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Mirosława Zieli11ska 

Polityka NRD wobec Polski 
a wschodnioniemiecka recepcja 
twórczości Tadeusza Różewicza 

Okno na Zachód było ... na Wschodzie 

Analizę recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Niemczech 
Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem jej intensywnej fazy 
przypadającej na dwie ostatnie dekady istnienia NRD, tj. lata 1969-
-1 989, musi poprzedzić pytanie o rolę literatury polskiej , jaką od
grywała ona w krajobrazie życia literackiego, a szerzej kulturalnego, 
a także społeczno-politycznego w NRD. Wyspowy charakter pailstwa 
NRD-owskiego, nazwanego przez Thomasa Brascha jeziorem scho
wanym w głębi lądu, w obrazowy sposób naświetla sytuację kraju, 
skutecznie separowanego od wszelkich kontaktów z innymi . Pozos ta
jąc w konflikcie ideologicznym z zachodnią częścią Niemiec, NRD od 
momentu swojego powstania skazane zostało na odwróceniem się ple
cami do Zachodu. Z kolei narzucona przyjaźi1 z pailstwami tzw. bloku 
wschodniego, będąca konsekwencją wspólnoty politycznej i ideolo
gicznej z ZSRR, wymusiła odwrócenie się twarzą na Wschód 1

• Dopeł-

' Ludwig Mehlhorn, th11nacząc rodowód i znaczenie poj ęć „przymusowej", bądź 
„nakaza nej" przyjaźni w stosunkach między PRL a NRD, podkreśla ich zna
czenie demaskatorskie: „Już za czasów komunistycznych niezwiązani z partią 
intelektualiśc i i demokratyczna opozycja po obu stronach określali te relacje 
jako nieszczere, pełne skrępowania i nieufności. Poj ęc i e „p r z y jaź Ii n a -
ka za na" służyło w pierw szy m r zę d z i e ob nażeniu zak ła
m a n i a oficja I n ej pa Ii st w owej propagandy . .Jej zadaniem było 
zamaskowanie przed opinią publiczną w kraju i za granicą, że polityka ma 
być jedyni e parawanem dla interesów panujących biurokratów. Dlatego trzeba 
było zedrzeć zasłonę obłudy i pokazać, że przyjaźń jest jedynie zainscenizo
wana. Omawiane pojęcie demaskuje głęboką przepaść między rzeczywistością 



nieniem i świadectwem jednośc i pai'lstw socjalistycznych miały stać 
się kontakty kulturalne. Problematyczność analizy stosunków kultural

nych między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką 
Demokratyczną polega w głównej mierze na tym, że uchylają się one 

przed wszelkimi ocenami, zarówno jednoznacznymi, jak i skrajnymi: 
nie wszystkie kontakty były jedynie fasadą, tak jak i nie wszystko -
szczególnie na płaszczyźnie kontaktów pół- czy pozaoficjalnych - da 
się zakwalifikować jako „krytyczne", „opozycyjne" bądź „subwer
sywne". Podobnie jak „nakazana przyjaźil" nie wykluczała prawdzi
wej, niezadekretowanej przyjaźni\ tak i sterowana, reglamentowana 
i cenzurowana wymiana kulturalna (będąca także swoistą wytyczną) 

nie wykluczała także autentycznych fascynacji literackich. Z drugiej 
jednak strony zainteresowanie Polską, jak i literaturą z Polski nie mu
siało prowadzić automatycznie do porozumienia czy lepszego zrozu
mienia wschodniego sąsiada: często uwidaczniało nieprzezwyciężony 
konflikt pamięci kulturowych, i kolektywnych, potwierdzający brak 
autentycznej przestrzeni dialogu między „bratnimi krajami"3

. 

Literatura polska (tu także jej konkretna reprezentacja: twórczość 
Tadeusza Różewicza) spełniała specyficzną rolę w życiu kulturalnym 
NRD. Otwarcie mówi o tym Henryk Bereska, który podkreśla , że 

literatura polska była dla niego i jego środowiska swoistym „oknem 
na Zachód"4

• Rolę tę można oczywiście różnie rozumieć. W sytuacji 

a pięknymi pozorami . W tym sens ie pel n i I o funk c j ę u św i ad am i a -
j ącą, krytykując propagandową ideologię''. L. Mehlhorn, 
PrzyjaŹli nakazana.? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990 [w:] 

Stosu11ki polsko-11ie111ieckie 1949-200j. W~pólnora warto.fri i interesów?, pod 
red. B. Kerskiego i W.-D. Eberweina, przeł. J. Górny, Olsztyn 2005, s. 95 
(podkr. M.Z.). 
Por. P. Bender, Polacy i Niemcy. Bila11s hist01:vczny [w:] ibidem, s. 57 . 
Elżbieta Dzikowska pokazuje w swoi m studium wschocłnioniemieckiego 
postrzegania Polski, jak wiele szab lonów kreowania postaci negatywnych, 
tj. szlachta, arystokracja, duchowni, literatura enerdowska odziedziczy la - nie
mal w prostej linii - od Gustava Freytaga, przez tzw. Grenzłandliteratur okresu 
republiki weimarskiej i literatury Ili Rzeszy. Polska, jako kraj „obcy" lub „nie
znany", stawała s i ę także często atrakcyjną przestrzenią projekcji najróżn i ej 

szych wyobraże 11 o sob ie samych. Por. E. Dzikowska, Gedi:icht11isrn111n Pole11 

in der DDR-Literatw: Fallstudien iiber verdrtingre Themen, Wrocław 1998. 
• Por. G. Matuszek, H. Bereska, Architekt kulturowych pomostów, z1nyslow_v po

era .. ~ląsko-berli17ski Europejczyk [w:] Po(1·t)nwsty. Polacy i Niemcy iv nowej 

statusu prowizorium (wzmocnione przez ogłoszenie w 1955 r. dok
tryny Hallsteina), nazywanego przez zachodnioniemieckie mediach 
skrótem: SBZ [Sowjetische Besatzungszone ], czyi i sowiecką strefą 
okupacyjną, wobec kolejnych fal uchodźców, którym kres położyło 

dopiero dosłowne zamurowanie wszelkich możliwych dróg na Za

chód po 13 sierpnia 1961 r„ literatura polska spełniała funkcję zastęp

czą, wobec niemożl i wości kontaktów z literaturami/kulturami krajów 
Europy Zachodniej. Wystarczy zauważyć jak często i w jak różnych 
kontekstach, przy okazji wystawiania dramatów Różewicza (a także 
innych polskich autorów), powraca m.in. wątek twórczości Becketta 
i Ionesco, niedostępnych dla publiczności w NRD. Tak swoją lekturę 
Świadkóvv po latach wspomina Rolf Winkelgrund: 

[„ .] [P]rzeczytałem [Świadków - M.Z.] i natychmiast chciałem [„ .] 
reżyserować . Do dzisiaj pamiętam , jakie wrażenie zrobił na mnie tekst. 
Na aktorach też, od razu, po pierwszym czytaniu. To była sztuka zu
pełnie inna niż wszystko, co grano dotychczas. Proszę pamiętać, że 

u n as n ie wystaw i a n o a n i 8 e ck et ta, a n i l o n es c o5
. 

Równie często znajdziemy ten trop w komentarzach zachodnio
niemieckiej krytyki , dla której teatr absurdu był głównym kluczem 
recepcyjnym polskiego dramatu . Zachodnioniemiecki recenzent, 

Andreas Rossmann, komentując (nie bez uszczypliwości) wschod
nioniemieckie przedstawienia polskich dramatów Różewicza (Białe 
małże17stwo) oraz Mrożka (Na pelnym morzu oraz Striptease), jakie 
odbyły się w Berlinie Wschodnim w pierwszych miesiącach 1981 
roku, tak koóczy jedną ze swoich recenzji: 

[„.] [J]eśli polski bakcyl teatralny okaże się zaraźliwy, to 
właśnie uchylone drzwi pozwolą na to, aby już wkrótce, także na inne 
NRD-owskie sceny, trafili Beckett, Ionesco czy Pinter6

. 

Europie. Tom poświęcony pamięci He111 J1ka Bereski, pod red . G. Matu szek, 
Kraków 2006, s. 284. 

5 Różewiczjest moim Mickiewiczem. Z Rol/em Wi11kelgru11de111 rozmawia Maria 

Dębicz, „Teatr" I 992, nr 4/5 , s. 45 (podkr. M.Z.). 
0 A. Rof.lmann, Ein polnischer Thearerbazil/11s? Ersrmals Sliicke van Tadeusz 

Różewicz und Slawo111ir /\!/rożek a11f' Ostberliner Biihnen, „Deutschlancl-Ar
chiv" 1981 , Nr. 4, s. 351 (przeł. i podkr. M.Z.). 
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W obrazie, jakim posłużył się zachodnioniemiecki recenzent, mówiąc 

o „zaraźliwym polskim bakcylu" i „uchylonych drzwiach", kryje s i ę 

oczywiście dwuznaczność - konotowane jednoznacznie negatywnie 

sformułowania „polska gorączka" czy „polski bakcyl" należały do 

stałego repertuaru felietonistów „Neues Deutschland", organu SED, 

i odnosiły się do wydarzeń politycznych w Polsce7• Na konieczność 

zapobiegania wszelkim „przejawom z ar aż a n i a się kontrrewo

lucyjnymi poglądami i rodzajami aktywności z PRL"8, wskazywał 

natomiast Erich Mielke w sformułowanych przez siebie - na począt

ku paźdz iernika 1980 r. - wytycznych dla jednostek operacyjnych 

Ministerstwa Bezpieczei'lstwa Narodowego NRD. 

Aby zrozumieć funkcję, jaką spełniała w tej sytuacji szeroko po

jęta literatura z Polski, a więc i twórczość Różewicza - szczególnie 

w drugiej dekadzie istnienia NRD, tj. latach 70. i 80. XX w. - posłu

żę się analizą Leszka Szarugi, rozważającego rolę pisarza i literatury 

w systemie totalitarnym: 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pisarze żyjący w systemach to

talitarnych, mimo wszystkich niedogodności i niebezpieczeóstw tego 

życ ia , jednego mogą być pewni: n ie zostaną n ie z a u w aż en i. 

