


Jacek St. Buras 
(ur. 1945 w Warszawie) - tłumacz literatury niemieckojęzycznej, krytyk 
literacki. Po skończeniu szkoły średniej w Wiedniu studiował 
germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat był 
dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu (1997-2004). 
Jeden z najbardziej dziś cenionych translatorów polskich. Aktywny 
propagator twórczości z niemieckiego kręgu kulturowego, mający 
znaczący wpływ na recepcję niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej 
literatury w Polsce. Co doceniają wszystkie strony, a czego znakiem 
m. in. nagroda Fundacji R. Boscha im. K. Dedeciusa (1989), austriacka 
Nagroda Państwowa (2004), nagroda Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich 
(1993), nagroda „Literatury na Świecie" za współautorstwo serii 
wydawniczej „Kroki/Schritte" (2007). Zajmował się przekładami liryki 
i eseju oraz prozy, ale specjalizuje się w dramaturgii. To za jego sprawą 
przyswojony został polskiemu teatrowi Tankred Dorst (sztuki tego 
autora w jego przekładzie ukazywały się m. in. na łamach miesięcznika 
„Dialog"). Nie waha się podejmować najwyższe wyzwania 
- np. ponownego przekładu klasyków: F. Schillera, J. W. Goethego 
(„Faust"!), H. Kleista, a i ryzyko wprowadzania w obieg nowych 
nazwisk. W translatorskim dorobku Burasa znajduje się ponad 
60 dramatów i wiele powieści, na swój warsztat brał dziesiątki 
autorów ... Są wśród nich m.in. Heiner Muller, Bertold Brecht, 
Odon von Horvath, Fredrich Durrenmatt, Thomas Bernhard, 
Ferdinand Bruckner, Gotthold E. Lessing, Georg Buchner, Peter Handke, 
George Tabori, Robert Musil, Stefan George ... Dramaty w jego 
przekładach trafiają też często - i z powodzeniem - na sceny 
szczecińskich teatrów. Grano tu np. „Kolację na cztery ręce" 
Paula Barza w Teatrze Polskim, a na scenie Teatru Współczesnego 
„Zagładę ludu, czyli moja wątroba jest bez sensu" Wernera Schwaba 
„Rowerzystów" Volkera Schmidta i „Judytę" Fredricha Hebbela. 
Za interesujący szczeciński akcent można też uznać słynną powie~ 
Julii Franc „Południca" w jego przekładzie 
(akcja toczy się m. in. w Stettinie). 

Przekłady Burasa - jak oceniają 
fachowcy: znakomite warsztatowo, 
a przy tym niezwykle twórcze - wpisuj 
się po mistrzowsku w język dzieła 
autora, w jego epokę; są przy 
tym żywe, czytelne, współczesne. 
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Czy dobrze być królem, który wszystko może, ale nie może sobie poradzić z własnym parasolem, chustką do nosa, tronem i wnuczką? Co się 
dzieje, gdy zostajemy sami - na królewskim zamku i w naszym codziennym życiu? Czy coś, co jest zwyczajne, może być cudowne? 

Na przykład kura, albo ... każdy mądrze przeżyty dzień? 
„Król Zofius i Cudowna kura" to baśniowa przypowieść, w której tradycyjne postaci i sytuacje znajdują dla siebie zupełnie nowy kształt 

i wymiar sceniczny. To historia zapatrzonego w siebie władcy, który nie dostrzega wokół siebie innych, na szczęście ci inni potrafią dostrzec 
w porę, jak niebezpieczne jest królewskie spojrzenie na świat ... 
Sztuka Tankreda Dorsta jest historią opowiedzianą prosto, ale niezwykle pojemną - znajdą w niej coś dla siebie i najmłodsi, i dorośli. 

Stawia ważne, wyraźne pytania, ale nie wymusza na nas oczywistych odpowiedzi. Pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a przede 
wszystkim - dostrzec go i docenić. 

Dorst jest tu - tak samo jak w swoich dramatach dla dorosłych - przenikliwym obserwatorem rzeczywistości, ale jego pełna poezji 
łlokiej psychologicznej refleksji sztuka to zarazem świetna, kipiąca językowym, ale i sytuacyjnym humorem zabawa. Literacka gra 

poziomach, dowcipny; mądry komentarz do naszej współczesności. 

