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•• .- .~ . . · :r, : . ~: ~ Zapewne jest kilka takich tekstów Heinera Mi.illera, które można 

., • • • · · · · ~· . 1 • ..... : • zrozumieć, rezygnując z identyfikacji z pozycją autora i z odniesień 
. lf' ' „'-! '„ ·' " . ·· ;.• ' . :.\' I do jego doświadczenia historycznego. Jednak zdecydowanie nie nale-

• . . : ~::; · . · -' -J ;,,'-: · ży do nich pięcioczęściowy cykl Szosa Wołokołamska, powstały w latach 
., - • 1 1984-1987. Retrospektywa w postaci ostro zarysowanych scen, rozgry-

Oł.
. o · .: . wających się w okresie od ataku faszystowskich Niemiec na Związek 

, . . - · .. ·· '-... ..., :" . . · Radziecki po sowiecką kolonizację wschodniej części Niemiec, otwie-
. . · ·• ·' ~- •· ra przestrzeń niezbędną do podjęcia „próby tragedii proletariackiej 
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„ .•. „~ • • .. ~,., .„. jako dramaturg egzystencjalnej miniatury. Już z tego powodu można 
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. ··"'- ' :. -.. · . · · · · · .. -;'. .-'· ~„„ ~~ dlaczego klęska historii musi być taka brutalna, i skłaniać się ku rozu- · · 

· L L L L L~ L L L L L L~ ~ H~ L L~iL /~„~ ~~ ,L~ ~ ~~~- ' · · · ·' mieniu tragiczności z tego jednego jedynego punktu widzenia. 
• ,,,,,,,,,,,,,._,,,;,,,,,,,,_(:.'-.''~'''~~' :" .. ' ': '» '. : , Pierwsza część z roku 1984, takjak i druga zawierająca wątki bez-. . A o o R o··o A" „ ' < .„.. pośrednio przeniesione z powieści wojennej Aleksandra Beka Szosa 
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·. · . :·. . . •.· ·:.· ". . ... . _-- - ~. - .~. '.".~,.„ . -~· · ··,·: ·-, -.' . Wołokołamska, to według słów Mi.illera„stary plan'; z punktem ci)żko-
- - _ .. _, __ ści w postaci sowieckich czołgów toczących się w stronę Europy „rod-

kowej. Jeszcze przed Mi.illerem, w roku 1972, adaptacji powieści Beka 
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• go wieku. Zwycięstwo nad faszyzmem oznaczało na wschód od Łaby 

,#, ·,·, !'. 
;.„ 

i Dunaju sowiecką kolonizację, a wielkie parady militarne organizowa
ne z okazji 1 maja i świąt narodowych we wszystkich dyktaturach ciągle 
przypominały ową drogę pokonaną przez radzieckie czołgi. Symbolem 
stał się sam czołg, nie tylko z powodu wielkich bitw pancernych, ale 
jako narzędzie dławienia powstań. Najpóźniej w 1968 roku w Pradze 
zaczęto postrzegać radziecki czołg jako złowróżbny omen kontynuacji 
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drugiej wojny światowej. ~lad czołgów jako temat MOiiera. Skąd pocho
dzi - dokąd prowadzi? 