[ ... ] [I)ch dzieła są czytane i analizowane, często, jeszcze zanim s i ę 

u każą, bywają otaczane legendą. Bywają też co prawda konfisko

wane i kaleczone przez cenzurę, jednak, mimo niewątpliwych strat, 

jakie przez te działania powstają, utwory te przyciągają publiczność, 

przynoszą też popularność autorowi. Pisarz w takim systemie to na 

pewno ktoś: interesuje się nim władza, interesują się nim czytelnicy, 

zaś sama literatura staje się czymś więcej ni ż „tyl

k o" I i ter at u r ą. P i s ar z te ż n i e j est „t y I ko" p i s arze m 

- s taj e s i ę spo łecznym a u toryt e te m, którego głos u 

sł uch aj ą całe rzesze. Więcej nawet: staje się tu pi sarz kimś, 

7 
Por. A. Stach, „Solidarność:? Nein, danke ... "Die Eins1ell11ng w Solidarno.Ś'Ć 

in beiden deutschen S1aate11 vor 1989 [w:] Die „ Wencle". Die politische Wencle 

1989/9() im 6.//'e111/ichen Diskurs Mille/- und Os1e11ropas , Hrsg. v. l. Surynt 

i M. Zybura, Hamburg 2007, s. 80-81. 

x Dokumentacja do wystawy Bromy wolności. Od „ Solidarności" do zjedno

czenia Niemiec (Berlin 1999), zbiory Ośrodka KARTA, wybór i tlumaczenie 

H. 1-lirsch, cyt. za: Z. Gluza, Dekada polsko-niemiecka, http://www.karta.org. 

pl/karta, (dostęp: kwiecie11 2008), (podkr. M.Z.). 
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kogo ludzie chcą mieć po swojej stronie: może wybierać między rolą 

rzecznika uciśnionych i rolą lojalnego obywatela spełniające

go oczekiwania właclzy9. 

Literatura z Polski dawała poczucie obcowania „więcej" niż tylko 

z literaturą, a instancje pośredn i czące w transferze kulturowym: wy

dawcy, tłumacze, lektorzy, dyrektorzy teatrów, reżyserzy, aktorzy, 

recenzenci, otrzymywali szanse, aby - tak w oczach publiczności, 

jaki i swoich własnych - stać się „więcej" niż tylko pośrednikami 

w transferze kulturowym. Przy tym ten wyjątkowy status nie wyklu

czał wcale ambiwalentnych postaw. Atrakcyjność literatury/kultury 

z Polski w NRD brała się w dużej mierze stąd, że można w niej było 

znaleźć dokładnie to, co podlegało ścisłej reglamentacji w stosunku 

do literatury powstającej na Zachodzie oraz zakazowi we własnym 

kraju: zarówno nurty literackie, nieprzystające w żaden sposób do 

doktryny (soc)realistycznej (stąd bądź skazanych w NRD na nieist

nienie, bądź mających nikłe szanse na za istnienie), jak i atrakcyjny 

potencjał „subwersywny", pozwalający na przełamywanie tematów 

tabu, utrzymujących się w literaturze NRD co najmniej do połowy 

lat 70. 

[ ... ] [C)óż to było za szczęście móc pojechać w mrocznych latach 50. 

do Warszawy czy Krakowa. Tarn toczono dyskusje, rozwijała się no

woczesna sztuka, rodziły inspiracje, wszystko nieporównywalne z pro

wincjonalnym zaduchem NRD-owskimlll. 

Literatura polska, o której Bereska opowiadal swoim przyjac iołom 

- Monice i Peterowi Huchelom - była powiewem wolności, a po

tencjał jej „subwersywności" brał się z obłożenia jej zakazem publi

kacji w NRD. Jeśli wymienimy fascynacje literackie Bereski: Milo

sza, Gombrowicza, Różewicza, Herberta i Mrożka, znajdziemy się 

w głównym nurcie literatury polskiej najintensywniej recypowanej 

9 L. Szaruga, Poeta a slużba bezpiecze1istwa [w:] Węz~v polsko-niemieckie (2), 

Częstochowa 2003, s. 79 (podkr. M.Z.). 
10 H.D. Zimmermann , Przebiegły przewoźnik. Laudacja 1w cze.Ś'Ć Henryka Be

reski [w:] Po(sl)mosly, op. cif., s. 263 , (wygloszona 5 października 2000 r. 

z okazji wręczenia 1-l . Beresce Nagrody im. Hansa Sahla w berli11skim Domu 

Literatury [Literaturhaus Berlin]). 
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nie tylko w niemieckim kręgu kulturowym 11
, lecz na świecie. Zupeł

nie wyjątkowym przykładem pod względem wzbogacenia, i to nie 

ty lko literatury/kultury NRD, lecz i pamięci kulturowej nowego pat'i

stwa (współkonstytuującym nawet w pewnym sensie mit założyciel

ski NRD), jest dramat Leona Kruczkowskiego Niemcy. Premiera sztu
ki - w niemieckim przekładzie Die Sonnenbruchs - odbyła się krótko 

po proklamowaniu NRD 29 października 1949 r. (tydzieó po swojej 

krakowskiej premierze) w Deutsches Theater w Berlinie i stała czymś 

więcej niż zaprogramowanym (starannie przygotowanym i wyreżyse

rowanym) wydarzeniem politycznym 12 • W sytuacji ścisłej reglamen

tacji tych dóbr kultu1y, które z pełnym przyzwoleniem władzy mogły 

trafić do czytelnika NRD, literatura/kultura polska przyczyniała się 

clo wzbogacenia oferty kulturalnej NRD - tak jak zachodnioniemiec

ka literatura powojenna „uczyła się" na literaturze anglosaskiej czy 

francuskiej , tak literatura wschodnioniemiecka czerpała z literatury 

rosyjskiej, polskiej oraz innych tzw. krajów socjalistycznych 13
. 

11 Por. Die Rezeplion der po/nischen Litera/Ur im deutschsprachigen Rawn und 
die der deutschsprachigen in Po/en 1945-1 985, Hrsg. v. 1-1. Kneip i 1-1 . Orlow
ski, Darmstadt l 988 . 

12 Premiera ta nie tylko zaini cjowa ła lawinę wystawier1 dramatu przez liczne sce
ny, lecz także debatę o kondycji literatury NRD. Dramat sta l s i ę swo istym 
- „zapożyczonym" - elementem wschodnioniemieckiej pamięci kulturowej, 
dz i ęk i spopularyzowaniu go w formie s łuchowiska radiowego, a szczególnie 
po sfi lmowaniu dramatu w l 95 l r. przez wytwórnię DEFA. Potwierdzeniem 
odbioru problematyki ujętej w dramacie przez pryzmat tak dydaktyczno-wy
chowawczy, jak i identyfikacyj ny jest wprowadzenie Nie111có111 Kruczkowskie
go do kanonu lektur szkolnych w NRD. Por. 1-l. Olschowsky, Das ihn/iche 
und das Andere. Polnische Literatur in der DDR [w:] Die Rezeption der polni

schen .. „ op. cit„ s. 48-49. 
13 Heinrich Olschowsky a nali zując sytuację, w jakiej literatura polska za i stniała 

w NRD, sugeruje wręcz, że zetkni ęc i e z nią zrodzdo u wschodnioniemieckiej 
publicznośc i swoisty „kompleks ni ższośc i" , który z czasem przeni ósł s i ę także 

i na inne sfery życia społecznego. (Por. l-1 . Olschowsky, Das 1i'hnliche und„ „ 

op. cit„ s. 49.). Gdy potraktuj emy tzw. Ankunfi-Literatur jako tę, w której 
wschodnioniemieccy twórcy przemówili swoim głosem, to cezura początku lat 
60. zb iega s ię z za istnieniem dokładnie w tym samym czasie „nowej" literatu
ry ni emieckiej w Republice Federalnej (a nie tylko budową muru berlir1skiego 
w l 96 l r„ wymuszającą zaaranżowa nie s ię z rzeczyw i s tośc ią NRD), a okres j ą 
poprzedzający - jak ocenia to zgodnie ni emieckie litera turoznawstwo - można 

n azwać w wypadku obu pai1stw niemieckich koniecznym okresem reprodukcji 

4()4 

Polski Październik '56, czyli: kiedy w NRD staną!· mur? 

Pod względem statystycznym najbardziej intensywna recepcja litera

tury polskiej w NRD przypada na lata 1949-1956: średnio 15 tytułów 

rocznie'~ . Po tej dacie następuje radykalny zwrot. Jeśli przyjrzymy s ię 

rozwojowi sytuacji w PRL i NRD po 1956 r„ to zrozumiemy, dlacze

go mimo forsowanej w latach 50. w oficjalnym obiegu tezy o przy

jaźni „nowej socjalistycznej " Polski z „nowym demokratycznym" 

pat'istwem niemieckim, nastąpiło faktyczne zamrożenie stosunków 

wzajemnych, a NRD-owskie media dystansując się od polskiej „od

wilży", zaczynają się posh1giwać się negatywnie nasyconymi skoja

rzeniami na temat Polski i Polaków, co w konsekwencji przekłada s ię 

na zamrożenie importu polskiej literatury do NRD. Wydarzenia Paź

dziernika '56 przynoszą polskim intelektualistom nadzieję na zmiany 

i rozliczenie stalinizmu oraz koóczą okres programowego socreali

zmu . Okazuje się także , że są uważnie śledzone w NRD, zarówno 

przez oczekującą na rozliczenie stalinizmu opozycję (m.in . Wolf

ganga Haricha, Waltera Jankę , Gustava Justa) , jak i traktującego 

rozwój wydarze11 w Polsce jednoznacznie w kategoriach zagrożenia 

przywódcę NRD-owskiego paóstwa - Waltera Ulbrichta 15
. Podczas 

i nadrabiania strat po dwunastu latach także kulturowej izo lacji , oraz faszyza
cj i języka ta kże i kultury. Potrzebowaly go za równo Niemcy Wschodnie, jak 
i Zachodnie. (Komentarz, jakim literaturę powstającą w pi erwszej dekadzie 
po l 945 r. w zachodniej części Niemiec - i traktującą z pelnyrn przekonaniem 
rok l 945 jako Godzin ę Zero - opatrzył Fritz J. Raddatz, ni e pozostawia żad
nych wątpliwości: „Nowy początek nie miał miejsca. Nie w ten sposób. Nie 
te raz". Por. Die Nachgeborenen. Lesee1fahnmgen mit zei1ge116ssischer Litera

tur, Hamburg l 983, s. 44. - przel. M. Z.). W takiej sytuacji literatura rosyjska, 
polska oraz literatury innych par1stw tzw. bloku wschodniego spe łniały odmo
mentu pows taniu NRD taką samą rol ę, jak literatura amerykai1ska, angielska, 
czy francuska w Niemczech Zachodnich: to na niej i z niej ,,uczy li s ię" twórcy, 
którzy następnie (s)tworzyli tzw. literaturę NRD. 

