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Nieobecny? - tak Krystyna Duniec zatytułowała swój raport o recepcji twórczości 
Heinera MOiiera w Polsce 1 , poddając w wątpliwość opinię jakoby niemiecki dramaturg był 
niewystawiany na naszych scenach i przemilczany w polskiej krytyce czy teatrologii. 
Owszem - powiedzieć o twórcy Kwartetu .nieobecny", to skłamać, ale powiedzieć 
.znany", to pokusić się o zbyt ryzykowną tezę . 

Czy można uznać za znaną twórczość autora, z którego dorobku kilkudziesięciu 
tekstów dla teatru polski widz mógł obejrzeć zaledwie pięć? I to pod warunkiem, że był 
zainteresowany scenami niezależnymi, bo to właśnie one przede wszystkim wystawiały 
sztuki MOiiera. 

Obecny, ale mało znany; krążący po orbicie polskiej sztuki przekładu, krytyki i 
teatrologii, ale rzadko grany; przybliżony, ale szeroko nie komentowany. Chyba tak 
najtrafniej można by scharakteryzować niejasne miejsce, jakie Heiner Muller zajmuje w 
polskim życiu teatralnym. Realizacja Cementu w reżyserii Wojtka Klemma we 
Wrocławskiem Teatrze Współczesnym jest zatem skromną próbą zmiany tego stanu 
rzeczy. 

We wspomnianym szkicu, Krystyna Duniec, zastanawiając się nad niechęcią 
wybitnych twórców polskiego teatru lat 90. do pisarstwa autora Cementu zauważyła, że 
.w czasie, który zachłystywał się właśnie kapitalizmem, ( ... ) socjalistyczne dylematy 
Mullera musiały być obojętne"2 . Bezpośrednie przypisanie światopoglądowych intuicji 
niemieckiego pisarza do lewicowej tradycji krytycznej jest, jak sądzę, próbą 
zrównoważenia interpretacji, w której Heiner Muller jawił się nade wszystko jako oponent 
Bertolta Brechta, i który, rozwijając .epicką" wizję teatru niemieckiego klasyka 
zaangażowania, miał ukazywać jej jednostronność, uproszczenia, tendencyjność oraz 
manipulacyjne praktyki. Heiner Muller nigdy nie odszedł od lewicowego oglądu świata . 
Nigdy również nie opuścił NRD pomimo niezgody na praktyki komunistycznego państwa . 
Jak zatem pogodzić postmodernistyczną koncepcję rozbicia tekstu dramatycznego oraz 
teatralnej iluzji, dekonstrukcję i relatywizację sensów spektaklu z jednoznaczną, jasno 
zdefiniowaną postawą lewicową? 

Odpowiedź na to pytania wymaga przywołania znaczenia słowa .ideologia". Wbrew 
potocznemu rozumieniu tego terminu, .ideologia" nie jest pragmatyczną realizacją 
któregoś z istniejących światopoglądów, lecz dominującym sposobem analizy i oceny 
rzeczywistości oraz zespołem instytucjonalnych praktyk sposób ten legitymizujących i 
wspierających . Ideologia zatem jest zmienna, przygodna i w danym okresie zawsze 
jedna. Jeśli za istotę myślenia lewicowego przyjmiemy walkę przeciw tak rozumianej 
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ideologii, wówczas zauważymy, że postawa Mullera charakteryzowała się krytycznym 
spojrzeniem na każdy objaw kostnienia dominującego oglądu świata, który groził 
wykluczeniem i represjami wobec tych, którzy go nie podzielają, czego sam twórca 
Cementu doświadczał. Muller był socjalistą podważającym w swojej twórczości 
ideologię, która w danym momencie zawłaszczała wyobraźnię społeczną wspierana 
instytucjami państwa. Bezpośrednią ekspresją takiej postawy jest fragment noty 
odautorskiej, jaką twórca dołączył do sztuki Mauzer, uchodzącej za radykalnie 
postdramatyczną: .Zaznaczony schemat podziału tekstu może ulec zmianie, rodzaj i 
zakres wariacji to polityczna decyzja, którą trzeba podejmować za każdym razem"3• 

Komentując ten fragment, Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera słusznie zauważają, 
że w przypadku realizacji własnych sztuk Muller nakazuje przenieść sens ze „świata 
przedstawionego" (wewnętrznego znaczenia utworu), na .płaszczyznę („.) świata 
przedstawiającego" (kontekst społeczny, ideologię obowiązującą w momencie realizacji 
danego dramatu)'. I to jest bodaj najoryginalniejszy wkład niemieckiego pisarza do idei 
teatru zaangażowanego. Afabularna, otwarta forma jego sztuk daje możliwość 
aktualizacji, dostosowania krytycznego wydźwięku tekstu do zmiennej sytuacji 
społecznej , przygodnych rozwiązań ustrojowych, kolejnych ideologii. Tym samym 
dramaty Heinera Mullera są jednocześnie interwencyjne, .jednorazowe", powstałe w 
konkretnym czasie, dyskutujące konkretne zjawiska społeczne oraz uniwersalne -
mogące podlegać przekształceniom, aktualizacjom, nie wytracając krytycznego impetu. 

