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Teatr nasz prezentuje Państwu sztukę nieznanego do
tychczas polskim widzom teatralnym pisarza austriackiego 
Odona von Horvatha, z pochodzenia Węgra. Autor ten prze
żywa obe~nie renesans pupularności w całej Europie. Mamy 
nadzieję, że nasza inscenizacja przyczyni się również do szer
szego zainteresowania jego pisarstwem na scenach polskich. 
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Odon von Horvath 

W porannym wydaniu Le Figaro z dnia 2-go czerwca 
1938 roku znaleźć można było krótką notatkę o wichurze, 
która pod wieczór poprzedniego dnia rozszalała się nad Pa
ryżem wyrządzając przy tym szereg szkód. Strącała np. ga
łęzie z drzew. Jedna ze spadających gałęzi ugodzić miała 

przechodzącego Polami Elizejskimi młodego Węgra. Uderze
nie było śmiertelne. Osobą, która zginęła śmiercią tak przy
padkową, tak niepotrzebną, tak . absurdalną, był Ódon von 
Horvath, pisarz austriacki z pochodzenia Węgier. Choć po
zostawił bogatą ilościowo twórczość (osiemnaście sztuk, nie 
licząc tekstów obocznych i sztuk niedokończonych, szereg 
opowiadań oraz trzy powieści), znajdował się dopiero na pó
czątku drogi twórczej. Przeżył przecież zaledwie niespełna 

trzydzieści osiem lat (1901-1938). Nieprzypadkowo porów
nuje się gwałtownie przerwane życie twórcze Horvatha z po
dobnymi kolejami życia Jerzego Biichnera. W obu przypad
kach spekulacje co do dalszego rozwoju warsztatu dramato
pis3rza oraz wizji świata nie na wiele się zdad:q. Wstrze
mięźliwość w wydawaniu całościowego sądu wydaje się tu 
być konieczna. Zwrot w stronę moralizatorskiej oceny postaw 
ludzkich oraz biegu świata, dającej się wyprowadzić z etyki 
chrześcijańskiej, nastąpił wprawdzie w połowie lat trzydzie
stych w twórczości Horvatha. Ale nie jest on równoznaczny 
z zakończeniem przemian twórczych, z „dojściem" do skoń
czonego poglądu na świat. 

Czy Horvath schodził z areny życia teatralnego i lite
racltiego jako postać niedostrzeżona? Trudno o jednoznaczną 
odpowiedź. Za życia pisarza ukazały się wprawdzie drukiem 
wszystkie jego powieści, tj. Der ewige Spiesser (Wieczny koł
tun, 1930), Jugend .ohne Gott (Młodość bez Boga, 1938) i Ein 
Kind unserer Zeit (Dziecko naszych czasów, 1938) oraz sztu
ki Geschichten aus dem Wiener Wald (Opowieści Lasku Wie
deńskiego, 1931) i Italienische Nacht (Włoska noc, 1931), 
wprawdzie grano na berlińskich scenach jego ludowe dramy, 
zaś po roku 193:3 w teatrach Wiednia oraz Czechosłowacji, 

wprawdzie krytyka teatralna wypowiadała się · pochlebnie 
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o inscenizacjach berlińskich i wiedeńskich, mimo to krąg 

widzów i czytefoików twórczości Horvatha nie był nazbyt 
szeroki. Innymi słowy: spektakle Horvatha nie były wyda
rzen'iami sezonu czy to ze względu na awangardyzm i odwagę 

inscenizacji czy też epatowanie publiczności modnymi tema
tami. Miał za to Horvath wąski krąg przyjaciół, którzy wcześ
nie pojęli nietuzinkowy charakter jego dramatopisarstwa. Na
leżeli do nich, wybitny reżyser Heinz Hilpert, dramatopisarz 
Carl Zuckmayer, Ulrich Becher, Franz Theodor Csokor, Wal
ter Mehring czy wreszcie Jacques Maritain. Dostrzegli nie
widoczne na pierwsze spojrzenie, przynajmniej wtedy jesz
cze, w latach trzydziestych, znaki proroczej diagnozy procesu 
postępującej utraty autentyczności współżycia międzyludzkie
go, diagnozy nie tyle politycznej, co znacznie szerszej , obej
mującej niewymierny obszar fałszywej świadomości drobno
mieszczaństwa i marginesów społecznych, głównego przecież 

r ezerwuaru reakcji politycznej w Niemczech oraz Austrii. 

Do zapomnienia twórczości Horvatha przyczyniły się za
pewne również wydarzenia polityczne lat trzydziestych oraz 
II wojna światowa , przesuwając ważkie nawet fakty lite
rackie, zaszłe w przeddzień wojny z faszyzmem, na dalszy 
plan. Dość wspomnieć , że dopiero w roku 1961 wydano 
pierwszy powojenny wybór sztuk Horvatha, zaś przed kilku 
miesiącami poczęły ukazywać się kolejne tomy Dzieł zebra
nych w cz terech tomach w zachodnioniemieckim wydawnictwie 
Suhrkamp. Właściwe przyczyny zapomnienia wydają się być 

jednak innego pochodzenia. Należałoby ich upatrywać w szcze
gólnej tradycji , z której wywodzi się dramatopisarstwo autora 
Opowieści Lasku Wiedeńskiego. „Zawodowa" niejako niechęć 
historyków literatury do osobowości twórczych, „odstających" 
od przyjętych dla danego okresu lit~rackiego ustaleń poeto
logicznych i konstelacji pokoleniowych (niechęć ta nie omija 
zresztą również pokaźnej ilości krytyków), przyczyniła się 
w niemałym stopniu do zbagatelizowania twórczych pene
t:racji Horvatha. Nie mieścił się . przecież w żadnym wypadku 
ani w grupie ekspresjonistów c:zy też postekspresjonistów, nie 
riależał także do jej programowych antagonistów. Trudno go 
również J?O rr.i1 wiać o pokrewieństwo z dr~maturgią Noipej 
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Opowieści lasku wiedeńskiego, Dilsseldorf 1971 
reż . Hans H ollm ann ' 