Części cyklu Szosa Wołokołamska nie opowiadają historii w spo
sób ciągły, ale są powiązane strukturalnie przez podobną konstelację 
postaci oraz treściowo przez powracające motywy. Centrum każdej 
z pięciu części stanowi sytuacja pojedynku, przy czym antagoniści, 
mimo że przynależą do różnych historycznych kontekstów, są z sobą 
niejako związani. Na ruch w historycznej czasoprzestrzeni - od 1941 
do 1968, z Moskwy do Berlina - nakładają się wariacje zasadniczego 
konfliktu: od wewnętrznych starć w najwyższych strukturach armii 
radzieckiej, przez pojedynek dwóch funkcjonariuszy enerdowskich 
w czasie powstania 17 czerwca 1953 roku, aż po konflikt ojca, działa
cza partyjnego, i jego adoptowanego syna, który ujawnia ślad czołgów 
odciśnięty na najbardziej prywatnej sferze, zniszczonej nieubłaganie. 
Na tym też polega strategia MOiierowskiego cyklu, aby nie tylko ukazać 
proces historyczny w wycinkach, ale i za każdym razem intensyfikować 
konflikt stanowiący strukturalne centrum. 
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Również czwarta część - Centaury - wkomponowana w tragedię 
jako satyryczny kontrapunkt, z jej sarkastycznym tematem państwa, 
gdzie służba bezpieczeństwa dla dobra państwa musi niekiedy udawać 
wroga państwa, jest wariacją tych pojedynków, przede wszystkim jako 
echo motywu pojawiającego się w pierwszej części, roztrząsającej jako 
problem prawny karę śmierci dla dezertera, jako że atak, w którym nie 
wziął udziału, był sfingowany dla celów ćwiczeniowych. Mówiąc nie
co abstrakcyjnie, antagoniści - dowódca i żołnierz, dyrektor i zastępca, 
ojciec i syn - stoją po tej samej stronie frontu dla obrony socjalizmu, 
jednak z zupełnie odmiennymi poglądami i oczekiwaniami od socjali
zmu lub komunizmu. W tym aspekcie MOiierowska koncepcja „tragedii 
w epoce kontrrewolucji" jak najbardziej ma sens. W trakcie pisania środ
kowych części cyklu: analizy przyczyn powstania z roku 1953 (temat 
tabu w NRD) i dość niezwykłej „saksońskiej baśni grozy Gregora Samsy" 
(jedno z wielu typowych dla MOiiera nawiązań do Kafki), rozpoczęły się 
reformy Gorbaczowa; z nimi MOiier wiązał konkretną nadzieję, że jego 
sztuka będzie mogła zostać napisana po raz kolejny.„To, co teraz dzieje 
się w Związku Radzieckim - oświadczył MOiier na międzynarodowym 
spotkaniu pisarzy w Berlinie w maju 1987 roku - to niesamowita zmia
na, renesans nadziei, która związana była z nazwiskami Lenina i Trockie
go, a udaremniona została przez Stalina". 

Jeszcze tego samego roku, podczas pracy nad zakończeniem pią
tej części Znajda, MOiier był znacznie bardziej sceptycznie nastawiony 
do owego renesansu nadziei za sprawą pieriestrojki i głasnosti. Władze 
NRD ostro się zdystansowały od tej ostatniej próby zmiany, a nieubła
gany opór wschodnioniemieckich działaczy partyjnych znalazł odbicie 
w ostatniej części cyklu. Czerpie ona bowiem nie tylko z opowiadania 
von Kleista pod tym samym tytułem, ale i z przeżyć konkretnych osób . 
Poeta i dramaturg Thomas Brasch, urodzony w roku 1945 w Anglii, 
dokąd emigrowali jego rodzice, niemieccy komuniści, wiele miał 

z tytułowego„znajdy'; zbuntowanego syna wysokiego działacza partyj
nego (on właśnie razem z Honeckerem założył komunistyczną organi
zację młodzieżową). Brasch, który jako czternastolatek został wysłany 
do szkoły kadetów (tak jak Kleist), rozpoczął później rebelię przeciw 
ojcom-funkcjonariuszom, nie tylko przez udział w zachodniej kultu
rze undergroundowej, ale i protest przeciw wejściu wojsk układu war
szawskiego do Pragi i zniszczeniu ówczesnej nadziei. Ojciec Brascha 
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zgodził się, by towarzysze zamknęli syna w więzieniu - w roku 1976 ~ 

Thomasowi, dla którego socjalizm oznaczał inne idee niż dla jego ojca, · <::·. · 
pozostał tylko wyjazd do Berlina Zachodniego. Aby się przekonać, 

w jakim stopniu postacie Kleista i Brascha sprawdzają się w typologicz
nej, ale i indywidualnej roli figury-nośnika konfliktu w zakończeniu Szo
sy Wołokołamskiej, Muller przeczytał swój tekst Dursowi Grunbeinowi, 
rozpoczynającemu właśnie karierę literacką jako liryk. Grunbein zdia
gnozował główny konflikt jako edypalny, a później, już po przełomie 
politycznym (Wende), stw i erdził, że konflikt ten w tej postaci nie jest 
wprawdzie aktualny, gdyż „ojcowie" zostali zmieceni przez historię, ale 
dla jego generacji przeobrazi się on w problem zupełnie innego rodza
ju. 