Tankred Dors't 
' (ur. 1925 w Turyn*'1f.... amaturg, reżyser, scenarzysta - to jeden z najwybitniejszych współczesnych autorów niemieckich związanych 

z teatrem. Wielka postał europejskiej kultury - kontynuator jej najwspanialszych tradycji, ale i śmiały, odkrywający w sztuce nowe 
przestrzenie twórca. J ureatem wielu cenionych nagród - m.in. H. Hauptmana (1964), G. Bi.ichnera (1990) , ETA Hoffmana (1997), 

. Frisha (1998).Jego rolę-w dzisiejszym teatrze podkreśliły i wzmocniły długie lata artystycznego dyrektorowania Bonner Biennale 
r:estiżowemu festiwalowi dramaturgii współczesnej - a potem przeglądowi Neuer Sti.ick aus Europe w Wiesbaden. Dorst zaczynał od sceny 

stude kiej { Mon , gdzie i dziś mieszka, współpracując przy pisaniu z żoną, Utą Ehler) - tworzył wtedy pod wpływem Brechta 
i teatru absu Ci • J cesy przyszły jednak później, pierwszym był dramat „Toller" (1968) - utrzymana w poetyce sceny dokumentu 

!'lac rskiej rewolucji 1919 roku i Ernstcie Tollerze - młodym poecie, jedynym z jej przywódców. Znane, choć czasem 
postaci przeszłości - kontrowersyjni twórcy, wplątani w dramat dziejów artyści - były i później bohaterami jego utworów. 
wprowa?i2:ił na scenę Knuta Hamsuna, D' Anunnzia, Heinego ... Historia jest zresztą w twórczości Dorsta obecna niezwykle 

a l poziomach. Zwłaszcza historia Niemiec - ukazana na szerokim, europejskim tle. Poświęcił jej cykl dramatów 
enariuszy „ o obie Mertz" - przedstawiający Niemcy od Weimaru po RFN, ale ukazał też źródła niemieckiej kultury - w swej autorskiej 

...,.~,.;·zacji „Pieciciecia Nibelungów" (Festiwal Wagnerowski - 2006). Historia jest u Dorsta obecna i przez wielką politykę i przez mit, 
~fW-~El!~WSzystkfm przez 1y ie. ludzi, którzy jej prawom podlegają ... Najważniejszy bowiem jest dla niego dramat jednostki, człowiek 

w obli e.łr,.;zywistości. Jego zma ·a ze światem, lecz i ze sobą. Takiego bohatera - niejednoznacznego, i związanego z innymi w sposób 
powikłany, bolesn ują najlep e dramaty Dorsta, w tym znane w Polsce „Ja, Feuerbach" (zapamiętanym. in. dzięki z wybitnej 
kreacji J'adeusza Łommckie „Mamut•; czy - najbardziej chyba znany - „Fernando Krapp napisał do mnie ten list". Dorst prezentuje w nich 
młstrzo o psychologlCz oraz wyrazistego portretu. Umiejętność tworzenia błyskotliwych konstrukcji w ukazywaniu relacji 
między ludz re<;yzyj m złożonych i odsłaniających wciąż nowe punkty widzenia - sprawia, że jego historie brzmią 
niezwykt&autenty · iepokoją i intrygują. Mówią bowiem o zagadkowej naturze ludzkiej, umowności naszych życiowych ról 
i nieust nn ze światem. Fascynacja baśniową stroną rzeczywistości uczyniła z niego także interpretatora starych 
leg d ·o ą jego wielkiego dramatu „Merlin albo Ziemia Jałowa", można je również odnaleźć w sztukach napisanych 

Ma sz poszedł szukać olbrzyma", „Amelka, Bóbr i Król na dachu" (na podstawie Clemensa von Brentano, twórcy 
ól Zofius j Gudowna kura". Ta ostania sztuka, którą przełożył - specjalnie dla Teatru Lalek „Pleciuga" - Jacek St. Buras 

esowana widzów w różnym wieku - jednoczy w sobie najlepsze cechy twórczości Dorsta: wagę przesłania, atrakcyjność narracji, 
braźnię, pbczucie humoru i bogactwo języka. 



Fragment rozmowy Artura D. Liskowackiego z Petrem Nosalkiem 
- reżyserem prapremierowego spektaklu „Król Zofius i Cudowna Kura" Tankreda Dorsta 