Rzeczowości czy teatrem epickim. W stosunku do głównych 
tendencji teatralnych i dramaturgicznych lat dwudziestych 
czy też trzydziestych, twórczość Horvatha nie znajdowała się 

nawet na pozycjach antagonistycznych, polemicznych. Była 

w stosunku do nich obojętna, neutralna. Nie znaczy to jed
nak, by mieściła się poza wszelką tradycją. Przywołana zo
stała tradycja sprzed wieku czy nawet sprzed półtora stu
lecia. Jest nią poetyka wiedeńskiej dramy ludowej (Volk s
stii.ck), zwanej również przez niektórych Wiener Posse . Dra
ma ludowa sięga nawet niektórych konwencji genru commedia 
dell'arte, zaś ostatecznej literackiej nobilitacji tej wywodzą
cej się z orbity twórczości ludowej poetyki dokonali dwaj 
Austriacy: Ferdinand Raimund (1836-1880) oraz Johann 
Nepomuk Nestroy (1801-1862). Było tó apogeum artystycz
nej doskonałości, którego nigdy potem, nawet w pojedynczych 
utworach, nie udało się osiągnąć. Owe dramy ludowe opa
nowały następnie, już jako realizacje epigońskie, sceny przed
mieść, stając się stałym elementem subkultury dużych miast 
Austrii i Niemiec. Horvath nie podjął się kontynuowania tych 
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zeszłowiecznych konwencji dla nich samych, dla doskonale
nia wzorów sprzed lat. Posłużył się nimi w sposób prze
wrotny jako szczególną formą diagnozy fałszywej świado
mości i „trywialnych" postaw kołtuna moralnego i politycz
nego. Poetyka dra~y ludowej spełniała zatem u Horvatha 
rolę służebną; poprzez zderzenie idyllicznie „zamkniętego" 
rozwiązania konfliktu w dramie ludowej z utajoną, skrada
jącą się brutalnością i tępotą „strasznych mieszczan", powsta
je subtelna i zarazem wyrafinowana, chwytająca niewymier
ne w kategoriach psychologii społecznej czy socjologii zja
wiska demaskacji „przedpola" jednoznacznego barbarzyństwa. 
Sięga zatem Horvath do wzorców wiedeńskich, austriackich 
czy wręcz arcyaustriackich. Jego dramatopisarstwo zaś, a przy
najmniej niemała jego cząstka, leży na linii przecięcia się 

ubiegłowiecznej tradycji dramaturgicznej oraz współczesnej, 
arcywspółczesnej tematyki. Mimo węgierskiego pochodzenia, 
mimo przebywania przez długie lata w Republice Weimar
skiej , mimo zainteresowania się w ostatnich latach swego ży
cia problemami aktualnymi co najmniej dla całego obszaru 
mowy niemieckiej , jest Horvath pisarzem austriackim. 

Urodził się w mieście Rijeka, gdzie jego ojciec, pomniej
szej rangi arystokrata węgierski, pełnił służbę dyplomatyczną 
w imię koronowanej głowy cesarstwa i królestwa Austrii, 
jednym słowem: Cekanii (Kekanien), jak to skrótowo sformu
łował Robert Musil: Horvath był przedstawicielem tej wę
gierskiej „otoczki" kulturowej cesarstwa austriackiego, która 
wydała stosunkowo wielu tworzących w języku niemieckim. 
Znał język węgierski, tworzył jednak wyłącznie w języku 

niemieckim. Wraz z ojcem, którego los dyplomaty rzucał 

z miejsca na miejsce, mieszkał kolejno w Belgradzie, Buda
peszcie, Monachium (gdzie uczęszczał do gimnazjum) i Bra
tysławie. Maturę skł_ada w Wiedniu, by następnie zapisać 

się na uniwersytet w Monachium (filozofia, germanistyka). 
Tam w roku 1921 powstaje „libretto" pantomimy Buch der 
Tiinze (Księga tańców), wystawionej przez Siegfrieda Pallen
berga w rok później. Wydrukowane egzemplarze Księgi tań
ców Horvath jednak wykupuje, by je następnie zniszczyć. 

Od roku 1924 poczynając, mieszka w Berlinie, tam też po-
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wstaje większość jego utworów dramatycznych. W roku 1926 
powstaje pierwsza sztuka Horvatha, a mianowicie Revolte auf 
Cote 3018 (Rewolta na Cote 3018), mająca za temat konflikt 
pomiędzy robotnikami, budującymi kolejkę wysokogórską, 
a kierownictwem budowy. W rok później sztuka zostaje wy
stawiona w Berlinie. Ten utwór dramatyczny otwiera sze
reg sztuk o jednoznacznej wymowie społecznej i politycznej, 
widocznej nawet w warstwie tematycznej. I tak powstała 
w roku 1928 sztuka Sladek oder die Schwarze Armee (Sla
dek czyli Czarna Armia, opracowana następnie w nowej. wersji 
pt. Sladek der Schwarze Reichswehrmann), demaskuje cha
rakter i rolę prawicy w Republice Weimarskiej. Wymowa tej 
sztuki nie zawiera się jednak wyłącznie w obnażeniu białego 
terroru w okresie inflacji, ale sięga głębiej. Wydobywa leżące 
u podstaw decyzji politycznych mechanizmy racjonalizacji 
i sublimacji najpodlejszych pragnień, elementy samouspra-. 
wiedliwiania. Dotyczyć to będzie zresztą również powieści 