1 ~ Por. l-1 . Olschowsky, Das 1i'l111/iche und„„ op. cit„ s. 46. 
15 Nie tylko zachodnia prasa i zachodnioberlii1ska rozgłośnia RIAS - na co zwra

cają uwagę badacze z zachodnioeuropejscy - nagłaśni a ly wydarzenia w Pol
sce. Informacje przec iekaly także bezpośrednio z Pol sk i. (Stąd postaw ienie 
- w uzasadnieniu wyroku tzw. l-larich-Janka-G ruppe - znaku równości mi ęd zy 

rozgłośnią zachodnioberlii1s ką i Pol ską) . Szczególnie na wyobraźni ę wschod
nioniemieckich intelektualistów zadzia ł ała wizyta Chruszczowa w Polsce 
i jego udział w VI Plenum KC PZPR 20 marca l 956 r„ interpretowany nie 
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gdy tym pierwszym właśnie polski Październik ' 56 pokaza1, że jest 
nadz ieja na „prawdziwy ruch komunistyczny", na rozliczenie sta
lini zmu, i oczekiwali nadejścia także w NRD „czasu prawdy ludz
kiego socjalizmu" 16 

- jak w swoim dzienniku , już po aresztowaniu, 
zapisał Gustav Just - przemówienie Ulbrichta wygłoszone w czasie 
30. posiedzenia KC SED (Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec) 
w styczniu 1957 r. nie pozostawiło żadnych wątpliwości, że „odwilż" 
w NRD nie nastąpi . Wkrótce po posiedzeniu wspomniany powyżej 
Gustav Just oraz Walter Janka i Wolfgang Harich - tworzący rze
komo zorganizowaną i zakonspirowaną tzw. Harich-Janka-Gruppe 17 

- a także wielu innych zostało aresztowanych, inni byli zastraszani 
(na środowiskach uniwersyteckich wymuszono m.in . tzw. przysięgę 
lojalnośc i wobec władzy' 8), uszczelniono również cenzurę. W sytu
acji pozbawienia wschodnioniemieckich pisarzy realnych możliwości 
wyrażenia jakiegokolwiek sprzeciwu w czasie zwołanej w 1959 r. 
konferencji w Bitterfeld zostały zaktualizowane i usztywnione postu
laty socrea listyczne, nazwane „drogą Bitterfeldzką". 

W związku z powyższym rozwój sytuacji społeczno-polityczno
kulturalnej w Polsce i Niemczech Wschodnich w momencie za istnie
nia , dokładnie na początku lat 60. tzw. polskiej fali postrzegany był 
- z perspektywy zarówno Niemiec Zachodnich, jak i Europy Zachod
niej - jako asymetryczny. 

przez pryzmat jego ostrzeżeń formułowanych pod adresem polskich władz, 

lecz „dyskusji" między przywódcami ZSRR i PRL, która w NRD okazała się 
niemożliwa . Por. P. McKnight, Geschichte und DDR-Li1era111r (Amnesie, Frag
mentierung, Chronik, Krilisches Bewusstsein und Weichenstellung im Riick
blick au/die Mille der 50er Jahre: Man kurt, Horn und Homs Ende) [w:] Riick
blicke au/die literatur der DDR, Hrsg. v. H-C . Stillmark. Amsterdam 2002, 
s. 195- 197; por. także: A. Stach, „Solidarność? Nein, danke ... , op. cit„ s. 75. 

16 G. Just, Zeuge in eigener Sache-Dieji'infżiger Jahre, Berlin 1990, s. 88 (przeł. 
M.Z.). 

17 Por. A. Stach, „Solidarno.~ć? Nein, danke „„ op. cit„ s. 75 . 
is Phillip McKnight relatywizuj e to wydarzenie, przypominając w przypisie, że 

podobnie było na uniwersytetach w USA, dopóki nie skrytykował tego jedno
znacznie John F. Kennedy. (Por. P. McKnight: Geschichte und .. „ op. cit„ s. 197, 
przyp. 17 .). Wydaje się jednak, że zarówno skala represji („przysięga lojalności" 
była tylko jedną, i to z tych mniej clrnstycznych),jak i ich cel, jaki staw iały sobie 
władze w NRD (zastraszenie spo leczeóstwa miało wymusić bezwarunkowe po
sh1sze11stwo), czynią sytuację w NRD i USA zdecydowanie nieporównywa lną. 
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Realizm socjalistyczny był w podzielonych Niemczech sprawą szcze
gólnie aktualną. Wzrostowi znaczenia awangardyzmu w Niemczech 
zachodnich w połowie lat pięćdziesiątych odpowiadała w Niemczech 
wschodnich intensyfikacja przydzielania literaturze zadaó społecz
nych . W świadomej opozycji do »rewizjonistycznej « polityki kul 
turalnej Polski po roku 1956 pisarze wschodnioniemieccy jeszcze 
w roku 1959 zos tali skierowani - przy potę ż nym 
a komp a n i amen cie propagandy - n a »drogę Bit ter
f e Id«. Rozłam w niemieckiej literaturze powojennej stał się jeszcze 
głębszy. W tej sytuacji nowoczesność odbieranej na Zachodzie litera
tury polskiej , jej odróżniająca się jaskrawo od sytuacji w NRD otwar
tość na własną (Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz) i międzynarodową 
awangardę międzywojenną odegrała istotną rolę w rzeczywistości nie
mieckiej 19

• 

Sytuacja w NRD uczyniła współczesną literaturę polską niemal niedo
stępną wschodnioniemieckiemu czytelnikowi, wpłynęła także w zna
czący sposób na polityzację kontekstów, w jakich literatura z Polski 
odbierana była w zachodniej części Niemiec. Najlepszym przykła
dem jest reakcja recenzenta „Si.iddeutsche Zeitung" na premierę Kar
toteki Tadeusza Różewicza20 , jaka odbyła się w Essen (Studio Essener 
Bi.ihnen), w reżyserii Joachima Fontheima, niecałe dwa miesiące po 
rozpoczęciu budowy muru w Berlinie (13 sierpnia 1961 r.), tj . w at
mosferze niecichnących dyskusji wokół sytuacji w NRD i trwającego 
kryzysu berli1'1skiego. W „Si.iddeutschen Ze itung" z 5 paździ ernika 
1961 r. przeczytamy m.in .: 

Tadeusz Różewicz( ... ) swoim dramatem Kartoteka zaprzecza niemal 
wszystkiemu, co według obiegowych opinii moż l iwie jest pod pano
waniem wschodniego reżimu. Aż chciałoby się uznać tę sztukę za sfin
gowaną, gdyby plakat i programy teatralne nie dostarczyły dowodów 
na to, że miała ona swoją premierę w październiku ubiegłego roku 
w warszawskim Teatrze Dramatycznym. DI a n as W ars z a w a 
Ie ż y b I iże j n iż Lipsk [Bitterfeld położone jest 35 kilometrów 

19 F. Fieguth, literatura polska w Niemczech lat 1956- 1968 (1978) [w:] Poezja 
w fazie loytycznej i inne studia z litera1111y polskiej, Izabel in 2000, s. 197 
(podkr. M.Z.). 

' 0 T. Różewicz: Die Kartothek, przeł. 1. Boli. Berlin 196 1. 
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na północ od Lipska - przyp. M.Z.]. [ ... ] Polska n ie tylko pi -
s z e t a k i e n i e z a k l a m a n e, a u t e n t y c z n e 
sztuk i, lecz są o n e także wystaw i a n e 21

• 

odważne 

Napięcie w stosunkach niemiecko-niemieckich, polityczne napięcie 

wokół sytuacji Berlina, będące efektem przedłużającego się kryzy

su berlióskiego, przełożyło się więc nie tylko na zainteresowanie li

teraturą z Polski, lecz sugerowało polityczny klucz jej interpretacji: 

jako literatura „poodwilżowa" wzbudzała zainteresowanie po stronie 

zachodniej, natomiast stała się niepożądana po stronie wschodniej. 

Doris Lemmermeier, która prześledziła przekłady polskich dramatów 

dokonane w latach 1945-1988, podkreśla znaczenie cezury 1956 r. 

dla ich zróżnicowanej obecności w Niemczech Wschodnich i Za

chodnich. Podczas gdy przyswajanie polskiej dramaturgii rozpoczyna 

się wraz z powstaniem NRD, w Niemczech Zachodnich zaintereso

wanie polskim teatrem pojawia się dopiero dekadę później. To po 

Październiku '56: 

[s]ytuacja się odwróciła. Podczas gdy otwarcie i liberalizacja w pol
skiej polityce, a zarazem zakwestionowanie bądź odrzucenie doktry
ny realizmu socjalistycznego doprowadziły do drastycznego spadku 
liczby tłumaczonych w NRD dzieł, to w RFN przemiany te stworzyły 
warunki do wzmożonej działalności translatorskiej. [ ... ] Dramaturgia 
polska włącza się w ten sposób w intensywny odbiór polskiej literatury 
w RFN w latach 60., określany mianem „polskiej fali"n 

Dramat Różewicza Świadkowie, albo Nasza mola stabilizacja należy 
- ze względu na jego niemieckojęzyczną recepcję - do zjawisk zde

cydowanie wyjątkowych (i na pewno zasługujących na osobne stu-

" G. Schon, Botschofi aus Po/en. Die Kortothek von Todeusz Różewicz in Essen, 

„Sliddeutsche Zeitung" 1961 , Nr. 238, 5. l O. I 961 (przeł. i pod kr. M.Z.). 
22 D. Lemmermeier, Polnisch-deutsche Drameniibersetzung 1945-1988 [w:] Pol

nisch-deutsche Dromenz:iberselwng 1830-1988. Grundziige und Bibliogmphie, 

Hrsg. v. D. Lemmenneier, B. Schultze, Mainz 1990, s. 19, cyt. za: D. Scholze, 

O obecnofri Todeusza Różewicza w teatrze niemieckojęzycznym i jego nie

obecno.\'ci w teatrze serbołużyckim [w :] „Nasz nauczyciel Tadeusz". Tadeusz 

Różewicz i Niemcy, pod red. A. Lawatego i M. Zybury, przeł. J. Dąbrows ki, 

Kraków 2003, s. 152. 