- Dorst lubi opowiadać historie; sam mówił zresztą nie raz, że bez opowieści nie· ma dramatu. Pan, jako reżyser, też opowieści lubi. 
Tajemnicza, intersująca fabuła, i jej bohaterowie wystawieni na trudną próbę, przeżywający jakieś niezwykłe przygody.„To prawda. Dorst jest 
opowiadaczem. Ja też chcę w teatrze opowiadać ciekawe, pełne fantazji historie. One mają zresztą często własną historię. Jak to mówi - mój ulubiony 
- wasz poeta Zbigniew Herbert: „Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy„.". Opowiadam więc, żeby zaciekawić małego, ale i dorosłego widza. 
Staram się przy tym dotrzeć do samych korzeni, źródeł baśni... Kiedy wydano w Polsce słynne dzieło Bruno Bettelheima „Cudowne i pożyteczne", 
zachwyciłem się nim, a im głębiej, dzięki niemu, sięgałem do tych źródeł, tym bardziej mój zachwyt rósł. Bettelheim przypomina, że w baśniach kryje 
się lecznicza, uzdrawiająca moc, o której zapomnieliśmy. Wspólna dla różnych kultur i tradycji, ale w Europie zagubiona przez wieki... Po tej wspólnocie 
zostały tylko drobne ślady. Na przykład w chińskiej kulturze już w V wieku przed naszą erą pojawił się motyw Kopciuszka, a w naszej kulturze został 
po nim ... pantofelek. I to pozbawiony znaczeń, ograniczony do samego pomysłu fabularnego. A to są przecież różne, głęboko dziś ukryte sensy, podteksty, 
również erotyczne. Bo to były w istocie baśnie dla dorosłych. Bardzo mnie interesuje, co z tego zostało. 
- Jako reżyser przeniósł pan na scenę niemal całą klasykę baśni, a z nią mnóstwo najstarszych mitów, fabularnych wątków, zapisanych w tradycji 
i przetworzonych przez mistrzów. Ma pan w dorobku „Kopciuszka'', „Królewnę Śnieżkę" i „Królową śniegu", „Śpiącą królewnę", „Piękną i bestię", 
ale i „ Tristana i Izoldę'', i polską „Balladynę" - tak mocno zakorzenioną w mitach i baśniach, i czeskie „Igraszki z diabłem". Można rzec, że opowiada 
pan na scenie baśniowe dzieje świata. Poprzez historię kultury ... 
- ... i naszej podświadomości. Staram się jednak, żeby to nie było przemądrzale. A po prostu ciekawe, niezwykle. Dla widza w różnym wieku. Tak, żeby 
rodzice mogli iść z dzieckiem na piękną, znaną baśń, ale żeby to nie była tylko zabawa. A i okazja do rozmowy między nimi. 
- Dorst jako dramaturg też chętnie korzysta z tradycji. Również pisząc baśnie. „Amelka, bóbr i królowa deszczu" to jego własne, dziecięce lektury baśni, 
jak sam mówi - czytanych kiedyś, potem zapomnianych, znów przeczytanych i zapomnianych, aż wreszcie przeczytanych na nowo i przetworzonych. 
„Król Zofius i Cudowna kura" również pożycza motywy i wątki z tradycyjnych baśni, ale to zupełnie nowa forma. No i opowieść współczesna bardzo. 
O nas samych, o naszych związkach z rzeczywistością ... 
- To mnie właśnie w tej sztuce zainteresowało, że to nie tylko ładna i dowcipna historyjka, ale i bardzo aktualne przesłanie. Ta sztuka mówi przecież 
o naszym egocentryzmie, o nieustannej potrzebie rywalizacji, również pokoleniowej ... Ale z drugiej strony jest tu i nadzieja - w młodej generacji. 
Ta Mała Rozalinda i dwaj komedianci Timo i Tomo. Warto na nich popatrzeć, posłuchać ich ... I zastanowić się. 
- „Król Zofius i Cudowna kura" to opowieść złożona z wielu warstw, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Sądzę, że i ci, których tak dziś fascynuje polityka. 
Bo przecież ta sztuka mówi o królu - a król to rola polityczna, społeczna. Rosnąca samotność Zofiusa to samotność polityka, odcinającego się - w imię 
władzy - od ludzi. 
- Ma pan rację. Dlatego Opowiadacz z tej baśni to u nas reporter telewizji. A na scenie widzimy jak król - których kocha władzę - zostaje sam, gubi sam 
siebie, bo nie widzi innych. 
- W sztukach Tankreda Dorsta ukazywany jest często rozziew, rosnący dystans między naszym wyobrażeniem o roli, jaką gramy w rzeczywistości, a tą grą 
właśnie oraz naszym w rzeczywistości miejscem. Króla Zofiusa też to spotyka ... 
- On wyzbywa się wszystkiego po trochu, a w końcu tego najdroższego co ma, swojej wnuczki. A w miarę, jak się tego wyzbywa, znikają wokół niego 
rzeczy, ale i cały świat. To wielki walor tej baśni, że opowiadając taką historyjkę mówi nam tak wiele o nas samych. 
- W dramatach Dorsta ton powagi, smutku łączy się często z żartem, humorem, ironią ... Pan też mówiąc serio, poetycko, lubi sobie pozwolić na dystans, 
uśmiech. 

- Tak, i bardzo bym chciał, żeby to było dostrzegane. Również w tym spektaklu. To przymrużenie oka, które jest zresztą świetnie oddane w tłumaczeniu 
pana Jacka St. Burasa. W tej sztuce jest zresztą rozległa przestrzeń dla pięknego dowcipu, adresowanego również do dzieci, ale nie niepodlizującego się 
dziecku. 
- A dziecko jest otwarte na językowy żart ... 
- Tak, bardzo otwarte, trzeba tylko chcieć i umieć je otworzyć. Ale przecież teatr to szlachetna rzecz; po to także istnieje, i umie to robić. 


