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Wie konnte ein deutsches Theater 
die ganzen Jahrzehnte des Securitate-
Terrors überstehen?

Es hat immer Schwierigkeiten gege-
ben im Hinblick auf inhaltliche Schwer-
punkte, zu einem gewissen Zeitpunkt 
auch auf das Publikum, aber man muss 
ganz fair sagen, die Existenz des DSTT 
wurde seit seiner Gründung 1953 von 
der rumänischen Seite nie in Frage ge-
stellt. Man hatte im Kommunismus mit 
den spezifischen Schwierigkeiten jedes 
Theaterhauses der damaligen Zeit zu 
kämpfen – mit Ideologie, Zensur und 
Finanznot.

Ich verstehe, dass es Zensur gab, so 
wie in jeder Diktatur, aber die Instituti-
onen der deutschen Minderheit blieben 
unberührt?

An sich wurden sie nicht in Frage 
gestellt.

War die Ceauşescu-Politik so quasi 
tolerant, oder war das Gewohnheits-
sache?

Es war wohl eine Sache der Gewohn-
heit, wir sprechen von Regionen mit 
jahrhundertalter deutscher Geschichte, 
aber außerdem hatte die Zulassung die-
ser Einrichtungen –  ob Schulen, Medi-
en, Kultureinrichtungen, Verlage in den 
Sprachen der nationalen Minderheiten 
– eine zeitgenössische Rechtfertigung.

Die Kommunisten wussten wohl 
zum Zeitpunkt der Machtübernahme, 
dass etwa ein Drittel der rumänischen 
Staatsbürger keine ethnischen Rumänen 
waren. Und deshalb war es auch viel 
effizienter, für diesen beträchtlichen 
Anteil der Gesamtbevölkerung die 
sozialistischen Inhalte in den jewei-
ligen Muttersprachen zu vermitteln, 
die sogenannte Erziehung zum neuen 
sozialistischen Menschen in diesen 
Sprachen zu machen. Also allein der 
Toleranzgedanke war es im Kommunis-
mus nicht, da braucht man sich nichts 
vorzumachen. Das Theater hatte, ähn-
lich wie andere Institutionen, auch einen 
ideologischen Auftrag. Fakt ist jedoch 
auch, dass es neben den sozialistischen 
Stücken immer wieder Stücke der gro-
ßen deutschen Klassiker gab, es gab auch 
moderne Dramatik und man hat das 
DSTT wahrgenommen als Leuchtturm, 
als Identitätsträger und es hat wesentlich 
zur Erhaltung der deutschen Kultur für 
die Minderheit beigetragen.

Wenn Sie sich heute auf die Bühne 
stellen und in den Zuschauerraum bli-
cken, wen sehen Sie dort?

Heute machen wir Theater für eine 
gemischte Publikumsstruktur. Ich sage 
immer, dieses Theater hat heute meh-
rere Zielpublika. Unser Haus ist wahr-
scheinlich jenes Theater Rumäniens, das 
den radikalsten Wandel in den letzten 
dreißig Jahren durchmachen musste. 
Denn außer den Einschränkungen im 
Kommunismus kam das Problem der 
massiven Auswanderung der Rumäni-
endeutschen hinzu. In den Achtzigern 
wurde es schon ganz heikel und nach 
der Wende gab es eine richtige Psychose. 
Sogar einige, die bis dahin eigentlich gar 
nicht hätten gehen wollen, sind gegan-
gen. Das war der Tiefpunkt.

Wie viele Zuschauer kommen heute 
aus der deutschen Minderheit?

Wir spielen heute vor einer gemisch-
ten Zuschauerstruktur. Zum Einen 
sind es nachwievor die Angehörigen 
der deutschen Minderheit. Heute leben 
noch in Temeswar nach der jüngsten 
Volkszählung zirka 4.000 Deutsche, 
das macht 1,3 Prozent der 300.000 Ein-
wohner aus. Im gesamten Banat sind 
es immerhin über 20.000 Deutsche. 
Also, die Angehörigen der Minderheit 
bleiben eine Zielgruppe. Dann spielen 
wir Theater für sehr viele an deutscher 
Kultur interessierte Rumänen. Die sind 
hauptsächlich jung.

Auch für solche, die kein Deutsch 
verstehen?