4()R 

dium) . Niemiecka prapremiera sztuki odbyła się w 1963 r. na scenie 

warsztatowej zachodnioberl ióskiego Scil iller-Theater23. Pub! iczność 

Berlina Zachodniego mogła obejrzeć Świadków oraz Grupę Lao

lwona, wystawione jako dwie miniatury sceniczne. Dwa lata później 

Świadkowie trafili do Zurychu, a cztery lata później do Wiednia24 . Po 

wschodniej stronie natomiast recepcja dramaturgii Różewicza zosta

la nie tylko opóźniona o całą dekadę. Próba wystawienia Świadków 
w reżyserii Bernda Engela przez lipski teatr studencki Uniwersytetu 

Karola Marxa w 1965 r. skoilczyla się skandalem i szykanami wo

bec przygotowujących przedstawienie studentów25
. Władze NRD 

uznały także za stosowne, aby na temat polskiego autora wypowie

dzieć swoje krytyczne zdanie z trybuny XI Plenum KC SED26
• Do

piero w 1975 r. Rolfowi Winkelgrundowi udało się doprowadzić do 

13 Dramat Świadkowie, albo Nasza 111ala stabilizacja zostal wydrukowany 

w 5 numerze „Dialogu" z 1962 r. Niemal w tym samym czasie ukazało s ię 

jego niemieckie tłumaczenie autorstwa liki Boll, wydane przez zachodnio

niemieckie Gustav Kiepenheuer Verlag (T. Różewicz. Die Laokoon-Gruppe 

u. Die Zeugen oder Unsere kleine Stabilisien111g, Obers. I. Boi!, Berlin 1962). 

30 stycznia 1963 r. miala miejsce polska prapremiera telewizyjna Świadków, 

w reżyserii Adama Hanuszkiewicza w ramach Teatru Telew izji. Echa z za

chodnioniemieckiej prasy po wystawieniu Świadków i Crnpv Laokoona rela

cjonuje Kronika Dialogu, por. Niemcy o sztukach Różewicza, „Dialog" 1963, 

nr 8, s. 119 i nast.; por. także 1-1. Kneip, Ró:!:ewicz w Nie111czech, „Odra" 1992, 

nr 6, s. 39 i nast. 
" Por. M. Zybura, Materia~)' do niemieckojęzycznej bibliografii twórczo.ki Tade

usza Różewicw [w:] .. Nasz nauczyciel„ ., op. cit., s. 333-334. 
i; Por. A. Lawaty, M. Zybura, Slowo wstępne [w:] „Nasz nauczyciel„., op. cit., 

s. l O; H. Olschowsky, Das Erbe einer schwierigen Nachbarschafi. Polnische 

Litera/ur in der DDR, „Dialog. Magazyn niemiecko-polski" 200 I, nr 57, s. 88 

i nast. 
' 6 Różewiczow i zarzucono „nihili zm, życiowy pesymizm i wyobcowanie'', nato

miast jego sztuce „całkow icie przewrotne przedstawienie politycznego i kul

turalnego rozwoju społeczeństwa socjalistycznego" (cyt. za : ibidem, s. l O) 

Inną sztuką potępioną z trybuny XI Plenum KC SED w grudniu 1965 r. był 

m.in. Paul Bauch Volkera Brauna, podobnie jak pierwszy autorski film Ulricha 

Plenzdorfa Karla . .Jeśl i zestawimy wydarzenia z roku 1964 w Polsce i NRD, 

zauważymy dość zastanawiające koicydencje z sytuacją po Październiku '56. 

Podczas gdy w Polsce powstaje List 34, w którym pisa rze żądają większej swo

body twórczej (w tym Jerzy Andrzejewski oraz Stan is law Ważyk , którzy w la

tach 50. byli niemal symbolami poparcia doktryny socrealistycznej , a po Paź

dzierniku '56 „polskiej odwilży''), w NRD odbywa s ię w tymże roku kolejna 
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premiery dramatu w Hans-Otto-Theater w Poczdamie. Bez wątpienia 
pomogło w tym ogłoszenie 1975 r. rokiem polskiego teatru w NRD 27

, 

wpisujące się w „zacieśnianie przyjaźni między pai'lstwami socjali
s tycznymi" - jak głosiła oficjalna wykładnia. 

Profesor Ulrich Steltner, dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersy
tetu Fryderyka Schillera w Jenie, mówiąc o Świadkach z perspekty
wy 1996 r., zwraca uwagę na zupełnie inny aspekt, niemający nic 
wspólnego upolitycznioną wykładnią dramatu . Podkreś la , że sztuka 
olśniła go również i „[n]ie dlatego, że była realistyczno-poetycka, 
jak beztrosko pisano o utworach Różewicza, ale ponieważ nadawała 
estetyczną formę odczuwalnemu bezsensowi świata i w ten sposób 
bezsens ten niszczyła"28 . 

Zlota dekada „zatopionej Atlantydy" 

Gdy w roku 1969 rozpoczyna się w NRD intensywna faza recepcji 
liryki , prozy i utworów dramatycznych Tadeusza Różewicza, jego 
twórczość zostaje wpisana niemal automatycznie w coraz wyraź

niej szy dyskurs subwersywny, toczony aż do koi'lca istnienia NRD. 
Różew icz dołącza do takich „anarchistyczny[ eh] bohater[ ów] ener
dowsk iej sceny"29 , j ak potępieni razem z Różewiczem z trybuny 
XI Plenum KC SED w grudniu 1965 r. Volker Braun i Ulrich Plenz
dorf czy Stefan Heym, którego powieś ci mogły ukazywać s ię do tej 
pory jedynie na Zachodzie. Nie można tu nie wymienić także Reinera 
Kunzego, którego w 1968 r. objęto zakazem publikacji . Przełom lat 

„Konferencja Bitterfeldzka'', a po XI Plenum KC SED z grudnia 1965 r. trze ba 
będzie czekać aż sześć lat na wyjście z ponurej zapaśc i . 

'
7 Wraz z 1972 r. w NRD za inicjowane zos tają - pod patronatem Ministerstwa 

Kultury oraz Zw i ązku Artystów Teatru NRD [Yerband de r Theaterschaffen
den der DDR] - odbywające s i ę corocznie Dni Sztuki Teatralnej [„Tage der 
Theaterkunst"] . Pierwsze poświęcone zostały teatrowi z ZSRR, rok później 
- w 1973 r. - Bułgarii , w 1974 r. - Węgier, w 1975 r. - Polski, w 1976 r. - Ru
munii , w 1977 r. - Czechoslowacji i w 1978 r. ze wszystkich wymienionych 
krajów. Por. D. Scholze, O obecnofri Tadeusza Różewicza ... , op. cit., s. I 54. 

" Cyt. za: M. Dębicz, Dookola Pulapki, „Teatr" 1996, nr I O, s. 9. 
'
9 S. Wo Il e, W:,paniazv świat dyktatury. Codzienność i wladza w NRD 1971-1989, 

prze ł. E. Kaźmierczak i W. Lecler, Warszawa 2003 , s. 349. 
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60. i 70. rozpoczyna s ię więc w NRD od swoistej rehabilitacji i po
wrotu „zakazanej literatury". 

Zainicjowanie nowej polityki kultura lnej wpisuje się w sferze po
lityki w zapowiedź nowego kursu władz NRD, którego sygnałem jest 
odsunięcie od władzy Waltera Ulbrichta i wybór na pierwszego se
kretarza partii Ericha Honeckera . W oczach wschodnioniemieckich 
intelektualistów zapowiedzią swo istego „nowego początku" było 
z jednej strony uznanie NRD na arenie międzynarodowej , z drugiej 
zapowiedź nowego przywódcy pai'lstwa, że w litera turze nie powinny 
obowiązywać żadne tematy tabu - jeśli reprezentują oni socjalistycz
ny punktu widzenia30

. W tej sytuacji liberali zacja polityki kultural
nej NRD miała przyczynić s ię do polepszenia wizerunku NRD przez 
zapewnienie jej lepszej prasy na Zachodzie. Współpraca z innymi 
paóstwami socjalistycznymi, w tym intensywna wymiana kultural
na, była jednym z głównych filarów jej nowego wizerunku: paóstwa 
będącego konkurencyjnym (pod każdym względem ,,innym" i „ lep
szym") wobec Niemiec Zachodnich „modelem pa11stwa ni emiec
kiego". Nie tylko poprawne stosunki z paóstwami Europy Środko
wo-Wschodniej, lecz „braterstwo" i „przyjafo", których podwaliną 
była przynależność do tego samego systemu politycznego, stawały 
się w tej sytuacji potwierdzeniem mitu założycielskiego NRD: tylko 
legitymująca się antyfaszystowskim i pacyfi stycznym rodowodem 
Niemiecka Republika Demokratyczna mogla nawiązać tak bliskie 
- „modelowe" - stosunki z krajami, które były ofiarami narodowe
go socjalizmu. Przyjaźń z ZSRR, z Pol ską i innymi krajami regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej służyła od momentu powstania NRD 
jej legitymizacji , a ponieważ uznanie NRD nie przyniosło jej ani wy
starczającej stabilizacji , ani nawet normalizacji , które znioslyby ko
nieczność ponawiania legitymizowania swojego istnienia - tak w po
lityce zewnętrznej , jak i wewnętrznej3 1 („NRD była NRD, dopóki 
mogła s ię przez socjalizm odróżnić od RFN "32 ), kreowanie więcej 

10 Ibidem, s. 348. 
31 Ludwig Mehlhorn podkreś l a, że „ [b] ędąc przyczó lkiem radzieckiego impe

rium, NRD była zmuszona leg itymizować swoje istni enie za równo na zew
nątrz, j ak i wobec własn ej ludnośc i , i to ni e tylko jak o pa 11 s t w o soc ja I i -
s ty c z n e, a I e j a ko cl r u g i e o b o k R F N pa 11 s t w o n i e m i c c k i e". 
L. Mehlhorn , Przyjaź11 ... , op. cit., s. 96, (podkr. M. Z.). 

1
' P. Bender, Polacy i Niemcy ... , s. 5 I. 
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niż poprawnych stosunków z paóstwami tzw. bloku wschodniego na
brało tym większego znaczenia - stało się prawdziwym wyzwaniem. 
Tym bardziej że nowa polityka wschodnia rządu Willy'ego Brandta 
zapoczątkowała normalizację stosunków na linii Moskwa-Bonn oraz 
Warszawa-80111133

. 

