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Wir bedanken uns 
beim nhagazussa«-Ensemble 

fiir die choreografische Mitarbeit! 
Dziękujemy zespołowi »hagazussa" 

za współpracę choreograficzną! 



Sagenhafte Spurensuche 

Eine »sagenhafte Spurensuche(< sollte es sein und ist es geworden. Eine Suche nach Verstan
digungsmtiglichkeiten, nach We gen der kunstlerischen Begegnung und nach lnhal ten, auf de

ren Spur wir uns begeben ktinnen. Sagenhaft ist dieser Austausch schon jetzt! FUr mich ais 
Tanzerin und Choreografin war und ist es eine Entdecl<Ung, in die Weil des Puppentheaters 

einzulauchen und meine kUnstlerische Arbeit durch diese Entdeckungsreise bereichern und 

erweilern zu ktinnen_ Wie ktinnen sich Puppenspieler und Tanzer begegnen? Was verbindet 

und was trennt den Tanz und das Puppentheater? Auf den ersten Blick mtichte man vielleicht 

meinen, gibt es mehr Unterschiede ais Gemeinsamkeiten. Hinzu kommt, dass in unserem be

so nderen Falle nicht nur auf kUnstlerischer Ebene verschiedene Sprachen gesprochen wer

den. Das l<ooperationsprojekt »Sagenhafte Spurensuche« ist auch eine Kooperation und Be

gegnung zweier Nationalitaten. Doch wie so oft im Leben ki:innen vermeintliche Hindernisse 

auch zu Hiren werden, die sich i:iffnen. So druckt ein herzliches und offenes »Tscheschtsch« 

und eine warme Umarmung im mer noch mehr aus ais viele Worte es manchmal ki:innen und 

auf eine ganz direkte und intuitive Weise versteht man sich a uch so. 

Das war auch mein Ansatz fUr dieses Stlick, ein Stlick, das deutsches wie polnisches Publi

kum erreichen und beruhren soli. Welche Sp rac he sprechen wir also? Wie ktinnen wir uns ver

stehen und verstandlich machen? Die Sprache des Tanzes ist eine abstrakte. Und wie Musik 

kann der Tanz Bilder und Stimmungen im Zuschauer wecken und ausli:isen. Puppentheater 

dagegen ist eine Form des Schauspiels und arbeitet mit den Bewegungen und Ausdrucksmi:ig

lichkeiten der Pup pen sowie den Stimmen der Puppenspieler. Jedoch ist die Puppe schon eine 

abstahierte Form, ein Ausdruck, ein Sinnbild. Und genau da knupfe ich an. Denn da berlihren 

sich Tan z und Puppent11eater direkt. Und was passiert, wen n wir gemeinsam La n zen? Wen n wir 

uns gemeinsam auf eine Reise der Sinne, der Bewegung, der Bild er und Geschichten begeben 

und so die Bedeutung von Sprache noch einmal neu betrachten. Wan n spricht etwas fi.ir sich? 

Ich hoffe, dass das Stli ck »hagazussa« fUr sich sp rechen kan n, dass es auf seine Weise von 

Geschichte, von Menschen und von dieser auBergwi:ihnlichen Begegnung erzahlt. Vor allem 

a ber, dass es die Men schen hinter und vor den Puppen sowie etwas Menschliches durch die 

Puppen und den Tanz sichtbar und spiirbar macht. 

Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei diesen Menschen, den l<Unstlern, die Sie heute 

Abend auf der Blihne erleben ki:innen und den vielen, die hinter der Buhne ihre Kreativitat, 

ihre Gedanken und GefUhle eingebracht haben. 

Steffi Sembdner 

-. 

