
ne Gesundheit fur diese Rolle. 

Natiirlich ist es, wie bei William Shakespeare gewohnt, aujkrst ansta
chelnd, die literarische Klasse, der Text, derart verwobene Intrigen, 
die Schicksalswege, die Ecken und Kan ten, die Finessen der Ereignis
se. Denn bei der Analyse der Handlungsmotive meiner Heldin komme 
ich zu dem Schlufo, dass diese im Hinblick auf das Weltgeschehen nach 
wie vor von Aktualitat sind. „Auge urn Auge, Zahn urn Zahn- das mo
ralisch Makellose" - irgendwo las ich diesen Aphorismus kurz vor dem 
Beginn der Arbeiten am Titus Andronicus. Das scheint es mir sehr gut 
auf den Punkt zu treff en. 

P.R.: In Deiner Theaterlaufbahn nimmt Tamora die vierte bedeu
tende Shakespeare'sche Rolle ein: Von der Portia aus Der Kauf
mann von Venedig unter der Regie von Tadeusz Minc im Jahre 
1989, iiber die Gertrude aus Hamlet im jahre 2008 und die Titania 
aus dem Sommernachtstraum im Jahr 2010 - beide Vorstellungen 
unter der Regie von Monika Pecikiewicz. Haben sie etwas ge
meinsam? 
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bringt sie zu Titus und dessen jilngstem Sohn Lucius. Aaron kommt, 
und behauptet, Saturninus wtirde Titus verhafteten Sohn aus dem 
Gefagnis lassen, weJUl Titus sich dafiir seine Hand abschneidet. Titus 
scbneidet sich seine Hand ab, und gibt sie Aaron. Aaron kehrt mit dem 
abgeschlagenen Kopf von Titus Sobn zurtick. Titus schickt seinen letz
ten verbliebenen Sohn Lucius zu den Goten, urn dort ein Heer gegen 
Satuminus aufzustellen. Durch Ovids Buch Die Metamorphosen und 
die darin erzahlte Geschichte der Philomele verstehen Marcus und 
Titus, dass Chiron und Demetrius Lavi.nia vergewaltigt und versttim
melt haben. 

Eine Am.me bringt Chiron, Demetrius und Aaron das neugeborene 
Kind Tamoras. Es ist Aarons Kind, und sie fordert ibn auf, es zu toten. 
Aaron totet die Am.me, und flieht mit seinem Kind zu den Goten Sa
tuminus erfahrt, dass die Goten unter der Fi.ihrung von Lucius, Titus 
Sohn, auf Rom zumarschieren. Tamora entwickelt einen Plan, wie sie 
Verhandlungen mit Lucius und Titus aufnehmen koIUlen. Lucius wird 
der gefangene Aaron und dessen Kind gebracht. Als Gegenleistung, 
dass Lucius verspricht, Aarons K.ind zu schonen, enthiillt ihm Aaron, 
was geschehen ist. Tamora spielt Titus vor, sie sei die Rachegottin, 
mit ihren Sohnen in der Rolle von „Raub" und ,,Mord". Als GOttin ver
spricht sie ihm, an allen seinen Feinden Rac he zu nehmen, wenn Titus 
dafur seinen Sohn Lucius zu einem Treff en mit Kaiser Saturninus in 
sein Haus bittet. Titus verspricht es. Nachdem Tamora gegangen ist, 
tOtet er ihre Sohne Chiron und Demetrius. 

Satuminus, Tamora, Lucius und Marcus kom.men zu Titus, urn wah
rend eines Essens zu verhandeln. Titus totet Lavinia. Dann eroffnet 
Titus, er habe auch Chiron und Demetrius getotet und aus Tamoras 
Sohnen die Pastete bereitet, die Tamora gerade gegessen habe. Darauf 
totet Titus Tamora. Saturninus totet Titus. Lucius totet Saturninus. 
Aaron wird hereingebracht, urn die Verbrecben von Tamora und de
ren Sohnen zu bezeugen. Lucius, Titus Sohn, wird der neue Kaiser von 
Rom. 

0.G./P.R. 
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Die hochst jammervolle romische Tragodie 
von Titus Andronicus 

Bassianus und Saturninus, die Sohne des verstorbenen Kaisers, strei
ten urn dessen Nachfolge. Der Tribun Marcus, Bruder von Titus An
dronicus, kiindigt Titus an. Der romische General Titus hat den Krieg 
gegen die Goten gewonnen, und kehrt nun mit seinen Sohnen und 
Sklaven zuriick. Als Teil des Triumphzuges werden seine gefallenen 
Sohne bestattet. Alarbus, Sohn der Gotenkonigin Tamara, wird als 
Brandopfer getotet. Tribun Marcus erklart, die Romer wiinschten, Ti
tus solle sich zur Kaiserwahl stellen. Titus weist den Anspruch auf den 
Thron zuriick, und verhilft Saturninus zur Kaiserkrone. Der neue Kai 
ser Saturninus wahlt Lavinia, die einzige Tochter Titus zur Frau und 
Kaiserin. Bassianus verlangt Lavinia fiir sich, da sie sich verlobt ha ben. 
Titus Sohne treten fiir Bassianus und Lavinia ein. Im Streit erschlagt 
Titus einen seiner Sohne. Saturninus gibt Lavinia fiir Bassianus frei, 
und wahlt Tamora, Konigin der Goten zur Frau. Saturninus ladt alle 
zur Doppelhochzeit in den Palast ein. 