3 Sięgając zatem po Cement, sztukę powstałą na przełomie lat 1972n3, musieliśmy 
zadać sobie pytanie: jak dziś wygląda dominujący sposób analizy i oceny 
rzeczywistości? Kto jest jej depozytariuszem? Jakie postawy ją legitymizują oraz jakie 
praktyki podtrzymują jej trwanie? 

Gleb Czumałow, główny bohater Cementu, powraca z rewolucyjnej zawieruchy do 
rodzinnego miasta. Cementowania, w której pracował nie działa, jest zagrodą dla kóz i 
świń. Społeczność jest w rozsypce. Ludzie nie mają pracy, są głodni. Tymczasem 
biurokracja rozrasta się do monstrualnych rozmiarów, by (zamiast działać na rzecz 
polepszenia bytu) walczyć przeciw .anarchii, korupcji, sabotażowi". Socjalne obietnice, 
pod których sztandarami rewolucja występowała zamieniają się w wojnę kulturową. 

Tekst Mullera znakomicie obrazuje, w jaki sposób za pomocą rewolucyjnej retoryki 
elity władzy przemycają osobistą zemstę, walkę przeciw ideowym wrogom, a zarazem 
nie zmieniają w żaden sposób sytuacji bytowej swoich obywateli. Ich frustrację z 
powodu złego życia karmią mięsem ofiarnych kozlów, zamiast realną przebudową 
społecznej konstrukcji. To sztuka o fałszu rewolucji, która nie spełnia własnych obietnic. 

Dziś słowo .rewolucja" jest na ustach konserwatystów. Wciąż trwająca „rewolucja 
moralna", będąca refleksem przełomu prawicowego całej zachodniej demokracji, 
wprowadziła radykalne praktyki i wartości do życia naszej wspólnoty. To one dzisiaj 
stanowią ideologię. 

Heiner Muller, poeta krytyczny, zanurzony w społecznej aktualności, który w imię 
dyskursu lewicowego uczula nas na każdą dominującą narrację, podaje nam w 
Cemencie narzędzia, z pomocą których potrafimy ją rozmontować. 

Igor Stokfiszewski 
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Aktualność i surrealizm 

Rozmowa z Thomasem lrmerem 

Igor Stokfiszewski: Cement Heinera Mi.illera, sztuka powstała na 
początku lat 70-tych minionego wieku, jest parafrazą powieści 
radzieckiego pisarza Fiodora Gładkowa pod tym samym tytułem, 
opublikowanej w 1925 roku i uchodzącej za pierwowzór tzw. powieści 
produkcyjnej. Gładkow opisuje historię Gleba Czuma/owa, który po 
powrocie z rewolucji i wojny w 1921 roku zastaje swoje miasto w ruinie; 
fabryka cementu, w której kiedyś pracował nie działa, ludzie są bezrobo· 
tnl i głodni. Czumałow postanawia uruchomić cementownię I tym samym 
doprowadzić miejscową społeczność do rozkwitu. Cement w wizji 
Gładkowa był symbolem spajania ludzi pod sztandarem wspólnej pracy 
dla ogólnego dobra. Dlaczego Mi.ilier zdecydował się napisać sztukę, 
będącą parafrazą tej powieści? 

Thomas lrmer: Cement jest ostatnią sztuką Mullera osadzoną w tematyce 
produkcyjnej. w której fabryka, zakład pracy, jest centralnym motywem i 
zarazem metaforą. Wcześniej uczyni/tak w sztukach Der LohndrOcker( 1958) i 
Der Bau (1964 ), zajmujących się sprzecznymi interesami świata pracy. Kiedy 
Muller pisał Cement jego rozczarowanie socjalizmem było już tak duże, że w 
historii opisanej przez Gładkowa zainteresowała go przede wszystki 
destrukcja świata i samozagłada człowieka. Ponadto Muller był zafascyno
wany brutalnością języka pierwszej wersji powieści (została później ziago
dzona pod presją władz sowieckich) i to ona stała się podstawąjego adaptacji. 
Wiemy również, że Muller miał wątpliwości, co do Cementu, miał poczucie, że 
napisał tę sztukę zbyt późno, że jej historyczny kontekst nie jest już tak ważny. 
Stąd też pojawił się problem jak ją wystawiać. To był w ogóle problem 
inscenizacji tego typu tekstów. Czy powinny odtwarzać cały ten rewolucyjny 
folklor - mundury, czerwone gwiazdy, karabiny, etc.? Z perspektywy czasu 
wiemy, że to zupełnie niepotrzebne. 