Wieczny kołtun oraz sztuki Włoska noc. Przedmiotem kryty
ki staje się tu faszyzm oraz republikanizm, będący nim tylko 
z nazwy. Po wystawieniu Włoskiej nocy rozpoczęły się ataki 
prawicy przeciwko Horvathowi. Nie były to zresztą pierwsze 
„spotkania" pisarza z bojówkami niemieckich faszystów. 
W roku 1930 ukazuje się również drama ludowa: Opowieści 
Lasku Wiedeńskiego, za którą - na podstawie rekomendacji 
Carla Zuckmayera - pisarz otrzymuje w rok później na
grodę im. Kleista, najwybitniejsze wyróżnienie literackie Re
publiki Weimarskiej. 

Sukces spektaklu Opowieści Lasku Wiedeńsi.kiego był rów
nież niewątpliwą zasługą reżysera Heinza Hilperta oraz od
twórców głównych ról. Rolę Alfreda grał Peter Lorre (w fil
mie Fritza Langego M - morderca w niezrównany sposób 
odtwarzał rolę zboczeńca - mordercy dziewczynek), rolę Wa
lerii grała Lucie Hoflich, Rotmistrza - Paul Horbiger, Ma
rianny - Carola Neher, natomiast Maestra - Hans Maser. 
Po tym sukcesie Max Reinhardt zaproponował Horvathowi, 
by napisał dialogi do wielkiej satyrycznej rewii Magazin de~ 
Glilcks (Magazyn szczęścia), w której ten znany reżyser za
mierzał, odwołując się do pomocy szeregu innowacji sce-
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Opowieści lasku wiedeńskiego, Zilrich 1964 
reż. Michael Kehlmann, scen. Teo Otto 
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nicznych, obnażyć pozorność proponowanego przez reklamę 

„świata szczęścia". W tym świecie, na podobieństwo maga~ 
zynu mód, można było nabywać najrozmaitsze warianty to
waru zwanego szczęściem. Niestety, praca nie została skoń
czona. Emigracja do Austrii w roku 1933 uniemożliwiła Hor
vathowi dalszą pracę nad Magazynem szczęścia. Z planowa
nych prac uwagę zwraca również Komodie des Menschen (Ko
media człowieka, 1935), programowe niejako dzieło Horvatha, 
w którym zamierzał stworzyć modele sytuacji ludzkich, zgod
nie z faktem, że ogólnie biorąc życie ludzkie zawsze jest tra
gedią, a tylko w sprawach poszczególnych - komedią. W la
tach 1931-1935 powstają dalsze dramy ludowe, rozszyfro
vrnjące ukryte mechanizmy postępowania człowieka oraz 
odczuć drobnomieszczaństwa niemieckiego. Choć sztuki te nie 
zawsze nawiązują jako całość do tradycji wiedeńskiej ko
medii, czynią to jeden poprzez poszczególne konwencje oraz 
przywoływanie skojarzeń językowych (zdewaluowane słowa, 

wyświechtane zwroty). Do tych sztuk należą Kasimir und 
Karoline (Kazimierz i Karolina, 1932), Olaube, Liebe, Hoffnung 
(Wiara, Nadzieja, Miłość, 1932), Die Unbekannte aus der Seine 
(Nieznajoma z Sekwany, 1933) oraz Hin und Her (Tam i z po· 
wrotem, 1933). W roku 1935 powstaje, częściowo w oparciu 
o wcześniejsze szkice, szereg sztuk o nowych akcentach antro
pologicznych: Figaro liisst sich scheiden (Figaro bierze roz
wód), Don Juan kommt aus dem Krieg (Don Juan powraca 
z wojny) i Der jiingste Tag (Sąd ostateczny) oraz „komedia 
trzęsienia ziemi" pod tytułem Pompeja. W tych sztukach po
dobnie jak w dwu ostatnich powieściach do głosu dochodż'ą 
silniej niźli dotąd akcenty moralizatorskie. A le ta t endencja 
naprawy moralnej człowieka (modelowa konwersja w wyko
naniu Don Juana!) sprzężona jest ~ialektycznie z demaskacją 
nieautentycznego życia (twarz - maska), określającego roz
miary oraz charakter barbarzyństwa i zbrodni. W marcu 1938 
roku nieformalna jeszcze dotąd emigracja miała się stać 

również formalną. W tym bowiem miesiącu Horvath opuszcza 
Wiedeń. Przebywał w wielu miastach Europy, by potem 
przez Zurych, Brukselę i Amsterdam przybyć do Paryża 

w celu zawarcia umowy z Robertem Siodmakiem i Armandem 



Kazimierz i Karolina, Base! 1970, 

Pierhalem, tłumaczem jego powieści na język francuski. Tam 
dosięgła go śmierć, śmierć absurdalna, której obawiał się 

przez ostatnie lata swego życia bardziej niźli faszyzmu. 