Istotnie Thomas Brasch, dla którego w czasie jego pobytu na Zacho
dzie brak ojca-antagonisty był mocno problematyczny, poszukiwał już 
nowych sytuacji pojedynkowych, niemających jednak niczego wspól
nego z poprzednimi krętymi ścieżkami wiodącymi co prawda po „tej 
samej stronie frontu'; ale INACZEJ. W ten sposób Szosa Wołokołamska 
znajduje swoje ujście w teraźniejszości, uważanej przez niektórych 
za zamkniętą wraz z przełomem w latach 1989-1990. 

Być może symboliczna Szosa Wołokołamska urwała się historycz
nie w chwili upadku muru berlińskiego, przynajmniej jeśli skojarzymy 
z nim upadek sowieckiego imperium. Ajednak w sceny sztuki wpisane 
jest coś, co dziś dotyczy nas bardziej niż kiedykolwiek. Jest to pytanie 
o ważność prawa w warunkach stanu wyjątkowego. W dwu pierwszych 
scenach jurystyczne i militarne prawo wojny zostaje przeciwstawione 
prawu moralnemu i pragmatycznemu; w trzeciej części (powstanie 
z 1953 roku) konflikt praw, reprezentowany przez antagonistów, pozo
staje nierozstrzygnięty w sytuacji niestabilnego jeszcze państwa z rysu
jącą się już dyktatorską wersją prawa; w czwartej scenie prawo ukaza
ne jest jeszcze jako realizacja bezprawnych roszczeń do posługiwania 
się prawem; w piątej części jako narzędzie w konflikcie politycznym, 
mającym miejsce poza ustalonym porządkiem prawnym - aresztowanie 
syna w celu wykluczenia go jako antagonisty odbywa się telefonicznie. 
Tylko w interpretacji ojca jest on dezerterem i zdrajcą; w istocie nie jest 
nim nawet po odpowiednim nagięciu prawa, podobnie jak ów tchórz 
z pierwszej części, skazany za dezercję. Tym samym cykl scen stawia 
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pytanie, czym jest prawo, czy uprawnia i usprawiedliwia pewne dzia
łania w pewnych wyjątkowych okolicznościach. Muller, któremu dość 
lekko przypisuje się anarchistyczny stosunek do świata, mierzył stopień 
rozwoju cywilizacji według kryterium utrzymania lub odrzucenia cywil
nego prawa w stanie wyjątkowym, a więc w sytuacji właśnie domagają

cej się zachowania i potwierdzenia norm prawnych. Ten moment, kiedy 
wyczucie prawa zderza się z praktyką jurysdykcyjną, zawsze intereso
wał MOiiera jako dramaturga. Nawet jeśli pozornie na to nie wygląda. 
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Przekład Ewa Walerich-Szymani 
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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 post
dramatycznego i najważniejszego po Bertolcie Brechcie autora sztuk 
teatralnych. Pochodził z mieszczańskiej rodziny o komunistycznych 
sympatiach. Jest synem urzędnika państwowego. Ojciec Mullera 
zostaje za swe lewicowe poglądy aresztowany przez bojówkarzy 
SA (Sturmabteilung), kiedy przyszły autor HamletMaszyny ma czte
ry lata, a do władzy w Niemczech dochodzi Adolf Hitler, później zaś, 

po uwolnieniu, przez długie okresy bywa bezrobotny. Muller już 
w dzieciństwie ma kontakt z literaturą - jako nastolatek czyta dzięki ojcu . 
niemal wszystkie dzieła Friedricha Schillera i od tej pory chce zostać 
pisarzem. Jako jedenastolatek wstępuje do Hitlerjugend, gdzie jest 
szkolony w dywersyjnej taktyce „Werwolf". Pod koniec roku 1944 zosta
je jako robotnik wcielony do Volkssturm (kompanii pracy). Kilka miesię
cy później udaje mu się uciec z okupowanej przez Amerykanów strefy 
do Meklemburgii, dzięki czemu unika amerykańskiej niewoli. Początko
wo zajmuje się tam denazyfikacją państwowych bibliotek, a następnie 
pracuje jako urzędnik w starostwie Waren, gdzie prowadzi doradztwo 
prawne związane z wprowadzaną reformą rolną. W roku 1947 wraca 
wraz z rodziną do Saksonii i wstępuje do SED (Sozialistische Einheit
spartei Deutschlands; Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności), 