Recepcja twórczości Tadeusza Różewicza w latach 70. wpisuje się 
już w zdecydowanie bardziej pogłębiony i wieloaspektowy nurt re
cepcyjny: nie tylko dzięki pojawieniu się tu w niemal jednym czasie 
wszystkich gahmków uprawianych przez pisarza, lecz także świado
mości powiązań międzygatunkowych w jego twórczości. Intensywną 
fazę wschodnioniemieckiej recepcji twórczości Tadeusza Różewicza 
lat 70., a kontynuowaną także w latach 80. inicjuje wybór jego poezji 
Gesichter und Masken [Twarze i maski]34

, wydany przez Yolk und 
Welt w 1969 r. Autorami niemieckich przekładów są Giinter Kunert 
oraz Karl Dedecius - dla tego ostatniego to czwarty tom wierszy pol
skiego poety, wydany przy jego współudziale35 . Autorką wyboru oraz 
posłowia jest Jutta Janke. 

Dwa lata po zaistnieniu poezji Różewicza w NRD ukazuje się tom 
zawierający osiem opowiadaó, opatrzony tytułem zaczerpniętym 
z jednego z nich: in der schOnsten Stadt der Welt [W najpiękniej
szym mieście świata]36 . Ich przekładu dokonała Roswitha Busch
mann, a posłowiem opatrzył wschodnioberlióski slawista Heinrich 
Olschowsky, który od tej pory będzie konsekwentnie ś l edzić i ko
mentować twórczość polskiego poety. W 1976 r. ukazuje się kolejny 

33 Wprowadzenie wraz z początkiem l 972 r. ruchu bezwizowego między NRD 
a PRL oznacza otwarcie - szczelnie do tej po1y zamkniętej - wschodniej gra
nicy NRD. 13 września 1972 r. zapada decyzja o wznowieniu stosunków dy
plomatycznych między Polską a RFN. 

3" T. Różewicz , Gesichter und Masken , Obers . G. Kunert, K. Dedecius, Berlin 
1969. 

i; Por. M. Zieli11ska, Problemy badawcze litera/111· obcych. Niemieckojęzyczni 
odbiorcy wczesnej li1yki Tadeusza Różewicza w fazie intensywnej recepcji lile
rntwy polskiej (tzw. polskiej fali) [w:] Z Gorzanowa w świat szeroki .. . Studia 
i /Jlalerio(p ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie urodzin, pod 
red. K. Ruchniewicza i M. Zybury, Wrocław 2007, s. 285-312. 

.ir. T. Różewicz, in der sch6nsten Stad! der Welt. Erziihlungen. O bers . R. Busch
mann, Berlin 1971. Tom zawiera następujące opowiadan ia: Trncizna, Spo-
1viedź, OlVoc żywota, Nowo szkola filozoficzna, W najpiękniejszym miefrie 
świata, Wvcieczka do 11111zewn, Na placówce dyplomatycznej, Tolerancja. 

412 

tom opowiadaó Różewicza Próba rekonstrukcji, opatrzony esejem 
autorstwa Olschowskyego37

. Przenikliwość i kompleksowość ana
liz twórczości Tadeusza Różewicza, których autorem od wczesnych 
lat 70. jest Heinrich Olschowsky, zaskakuje z dwóch powodów. Po 
pierwsze, przetrwały one w swojej większości próbę czasu, czego 
najlepszym dowodem jest to, iż wiele analiz ostatnich lat odwołując 
się do nich, podkreśla ich trafność i aktualność38 . Po drugie, w czasie 
gdy Olschowsky w połowie lat 70. pisał posłowie do - wspomniane
go już - niemieckiego przekładu Próby rekonstrukcji, wydanej przez 
lipskie wydawnictwo Reclam, w Polsce powstała tylko jedna mono
grafia poświęcona Różewiczowi autorstwa Henryka Yoglera-'9 . 

W 1974 r. ukazal się we wschodnioberlióskim wydawnictwie Yolk 
und Welt bardzo istotny dla popularyzacji twórczości dramaturgicz
nej Różewicza (nie ty lko w Niemczech Wschodnich, lecz całym krę
gu niemieckojęzycznym) tom zawierający przekłady aż ośmiu sztuk 
Różewicza: Kartoteka, Grupa Laokoona, Świadkowie albo Nasza 
mala stabilizacja, Śmieszny staruszek, Pogrzeb po polsku, Wyszedl 
z domu, Akt prze1ywany, Stara kobieta wysiaduje, opatrzony wielo
krotnie przedrukowywanym i cytowanym posłowiem Wernera Mit
tenzweia40. Tom został w kolejnych latach uzupełniony przez prze
kłady Bialego malżeństwa41 , Odejścia glodomora42

, Na czworakach 
i Pulapki43 

- wszystkie autorstwa Henryka Bereski 44
. 

-'
7 T. Różewicz, Versuch einer Rekonstrnktion. Erziihlu11ge11, Obers. R. Busch

mann u.a., Leipzig 1976. Tom zawiera następujące opowiadania: Owoc żvwo
la, Ocalony , Opad(v lifrie z drzew, Nowa szkolafilozoficzna, Piivo, Tolernncja, 
Wvcieczka do muzeum, Ta siara cholera, Córeczka, Próba rekonstrukcji. 

-'" Por. A. Woldan, Zu111 Motiv der Rose in der Lyrik von Tadeusz Różewicz [w:] 
Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, I-lrsg. v. B. Hartmann, 
A. Wo ldan, Passa u 2007, s. 65-82 . 

-'
9 Por. 1-1. Vogler, Tadeusz Różewicz, Warszawa 1972. 

40 T. Różewicz, Stiicke, Obers. I-1. Bereska u.a., Berl in 1974. 
41 T. Różewicz, Wei(Je Ehe, Obers. H. Bereska, Berlin 1978. 
"' T. Różewicz, Der /-Jungerkiinstler gehl, Obers. L-1. Bereska, Berlin l 978. 
43 T. Różewicz, Stiicke: Au/a/len vieren. Der Hungerkii11s1/er gehr. Die Falle, 

Obers. I-1. Bereska, Berlin 1986. 
44 .lak na początku lat 90. obliczył Heinz Kneip, w ciągu dwunastu lat ( 1975-

-1987) w repertuarach teatrów w Niemczech Wschodnich znalazło się dziesięć 
sztuk Różewicza , które przeży ł y szesnaście różnych insceni zacji. I-1 . Kneip , 
Różewicz w ... , op. cit. , s. 39. 
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Od wystawienia - zakazanego dekadę wcześniej - dramatu Świad
kowie, albo Nasza ma/a stabilizacja w czerwcu 1975 r. w Poczdam
ski m Hans-Otto-Theater w reżyserii Rolfa Winkelgrunda45 rozpoczyna 
się niemal stała obecność sztuk Różewicza w repertuarach wschod

nioniemieckich teatrów, uzupełniana przez gościnne występy teatrów 

z Polski (Teatr Polski z Wrocławia pokazał w 1978 r. w Dreźnie Kar

totekę w reżyserii Tadeusza Minca4 <', wystawioną przez wschodnio
niemiecki teatr dopiero w 1989 r. 47

). W drugiej połowie tego roku na 
scen ie Teatru Miejskiego w Halle pojawią się Różewicz oraz Mrożek . 

Są to dwaj główni reprezentanci polskiego dramatu - na dotarcie do 
stolicy będą potrzebowali kilku lat. I tak dramaty Różewicza poja

wiają się w 1977 i 1978 r. w ramach dwóch szeroko zakrojonych 
festiwali teatralnych (towarzyszyło im wiele innych wydarzeó kultu

ralnych), jakie przygotowano w Rudolstadt. Pierwsze miało miejsce 
w lipcu i sierpniu 1977 r., kiedy pod nazwą „Spektakel '77" odbyło 
się wiele imprez kulturalnych, a scenę zdominowały sztuki siedmiu 

wspókzesnych autorów z krajów socjalistycznych - okazją do zorga
ni zowania imprezy - jak przeczytamy z obszernej deklaracji organi
zatorów, zamieszczonej wraz z jej recenzją - była zbliżająca się 60. 
rocznica Rewolucji Październikowel8 . Inscenizacja Świadków, tym 
razem w reżyserii Martina Meltke, została nazwana „najciekawszym 
eksperymentem teatralnym"49 zaprezentowanym w ramach „Spek

takel '77". Rok później w ramach podobnie pomyślanego festiwalu 
„Spektrum '78"50 

- tym razem zorganizowanego w maju - Martin 

4
; Por. I. Pietzsch, f-fans-Ollo-Theater Potsdam. „Die Zeugen oder Unsere kleine 

Stabilisierung" von Tadeusz Różewicz, „Theater der Zeit" l 975, Nr. I O, s. 59-60. 

•r, Por. M. Zybura, Materialy do niemieckojęzycznej ... , op. cit., s. 332. 
47 „Po upadku muru szt11k i Różewicza[ ... ] zaczę ly wystawiać sceny offowe. Na 

studyj nej scen ie Wyższej Szkoty Filmowej w Babelsbergu zagrano w 1989 

roku Kauotekę T. Różewicza". M. Mazanek-Wilczy11ska, J. Wilczyński , De

lerminacja, emocjonalność czy inna.fr? Teatr Swdia am Salzufer na tle teatral

nego krajobrazu Berlina [w:] Po(st)mosty. Polacy i Nie111cy w nowej Eumpie. 

Tom pos:więcony pamięci Henryka Bereski, pod red. G. Matuszek, Kraków 
2006, s. 23 I . 

•
8 

l-1. Fischer, Biografien im U111/etd, „Theater der Zeit" l 978, Nr. 7, s. 46. 
49 lbidem,s.47. 
50 „Majowy festiwal trwał jedenaście dni . W programie znalazły się wystawy 

i fora z artystami, koncerty jazzowe ( . . . ), stoiska księgarskie, aukcje grafi
ki, spotkania i rozmowy o polityce z południowoafryka11skimi i chilijskimi 
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Meltke wspólnie z Werner Buhssem przygotowali Śmiesznego sta

ruszlw, który był jednym z czterech wystawionych tam dramatów 
współczesnych. Z recenzji zamieszczonych w „Theater der Zeit" 
i szczegółowo relacjonujących wspomniane wydarzenia nie sposób 
dowiedzieć się, ani dlaczego wybrano akurat te , a nie inne dramaty 

Różewicza, ani tego, jak je odczytywano51
• Zdanie mówiące o tym, że 

przedstawienie Świadków uznane zostało za „najciekawszy ekspery
ment teatralny", zostało wplecione na zasadzie wtrącenia i pochodzi 
z recenzji, która powstała rok później przy okazji kolejnej imprezy52. 