Poszukiwanie Legendarnych Śladów 

To miało być „poszukiwanie legendarnych śladów". I było. Poszukiwanie możliwości poro· 
zumienia się, poszukiwanie dróg spotkań artystycznych i treści, których śladem możemy 

podążać. Legendarna jest ta wymiana już teraz! Dla mnie jako tancerki i choreografki zanur· 
zenie się w świat teatru lalki było i jest swoistym odkryciem, wzbogacającym i poszerzającym 

horyzonty mojej pracy artystycznej. Jak może dojść do spotkania lalkarzy i tancerzy? Co łączy 

a co różni taniec i teatr lalki? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że przeważają różnice. Dodat

kowo w naszym szczególnym przypadku mówimy różnymi językami nie tylko na płaszczyźnie 
artystycznej. Projekt kooperacyjny „Poszukiwanie legendarnych śladów"" to współpraca i 

spotkanie dwóch narodowości. Ale jak to często bywa w życiu, rzekome przeszkody mogą 

stać się otwierającymi się drzwiami. Serdeczne „cześć" i ciepłe objęcie na powitanie wyrażą 

więcej niż wiele słów. W bezpośrednim kontakcie intuicyjnie moźna się porozumieć również 
bez znajomości języka. 

To był też mój punkt wyjścia dla tej sztuki, sztuki, która ma poruszyć polską i niemiecką 

publiczność. A więc w jakim języku mówimy? Jak możemy się porozumieć, jak mówić, aby 

nas zrozumiano? Język tańca jest abstrakcyjny. Taniec, tak jak muzyka, jest w stanie obudzić 

w odbiorcy uczucia i nastroje. Natomiast teatr lalki jest formą przedstawienia i posługuje się 

ruchem i możliwościami wyrazu lalki, jak również głosem lalkarza. Jednakże już sama lal· 

ka jest wyabstrahowaną formą, jest wyrazem czegoś, symbolem. Dokładnie w tym miejscu 

zaczęłam widzieć podobieństwa, to tu taniec i teatr lalki bezpośrednio się dotykają. Co się 

stanie, gdy będziemy tańczyć razem? Gdy udamy się wspólnie w podróź po świecie zmysłów, 

ruchu, obrazów i opowieści i dzięki temu spojrzymy na znaczenie języka w nowy sposób? 
Kiedy coś mówi samo za siebie? 

Mam nadzieję, źe spektakl »hagazussa« mówi sam za siebie, opowiada na swój sposób o 

historii, o ludziach i o tym nadzwyczajnym spotkaniu, a przede wszystkim, że pokazuje ludzi 
za i przed lalkami, a poprzez lalki i taniec ukazuje coś ludzkiego. 

Dziękuję z całego serca tym ludziom, artystom, których mogą Państwo podz iwiać dziś wieczo

rem na scenie, i tym licznym poza sceną , którzy wnieśli do sztuki swoją kreatywność , swoje 
myśli i uczucia. 

Steffi Sembdner 





Definition »Hexe« 

In aberglaubischer Vorstellung Frauen mit Zauberkraften, die mit dem Teufel im Bun de, Menschen 

und Tieren Schaden zufiigen. Gegen Ende des Mittelalters Steigerung des Hexenglaubens zum 

Hexenwahn. Die kirchlichen und staatlichen Gesetzgebungen fUhrten zu ausgedehnten Hexenver· 

folgungen. Nur vereinzelt Einspruch (so durch Spee und Thomas ius) Riickgang und Aufhoren der 

Hexenprozesse erst im 18. Jahrhundert. »Der Hexenhammer«, ein von dem Dominikaner Heinrich 

Kramer 1487 veroffentlichtes Kompendium des Hexenglaubens, diente ais Hexenprozessordnung. 

Sundenbocke 

nDie Hexenprozesse waren eine der schlimmsten von Menschenhand angerichteten Katastro

phen der europaischen Geschichte« (Prof. Dr. Behringer, Prof. Dr. Jerouschek) . Ein Streit mit 

einem Nachbarn konnte den Tod auf dem Scheiterhaufen nach sich ziehen . Und so geschah 

es nicht selten, dass Verwandte einander gegenseilig beschuldigten und auf diese We i se gan

ze Dorfer zu Tode kamen. Hexen waren Silndenbocke. Einmal bezichtigt, wurden ihnen unter 

Fol ter Gestandnisse erzwungen, oh ne Anspruch auf einen Verteidiger. Zeugen wurden nur zur 

Belastung zugelassen. Doch selbst die wenigen wieder Freigelassenen eines Hexenprozesses 

hatten kaum eine Moglichkeit zu Uberleben. l<orperlich und seelisch schwer geschadigt, muss

ten sie abseits der Gesellschaft in der Fremde weiterleben, aft genug kam es zu Lynchjustiz. 