z którą jest związany do połowy lat pięćdziesiątych - będzie usunięty 

za brak zaangażowania i niepłacenie składek. Należy także do Zrzesze
nia Wolnych Niemieckich Związków Zawodowych (Freier Deutscher 
Gewerkschahsbund; FDGB). W latach 1947-1951 pracuje jako pomoc
nik w Państwowej Bibliotece we Frankenbergu, a w 1949 kończy spe
cjalny kurs dla pisarzy w Radebeul koło Drezna i zostaje członkiem sak
sońskiego Kulturbundes (Związku Kulturalnego). W 1951 roku rodzice 
Mullera uciekają na Zachód, a on przenosi się do Berlina Wschodniego. 

Swój pierwszy dramat, słuchowisko Die Morgendammerung lost 
das Ungeheuer auf (5wit wyzwala grozę), pisze w roku 1948. W 1950 
zatrudniony zostaje w redakcji pisma o profilu literacko-artystycznym 
„Sonntag" i rozpoczyna pracę jako krytyk literacki, a w 1953 podejmu
je współpracę z „Neue Deutsche Literatur''. Przez cały czas dziennikar
skiego terminowania marzy o etacie dramaturga w Berliner Ensemble. 
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W tym czasie poznaje Brechta, nie zostaje jednak wówczas przyjęty 
do środowiska jego teatru. Nie spełnia jeszcze oczekiwań , nie uda
je się bowiem ani przepisanie sztuki N i kołaja Pogodina Kremlowskie 
kuranty, ani wzorowany na Matce Maksima Gorkiego dramat o zapaśniku 
i komuniście, który na berlińskich igrzyskach olimpijskich w 1936 roku 
odmówił pozdrowienia Hitlera faszystowskim okrzykiem. Rok 1951 
przynosi kolejny dramat, Das Laken (Arkusz) . 

W roku 1954 żeni się z pisarką dla dzieci Ingeborg Schwenkner 
(1925-1966). W tym samym czasie wstępuje do Związku Pisarzy Nie
mieckich (Deutsche Schrihstellerverband; DSV). W 1956 roku pisze 
wraz z żoną sztukę Der Lohndrucker (Obniżający zarobki), a w 1957 
Die Korrektur (Korekta; dwie wersje, druga w 1958). Ukazują one wbrew 
oficjalnej propagandzie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
ale na gruncie marksizmu i w nawiązaniu do poetyki Brechta, jak tkwią
ca w ludziach przeszłość utrudnia budowanie nowej, lepszej przyszłości 
oraz jak nowy, w założeniu postępowy, system społeczny, wyzyskując 
człowieka bardziej niż poprzedni, prowadzi do restauracji - w nowej 
masce - starego porządku . Der Lohndrucker wkrótce po opublikowaniu 
staje się pretekstem do partyjno-literackiej dyskusji, w której potępio
no Mullera za treść utworu, nieodpowiadającą wymaganiom realizmu 
socjalistycznego. Ostatecznie zakazano wystawiania obu sztuk, jednak 
w roku 1959 berlińska Akademia Sztuki (Akademie der Kunste) przy
znaje pisarzowi i jego żonie Heinrich-Mann-Preis (Nagrodę im. Hein
richa Manna) za oba utwory. W 1957 roku zostaje Muller redaktorem 
czasopisma „Junge Kun st''. Powstają kolejne dramaty: Klettwitzer Bericht 
1958- Eine Horfolge (Raport Klettwitzera 1958- słuchowisko; 1957-1958) 
i G/Ucksgott (Szczęść Boże; 1958). 