Ja, einschließlich für die. Sie holen 
sich Kopfhörer, oder es gibt Übertitel 
und sie lesen dann die Übersetzung ins 

Rumänische. Etwa 25 bis 30 Prozent un-
serer Zuschauer im Jahr sind des Deut-
schen nicht mächtig. Das können wir an 
der Zahl der Kopfhörer ermitteln. Und 
eine sehr wichtige Kategorie besteht aus 
dem Kinder- und Jugendpublikum, für 
das es ein entsprechendes Angebot gibt. 
Und es gibt auch noch eine Kategorie, 
zahlenmäßig nicht sehr stark vertreten, 
aber doch zu beachten, das sind Auslän-
der aus dem deutschen Sprachraum, für 
die wir das einzige Sprechtheaterangebot 
Rumäniens darstellen in einer ihnen 
zugänglichen Sprache.

Und deshalb, obwohl in Temeschwar 
heute nur noch so wenige Bürger deut-
scher Abstammung leben, fühlen Sie 
sich nicht als Vertreter einer Subkul-
tur…?

Nein. Nach Meinung der Fachleute 
machen wir mindestens gleichwertiges 
Theater wie viele große Bühnen dieses 
Landes.

Ich habe das ja auch nicht in einem 
negativen Sinne gemeint. Aber Sie ha-
ben derart großen Zulauf von Seiten 
der Mehrheitsbevölkerung…

Genau. Das Theater kann es sich gar 
nicht mehr leisten, ausschließlich für 
die Minderheit zu spielen. Erst in Folge 
der Tatsache, dass dieses Theater attrak-
tiv ist für die Mehrheitsbevölkerung, 
erst dieser Zulauf macht das der deut-
schen Minderheit überhaupt möglich, 
Theaterkultur in der Muttersprache zu 
genießen.

Auch die meisten Schüler am Lenau-
Lyzeum sind heute nicht mehr deutsch-
stämmig. Was sind die Beweggründe 
für die Eltern dieser Schüler, das Kind 
auf eine deutsche Schule zu schicken?

Die Attraktivität der Sprache. Das 
Deutsche ist auch ökonomisch attrak-
tiv. Und es hat auch die Konnotation, 
dass gewisse Werte vermittelt werden, 
dass man eine kulturelle Öffnung be-
kommt. Das alles führt dazu, dass viele 
Menschen zu Recht befinden, dass ihre 
Kinder größere Vorteile später auf dem 
Arbeitsmarkt oder überhaupt in diesem 
großen und freien Europa haben wer-
den, dass sie mit dem Deutschen besser 
ankommen.

„Nie jesteśmy subkulturą”

Każdego z jego towarzyszy zabaw 
rodzice wieczorem wołali do domu w 
innym języku – po rumuńsku, węgier-
sku lub niemiecku. Od 2007 roku Lu-

cian Vărşăndan (38) jest intendentem 
Niemieckiego Teatru Państwowego w 
Timisoarze (DSTT). Rozmowę z nim 
przeprowadził Dušan Kořený-Pöllich.

Jak to się stało, że niemiecki teatr 
przetrwał całe dziesięciolecia terroru 
ze strony tajnej policji Securitate?

Były zawsze trudności, jeśli chodzi 
o zasadnicze treści merytoryczne, a w 
pewnym momencie także w odniesieniu 
do publiczności, ale trzeba uczciwie po-
wiedzieć, że od chwili założenia teatru 
w 1953 roku strona rumuńska nigdy 
nie kwestionowała jego racji bytu. W 
okresie komunizmu borykaliśmy się 
ze specyficznymi trudnościami, jakie 
przeżywał wówczas każdy teatr, czyli z 
ideologią, cenzurą i kłopotami finan-
sowymi.

Rozumiem, że istniała cenzura, jak w 
każdej dyktaturze, ale instytucje mniej-
szości niemieckiej pozostały nietknięte?

Zasadniczo samo ich istnienie nie 
było kwestionowane.

Czy to oznacza, że polityka prowa-
dzona przez Ceauşescu była poniekąd 
tolerancyjna, czy raczej była to kwestia 
przyzwyczajenia?