Mimo wątpliwości MOiiera wystawienie Cementu było dla niego ważnym 
wydarzeniem ... 

Tak. Prapremiera odbyła się w Berlinie Wschodnim w 1973 roku. Sztuka 
została wyreżyserowana w Berliner Ensemble przez Ruth Berghaus, która 
później stała się czołową reżyserką postmodernistyczną. Było to bardzo 
ważne wydarzenie dla Mullera, ponieważ była to pierwsza po 12 latach 
przerwy inscenizacja jego sztuki. Jego wcześniejszy dramat o kolektywizacji 
wsi- Die Umsiedlerin (1961)-został celowo zaatakowany za nieprawomyśl-



ność politycznią. co pozwoliło władzom NRD na ponad dekadę wykluczyć 
MOiiera z teatralnego i literackiego obiegu. Premiera Cementu postrzegana 
była jako rehabilitacja zakazanego dotąd pisarza, który zresztą zaczął 
zyskiwać międzynarodowy rozgłos ; zwiększyło się zainteresowanię jego 
twórczością w Europie Zachodniej ; zaczął wyjeżdżać do Ameryki. Zmieniała 
się też wtedy poetyka jego tekstów. Zapowiedzią tej zmiany jest właśnie 
Cement, w którym znajdziemy nadrealny styl , jaki wkrótce stanie się 
wizytówką tekstów MOiiera. 

Skoro mowa o nadrealnym stylu. Do realizacji Cementu we Wrocławskim 
Teatrze Współczesnym ostatecznie przekonało nas poetyckie napięcie 
języka tej sztuki. Ten tekst o rewolucji, w którym pojawiają się mitologi
czne postaci - Odys, Prometeusz, Medea - napisany jest intensywnym, 
gęstym wierszem. Skąd pomysł Miillera, by połączyć problematykę 
społecznązwymiarem lirycznym i mitologicznym? 

To charakterystyczny zabieg sztuki nowoczesnej , której MOiier był znawcą. 
Pamiętajmy choćby o Ulissesie Joyce'a, w kórym terażniejszość wpisana jest 
w strukturę mitologiczną. a czas i historia układają się niejako warstwowo. 
MOiier zawsze parafrazuje mity, dokonując w nich subtelnych przesunięć. 
Weżmy Heraklesa. W kontekście społecznym , w którym Cement powstawał, 
Herakles był postrzegany jako bohater pracy i wojownik, człowiek, który 
porusza historię, pomaga jej się toczyć. W wersji MOiiera, którą odnajdziemy 
w Cemencie, w jednym z najmocniejszych obrazów, jakie w ogóle stworzył, 
Herakles gubi się w lesie, do którego idzie w poszukiwaniu Hydry i przekonuje 
się , że las, że całe otoczenie jest jego wrogiem. Takie spojrzenie byłoby 
niemożliwe, gdyby MOiier wiernie trzymał się historycznej interpretacji takiego 
materiału, jak powieść Gładkowa . Co ciekawe, MOiier napisał monolog 
Herakles 2 w jedną noc, przerywając tym samym długotrwałą niemoc twórczą 
związaną z powstawaniem Cementu. A zatem ów .mitologiczny wybuch" był 
również koniecznym warunkiem do dalszego pisania tej sztuki. 

Czy krytyka wschodnioniemiecka rozpoznała te subtelne przesunięcia 
w micie, o których Pan wspomniał? 

Krytycy wschodnioniemieccy docenili co prawda jakość samego tekstu , ale 
nie zrozumieli głębi tego utworu. Byli przekonani, że MOiier napisał 
.prawomyślną" sztukę o rewolucji w Rosji i jej następstwach . Nie zauważyli 
natomiast wątpliwości i ważnych pytań zawartych w jego dramacie. 

A jak na Cement zareagowała krytyka w Niemczech Zachodnich? 

Na Zachodzie reakcje bywały różne. Jedni krytycy twierdzili, że to czerwona 
propaganda i w całości sztukę odrzucali. Natomiast lewicowi Intelektualiści 
przychylni Mullerowi rozpoznali w Cemencie krytyczne spojrzenie na sytuację 
post-rewolucyjną. Po upadku rewolty 1968 roku, w którą byli zaangażowani , z 

łatwością odnajdowali w Cemencie analogie do własnej sytuacji i własnych 
problemów. 