Jako reżyser debiutuje Muller w 1957 roku w berlińskiej Volksbuh
ne, gdzie realizuje kolaż sceniczny na podstawie Dziesięciu dni, któ
re wstrząsnęły światem Johna Reeda. W przyszłości będzie wystawiał 
przede wszystkim własne teksty. W latach 1958-1959 współpracuje 
jako dramatopisarz z Maxim Gorki Theater w Berlinie. W 1961 , zaraz 
po premierze Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande (Przesiedlo
na albo życie na wsi; 1956-1961 ), przedstawiającej w drastyczny spo
sób realia reformy rolnej, jego nowa sztuka uznana zostaje za kontrre
wolucyjny atak na państwo, w konsekwencji czego zdjęto ją z afisza, 
a Mullera zmuszono do poniżającej samokrytyki. Wyrzucony też zostaje 
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ze Związku Pisarzy Niemieckich, co równało się zakazowi pracy literac
kiej. Aby móc żyć, pisze pod pseudonimem Max Messer. Po kilku latach 
milczenia publikuje dramaty Fi/oktet (Phi/oktet; 1958-1964) - adapta
cję tragedii Sofoklesa napisaną jako Brechtowska LehrstOck (sztuka 
dydaktyczna), Der Bau (Budowa; 1965), Herakles 5 oder die Hydra (Hera
kles 5 albo hydra; 1966) i Horacjusz (Der Horatier; 1968). Tę ostatnią rów
nież tworzy jako LehrstOck i opiera na tej samej rzymskiej legendzie, 
której Brecht użył w swoich Horacjuszach i Kuriacjuszach. Fi/oktet wyko
rzystuje jeszcze tradycyjny model dramatu, Horacjusz natomiast pisany 
jest białym, nieregularnym wierszem i bez podziału tekstu na kwestie 
poszczególnych postaci, co staje się charakterystyczne dla późnej, 

postdramatycznej twórczości MOiiera. Zaczyna się też przepisywanie 
tekstów innych autorów, na początek powstają między innymi Ódipus: 
Tyrann (Edyp, tyran; 1966-1967) według Króla Edypa Sofoklesa, Wie 
es Euch gefiiltt (Jak wam się podoba; 1967) według Williama Shakespe
are'a, Mauzer (Mauser; 1970) na podstawie Decyzji Brechta oraz Szek
spirowski Makbet (Macbeth; 1971 ). Późniejsze sztuki krążą obsesyjnie 
wokół problemów mechanizmów procesu historycznego, a historia 
jawi się w nich jako niemal mityczne perpetuum mobile zniszczenia, 
zamknięty krąg mordu. Terror władców i krwawy odwet poddanych 
czynią ze świata rzeźnię. Ratunkiem nie może być ewolucja, tylko (nie
jasno pojmowana) rewolucja, choć i ona jest zapewne utopią. Z różnych 
perspektyw MOiier podejmuje temat Germanii - narodowej tożsamości 
Niemców, jej źródeł, najbardziej typowych cech i ich różnych przeja
wów historycznych. 