Owszem, przyzwyczajenie odgrywa-
ło niemałą rolę, mówimy tu przecież o 
regionach pamiętających wiele wieków 
niemieckiej historii, ale poza tym fakt 
przyzwolenia na to, by placówki tego 
typu – szkoły, media, placówki kultural-
ne czy też wydawnictwa – prowadziły 
działalność w oparciu o języki mniej-
szości narodowych miało uzasadnie-
nie we ówczesnych realiach, bowiem 
komuniści, przejmując władzę, dobrze 
wiedzieli, że jedna trzecia obywateli Ru-
munii nie była etnicznymi Rumunami, 
w związku z czym było nawet o wiele 
efektywniej upowszechniać idee socja-
lizmu wśród tak znacznej części ogółu 
ludności w ich ojczystych językach, 

prowadząc w tychże językach edukację 
mającą na celu wychowanie tzw. nowego 
człowieka socjalistycznego. Powiedzmy 
sobie zatem szczerze, że komunistom 
bynajmniej nie przyświecały jedynie 
idee tolerancji, a nasz teatr, podobnie jak 
inne instytucje, miał też do spełnienia 
misję ideologiczną. Niemniej faktem 
jest też to, że oprócz sztuk o charakterze 
socjalistycznym regularnie gościły na 
naszych deskach sztuki, których twór-
cami byli wielcy klasycy niemieccy. Była 
też współczesna dramaturgia, a sam 
nasz teatr postrzegano jako instytucję 
sztandarową, jako filar tożsamości, który 
notabene rzeczywiście wniósł znaczący 
wkład w zachowanie kultury niemieckiej 
w środowisku mniejszości.

Stając dziś na scenie i spoglądając na 
widownię, kogo Pan tam widzi?

Obecnie tworzymy teatr dla pu-
bliczności mieszanej – zwykłem ma-
wiać, że swoją ofertę kierujemy dziś do 
kilku różnych publiczności. Spośród 
wszystkich teatrów w Rumunii nasze-
mu teatrowi prawdopodobnie przyszło 
przeżyć w ostatnich trzydziestu latach 
najbardziej radykalną transformację, 
bowiem oprócz ograniczeń, jakich do-
świadczaliśmy w czasach komunizmu, 
pojawił się problem masowej emigra-
cji rumuńskich Niemców. Już w latach 
osiemdziesiątych sytuacja zrobiła się 
nieciekawa, by po zmianie ustroju prze-
rodzić się w istną psychozę. Wyjeżdżali 
nawet ludzie, którzy wcześniej właściwie 
wcale nie mieli zamiaru wyjechać. To 
był krytyczny moment.

Ilu widzów wywodzi się dziś z szere-
gów mniejszości niemieckiej?

Widownię mamy mieszaną. Z jednej 
strony są to nadal członkowie mniej-
szości niemieckiej, jako że zgodnie z 
wynikami najnowszego spisu ludno-
ści obecnie w Timisoarze żyje jeszcze 
około 4 tys. Niemców, co stanowi 1,3% 

ogółu 300 tys. mieszkańców miasta, na-
tomiast w całym Banacie żyje bądź co 
bądź ponad 20 tys. Niemców, co spra-
wia, że naszą ofertę w dalszym ciągu 
kierujemy także do osób należących do 
mniejszości. Ponadto gramy teatr, któ-
rego adresatami jest bardzo duża liczba 
Rumunów interesujących się niemiecką 
kulturą. Są to głównie ludzie młodzi. 

Czy są wśród nich także osoby, które 
nie znają języka niemieckiego?

Tak. Osoby takie zakładają słuchaw-
ki albo czytają tłumaczenia na język 
rumuński. Około 25–30% naszych 
widzów nie włada językiem niemiec-
kim, co wnioskujemy po liczbie udo-
stępnianych słuchawek. Bardzo ważną 
kategorię wśród naszej publiczności 
stanowią też dzieci i młodzież, którym 
oferujemy stosowne propozycje. Jest też 
jeszcze inna kategoria widzów, która nie 
jest zbyt liczna, mimo to należy brać 
ją pod uwagę – są to obcokrajowcy z 
krajów obszaru niemieckojęzycznego, 
dla których stanowimy jedyny teatr w 
Rumunii prezentujący swój program w 
dostępnym dla nich języku.