We wrześniowym numerze „Theater der Zeit" z 1977 r. relacjonują
cym Trzy wspaniale dni. „Spektake/" w Rudolstadt - jak głosi tytuł 

- Henryk Goldberg, który stara się oddać atmosferę wielkiego pikni
ku i wydarzenia teatralnego , dramatowi Różewicza poświęca jedynie 
dziewiętnaście linijek tekstu, z którego wyczytamy jedynie tyle, że: 

Jest to jeden z tych tekstów dramatycznych, których odczytanie staje 
się możliwe dopiero na scenie, w których nie mniej istotne od samego 
tekstu są pauzy, a cichy brzęk filiżanki jest nie mniej znaczący niż 
wielka eksplozja. Jeśli kierować się tylll przeslanielll , sztuka ta zawsze 
będzie w jakimś sens ie znacząca53 . 

Klucz interpretacyjny Świadków, zasugerowany przez Heinricha 01-

schowsky'ego we wspomnianym już eseju z 1976 r. zamieszczonym 
w formie posłowia do Próby rekonstrukcji, pokazuje jednak vvyraź

nie, że znalezienie w dramacie odniesiei1 do enerdowskiej rzeczywi
stości nie było zbyt trudne: 

Wielka tęsknota za stabilnylll i uporządkowanym życ ielll za llliera [ .. . ] 
zapędzona w kozi róg, w pozornym jedynie ruchu, będącym zwykłym 

towarzyszami, występy gościnne m.in. Teatra Lautaro, »G ruppe Schicht« 
z Drezna, Teatru Pantomimy GEST z Wroc1awia, Ekkeharda Schalla. ( ... )Od
bylo s ię spotkanie autorskie z Albertem Wendtem . .lochen Berg wzbudzi I zain
teresowanie, czytając fragmenty swojej komedii Strephart, której prapremie
rę grupa teatralna z Rudolstadt przygotowuje na koniec roku". Ibidem, s. 46 

(przeł. fVl .Z.). 
51 Por. l-1. Goldberg, Drei to/le Toge. „ Spektake/" w Rudolstadt, „Theater der 

Zeit" 1977, Nr. 9, s. 4-7. 
5
' Por. 1-l. Fischer, Biografien im .. „ op. cit. 

'-' l-1. Goldberg, Drei to Ile ... , op. cit., s. 6 (prze I. M .Z.). 
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powtórzeniem. Zamiast wielkiej harmonii - „mala stabili zacja". Sta
bilizacja, będąca z punktu widzenia rzeczywistośc i społecznej zjawi
sk iem właściwie pożądanym , niepokoi Różewicza, gdyż widzi, jak 
idealny projekt lud zk iej społeczności ulega d e
g r a d ac j i w atmosferze obojętności moralnej i inercji: „miłość i nie
nawiść/ zmniejszyły wymagania/ biel nie jest już taka biała/ tak rażąco 
biała . (Śvviadkowie albo Nasza ma/a stabilizacja)""~. 

Również w l 978 r. Martin Meltke wystawił wraz z zespołem z Ru
dolstadt Białe 111alże11s two , które doczekało się wyczerpującego omó
wienia w recenzji Martina Linzem, wydanej w styczniowym nume
rze „Theater der Zeit" z 1979 r. Jest ona nie tylko dokładną relacją 
z przedstawienia Bialego ma/że11s twa (zrealizowanego również przez 
zespół teatru w Rudolstadt w reżyserii Martina Meltke i Herberta 01-
schoka, tym razem we współpracy - jak dowiadujemy s i ę z recenzji 
- z Kazimierzem Braunem, autorem inscenizacji Białego malże/1stwa 
we wrocławskim Teatrze Współczesnym), lecz także próbą analizy 
samego dramatu i przybliżenia dramaturgii Tadeusza Różewicza55 . 
Jest ona także istotnym świadectwem recepcyjnym, pozwa lającym na 
potwierdzenie rosnącego znaczenia dramaturgii Różewicza w N iem
czech Wschodnich , której na początku 1981 r. uda się dotrzeć do 
wschodnioniem ieckiej stolicy. 

Rok 1980 zapowiadał się, jako początek kolejnej dekady, bardzo 
optymistycznie dla wymiany kulturalnej między PRL a NRD. Od 
26 czerwca do 6 lipca trwały „Dni Przyjaźni i Kultury NRD-PRL'', 
w ramach których wystąpiłam.in. gdaI'lska Opera Bałtycka. Teatr im. 
Kleista z Frankfurtu nad Odrą przygotował Czarowną noc, jednoak
tówkę Sławomira Mrożka, oraz Pogrzeb po polsku Tadeusza Różewi
cza. Sztuki z repertuaru Różewicza wyraźnie dominowały : w lipskim 
Kellertheater Karl Georg Kayser wystawił TFyszedl z domu, a Rolf 
Winkelgrund w Hans-Otto-Theater w Poczdamie Odejście glodomora. 

54 1-1 . Olschowsky, Dos unwirkliche Bildnis des Tadeusz Różewicz oder Versuch 
einer Rekonslruktion [w:] T. Różewicz, Versuch einer„ „ op. cit„ s. 205 (prze !. 
i pod kr. M.Z.). Cytat poc hodzący z dramatu Świadkowie albo Nasza ma/a sta
bilizacja, por. T. Różew i cz, Dramat I. U1wo1 :v zebrane, t. 4, Wroclaw 2005, 
s. 179. 

55 Por. M. Linzer, Theater Rudo/stad!. Weif!e Ehe von Tadeusz Różewicz, „Thea
ter der Zeit" 1979, Nr. I, s. 11. 
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Wolfgang Kroplin oraz Martin Linzer napisali dla „Theater der Zeit" 
obszerne i bardzo pozytywne recenzje dwu ostatnich56

. Mimo tej po
zornej sielanki stosunek środowisk twórczych w NRD „wobec poli
tyki kulturalnej cechowało ostrożne wyczekiwanie. Żaden redaktor, 
dyrektor artystyczny teatru ani decydent paI'lstwowy nie był pewien, 
w którym momencie skot'lczy si ę tolerancja kierownictwa NRD"57

• 

W tej sytuacji uznawano za konieczne stosowanie najróżniejszych za
biegów „zabezpieczających", aby nie dopuśc ić do ponownego zawę
żenia istniejących - tzn. teoretycznie zaakceptowanych przez władze 
- możliwośc i twórczych. Jak umiejętnie wykorzystywano np. ideo lo
giczne slogany o braterstwie państw socjalistycznych i zrytual izowa
ne formy np . manifestacji pierwszomajowych - mających przecież 
sh1żyć wyrażeniu poparcia dla wladzy - do przeforsowania tekstów 
łamiących takie czy inne tabu , bądź do zaprezentowania autorów bę
dących do ni edawna na indeksie Uak w wypadku Franza Kafki, któ
rego opowiadania ukazały się w NRD dopiero w 1978 r. 58

), pokazuj e 
jeden z pomysłów, na jaki wpadł teatr z Poczdamu, aby utrzymać 
w 1980 r. w swym repertuarze Odejście glodomora Tadeusza Róże 
wicza w reżyserii Rolfa Winkelgrunda: 

Odejście glodomora. Temat: sytuacja artysty i człowieka w św i ecie . 
To była sfera tabu . Teatr musiał, na przyldad, obowiązkowo uczest
niczyć ·w pochodzie pierwszomajowym. Poczdam należy do Berlina. 
Wszyscy nieś li plansze z osiągnięciami . My - też. I eł z iem y pr ze d 
t r y b u n ą, n a p 1 a n s z a c h K a f k a i R ó ż e w i c z. N a s i p a r -
t y j ni nie mogli już t ego oficjalnie utrącić. Polska 
nasz brat. Kafka dawno umarł. W innej epoce. Jakoś ominęliśmy prze
szkody. Oczywiści e pracowali śmy na scenie studyjnej , broó Boże nie 

56 Por. W. Kroplin, M. Linzer, Umgang rnit Różew i cz, „Theater der Zei t" 1975, 
Nr. 6, s. 20-22 . 

57 S. Wolic, Wspanio/)' .~wiat dyktatu1J' „„ op. cit„ s. 349. 
58 F. Kafka , Erzi.ihlungen, Leipzig 1978. Profesor I-lans fvlayer, wykladowca Uni

wersy tetu w Lipsku i litera turoznawca, już w latach 50. otwarcie krytykowal 
taką politykę kulturaln ą NR D. Nie tylko broni ! Kafki od zarzutów tzw. for
mali zmu, lecz opowiada[ s i ę za większą otwartością na literaturę wspó l czesną 
- także z Niemiec Zachodn ich. W 1963 r. opuśc i! NRD i przeni ós l do RFN . 
Por. l-l . Mayer, Zur Gegenwartslage 1111serer Literatur, .,Sonntag" 1956, Nr. 48. 
s. 4. 
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na głównej. Dopiero po premierze byly kłopoty. Swoją drogą miałem 
szczęście do dyrektorów teatrów. Zdarzało się, że dyrektorzy teatrów 
w NRD mieli odwagę . I on wlaśnie - Gero Hammer ją wykazał59 . 

Dwa lata po premierze Bialego malże11stwa w Rudolstadt oraz rok po 

sukcesie Odejścia głodomora w Poczdamie, w styczniu 1981 r., Rol
fowi Winkelgrundowi udało się wprowadzić Różewicza do stolicy. 
Wystawione we wschodnioberlii'lskim Deutsches Theater Biale mal
żd1sLwo utrzymało się w repertuarze teatru ponad dziesięć lat mimo 
niesprzyjającej dla literatury z Polski atmosfery politycznej, jaka na
stąpiła po Sierpniu '81, doprowadzając do kolejnego zamurowania 
wschodniej granicy NRD, dokładnie tak samo jak po Październiku 

'5660 . Następnym utworem dramatycznym, wystawionym tym razem 
w Maxim-Gorki-Theater we wrześniu 1985 r., była Pulapka - rów

nież w reżyserii Rolfa Winkelgrunda61
• 

Przebić głową (kolejny) mur, czyli Różewicz ... 
idealny autor „socjalistyczny"(?) 