Po samobójczej śmierci cierpiącej na ciągłe stany depresyjne żony 
MOiier powtórnie się żeni w roku 1967 z Bułgarką Ginką Czolakową. 
Z nową żoną pisze libretto do opery Paula Dessau Lanzelot (1969). Tłu
maczy Prometeusza w okowach Ajschylosa. W roku 1970 zaangażowany 
wreszcie zostaje jako dramaturg do Berliner Ensemble. Pięć lat później 
otrzymuje Lessing-Preis der DDR (Nagrodę im. Gottholda Ephraima 
Lessinga). W międzyczasie powstają dramaty Germania 5mierć w Berli
nie (Germania Tod in Berlin; 1956-1971), Cement (Zement; 1972) opar
ty na powieści Fiodora Gładkowa, Bitwa. Sceny z Niemiec (Die Schlacht. 
Szenen aus Deutsch/and; 1951-1974), czyli odpowiedź na Brechtow
ską Strach i nędzę Trzeciej Rzeszy, a także Traktor (1955-1974). Następ
nie MOiier wyjeżdża na krótko do Stanów Zjednoczonych, gdzie pro
wadzi wykłady w University of Texas w Austin. Mimo wielu okazji nie 
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decyduje się nigdy opuścić Niemieckiej Republiki Demokratycznej, gdyż 
traktuje swoje życie jako materiał dla teatru, który powinien przedstawić 
jedyne w swoim rodzaju doświadczen ie podzielonych Niemiec i Europy. 
Po powrocie zostaje w roku 1976 dramaturgiem berlińskiej VolksbOhne. 
Światło dzienne oglądają kolejne sztuki: Życie Gundlinga Fryderyk Pruski 
Lessinga Sen Marzenie Krzyk. Okrutna baśń (Leben Gundlings Friedrich von 
Preu8en Lessings Sch/afTraum Schrei. Ein Greuelmiirchen; 1977), Hamlet
Maszyna (Die HamletMaschine; 1977), czyli wariacja na temat Hamleta 
Shakespeare'a, Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer (Upadek ego
isty Johanna Fatzera; 1978) według nieukończonego dramatu Brechta, 
Misja (Der Auftrag; 1979), Kwartet (Quartett; 1978- 1980) wykorzystujący 
motywy Niebezpiecznych związków Choderlosa de Laclosa, tryptyk Gni
jący brzeg Materiały do Medei Krajobraz z Argonautami (Verkommenes 
Ufer Medeamateria/ Landschaft mit Argonauten; 1981-1983), Anatomia 
Tytusa Fall of Rome Komentarz do Shakespeare'a (Anatomie Titus Fall 
of Rome Ein Shakespearekommentar; 1984) będąca komentarzem 
do Szekspirowskiego Tytusa Andronikusa, Opis obrazu (Bildbeschrei
bung; 1984), a także cykl pięciu sztuk Szosa Wołokołamska (Wolokolam
sker Chaussee /-V; 1984-1987). W 1979 roku otrzymuje MOlheimer Dra
matikerpreis (Nagrodę dramaturgiczną MOlheim an der Ruhr) za Ger
manię 5mierć w Berlinie. W latach osiemdziesiątych MOiier kilkakrotnie 
współpracuje z reżyserem Robertem Wilsonem przy angielskich libret
tach do oper the CIVIL wars a tree is best measured when it is down (1984) 
i Death, Destruction & Detroit li (1987), jak również przy będącym pro
logiem do inscenizacji Alkestis Eurypidesa tekście Description of a Pic
ture, znanym też jako Explosion of a Memory (1986-1987). W roku 1984 
zostaje przyjęty do Akademii Sztuki. Przyznawane są pisarzowi kolejne 
wyróżnienia: Georg-BOchner-Preis (Nagroda im. Georga BOchnera, 
1985) i Nationalpreis erster Klasse fOr Kunst und Kultur (Nagroda pań
stwowa pierwszej klasy w dziedzinie kultury i sztuki, 1986). 

W 1989 roku zostaje MOiier współzałożycielem Niezależnych Związ
ków Zawodowych (lnitiative fOr unabhangige Gewerkschaften; lfUG). 
Po zjednoczeniu Niemiec zajmuje się przede wszystkim reżyserią. 

W roku 1990 przygotowuje w Deutsches Theater w Berlinie insceniza
cję swego dramatu HamletMaszyna z Ulrichem MOhe w roli głównej . 