I to dlatego nie czujecie się przed-
stawicielami subkultury, chociaż w 
Timisoarze żyje dziś tak niewiele osób 
niemieckiego pochodzenia…

Nie – zdaniem fachowców uprawiamy 
teatr co najmniej równorzędny w sto-
sunku do wielu wiodących scen w kraju.

Oczywiście nie powiedziałem tego w 
sensie pejoratywnym, a raczej miałem 
na myśli to, że cieszycie się tak dużą 
frekwencją ze strony większości spo-
łeczeństwa…

Właśnie! Nasz teatr bynajmniej nie 
może już sobie pozwolić na to, by grać 
wyłącznie dla mniejszości, która na do-
brą sprawę tylko dlatego ma możliwość 
obcowania z kulturą teatralną w ojczy-
stym języku, że nasz teatr jest atrakcyjny 
w oczach większości społeczeństwa.

Większość uczniów, którzy obecnie 
uczęszczają do Liceum im. Lenaua, 
też nie ma niemieckiego pochodzenia. 
Jakimi pobudkami kierują się rodzice 
tych uczniów, posyłając dziecko do nie-
mieckiej szkoły?

Atrakcyjnością języka. Język nie-
miecki jest bowiem atrakcyjny także 
ze względów ekonomicznych, a do tego 
kojarzy się on z transponowaniem pew-
nych wartości, ułatwiając otwarcie się na 
inną kulturę. Wszystko to sprawia, że 
wiele osób słusznie uznaje, iż ich dzieci 
będą miały w przyszłości większe korzy-
ści na rynku pracy czy w ogóle żyjąc w 
wielkiej, wolnej Europie, że lepiej sobie 
poradzą, jeśli będą potrafiły posługiwać 
się językiem niemieckim. q

„Wir sind keine Subkultur“
Jeder seiner Spielkameraden wurde abends von den Eltern in je einer anderen Sprache heimgerufen – auf Rumänisch, Ungarisch oder Deutsch. Seit 
2007 ist Lucian Vărşăndan (38) Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeschwar (DSTT). Das Gespräch mit ihm führte Dušan Kořený-Pöllich.

intendant Lucian Vărşăndan an seinem arbeitsplatz

auch das Lustspiel von Bertolt Brecht „Die Kleinbürgerhochzeit”  gehört zum Repertoire des Deutschen 
staatstheaters in temeschwar. Foto: Deutsches Staatstheater Temeschwar

impression vor dem staatstheater Fotos: Dušan Kořený-Pöllich

Deutsches Staatstheater Teme-
schwar: Das juristisch selbstständige 
und 1953 entstandene DSTT in Teme-
schwar im rumänischen Banat ist am fre-
quentierten „Siegesplatz“, unter einem 
Dach mit der Rumänischen Staatsoper, 
dem Rumänischen Nationaltheater und 
dem Ungarischen Staatstheater unter-
gebracht. Der Theatersaal verfügt über 
600 Sitzplätze. Jüngste Inszenierungen 
des DSTT: „Die Kleinbürgerhochzeit“ von 
B. Brecht, „Niederungen“ von H. Müller, 
„Die Möwe“ von A. P. Čechov, „Cabaret“ 
(ein Musical) oder „der die dans“ (eine 
Body-Context-Performance).

Niemiecki Teatr Państwowy w Timi-
soarze: Powstały w 1953 roku, funk-
cjonujący jako samodzielna jednostka 
prawna Niemiecki Teatr Państwowy 
w Timisoarze w rumuńskim Banacie 
mieści się przy licznie uczęszczanym 
„Placu Zwycięstwa”, pod jednym da-
chem z Rumuńską Operą Państwową, 
Rumuńskim Teatrem Narodowym i 
Węgierskim Teatrem Państwowym. 
Sala teatru dysponuje 600 miejscami 
siedzącymi. Najnowsze inscenizacje to: 
„Die Kleinbürgerhochzeit” B. Brechta, 
„Niederungen” H. Müllera, „Mewa” A.P. 
Czechowa, „Cabaret” (musical) i „der die 
dans” (spektakl typu body context).

„Unser Haus ist 
wahrscheinlich jenes 
Theater Rumäniens, 
das den radikalsten 
Wandel in den letzten 
dreißig Jahren 
durchmachen musste.“