Horvath odwoływał się wprawdzie do tradycji dramy lu
dowej, ale tylko w celu bardziej wyrazistego nacechowania 
zachowań swych bohaterów. Stąd poetyka Raimunda i Nes
troya musiała ulec w jego sztukach rozsadzeniu od wewnątrz. 
W obu przypadkach tematyka sztuk ograniczała się do sze
roko pojętego „życia ludu" z jego codziennymi problemami, 
w obu przypadkach muzyka czy to w formie tła czy też śpie
wanych przerywników stanowiła cechę wyróżniającą. O ile 
jednak tradycjonalna drama ludowa zakładała pojednawcze 
zw1enczenie dramaturgiczne niekiedy nawet poplątanych 

i ostrych konfliktów społecznych i charakterologicznych, o tyle 
w sztukach Horvatha próżno go szukać. Przy formalnym od
czytaniu konwencji analogie się wprawdzie narzucają, ale 
tylko przy formalnym. W rzeczywistości bowiem sztuki Hor
vatha są karykaturami wiedeńskiej dramy ludowej czy też 

poszczególnych jej konwencji (konstrukcji fabuły, charakte
rystyki bohaterów, tzw. atmosfery). Dotyczy to zwłaszcza 
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Opowieści Lasku Wiedeńskiego. U Horvatha wszystko podle
ga zabiegowi demaskacji. Po to stwarzana jest atmosfera 
idylli, harmonii czy spokoju, by w tym ostrzejszym świetle 
ukazać klimat grozy, ograniczoności, zakłamania i amoralności. 
Za pozorem uczucia kryje się potrzeba fizjologiczna, za dobro
dusznością - okrucieństwo, za szlachetnością - wyracho
wanie. Altruizm jest przykrywką egoizmu, za ludzką twarzą 
kryje swe oblicze zbrodnia. Wszystko rozgrywa się przy tym 
w powszednich sytuacjach, wśród rekwizytów jak najbar
dziej powszednich. To sprawia, że dysonanse pozoru i rze
czywistości, prawdy i fałszu brzmią szczególnie przeraźliwie. 
I takim oto dysonansem, efektem zabiegu demaskacji, rozbija 
Horvath ugodowe zwieńczenie dramy ludowej. Dla tego genru 
znaczący był bowiem niegdyś. wydźwięk pojednawczy, któ
rego cel stanowiło uspokajanie sumień oraz potwierdzanie 
obowiązujących wartości moralnych. Przebieg konfliktu 
w sztukach Horvatha potwierdza pozornie słuszność owych 
obowiązujących norm moralnych (w Opowieściach Lasku Wie-

. deńskiego np. konflikt kończy się „pomyślnie"; Marianna go
dzi się z ojcem, zaś Oskar może się żenić z „kochaną" przez 
siebie kobietą), w rzeczywistości jednak rozwiązania jego 
sztuk zawierają w sobie jądro przyszłego konfliktu czy nawet 
przyszłej zbrodni. 

Dalsza różnica zasadza się na odmiennej roli kontekstu 
historycznego. W tradycyjnym dramatopisarstwie ludowym 
konflikty przebiegu nie były oJ<reślone wydarzeniami poli
tycznymi czy społecznymi. Również zachowanie się samych 
bohaterów, ich „gest sceniczny" przejawiał się niejako „po
za" czasem historycznym. Inaczej u Horvatha. Nawet "V.r sztu
kach, które swą fabułą nie są osadzone w konkretnych pro
cesach dziejowych, zachowanie się postaci uwarunkowane 
jest pułapem ich świadomości społecznej. Widoczne to jest 
nie tylko w bezpośrednich uwagach postaci (Rotmistrz z Opo
wieści wraca np. w rozmowach do „przedwczesnego" końca 
I wojny światowej), ale w sposobie reagowania postaci oraz 
„podbudowie moralnej" tych reakcji. Uwagi Maestry o „ze
psuciu" i rozkładzie moralnym współczesnego świata, jego 
bliżej nieokreślona tęsknota za „porządkiem", tkwią korze-
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Opowieści lasku wiedeńskiego, Zilrich 1964 
Alfred - H. Lohner, Marianna - H. Martin 
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niami w świadomości grupowej „strasznych mieszczan", przy
stosowujących się do sytuacji po I wojnie światowej. 

Horvath korzysta szczodrze z doświadczeń dramy luda-
. wej w zakresie środków muzycznych. Odwołuje się do nich 
dla kontrastowego wydobycia przeciętności aspiracji, intelek
tualnej ograniczoności oraz' zbrodniczości swych kołtuńskich 
bohaterów. Gdy w sztuce Sladek czyli Czarna Armia grupa 
prawicowych bojówkarzy naradza się nad „sprzątnięciem" 

niewygodnego świadka, towarzyszą temu dźwięki Marzenia 
Schumanna. Często pojawia się w sztukach Horvatha ·motyw 
marsza żałobnego Chopina. Nuci go prostytutka Luiza Gift (!) 
w komedii Rund um den Kongress (Wokól kongresu) w mo
mencie poprawiania sobie make-up, nuci go również Waleria 
szminkując się przed lustrem. Uprzywilejowanym przez Hor
vatha środkiem są marsze wojskowe i wszelkiego rodzaju bo
goojczyźniane pieśni, których znajomość i zastosowanie były 
w latach 20-tych oraz 30-tych nieomal powszechne. Ich 
obecność w sztukach Horvatha podyktowana została nie tyl
ko koniecznością stworzenia lokalnego kolorytu historyczne
go, ale również chęcią uzyskania efektu dysonansu. Mord na 
Sładku zostaje dokonany przy śpiewie Deutschlandlied. Dźwię
ki Wiara, Nadzieja, Milość w przezwyciężeniu bólu po śmierci 
dziewczyny, do której się zresztą sam przyczynił. Szczególną 
rolę odgrywają elementy muzyczne w Opowieściach Lasku 
Wiedeńskiego, a zwłaszcza wystukiwane niewprawnymi pal
cami początkującej uczennicy walce. Niby to przypadkowo 
urywają się dźwięki walca w momentach, gdy dialog zapo
wiada groźne spięcia. Gdy konflikt wydaje się być zażegnany, 

gdy wszystko toczy się utartymi torami, znów rozlegają się 
dźwięki walca. 