Spektakl pomyślany był jako ośmiogodzinny maraton teatralny i kon
frontacja z oryginalnym Hamletem Shakespeare'a. W tym samym roku 
we Frankfurcie nad Menem odbywa się festiwal Experimenta, w całości 
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poświęcony twórczości Mullera. Pokazano na nim dwie trzecie wszyst
kich dramatów pisarza we współczesnych inscenizacjach teatrów 
wschodnio- i zachodnioniemieckich. W latach 1990-1993 przewodniczy 
Akademii Sztuki. W 1990 roku Muller otrzymuje Kleist-Preis (Nagrodę 
im. Heinricha von Kleista), a w 1994 Europaischen Theaterpreis (Europej
ską Nagrodę Teatralną) . W roku 1992 ukazuje się autobiografia Mullera 
w formie wywiadu-rzeki Krieg ohne Sch/acht. Leben in zwei Diktaturen. 
Eine Autobiographie (Wojna bez bitwy. Życie pod dwiema dyktaturami}, 
a pisarz żeni się z fotograficzką Brigitte Marią Mayer. W tym samym 
czasie zostaje jednym z pięciu dyrektorów Berliner Ensemble - obok 
Matthiasa Langhoffa, Fritza Marquardta, Petera Palitzscha i Petera 
Zacieka. W roku 1993 debiutuje jako reżyser operowy - w teatrze 
w Bayreuth pokazuje w swojej inscenizacji Tristana i Izoldę Richarda' 
Wagnera. Spektakl uznany zostaje przez krytykę i specjalistów 
za genialny. W tym samym roku niemiecka prasa donosi, że Muller był 
nieoficjalnym współpracownikiem Stasi. Pisarz w specjalnym oświad
czeniu stwierdza, że miał kontakty z tajnymi służbami bezpieczeństwa 
NRD, ale nigdy z nimi nie współpracował i nie świadczył przeciwko oso
bom trzecim. Nie wycofuje się z życia publicznego, przeciwnie - bryluje 
w mediach, udzielając niezliczonych wywiadów. W roku 1995 zostaje 
kierownikiem artystycznym Berliner Ensemble. Tamże reżyseruje swój 
ostatni spektakl w karierze - Karierę Artura Ui Brechta. To jego opus ma
gnum w dziedzinie reżyserii. Premiera odbywa się 3 czerwca 1995 roku. 
Rolę tytułową odtwarza wielki niemiecki aktor Martin Wuttke. Jego kre
acja przechodzi do historii teatru, jest wielokrotnie nagradzana i spo
tyka się z ogromnym uznaniem zarówno krytyków, jak i publiczności. 
Arcydzieło Mullera w 2008 roku, ponad trzynaście lat po premierze, tra
fia na krakowski festiwal Dedykacje: Brecht. Grane do dzisiaj przedsta
wienie objeżdża niemal cały świat. 

Heiner MUller umiera w Berlinie w wyniku choroby nowotworowej 
(rak gardła i żołądka) . Nie zdąży odebraćTheaterpreis Berlin (Berlińskiej 
Nagrody Teatralnej), którą miano mu wręczyć w maju roku 1996 pod
czas inauguracjiTheatertreffen. Zdąży natomiast jeszcze przed śmiercią 
ukończyć ostatni dramat - Germania 3 Upiory przy Martwym Człowieku 
(Germania 3 Gespenster am toten Mann; 1995). Tekst ukaże się pośmiert
nie. Muller zostaje pochowany na berlińskim Dorotheenstadtischer 
Friedhof, tym samym, na którym spoczywają między innymi wspomi
nani wyżej Brecht i Dessau. 
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W Teatrze Polskim we Wrocławiu w ramach cyklu imprez pro publi
co bono „Czynne poniedziałki " zorganizowane zostały czytania Kwarte
tu (reż. Bożena Baranowska, 29 I 2007) i HamletMaszyny (reż . Marzena 
Sadocha, 24 XI 2008). We Wrocławskim Teatrze Współczesnym odbyła 
się polska prapremiera Cementu (reż. Wojtek Klemm, 2009). W naszym 
kraju grane były też sztuki: Fi/oktet (prapremiera polska w Teatrze 
im. W. Horzycy w Toruniu, reż. Eugeniusz Aniszczenko, 1976), Gnijący 
brzeg Materiały do Medei Krajobraz z Argonautami (prapremiera polska 
w Teatrze Studio w Warszawie, reż. Henryk Baranowski, 1985), Hamlet
Maszyna (prapremiera polska w Teatrze Atelier w Sopocie, reż. Andre 
Hubner-Ochodlo, 1989) oraz Kwartet (prapremiera polska w Teatrze 
Atelier w Sopocie, reż. Andre Hubner-Ochodlo, 1992). Ponadto Teatr 
Dada von Bzdulow w Gdańsku wystawiał przedstawienie taneczne 
inspirowane twórczością Mullera - Człowiek, który kłamał, na przykład 
Heiner Mul/er (reż. Leszek Bzdyl, 1996). 