Wiesie arbeiteten und ob und wan n sie an den Folgen der Folter starben, ist kaum iiberliefert. 

Hexenwahn und Aberglaube 

Der Glaube an Hexen reicht weit in das Mittelalter zurUck. Zuvor ais Heilerinnen mit Wissen 

von Ur-Generationen geachtet, gerieten sie zunehmend zu dem Stereotyp einer alten, allein

stehenden Frau, die den Versuchungen des Teufels besonders ausgeliefert ist. Die spater ver

brannten Frauen waren jedoch meist sehr jung - und »liber alle MaBen schon«. Anders ais 

von den Massenmedien propagiert, fan den die eigentlichen Ve rfolgungen und Verbrennungen 

erst in der frUheh Neuzeit statt und klangen erst im 18. Jahrhundert allmahlich aus. Diese Zeit 

war gepragt von starken klimatischen Veranderungen, die Missernten mit sich brachten. Da

durch stieg der Preis filr Lebensmittel, die Menschen starben reihenweise an Unterernahrung. 
Umso dringender suchte man nach ei nem Grund des Obels: und fand ihn in alten Legenden und 

Mythen. Mit dem Einsetzten der Aufklarung (»Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen!«, Immanuel Kant) gingen glilcklicherweise auch die Hexenverb renn ungen zurilck. 

Elf Jahre nach »Europas letzter Hexe« (Anna Goldi) wurden 1793 in Posen zwe i Frauen hinge

richtet, »We il sie rot entzUndete Augen gehabt haben und das Vieh des Nachbarn bestandig 

krank gewesen sei« - Hexen also. AnschlieBend aber verschwindet der Begriff »Hexe« aus Pro

zessakten . Der Hexenwahn war besiegt; im Aberglauben aber lebte er fort. 

Definicja »wiedźma/czarownica« 

Według przesądów kobieta o tajemnej mocy, która sprzymierzona z d iabłem wyrządza szkodę lud· 

ziom i zwierzętom. Pod koniec średniowiecza wiara w czarownice przerodziła się w manię wrogości. 

Prawodawstwo kościelne i świeckie doprowadziło do długotrwałych prześladowań czarownic. 

Dopiero w XVIII wieku stopniowo zanikały procesy przeciwko czarownicom. Procesy czarownic 

odbywały się na podstawie tekstu »Miot na czarownice«. będącego swoistym podręcznikiem 

!owców czarownic, opublikowanego w 1487 r. przez dominikanina Heinricha Kramera. 

Kozły ofiarne 

»Procesy czarownic były jedną z największych katastrof spowodowanych ręką ludzką w his· 

torii Europy« (prof. dr Behringer, prof. dr Jerouschek). Kłótnia z sąsiadem mogla skończyć się 
śmiercią na stosie. Nierzadko się zdarzało, że krewn i wzajemnie s i ę oskarżali i w ten sposób 

śmierć ponosiły cale wsie. Czarownice były koziarni ofiarnymi. Raz posądzone zmuszane były 
torturami do przyznania się do winy, bez prawa do obrony. Do głosu dopuszczano jedynie 

świadków zeznających na niekorzyść oskarżonych. A nawet jeśli sporadyczn ie nie udowod

niono winy i puszczano wolno, to miały nikle szanse na przeżycie. Z obrażen i ami na ciele i 
duszy musiały żyć daleko, wykluczone ze społeczeństwa, niejednokrotnie dochodziło do przy

padków linczu. Nie wiadomo, jak pracowały i czy i kiedy umierały wskutek ran odniesionych 

podczas tortur. 

Szaleństwo wrogości i przesąd 

Wiara w czarownice sięga daleko wstecz, aż do średniowiecza. Wcześniej poważane jako uz

drowicielki obdarzone wiedzą pokoleń, popadały stopniowo w niełaskę stereotypu starej sa· 

motnej kobiety, szczegó lnie podatnej na pokusy szatana. Jednakże palone później kobiety były 

najczęściej bardzo młode i »nieprzeciętnie piękne« . 

Prześladowania i palen ia zaczęły się we wczesnym okresie nowożytnym, a zanikły w XVIII w. 