Twórczo, acz przewrotnie wykorzystuje również Horvath 
językowe doświadczenia dramy ludowej. Trudno zgodzić się 

z sądem, że podobnie jak u Nestroya czy Raimunda, język 

sztuk Horvatha jest dialektem wiedeńskim. Zawiera wpraw
dzie liczne zwroty, powiedzonka oraz pojęcia typowe dla 
mieszkańców Wiednia podobnie jak charakteryzuje się wie
loma specyficznymi zdrobnieniami, przyrostkami oraz przed
rostkami ale na tym kończy się lokalny koloryt językowy 
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sztuk Horvatha. Język jest dla niego nie tyle sprawą regionu, 
co określonego momentu historycznego. Nie może tu być mo
wy o stylizacji określonego dialektu. Pisarz ten odwołuje się 
bowiem do ponadlokalnego żargonu edukacyjnego (Bildungs
jargon), właściwego „strasznym mieszczanom" Horvath sądził, 
jak można przypuszczać, że wraZ' z rozprzestrzenianiem się 

drobnomieszczaństwa nadchodzi śmierć dialektu. Język „stra
sznych mieszczan" jest fałszywy, ugina się bowiem pod cię

żarem zwrotów typu common place, wyuczonych fraz oraz 
pojęć nieostrych. A mimo to, a może właśnie dlatego, dialog 
jest dla Horvatha jednym ze środków, jeśli nawet nie naj
ważniejszym, obnażania sprzecznosc1 pomiędzy „zachowa
niem" poprzez słowo, a zachowaniem poprzez czyn i reakcje 
emocjonalne. Słowo zdradza człowieka, zdradza jego głupotę, 
jego „bestialską głupotę". Przy czym głupota jest dla Hor
vatha narzędziem świadomości, przy której pomocy człowiek 
pozbywa się wszelkich „nieprzyjemności". Odwoływanie się 

do półprawd, stereotypów, racjonalizacji i sublimacji - oto 
możliwości realizowania się głupoty. Głupota to samozadowo
lenie, samopotwierdzenie i nieograniczona pewność siebie. 
Głupota to ucieczka ze świata rzeczywistych trudności w świat 
świadomościowych protez. Tę właśnie głupotę zdradza język 
bohaterów sztuk Horvatha. Przy takim założeniu krytyka nie 
ogranicza się do kręgu „strasznych mieszczan", a uderza wszę
dzie tam, gdzie panoszy się bezrefleksyjna świadomość. Nie 
wiemy - pisze Wilhelm Emrich, jeden ze znawców twór
czości Horvatha, - czy dzieło tego autora przeniknie kiedyś 
do świadomości szerszych warsitw. Ale· odpowiedź, którą przy
niesie przyszłość, będzie ... stanowić kryterium wzrostu świa
domości naszej tzw. kultury czy też dalszego wzrostu bestial
skiej głupoty. Niepodobna odmówić racji temu krytykowi. 

Hubert Orlowski 
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Włoska noc, Berlin 19.31. Prapremiera 
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Nieznajoma z Sekwany Wien 1962 
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Odon Horvath redivivus 

Tragiczny los wybitnych pisarzy niemieckiego obszaru ję
zykowego, reprezentujących ciągłość myśli humanistycznej 
w Niemczech nie oszczędził również Odona Horvatha. Znacznie 
młodszy (ur. 1901) od znakomitej generacji Henryka Manna 
i Tomasza Manna, Roberta Musila, Franza Kafki i Hermanna 
Brocha, już w okresie Republiki Weimarskiej zdobył uznanie 
i rozgłos jako dramatopisarz. W 1931 roku otrzymał nagrodę 
literacką im. Henryka Kleista nadającą wybijającym _się ta
lentom określoną rangę w życiu artystycznym. Carl Zuck
mayer przewodniczący jury proponując kandydaturę Hor
vatha, tak określił jego profil artystyczny: Horvath jest, tak 
sądzę, najwybitniejszym talentem spośród najmłodszych dra
matopisarzy, ponadto wybitną osobowością o najprzenikliw
szej inteligencji. Sztuki jego z punktu widzenia rzemiosła 

artystycznego są nierówne, często pozbawione wewnętrznego 
punktu organizacyjnego i wyrazistego rysunku postaci. Nigdy 
jednak nie używa przeciętnych, trywialnych środków wyrazu, 
a wszystko co czyni, posiada określony ciężar gatunkowy. 
~ego widzenie świata odznacza się swoistą przekorą i rze
telną nieprzekupnością. Słabą jego stroną jest anegdotyczna 
jorma. Silą jego jest umiejętność tworzenia skondensowanej 
atmosfery. Zadziwia mistrzostwem oszczędnego formułowania 
i swoistym liryzmem dialogu. Byłoby nieporozumieniem uwa
żać go za satyryka, chociaż nieraz postacie jego są satyrycznie 
przerysowane. Takie momenty jednak nie stanowią o istocie 
rzeczy jego twórczości dramatycznej, decyduje natomiast 
artystyczna kreacja jego całościowego obrazu świata. 