Ajak dzisiaj czyta Pan tę sztukę? 

Wydaje się , że dzisiaj najbardziej interesujący jest temat prywatnych, 
intymnych, międzyludzkich relacji po doświadczeniach wielkich zmian 
społecznych, z jakimi mieliśmy do czynienia w minionych dekadach. Bylem 
ostatnio w Petersburgu i przeczytałem w gazecie, że tamtejsze fabryki 
cementu należały do niemieckiego bilionera, który popełnił samobójstwo w 
związku ze stratami, jakie poniósł z powodu kryzysu gospodarczego (Adolf 
Merckle popełnił samobójstwo 05.01 .09] . Ta informacja raz jeszcze rozbudzi
ła we mnie poczucie aktualności, a zarazem surrealności tej sztuki. 

rozmawiał Igor Stokfiszewski 

Thomes lrmer- krytyk teatralny. wylcladowca Freie Universitat w Berlinie. znawca 
twórczości Hefnera Miil/ere. Stale współpracuje z pismami: • Theater heute", „ Theater 
der Zeit" (Niemcy), ,Didaskalie"(Polska), .Maske" (Słowenia). „Shakespeare" 
(Norwegia). Ostatnio opublikował książki o Franku Castorfie. teatrze Wschodnich 
Niemiec. Luku Perceva/u. Aktualnie przygotowu1e monografię poświęconą twórczości 
Dimitra Gotscheffa. 
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1:1§!.ł§HM!tM (1929-1995)- dramatopisarz, poeta, prozaik, eseista 
i reżyser teatralny. Najważniejszy po Bertolcie Brechcie dwudziesto
wieczny niemiecki twórca tekstów scenicznych. Urodził się 9 stycznia 
1929 roku w Eppendori, w Saksonii. Krótko po wojnie trwale związał 
się z ruchem socjalistycznym. Dorosłe życie spędził w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, której - mimo licznych okazji i sporów z 
władzami - nigdy nie opuścił, i w której doczekał zjednoczenia 
Niemiec. Pracował jako urzędnik administracyjny, bibliotekarz, 
podejmował się zadań dziennikarskich. W latach 1954-1955 był 
redaktorem magazynu kulturalnego .Junga Kunst". W roku 1957 
odnalazł swoje pisarskie powołanie i na zawsze związał się z teatrem. 
Pracował m.in. w Maxim Gorki Theater, Volksbuhne oraz Berliner 
Ensemble, scenie założonej przez Bertolta Brechta, z którym w 
krytycznym dialogu pozostawał w czasie całej twórczej aktywności. 
Zmarł 30 grudnia 1995 roku w Berlinie i został pochowany na 
cmentarzu Dorotheenstadt, na którym spoczywają również szczątki 
Brechta. 

Mi.iller, uznawany za jednego z czołowych twórców postdrama
tycznych, stworzył wyjątkową formulę otwartego tekstu z przeznacze
niem na scenę, będącego zarazem przepisaniem innego dramatu. 
Najczęściej przywoływane są jego parafrazy Williama Shakespeare'a 
(Makbet, HamletMaszyna, Anatomia Tytusa), Bertolta Brechta 
(Fi/oktet, Horacjusz, Mauzer) oraz twórców starożytnych, takich jak 
Ajschylos (Prometeusz). Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują 
dramaty poświęcone zagadnieniom rewolucji (Misja oraz Cement), 
teksty, stanowiące rozważania o samym tworzywie teatralnym (Opis 
obrazu) oraz dramaty podejmujące problematykę niemieckiej historii i 
tożsamości (cykl Germania). Jako reżyser Heiner Mi.iller skupił się na 
realizacjach własnych tekstów, które - począwszy od 1980 roku -
zaczął wystawiać głównie w Berlinie. Zakończy/ swoją reżyserską 
karierę, realizując na krótko przed śmiercią Karierę Arturo Ui Bertolta 
Brechta z wielką rolą tytułową Martina Wuttke. 

Heiner Mi.iller jako artysta zaangażowany społecznie w całej swojej 
twórczości kładł szczególny nacisk na badanie politycznych warunków 
kształtowania się życia jednostek oraz konsekwencji ich etycznych 
wyborów. Był wnikliwym badaczem ideologii, który wyzwolił materię 
teatru społecznego spod dominanty fabularnej i otworzył ją na 
awangardowy eksperyment otwartej formy, wielogatunkowość i 
intertekstualność, pozostając zawsze wierny lewicowej myśli 
krytycznej. 