Ten czas napiętnowany by! silnymi zmianami klimatycznymi, które niosły za sobą klęski nieu· 

rodzaju. Przez to żywność drożała, a ludzie masowo umierali z niedożywienia. Usilnie szukano 

powodu tego zła i znaleziono go w starych legendach i mitach. 

Wraz z nadejściem epoki oświecenia (»Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem!«, Im· 

manuel Kant) zanikały palenia czarownic. 

11 lat po »ostatniej czarownicy w Europie« (Anna Gold i) , w 1793 r. w Poznaniu stracono dwie 

kobiety, »ponieważ miały przekrwione oczy i bydło sąsiada zachorowało«. Bez wątpienia cza· 

rownice. Następnie pojęcie »Czarownica« znika z aktów procesowych. Szaleństwo wrogości 

pod adresem domniemanych czarownic ustało, ale przesąd pokutował co najmniej przez ko· 

lejne stulecie. 





Das Hexenjahr 1651 in der Stadt Neisse 

Der Pfarrer Johann Pedewitz erzahlt in seiner 1698 lateinisch geschriebenen Geschichte der 

l<irche St. Jacobi zu Neisse, dass die Stadt Neisse im Jahre 1651 schreckliche Hexenprozesse 

erlebt ha be, a ufgrund derer 42 Fra u en dem Feuertode Uberliefert wurden. Man habe - urn 

die Verbrennung zu bescl1leunige11 - sogar in der Na he des Hohegerichts einen besonderen 

Ofen erbaut, wodurch die Stadt in der ganzen Christenheit in einen recht schlechten Ruf ge

langt ware. Die Untersuchungen des Jahres 1651 waren sicher nach weiter ausgedehnt wor· 

den, wen n nicht 15 der beschuldigten Frauen auch den Beichtvater des Bischofs ais Zauberer 

bezeichnet halten, was den Kaiser schlieBlich veran lasste, die Einstellung des Verfahrens zu 

befehligen. Am 6.10.1651 wurden in Neisse all ei n drei Hexen verbrannt, acht weitere befanden 
sich in strenger Haft und sahen dem Ted entgegen. In der Ortschaft Niklasdorf im Kreis Grott· 

kau wurden in jenem Jahr 16 Menschen dem Feuerteufel geopfert. 

Ein europaisches Hysterie-Phanomen 

Auch wen n die Verbrennungen in den Han den der weltlichen Gerichtsbarkeit lagen, sowar die 

Kirche dach in jedem Fall am Ted der »Hexen« schuldig. Ausgehend von den Schriften Thomas 

von Aquins, einem der bedeutendsten Kirchentheoretiker des Mittelalters, bildete sich ab 

dem 13. Jahrhundert ein vtillig neuartiges Hexen-Bild, das, genahrt von den diffusen tikono

mischen, klimatischen und politischen Verhaltnissen, zu einer panischen Hexen-Verfolgung 
seitens der Bevtilkerung fUhrte. 

Von Aquin geht ais Erster in der Geschichte davon aus, dass Hexentaten mit der Hilfe des 

Teufels tatsachlich ausgefUhrt werden kónnen. Seine Schriften beschreiben sogar die magi
schen Praktiken, beispielsweise die Tierverwandlung oder die Hexenluftfahrt. Darauf fuBend 

erscheinen zahtreiche Traktate kirchlicher Gelehrter, die sogar von gan zen Hexensekten aus· 
gehen und deren Verbrechen klassifizieren . 

Die Bevolkerungversinkt in Angst. Und auch der Pa pst fUrchtet urn seine Autoritat durch diese 
organisierte Gemeinschaft von Teufelsanbetern , die den Schriften zufolge die Weltherrschaft 

erlangen wollen. Urn 1450 entstehen in l<irchen zunehmend Malereien, die HexenflUge dar

stellen. Aus Angst wird Hysterie. 1484 verfasst Papst lnnozenz VIII. die so genannte Hexen

bulle, welche die Hexenjagd legalisiert und rechtfertigt, zu Verbrennungen allerdings nich! 
bevollmachtigt. Es kommt zu Hexen-Verfolgungen seitens des Volkes. 