Akcenty antykapitalistyczne i antyfaszystowskie w jego 
dziełach zmuszają go do opuszczenia Niemiec w 19.38 roku. 
Trwanie reżimu hitlerowskiego spowodowało pustkę za
pomnienia dookoła dzieła Horvatha, po jego przypadkowej 
śmierci w Paryżu. Pierwsze dwudziestolecie po II wojnie 
światowej nie przynosi renesansu jego twórczości. Cała Euro
pa a z nią Niemcy fascynowała się wówczas trzema głównymi 
tematami: zanikaniem sensu życia, izolcją jednostki w świecie 
reizacji, trudnościami w samookreśleniu tożsamości. 
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Bohater literacki tamtego okresu, który został zreduko
wany do rudymantalnego „ja", _koncentruje całą swoją na
miętną niechęć na własnej szczątkowej osobowości, która go 
obciąża zamiast mu otworzyć drogę do sensu życia i bezpie 
czeństwa bytu. Ekstremalną postawę tej problematyki pre
zentuje twórczość Becketta. W dziele, gdzie centralnym pro
blemem jest człowiek pozbawiony wszelkich racjonalnych 
relacji do społeczeństwa; wrzucony w byt, skazany tylko na 
własną refleksję - po pewnym czasie rozkładającą się siłą 
rzeczy w próżni społecznej na amorficzne, nieartykułowane, 

pierwotne elementy dziecięcego bełkotu - w dziele takim, 
musiał nastąpić zanik tworzywa fabularnego na rzecz metod 
warsztatowych. Już najmłodsza generacja pisarzy zapomniała 
przy tym o najprymitywniejszej przesłance każdej twórczości 
artystycznej. Jest nią bowiem konieczność - prezentowania no
wego widzenia świata, nowej myśli, które to nasuwają odpo
wiedni wybór środków wyrazu, a nie odwrotnie, jeśli twórca 
nie chce być epigonem. 

Krańcowa negacja osobowości doprowadziła na drodze 
naturalnej samoobrony do podjęcia na nowo problematyki 
osobowości na nowych, konkretnych podstawach współczesne
go świata . Nowa koncepcja osobowości uległa zasadniczym ko
rektom w kierunku zbadania determinacji społeczno-politycz
nych, ekonomicznych i kulturowych człowieka naszych cza
sów. I w tym właśnie momencie mógł nastąpić renesans twór
czości Horvatha. 

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych widzimy coraz 
więcej nowych inscenizacji głównie trzech jego dramatów: 
Opowieści Lasku Wiedeńskiego, Włos.ka noc i Kazimierz i Ka
rolina. Równocześnie zauważyć można coraz szerszy wpływ 
Horvatha na młodą generację dramatopisarzy. Niezaprzeczal
nym dzieckiem duchowym Horvatha jest nagrodzona sztuka 
Martina Sperra Opowieści z Landshutu. Krytycy dopatrują 

się również odciśnięcia jego osobowości pisarskiej na sztu
kach: Wiadomości z prowincji Jochena Ziema, Podwójna gło
wa Gerlinda Reinshagena, Jestem do dyspozycji Carla Ame
ry'ego, i Sytuacje Hermana Moersa. 
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Właśnie ci autorzy, którzy wzięli na warsztat problem 
ujawniania i demaskowania ukrytych społecznych konfliktów, 
przejęli od Horvatha wiele, między innymi to przedstawia
nie rytuałów życia towarzyskiego: w knajpach, w czasie noc
nych zabaw, przy piciu piwa i graniu w skata, przy stole 
rodzinnym. W tej rozluźnionej atmosferze uzewnętrzniają 

się samoistnie prawdziwe, przed sobą samym skrzętnie ukry
wane pobudki postępowania. Właśnie Horvath stworzył spe
cjalny rodzaj cz ł o w i e k a n a s c e n i e, który prowadzi 
twardą, rozpaczliwie beznadziejną walkę przeciwko determi
nującym go siłom ekonomicznym i w walce tej tylko na krót
ko używa zawieszenia broni. W takich właśnie chwilach bo
haterowie udają się do Lasku Wiedeńskiego albo na trady
cyjny festyn ludowy na Oktoberwiese w Monachium by 
o wszystkim zapomnieć , by wreszcie móc być człowiekiem . 

Jrn trudniejsz ~ życie na co dzień tym bardziej ulegają sile ta
kich słów jak „nastrój", „atmosfera". Raz zabawić się i na j
ważniejsze nie dać sobie zepsuć nastroju. A poza tym istnieje 
przecież miłość, która rzekomo trwa wiecznie. Przy tym autor 
wykazuje wyraźnie powiązania między miłością a konsumpcją 
piwa, pomiędzy nastrojem a gospodarczą sytuacją. W pierw
szych przedstawieniach sztuk Horvatha po wojnie uważano , 