Na język polski dramaty Mullera przekładali Michał Sprusiński 
(Bitwa i Traktor, pierwodruk w "Dialogu" 1976 nr 8), Jacek St. Buras 
(Fi/oktet w"Literaturze na Świecie" 1976 nr 1, Horacjusz w„Dialogu" 1978 
nr 2, Misja w „Dialogu" 1981 nr 7, Gnijący brzeg Materiały do Medei Kra
jobraz z Argonautami w "Literaturze na Świecie" 1985 nr 4, Opis obrazu 
w „Dialogu" 1985 nr 1 O, HamletMaszyna w ,,Autografie" 1990 nr 1 oraz 
Kwartet w "Dialogu" 1990 nr 6), Elżbieta Jeleń (Makbet w książkowej 
serii „Dramat współczesny '; Kraków 2000), Monika Muskała (Anatomia 
Tytusa Fall of Rome Komentarz do Shakespeare'a tamże), a także Mateusz 
Borowski i Małgorzata Sugiera (do tej pory trzy tomy serii „Dramat 
współczesny": Mauzer ukazał się razem z Decyzją Brechta, Kraków 
2008; Cement i Szosa Wołokołamska, Kraków 2009; cykl Germanie, 
czyli Germania Śmierć w Berlinie, Życie Gundlinga Fryderyk Pruski Lessin
ga Sen Marzenie Krzyk oraz Germania 3 Upiory przy Martwym Człowieku, 
Kraków 2009). 

www.heinermueller.de 
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Cykl Szosa Wołokołamska składa się z pięciu części, zatytułowanych: :,. 
Rosyjskie otwarcie, Las pod Moskwą, Pojedynek, Centaury oraz Znajda. 

Jako pierwowzór dla Szosy Wołokołamskiej posłużyła MOiierowi 
powieść Aleksandra Beka opisująca walki wokół Moskwy, z której 
zapożyczył nie tylko tytuł, lecz także motywy i postacie. Wybór tytu- .-
łu Muller uzasadnił następująco: „To konkretne miejsce ... To była droga 
do Moskwy. Jedna z niewielu niezniszczonych dróg, po której mogły 
jechać samochody ... a więc także i czołgi. .. Szosa Wołokołamska to był ,„ ~; 
punkt, gdzie zatrzymał się niemiecki pochód na Moskwę. A dzisiaj 'r~ ;"'.: ·1 to oczywiście metafora, odnosząca się zarówno do Pragi, jak i do Ber- ;·,:. '· • ..... .,. ... 
lina: jedne czołgi jeżdżą więc tam, a inne z powrotem. Niektóre, jak •. \ ., 
w piątej części, dochodzą do końcowego punktu, skąd nie można iść ~ .-. . .... :. 
już dalej''. Poza tym Muller wykorzystał w sztuce motywy opowiadania ~: ~: -'.~ J 
Anny Seghers, główne wątki Przemiany Franza Kafki oraz noweli Der .. ·• • 
Findling Heinricha von Kleista, przetwarzając je i przenosząc w rzeczy-
wistość Niemiec Wschodnich. <~~ 

Prapremiera światowa pierwszej części Szosy Wołokołamskiej odbyła 
się w 1985 roku w Deutsches Theater w Berlinie w reżyserii Alexandra 
Langa. Części druga i trzecia trafiły po raz pierwszy na scenę w Poczda
mie w sezonie 1986/1987. Prapremierowe wystawienie części czwartej 
i piątej, a zarazem zagranie wszystkich pięciu części w jednym spekta
klu miało miejsce w Deutsches Theater w Berlinie w reżyserii Christo
pha Schrotha w sezonie 1988/1989. 

W roku 1989 wydano w Berlinie płytę gramofonową z nagraniem 
wszystkich pięciu części Szosy Wołokołamskiej czytanych przez autora. 

Do Szosy Wołokołamskiej nawiązał Fritz Kater, pisząc w roku 1995 
dramat blof3 weil dich irgend ein typ mit sperma bedeckte und dich donn 
zuruckwies oder meine kleine wolokolamsker chaussee 6 (tylko dlatego, 
że jakiś facet spuścił się na ciebie i cię porzucił albo moja mała szosa 
wołokołamska 6). 
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