Tamora, nun Kaiserin von Rom, plant - gemeinsam mit ib.rem Lieb
haber und Sklaven Aaron - ib.re Rache an Titus fiir die Totung ihres 
altesten Sohnes. Nach einem Streit - zwischen Bassianus und Lavinia 
einerseits, sowie Tamara andererseits - tOten Demetrius und Chiron, 
Tamoras Sohne, Bassianus, den Bruder des Kaisers. Sie vergewaltigen 
Lavinia, Titus Tochter. Einer von Titus Sohnen findet Bassianus Lei
che, und wird von Kaiser Saturninus als Morder verdachtigt. Ein Brief 
und ein Beutel Gold, die Tamara und Aaron zuvor versteckt haben, 
scheinen die Schuld von Titus Sohn zu beweisen. Er wird ins Gefagnis 
gewońen. 

Marcus entdeckt die vergewaltigte Lavinia. Ihr sind die Hande abge
schnitten, und ib.re Zunge ist herausgerissen worden. Derart verstfun
melt, kann sie i.iber ib.re Vergewaltiger keine Auskunft geben. Marcus 
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158 OWIDIU Z: METAMORFOZY 

był to uczynił, zanim zbezcześciłeś swoje śluby. Przynajmniej 
w cieniu pierwsza zbrodnia by została. Lecz jeśli są 

bogowie, jeśli patrzą na nas z góry, jeśli nie wszystko zginie 
m razem ze mną, kiedyś dosięgnie cię kara. Sama, wstyd 

odłożywszy, opowiem twe czyny. Jeśli los pozwoli pójdę do 
ludzi, jeśli w lesie pozostanę, las napełnię wą skargą, 
wzruszę świadome skały. Usłyszy niebo i bóg, jeżeli je t na 
niebie. 

Na to gniew wzbiera w tyranie i lęk nie mniejszy od 
gniewu. Jednym i drugim zdjęty wydobywa miecz z pochwy, 
który miał u pa a, chwyta dziewczynę za włosy, ręce do tyłu 
wyłamuje i związuje na plecach. Filomela podaje szyję, 

w mieczu widzi jedyną nadzieję swojej 'mierci. Ale je zcze 
m przeklina, j zcze wzywa ojca, mówić usiłuje, gdy on język jej 

chwyta w kleszcze i obcina mieczem. 
Obrzynek języka drga, on sam Jeży na czarnej ziemi 

560 i jeszcze drgając jakby coś szepce. Jak ogon węża odcięty 
skacze i choć obumiera, podąża za swą panią. 

Po tej zbrodni, czy to podobna? jeszcze okaleczonym 
ciałem żądzę swoją syci po wielekroć. 

Dopuściwszy ię tego, ma czelna 'ć wrócić do Prokne. 
m Ujrzawszy męża, ta pyta o iostrę, on zaś z udaną żałością 

opowiada o sio try pogrzebie. Uwierzyła łzom Prokne. 
Natychmiast zdejmuje z ramion szaty przetykane złotem 
i okrywa się czernią. Wznosi na pamiątkę pustą mogiłę, 

"° ofiary błagalne składa okłamanymi dłońmi i opłakuje siostrę, 
choć nie tak, jak płakać należało. 

Już bóg dwanaście znaków roku ominął na niebie. a cóż 
się dzieje z Filomelą? Straż broni zamknięcia, grube mury 
wokoło komory wzbraniają przejścia. Usta oniemiałe nie 
opowiedzą Lego, co się stało. Lecz wielka rozpacz zmusza do 

575 myślenia, a trudne położenie rodzi przebiegłość. Pro te 
płótno zawiesza na kro nach i purpurowe znaki wplata 

Owidiusz: Metamorfozy. l oersetzung Anna Kamienska (1986) 
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Titus And.ronicus 
Romische Tragedie von William Shakespeare 
Deutsch von Wolf von Baudissin 
Polnisch von Maciej Slomczynski 
Unter der Verwendung von Heiner Milllers „Anatomie Titus Fall of 
Rome: ein Shakespearekom.mentar" 

Polnisch von Monika Muskała 

Titus Andronicus, ein romischer Adliger, 
General im Gotenf eldzug Wolfgang Michałek 
Tamora, Konigin der Goten Ewa Skibinska 
Marcus Andronicus, Volkstribun 
und Bruder des Titus Torsten Ranft 
Aaron, ein Mohr, Geliebter der Tarnora Wojciech Ziemianski 
Lavinia, Tochter des Titus Andronicus Paulina Chapko 
Demetrius, Sohn der Tamora Michał Majnicz 
Chiron, Sohn der Tamora Marcin Pempus 
Saturninus, Sohn des verstorbenen Kaisers von Rom und spater selbst 
Kaiser / Eine Am.me Stefko Hanushevsky 
Bassianus, Bruder des Saturnin/ Aemilius, 
ein romischer Adliger Matthias Luckey 
Qµintus /Marti us/ Mutius, Sohne Titus' Sascha GOpel 
Lucius, Sohn des Titus Andronicus Robert Holler 
Alarbus Sohn der Tamora Michał Mrozek 

Regie, Musik: Jan Klata 
Biihne: Justyna Łagowska-Klata 
Kosttim: Justyna Lagowska-Klata, Mateusz Stepniak 
Choreographie: Macko Prusak 
Licht: Justyna Łagowska-Klata, Bjom Gerom 
Untertitel: Agnieszka Fietz (Text), Lorenz Schuster (Projektion) 
Dramaturgie: Ole Georg Graf, Piotr Rudzki 
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