że należy wiernie zbudować klimat zabawy ludowej, by na 
tym tle gokazać kontrastowo, ukrytą tragedię bohaterów. 
W inscenizacjach najnowszych okazało się np. w Bazylei lub 
Frankfurcie, że właśnie epicki, nienaturalistyczny styl insce
nizacji oddaje znacznie lepiej istotę sztuk Horvatha. Sam 
autor odrzucał zdecydowanie widzenie jego dzieł w kate
goriach naturalistycznych lub realistycznych. Z tekstu jego 
sztuk wydobywa się tak zwane „gestyczne mówienie", gdzie 
ujawnia się pęknięcie pomiędzy świadomością bohatera a auto
matyzmem frazesów. W ten sposób staje się widocznym dla 
widza, że np. egzaltowana wzniosłość wypowiedzi ukrywa 
w gruncie rzeczy ubóstwo wewnętrzne, pozorne chamstwo jest 
wyrazem wstydliwie skrywanej tkliwości, a ciepły ton je
dyną maską chłodu. Tam gdzie frazesom już się nie wierzy, 
a jednak jest się zmuszonym używać ich, właśnie nędzna 

resztka prawdziwego uczucia przywdziewa obronny pancerz 
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Sqd ostateczny Mii.nchen 1947 
Reż. Harry Buckwitz 
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kłamstwa. Wniosek narzuca się mimo woli, że nie pustosłowie 
należy zwalczać, tylko te nieznośne stosunki międzyludzkie, 
które zmuszają do używania gotowych, automatycznych zwro
tów, i nie pozwalają na to by ludzie mówili wprost do siebie 
jak człowiek do człowieka. Typy w dramatach Horvatha two
rzone są na podstawie jego własnych obserwacji w wiedeń
skich i monachijskich knajpach przedmieścia. Wykwintne lo
kale uważał Horvath za strasznie nudne, jego zdaniem naj
biedniejsi by li znacznie bliżej „życia" niż tak zwane „dobre 
towarzystwo", z którego przecież sam pochodził. Lecz nie 
na obserwacji kończy się jego kreowanie charakterów. Jego 
postacie transcendują w imaginowaną przestrzeń i dla moż
ności ich urzeczywistnienia muszą być stworzone. szczególne 
warunki. Naturalnym miejscem rozwoju indywidualnej fizjo
nomii i wydobycia jej spod nacisku „duszy zbiorowej" są 

właśnie ludowe festyny lub zespołowe picia alkoholu w knaj
pach przedmieścia, gdzie wszyscy się jeszcze znają. Horvath 
świadomie używa „publicznego świętowania" jako narzędzia 
analitycznego dla uchwycenia momentu zatracania się oso
bowości we wrzeszczącej egzaltacji, wśród bezsensownych 
okrzyków i obezwładniającego jadu „duszy zbiorowej". 

Mozaikę zagęszczonego zbiorowiska stosuje świadomie 

jako zasadę formującą widowisko. I właśnie to rzekome nie
dopracowanie, te luki, te niedorysowane ostrym konturem 
tylko kreską zaznaczone charaktery, (ganione przed II wojną 
przez największych zwolenników Horvatha jak Csokora, 
Zuckmayera i papieża krytyki teatralnej Alfreda Kerra) 
umożliwiają jego twórczości renesans na scenach współ

czesnych. 

Obecnie cenimy tę otwartość charakterów na determi
nanty zewnętrzne różnego rodzaju, kształtujące ich histo
ryczną zmienność w określonych sytuacjach bez zatraty sub
stancji ludzkiej. I tu mamy tę nowoczesność i wyprzedzenie 
Horvatha, niezrozumiane przed II wojną światową. Z powodu 
ludowego tworzywa, opracowanego jednak nowocześnie, przy
porządkowano go wstecz do Wiedeńskiego Teatru Przedmieś
cia, najbliżej realizmu lub naturalizmu. Oczywistym jest, że 
tam sięgają korzenie jego dramatu, ale również trzeba pa-
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Opowie§ci lasku wiedeńskiego, Dusseldorf 1971 

miętać o zintegrowanych w jego dramacie zdobyczach ge
stycznych języka słynnego komika bawarskiego Valentina 
z okresu Weimaru, (z tych elementów korzystał również w inny 
sposób Brecht) - plus przetopienie wszystkiego razem w ty
glu oryginalnie roszerzonego freudyzmu, w kierunku fałszy
wej świadomości klasowej Marksa. 

Nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć na podstawie 
znanych mi materiałów czy autor korzystał bezpośrednio ze 
znajomości pism Marksa, czy na podstawie artystycznego, 
intuicyjnego poznania świata i zainteresowaniem się proble
mem determinacji losu człowieka przez warunki ekonomiczne, 
obserwowanego przez niego okresu, doszedł do podobnych wnio
sków._ Interesował go szczególnie moment walki podświado
mych tendencji i świadomie sfałszowanych poglądów. W swych 
poszukiwaniach dochodzi do zdemaskowania fałszywej świa
domości, do prawdy o pobudkach ludzkiego postępowania ukry
tych nie tylko przed innymi ale i przed sobą samym. Autor 
stwierdza: nigdy nie piszę dla kogoś określonego i istnieje 
możliwość, że to co napisałem działa natychmiast „przeciwko'' 
komuś lub czemuś. Tylko dwie sprawy istnieją przeciwko któ-
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rym piszę świadomie, przeciwko głupocie i kłamstwu. I staję 
świadomie w obronie rozumu i rzetelności. 