Po przeczytania komentarza zamieszonego w marcu 1980 r. w au
striackiej „Die Presse", którym opatrzono informację o wieczorze au
torskim Tadeusza Różewicza i Sarah Kirsch, przedstawiając autorów 
austriackiej publiczności, można sobie wyobrazić, dlaczego z punktu 
widzenia władz NRD rozwój sytuacji w Polsce w 1980 r. nie tylko 

w Różewicz.Jest moim .. . , op. cit., s. 45 (podkr. M.Z.). 
60 Por. B. Kerski , Spoleczny wymiar polityki międzynarodowej. Rola inicjatyw 

pozarządowych w stosunkach polsko-niemieckich przed 199() rokien-1 [w :] Sto
s1111ki polsko-niemieckie 1949-2000. Wspólnota wartości i interesów?, pod red . 
B. Kerskiego i W-0. Eberweina, Olsztyn 2005, s. 111-160. 

"
1 Symptomatyczna jest zapamiętana atmosfera towarzysząca premierze Pulap

ki, która odbyła się w połowie lat 80.: „Pamiętam pierwszą [Pulopkę - M.Z.] 
w Deutsches Theater we wschodnim Berlinie, wystawioną po długich stara
niach , we wrześniu 1985 przez Rolfa Winkelgruncla . Był tłok na premierze 
i jakieś kłopoty techniczne. Zjechali ludzie teatru z wielu miast, także z Zacho
du, i podobno w czasie bankietu dyskretnie obserwowano, kto z kim rozma
wia. Z tamtego przedstawienia zapamiętałam Jorga Gunclzuhna w roli Franza 
i jego ro zmowę z Maxem (Uwe Kockisch)''. M. Dębicz, Dookola Pulapki, 
op. ci!„ s. I O. 
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uchodził za niebezpieczny Uak w 1956 r.), lecz wręcz bezpośredn i o 

zagrażający egzystencji NRD: 

Dwa najważniejsze nazwiska współczesnej liryki europejskiej w tym 
tygodniu w Wiedniu: Polak Tadeusz Różewicz oraz Sarah Kirsch, która 
dwa i pół roku temu przeniosla się z Berlina Wschodniego do Zachod
niego. [ ... ]Różewicz(. „) to obok Slawornira Mrożka (obecnie głów
nie w Paryżu), Zbigniewa Herberta Uuż od jakiegoś czasu w Berlinie 
Zachodnim) oraz Czesława Milosza Uuż od dawna w USA) obecnie 
najbardziej znany polski autor poza granicami swojego kraju62

. 

Cytat ten pokazuje, jakie wątki w biografiach pisarzy tzw. bloku 

wschodniego budziły szczególne zainteresowanie zarówno prasy au
striackiej, jak i innych krajów europejskich, przyglądających się Eu
ropie Wschodniej oraz jak przekładały się one ocenę sytuacji w tym 
bloku: zmian nie da się już powstrzymać - nawet siłą, a intelektuali

ści prędzej wyjadą na Zachód, niż pogodzą się z panująca sytuacją 
ograniczei'l, szykan i prześladowai'l. Albo będzie przyzwolenie na 

zmiany, albo dojdzie do jego demontażu . U progu lat 80. dotyczyło 

to w szczególności NRD, którą po pozbawieniu obywatelstwa Wolfa 
Biermanna zaczęli opuszczać kolejni zbuntowani: wspomniana już 
Sarah Kirsch, Reiner Kunze, Klaus Schlesinger, Thomas Brasch, 
Hans Joachim Schadlich, Jurek Becker, Gi.inter Kunert, Erich Loest 
i wielu innych. Można mówić o grupie około „ I OO literatów, kompo
zytorów, aktorów i innych artystów mniej lub bardziej znanych'', któ
rzy po 17 listopada 1976 r. zaczęli opuszczać Niemcy Wschodnie63 . 

Fala wyjazdów zaczęła przypominać exodus . 
Stefan Wolle, który stara się dokładnie zrekonstruować okolicz

ności podania do publicznej wiadomości faktu o pozbawieniu Wolfa 

Biermanna obywatelstwa, zwraca uwagę na to, że istotną cezurą stała 
się tak na prawdę „całkowicie zaskakująca" - zarówno w formie, jak 

''' (o.A. ha), Lesen in Wien: Tadeusz Różewicz 1111d Sarah Kirsch, „Die Presse" 
1980, 14.03.1980, s. 3 (przeł. M.Z.). 

r,J .lak pisze Stefan Wolle , „[j]edni na podstawie formalnego wniosku pozostali 
na zawsze na Zachodzie, innych Bonn wykupiło z więzienia , a jeszcze inni , 
jak Jurek Becker, Monika Maron[ ... ], Erich Loest i Glin ter Kunert, mieszkali 
od tej pory w Republice Federalnej jako obywatele NRD ze stalą wizą pobyto
wą". S. Wo Ile, Wspania~v ~'wial dvktat111y, op. cit„ s. 355-356. 

419 



i w skali - do tej pory niespotykana w NRD reakcja grupy pi sarzy, 
jaką wywołało potraktowanie Biermanna przez władze64 . Już następ

nego dnia - 17 listopada 1976 r. - nie kto inny, tylko sam Stephan 
Hermlin złożył w siedzibie organu partyjnego „Neues Deutsch/and" 

oświadczenie podpisane przez 13 znanych literatów. Aby protest nie 
zakoóczył się w kuluarach redakcji gazety, poinformował on również, 
że pismo zostało już przekazane francuskiej agencji prasowej AFP65

. 

Komentarz Stefana Wo Ile jest znaczący: 

To o świadczenie z dz isiejszej perspektywy ma raczej stonowane 
brzmienie, jednak stworzenie politycznej kontrsfery przekraczało usta
lony przez SED próg tolerancji. N i gdy prze cl te m w NRD n ie 
było publiczn e go protestu większej grupy z na
nych intelektualistów przeciwko jakiemuś posu
n i ę c i u pa I1 s t w a66 . 

Niemal dokładnie miesiąc wcześniej miało miejsce porównywalne 
wydarzenie w Polsce: 23 września 1976 r. 14 intelektualistów (Je
rzy Andrzejewski , Stanisław Baraóczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroi'l , 
Edward Lipióski , Jan Józef Lipski , Antoni Macierewicz, Piotr Na
imski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam 
Szczypiorski, ks . Jan Zieja, Wojciech Ziernbióski) podpisało apel 
skierowany do spoleczeóstwa oraz władz PRL i przesłało go na ręce 
marszałka Sejmu, infotmując o powołaniu Komitetu Obrony Robotni
ków - ofiar represji w związku z wydarzeniami w Radomiu z czerw
ca 1976 r. Autorem listu przewodniego, załączonego do apelu, był -
znany już od najwcześniejszych lat 50. w NRD - Jerzy Andrzejewski. 
Zarówno twórczość Andrzejewskiego, jak i jego biografia były znane 
niemieckiej publiczności, zarówno wschodniej, jak i zachodniej 67 . To 
właśnie Stephan Hermlin poprzedził wstępem wydany w 1950 r. Wiei-

6
" Ten c ie szący s ię dużą slawą i sympatią „bard z NRD", przeniósl s i ę w 1953 r. 

z Hamburga do NRD, gdzie rozpoczął studia ekonomii i filo zofii na Uniwersy
tecie Humboldta w Berlinie Wschodnim. 

"; Por. S. Wo Ile, Wspanialy .1\viat c6!/aat111J', op. cif„ s. 353. 
M Ibidem . 

"
7 Por. H. Olschowsky, Das A/m/iche und„„ op. cif„ s. 41-76; H. Kneip, „ Boll-

1verke gegen die Barbarei der Ceschichte „. " Polnische Literalllr in der Bun
desrepublik [w:] Die Rezeption der.„, op. cit„ s. 14-40. 
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ki Ty dziefi Andrzejewskiego68 . W 1964 r. w NRD ukazala się - po wie
lu perypetiach - jego najsłynniejsza powieść, Popiól i diament69

. Jerzy 
Andrzejewski, który w 1964 r. był jednym z sygnatariuszy Lis tu 34, 

domagającego się większych swobód dla twórców, oraz autorem listu 
protestacyjnego w sprawie wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego 

do Pragi w 1968 r„ zaangażował się w 1976 r. w obronę polskich 
robotników70

• Wszystkie inicjatywy, w jakie zaangażował się Andrze
jewski, musiały w sposób szczególny działać na wyobraźnię intelek
tualistów w NRD - po pierwsze dlatego, że jego powojenna biografia 
rozpoczyna się od poparcia zarówno nowego systemu, jak i doktryny 
socrealizmu; po drugie wszystkie problemy, w które zaangażował się 
Andrzejewski, były także swoistymi „punktami zapalnymi" w NRD. 
Powróćmy w tym momencie do Tadeusza Różewicza. Zarówno 

w gronie wymienionego w austriackiej „Die Presse" pisarzy, jak 
i w porównaniu z Jerzym Andrzejewskim, w przypadku Różewicza 
wyraźnie widoczna jest jedna rzecz: pozostaje on nadal „autorem kra
jowym" , nie widać , aby był pisarzem wykorzystującym swój niewąt
pliwy autotytet do nagłaśniania spraw niewygodnych dla władzy. Nie 
związał się także z drugim obiegiem. Jeśli zdamy sobie sprawę, że 
właśnie „ś ro cl o w i ska z kręgów i n te l i gen c j i, ku l tury 
i sztuk i or a z z kręgów koś c i e 1 ny c h" zostały w latach 
80. przez władze NRD uznane nie tylko za wyjątkowo negatywnie 
nastawione, lecz wręcz wrogie - stąd wymagające szczególnej 
czujności STASF 1 

- można sobie wyobrazić , że Różewicz (w prze
ciwieóstwie do innych autorów z Polski) mógł jak najbardziej ucho
dzić za autora „bezpiecznego", co z pewnością ułatwiło sięganie po 
jego utwory. To, że Tadeusz Różewicz mógł uchodzić - wprawdzie 
za krytycznego - jednak obrot1cę socjalizmu, mogło okazać się nie 
mniej istotne niż fakt , że Białe ma/że11stwo jest utworem dającym 
się odczytać zarówno jako sztuka apolityczna, jak i dz ieło o bar
dzo wyraźnym i krytycznym odniesieniu do rzeczywistości. Białe 

rnalże11stwo dopuszcza całą gamę możliwych odczytai1: od studium 

6" J. Andrzejewski, Die Kanvoche, Obers. O.J . Tauschinski , Dresden 1950. 
69 J. Andrzejewski , Asche und Diamant , Obers. H. Bereska, Berlin-Weimar 1964. 
70 W apelu KOR domagano s i ę przyj ęcia do pracy wszys tki ch zwolnionych, 

amnestii dla skazanych i wi ęzionych za udzial w strajkach, ujawnienia roz
miarów zastosowanych represji i ukarania osób winnych lamania prawa. 