Ein besonders eifriger Hexenverfolger war lnquisitor Heinrich lns~itoris (eigentlich Heinrich 
l<ramer). lnnerhalb weniger Jahre veru rteilte er zahlreiche Frauen zJm Tode, stieB aber sowo hl 

in der weltlichen Politik ais a uch in der Kirche auf heftigen Widerstand. In Innsbruck lieB der 

ortsansassige Bischof 1485 einen von l<ramer initiierten Prozess platzen und ihn aus Ti rol hi· 

nauswerfen. Oiese Niederlage veranlasste Kramer zum Verfassen des »Hexenhammers«, ein 
Buch, in dem er die Verbrechen von Hexen detailliert beschreibt und Regeln fUr die Prozesse 

gegen diese aufstellt. Forta n wurde es zum Standardwerk der Hexenrichter. 

1651 - rok czarownic w mieście Nysa 

Ksiądz Johann Pedewitz opowiada w swojej historii kościoła św. Jakuba w Nysie, napisanej 

po łacinie w 1698 r., że miasto Nysa było w 1651 r. świadkiem strasznych procesów o czary, w 

wyniku których 42 kobiety poniosły śmierć przez spalenie. Aby przyspieszyć proces spalania 

wybudowano - i to w pobliżu Wysokiego Sądu - specjalny piec, przez który miasto zyskało 

złą sławę w całym chrześcijańskim świecie. Śledztwa roku 1651 pewnie ciągnęły by się dłużej, 
gdyby nie fakt, iż 15 z obwinionych kobiet okrzyknęło czarownikiem spowiednika biskupa, co 

w końcu skłoniło cesarza do wstrzymania procesów. 

6 października t651 spalono w Nysie trzy czarownice, osiem kolejnych znajdowało się w su

rowym areszcie i czekało na śmierć . W miejscowości Mikołajów w powiecie Grodków spalono 
w owym roku 16 osób. 

Fenomen europejskiej histerii 

Mimo iż palenie czarownic leżało w gestii sądownictwa świeckiego, Kościół był niezaprzeczal

nie winny ich śmierci. Na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, jednego z najważniejszych 

średniowiecznych teoretyków Kościoła, zaczął się tworzyć od XIII w. zupełnie nowy obraz cza

rownicy. W kontekście zawirowań ekonomicznych, klimatycznych i politycznych tego okresu 

doprowadził on do panicznych prześladowań czarownic. 

Tomasz z Akwinu był pierwszym w historii, który w swych pismach twierdził, że czarownice 

z pomocą szatana faktycznie mogą uprawiać swoje magiczne praktyki. Dodatkowo opisuje 

niektóre z nich, jak np. przemianę w zwierzęta lub loty na miotle w przestworzach. Na tej pod

stawie ukazały się liczne traktaty uczonych Kościoła, mówiące nawet o sektach czarownic i 

klasyfikujące ich przestępstwa. 

Ludność owładnął strach. I nawet papież obawia się o swój autorytet wobec tej zorganizowa

nej wspó lnoty czc icieli szatana, która według pism chce zagarnąć władzę nad światem. Ok. 

1450 r. p owstają w kościołach malowidła przedstawiające loty czarownic. Strach przeradza 

się w histerię. W 1484 r. papież Innocent VIII ogłasza bullę potępiającą plagę czarostwa i he
rezji, która uzasadnia i legalizuje polowania na czarownice, ale nie nawołu j e do ich palenia. 

Coraz częściej dochodzi wśród ludu do prześladowań czarownic. 

Szczególnie zagorzałym prześladowcą czarownic by! inkwizytor Heinrich lnstitoris (właściwe 

nazwisko Heinrich Kramer). W ciagu kilku lat skazał liczne kobiety na śmierć, spotkał się 

jednak z ostrą krytyką zarówno ze strony polityki świeckiej jak i Kościoła. W 1485 r. biskup 

Innsbrucku przerwał proces zapoczątkowany przez Kramera i wygnał go z Tyrolu. Ta porażka 

s kłoniła Kramera do napisania »Miota na czarownice«, w której to książce szczegółowo opi

suje występki czarownic i form ułuje zasady postępowania podczas procesów przeciwko nim. 
Książka ta była odtąd kompendium wiedzy dla !owców czarowni c. 
