Prawda Horvatha była prawdą biednych, najbiedniejszych , 
którzy byli jego zdaniem najbliżsi życiu. I właśnie tam wśród 
najstraszniejszej walki bez odpoczynku, bez wytchnienia, 
w tym nieludzkim przerażającym świecie nędzy znajdował 
wciąż okruchy ludzkiego serca. I dlatego w kreowanym przez 
niego świecie wciąż, gdzieś wśród popiołów tli się iskierka na
dziei. Jest nieprzekupny, niesentymentalny i wbrew wszyst
kiemu brzmi w jego twórczości cichutko leit motiv optymizmu. 
Gdzie ja przebywam świat zielenieje - powiedziała o sobie 
wybitna poetka niemiecka Else Lasker-Schiiler, będąca 

u szczytu swej drogi poetyckiej w okresie młodości naszego 
autora. Takimi słowy można scharakteryzować osobowość 

twórczą Ódona Horvatha. 
Maria Kofta 
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FOTOSERWIS ANDRZEJA BRUSTMANA 

MOLIER 

SKĄPIEC 

Reż. JERZY ZEGALSKI 

Scen. 'l'.l!:RESA DAROCHA 

Muz. MATEUSZ ŚWIECICKI 

VI PREMIERA SEZONU 1970/71 

Scena zbłOTowa 

DUŻA SCENA 

Szymon (Stanisław Łapiński) , Harpagon (Zbigniew Józefowicz) 
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SZALEŃSTWO HARPAGONA 

( ... ) ZBINIEW JÓZEFOWICZ gra Harpagona jeszcze ina
czej. Doskonale pokazuje jak wygląda, jak się zachowuje , 
jak myśli stare skąpiradło, którego szaleństwo naznacza życie 
wszystkich domowników, pokazuje konwencję tej postaci 
w sposób znakomity, ale jest „muzealny", jak ta graciarnia 
na scenie. Nie budzi ani politowania, ani śmiechu, jest tylko 
sprawcą absurdalnych wręcz sytuacji. 

Mam wrażenie, że w takiej interpretacji tytułowej roli, 
niezależnie od intencji aktora i reżysera, jeśli były inne, kryje 
się klucz do przedstawienia „Skąpca" w Teatrze Nowym. 
To przedstawienie trudne jest do zdefiniowania, można je 
opisywać, ale ostateczny sens teatralnej koncepcji trudno jest 
uchwytny. ( ... ) 

Gdyby jednak pójść tropem roli JÓZEFOWICZA, otrzy
malibyśmy przedstawienie, w którym prawda o tym, iż indy
widualność jednego człoweika, jego obsesji, lęki czy mania. 
potrafią stworzyć taki układ stosunków między ludźmi, że 

życie staje się albo koszmarem, albo ponurą farsą, stałaby 

się motywem współczesnej refleksji. Pokazać by można me
chanizm powstawania absurdu. Mam wrażenie, iż dzisiaj po 
trzystu latach od napisania „Skąpca", bardziej nas interesuje 
szaleństwo Harpagona, niż jego skąpstwo. Aktorzy w przed
stawieniu, o którym mowa, grają dowcipnie, z zaznaczeniem 
każdego drobnego pomysłu mającego rozweselić publiczność, 

stąd role są może niezbyt jednolite, a i. od strony warsztato
wej nierówne. Sympatyczne pary młodych stworzyli - WAN
DA CHWIAŁKOWSKA (Eliza), MIROSŁAWA MALUDZIŃ
SKA (Marianna), MACIEJ GRZYBOWSKI (Kleant), JAN 
ZDROJEWSKI (Walery). ( ... ) 

Henryk Pawlak 

Głos Robotniczy Nr 78, z dn. 2.IV.1971 r. 
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Harpagon (Zbigniew Józefowicz) 



Kleant (Maciej Grzybowski) Harpagon (Zbigniew Józefowicz), Eliza 
(Wanda Chwiałkowska) 
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KOMIZM MOLIEROWSKIEGO SKĄPCA 

Czy śmiejemy się po przedstawieniu Skąpca? Tak. 
Może więc warto się przyjrzeć temu niecodziennemu wyda
rzeniu w teatrze: śmiechowi. Łódzka inscenizacja Skąpca 

łączy różne gatunki komizmu. Mamy tu komizm miejsca, 
przedmiotu, kostiumu, rekwizytu. Prowokuje on komizm sy
tuacji. Podnosi komizm postaci. Sam Molier określił miejsce 
akcji nader zwięźle rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Har
pagona. Teatr łódzki uczynił z tego domu ściślej: z jednego 
pokoju - rupieciarnię, skład mebli i przedmiotów bezuży
tecznych, które Harpagon być może zabrał różnym ludziom, 
uznając je za formę spłaty należnych mu długów ... 

. .. Ale komizm mieści się również w warstwie znaczenio
wej, wreszcie w aluzjach. Czego on dotyczy? Deformacji, jaką 
wywołuje skąpstwo, społecznych jego skutków. Czy jest więc 
to komizm dotykający współczesności? Najpierw należałoby 
zapytać czy istnieją dziś skąpcy. Czy ich znamy? Niestety, są 
wśród nas. Tylko, że nie bogacą się na lichwie ani nie skła
dają pieniędzy w szkatułach. Nie zestarzała się zatem ko
media w analizie zjawiska. W dociekaniu jego mechanizmu. 
Odmieniły się tylko niektóre realia. Teatr część ich dopo
wiedział do Moliera. Z młodych uczynił naszych współcze

snych. Bo oni są zawsze jednakowi - zakochani, roześmia
ni, modni, lekkomyślni. I muszą zwyciężyć. Konwencjonalni, 
anachroniczni pozostali ci, których dziś .już nie znamy -
owe Eufrozyny, Klaudie. Lub ci, których może pragnęlibyśmy 
spotkać czasem, ale takie marzenia pozostają w sferze nie
spełnionych marzeń - owi bogaci ojcowie szastający ma
jątkiem. Łódzki Harpagon bardziej pasuje do tej grupy po
staci. W kostiumie, w sposobie zachowania się, wydaje się 

natomiast nieco anachroniczny. Czyżby realizatorzy przedsta
wienia z nadzieją i optymizmem patrzyli na świat? 

B. Lasocka, Teatr nr 12, czerwiec 1971 
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