71 Dokumentacj a do wystawy Brnmy wolno.ś:c i , op. cif. (podkr. M. Z.). 
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seksualności, poznania własnego ciała , czy szerzej okresu dojrzewa
ni a - rozumianego jako procesu przemiany i wtajemniczenia oraz 
inicjacji w dorosłość72 ; przez konflikt jednostki, która chcąc znaleźć 
własną drogę i samodzielnie określić swoją tożsamość , odrzuca za
stane konwencje społeczne 73 ~przy tym kostium przełomu wieków 
pozwalał w NRD na interpretowanie skostniałych norm społecznych 
jako mentalności drobnomieszczaóskiej, poddawanej przez „socja
li styczne społeczeóstwo" krytycznej refleksji; aż po odczytania fe
ministyczne. Wymienione kierunki interpretacji pozwalają umieścić 
ten dramat Różewicza obok Nowych cierp ień młodego /iV. Ulricha 
Plenzdorfa74

, już choćby ze względu na intertekstualną grę ich auto
rów - w wypadku Różewicza przede wszystkim z licznymi tekstami 
Młodej Polski , w wypadku Plenzdorfa z Cie1pienia111i 111/odego Wer
tern J. W. Goethego. Problemy Bianki z Bialego 111alże11stwa wyka
zują dużo zbieżności z tymi , z jakimi musi zmierzyć się zbuntowany 
nastolatek - Edgar Wibeau - w Nowych cierpieniach mlodego W. 
Na l eży do niej tak zab urzona relacja rodzic-dziecko (Bianka- Byk
-Ojciec; Edgar-Ojciec, który dopiero po jego śmierci chce „poznać" 
syna, rekonstruując w ten sposób jego historię; podobna rola matek, 

72 
Przy okazj i polskiej premiery reagowano na Biale malże17sflvo dość emocjo
nalnie, traktując je jako sztukę przełamującą tabu obyczajowe. 

7
.i Są to dwa klucze recepcyjne, które pozostały w mocy cło dzisiaj. Znajdziemy je 

np . za równo w zapowiedziach premiery Białego 111a/że1/s11va w reżyserii Jani
ny Szarek, która odbyła s i ę na berli11skiej polsko-niemieckiej scenie studyj nej 
Teatru Studio am Salzufer w lutym 2004 r. , jak i w jej recenzjach. Por. http:// 
www.tra nsform-schauspielschule.de (dos tęp: kwiecieri 2008). O fenomenie 
polsko-niemieckiego teatru am Salzufer i wybranym na inauguracyj ne przed
stawieni e Bialy111 ma/że1isnvie piszą M. Mazanek-Wilczyriska, J. Wilczy1\ski , 
Determinacja, emocjonalność czy ... , op. ci/., s. 233-241. 

1
·' W marc u 1972 r. „Sinn und Form" opublikowało Nowe cierpienia młodego W. 

Plenzdorfa, którego pierwszy autorski fi Im Karla został zakazany z trybuny 
wspomnianego już XI Plenum KC SED z grudnia 1965 r. (podobnie jak Świad
kowie Różewicza). W maju tego samego roku utwór wystawi ł Landestheater 
w Halle w reżyse rii Horsta Schonemanna, a w sezonie teatralnym 197311974 
sta l s i ę najczęściej graną sztuką, zarówno na wschodnio-, jak i zachodnioni e
mi eck ich scenach teatralnych. W 1976 r. został natomiast sfi lmowany - także 
w Niemczech Zachodn ich przez Eberharda Itzenp litza. -Łączny nakład wzna
wianej także po zjednoczeniu Niemiec książki przekroczy! cztery miliony eg
ze mplarzy. P1·zetlumaczono ją na ponad 30 j ęzyków. Jej polski przekład ukaza ł 
s ię w 1974 r. 

Ll ")") 

dla których „sukcesy" ich dzieci mają być kompensacją ich poczucia 
klęski, zapomnieć o ich własnych problemach) ; problem komunika
cji zarówno ze światem dorosłych , jak i rówieśników, który podkre
ś la ucieczka w świat. sztuki i literatury. W obu przypadkach postawa 
jednostki, chcącej wyzwolić się spod presji społecznej, skazuje ją na 
klęskę, gdyż jej niedopasowanie nie znajduje żadnego zrozumienia 
w rodzinie , a szerzej w społeczeóstwie - Bianka musi za nią zapłacić 
szale!lstwem, Edgar śmiercią. 

Podsumowując, można stwierdzić , że wraz z „emancypacją este
tyczną" - jak określił to Werner Mittenzwei, autor biografii Brechta 
i wstępu do wydania dramatów Różewicza z 1974 r. - jaka rozpoczy
na się w NRD wraz z początkiem lat 70„ roś nie z j ednej strony zainte
resowanie teatrem z Polski, z drugiej zaś zrozumienie dla twórczości 
dramatycznej takich autorów jak Tadeusz Różewicz75 • Martin Linzer 
w szczytowej fazie recepcji jego sztuk w NRD - jeszcze przed grud
niem 1981 r. - tak ujął ich znaczenie: „Tadeusz Różew icz stal się nam 
szczegó lnie bliski , a jego sztuki maj szansę znaleźć zrozumienie i re
zonans w naszych czasach i w naszej sytuacji spolecznej. Ich prowo
kacja moralna również u nas trafia celnie i wywoluje zakłopotanie"76 . 
Recepcja Różewicza wiąże się w dwóch ostatnich dekadach NRD 
z jednej strony z rosnącym zapotrzebowaniem na „i nny dramat" - od 
Października '56 ściśle wiązanym z „próbą poluzowania gorsetu ofi
cjalnej polityki kulturalnej"77 (obejmującej także kwestie estetyczne) 
- z drugiej strony rozpoznaniem, że teatr „groteskowej obcości", j ak 
oheślił go Martin Esslin, brytyjski teatrolog węgierskiego pochodze
nia , powstający w sytuacji presji cenzury, zawiera wiele pośrednich 

75 Werner Mittenzwei, w swoim eseju-posłowiu do wydanego w 1974 r. tomu 
z dramatami Różewicza - Der Traum des Tadeusz Różewicz vo111 ko11seq11en
le11 Th eater wskazał na specyfikę polskiego dramatu , który dla odróżni en ia od 
Brechtowskiej es tetyki teatru ~p ickiego nazwa ł teatrem poetyckim. Uzasadnił 
tom.in.jego powiązaniem z liryką. Dokonał także wnikliwej ana lizy ka żdego 
z dramatów, podkreślając , że jego intelektualny i prowokujący charakter bierze 
s i ę - inaczej ni ż u Brech to - z wagi , jaką autor przyw i ązuj e cł o każdego detalu 
(także z tekstu pobocznego), oraz funkcji opozycji pauzy i s ł owa. Por. T. Ró
żew ic z, Stiicke , op. ci!„ s. 355-383. 

76 M. Linzer, Głównie o Różewiczu, „Teatr" l 98 1, nr 9, s. 20. 
77 D. Schol ze, O obecnofri Tadeusza Różewicza „ „ op. ci!„ s. l 54. 



aluzji do aktualnej sytuacji politycznej 78
• Należy także podkreślić, że 

obecność dramatu z Polski - w tym utworów Tadeusza Różewicza -
w NRD pozwalała wschodnim Niemcom na manifestowanie sympatii 
do Polski i Polaków, zarówno po cezurze Sierpnia ' 80 i zamrożeniu 
kontaktów z Polską, jak i po 13 grudnia 1981 r. - interpretowanym 
jednym głosem przez enerdowskie media jako powrót PRL-u do 
„normalnośc i" oraz „na drogę wierności socjalizmowi". Wpisywało 
s i ę to w coraz bardziej krytyczny stosunek obywateli NRD do wła
snego pailstwa w ostatnich latach jego istnienia. 

7
' Por. M. Ess lin, Das Theater des Abswden. Von Beckett bis Pinter, Hamburg 

1991 , s. 34 1-345. 

/ Henryk Bereska / 

Literatura polska w NRD a cenzura 

W systemach autorytarnych cenzura jest dla polityki kulturalnej chle
bem powszednim. Urząd obsadzony przez wszechwiedzących pra
cowników ustala, co słusznej sprawie służy, a co nie. Na zjazdach 
partii i konferencjach kulturalnych ustalane są wytyczne, artyści i pi
sarze wiedzą, jak daleko mogą posunąć się w odzwierciedlaniu socja
listycznej rzeczywistości , wiedzą o tym lektorzy i redaktorzy, wiedzą 
o tym dyrektorzy wydawnictw i właściwie w tym trzystopniowym 
systemie kontrolnym urząd cenzury jest już zbyteczny. Ale wszyscy 
biorący w tym udział mogą się mylić, czy też ulec pokusie naruszenia 
nie zawsze wyraźnie nakreślonej granicy tego, co dozwolone. Zatem 
również w NRD, w której stale twierdzono, że tu cenzura nie istnieje, 
musiał znaleźć się taki urząd . 

Działał on - jak wiele nieistniejących urzędów - potajemnie, pod 
zwykłą nazwą Urzędu Literatury i Wydawnictw. W przeciwieilstwie 
do PRL-u, gdzie to autor czy redaktor rozmawia! z cenzurą, walczył 
o słowa bądź całe akapity i gdzie puste miejsca w gazetach i czaso
pismach czarno na białym dowodziły istnienia cenzury. Inaczej też, 

niż gdy Goethemu w Weimarze przyświecała idea powołania cenzury 
i w jednym z pism z l O grudnia 1797 r. zaproponował, by każdy autor 
z grona swoich przyjaciół wybrał sobie cenzorów, a przy tym owi 
gvvaranci ze względu na sldadane podpisy nie mogli być pociągani 

do odpowiedzialności , a istniejąca liberalność i w tym ograniczeniu 
musiała być zachowana. 

Ale 150 lat później w Weimarze, gdzie Komisja do spraw Sztuki 
obradowała nad regułami i dogmatami w sztuce, z owej liberalno
ści pozostało niewiele. NRD stała się wysuniętym na zachód przy
czółkiem obozu pokoju i musiała stawiać czoła imperialistycznemu 
wrogowi klasowemu również na swoim terenie . I miała za zadanie 
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