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Odon von Horvdth 

1901 9 grudnia w Rijece (dawna nazwa: Fiume -
Jugosławia) urodził się ódon von Horvath. 

1902 Podróże młodego Horvatha spowodowane czę
stymi przeprowadzkami ojca, austriackiego 
dyplomaty (Belgrad - 1902; Budapeszt -
1908; Monachium - 1913; Bratysława -1916; 
Budapeszt - 1918; Wiedeń - 1919). 

1919 Początek studiów na uniwersytecie mona
chijskim. 

1920 Horvath pisze „Księgę tańców" („Buch der 
Tanze"), libretto pantomimy do muzyki Sieg
frieda Kallenberga. Wydany w 1922 pięcio
tysięczny nakład tej książki Horvath póżniej 
wykupił i zniszczył. 

1923 Powstaje cykl „Baśni sportowych" („Sport
marchen"). Horvath mieszka w Murnau: 
okres intensywnej pracy literackiej. 

1924 Po powrocie z podróży do Paryża Horvith 
postanawia zamieszkać w Berlinie. 

1926 Prapremiera „Księgi tańców" w Osnabriick. 
Powstaje drama ludowa „Revolte auf Cote 
3018", utwór wystawiono rok póżniej w Ham
burgu. Po prapremierze Horvath zmienił ty
tuł tej sztuki na „Die Bergbahn" („Kolej 
górska"). 

1928 „Sładek, czyli Czarna Armia" („Sładek oder 
die Schwarze Armee"). Sztukę tę przerobioną 
przez Horva.tha, wystawiono w 1929 r. w Ber
linie pt.: „Sładek, czarny żołnierz Reichs
wehry" („Sładek der schwar.ze Reichswehr
mann"). 
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1929 Horvath zawiera korzystną umowę z wydaw
nictwem Ullsteina, zainteresowanym talen
tem młodego pisarza. Powstaje farsa „Do
okoła Kongresu" („,Rund urn dcn Kongress"). 

1930 Po podróży do Hiszpanii Horvath pisze swą 

pierwszą powieść „Wieczn y kołtun" („Der 
ewige Spiesser"). Powstają dramy ludowe: 
„Wioska noc" („Italienische Nacht") i „Opo
wieści lasku wiedeńskiego" („Geschichten aus 
dem Wiener Wald"). 

1931 Prapremiery „Włoskiej nocy" i „Opowieści 
lasku wiedeńskiego" (Berlin, w reżyserii 

Heinza Hilperta). Horvath laureatem ce
nionej nagrody literackiej im. Kleista. N:i 
łamach „Viilkischer Beobachter", centralnego 
dziennika nazistowskiego, ukazuje się arty
kuł pt.: „Potoczą się głowy" („Kiipfe wcrden 
rollen"), zawierający atak na twórczość Hor
va.tha. W czerwcu tego roku pisarz był bru
talnie przesłuchiwany przez nazistów, jako 
świadek sprowokowanej przez nich bójki. 

1932 Prapremiera „Kazimierza i Karoliny" (Lipsk), 
ostatniej sztuki Horvatha wystawionej na 
scenach niemieckich przed 1945 r. 

1933 Na skutek interwencji władz nazistowskich, 
H. Hilpert musi zrezygnować z inscenizacji 
nowej sztuki pisarza pt.: „Wiara, nadzieja, 
miłość" („Glaube, Liebe, Hoffnung"). Szyka
ny hitlerowców: Horvath opuszcza Niemcy 
i udaje się przez Salzburg do Wiednia. Tu 

. powstaje „Nieznajoma z Sekwany" („Die 
Unbekannte aus der Seine"), farsa „Tam 
i z powrotem" („Hin und her"). Horvath bie
rze ślub z śpiewaczką Marią Elsner. W rok 
później rozwodzi się. 

1934. Horvath wraca do Berlina, aby studiować 

problemy narodowego socjalizmu, o których 
zamierza napisać sztukę. Prapremiera „Tam 
i z powrotem" w Zurychu, Horvath przyje
żdża wtedy do Szwajcarii, opuszczając już 

n a zawsze NiemcJ. 

1935 Pobyt w Wiedniu. 

1936 Horvath przenosi się do Henndorfu pod Salz
burgiem. Powstają zaplanowane juź wcześ
niej sztuki: „Sąd Ostateczny" („Der jiingste 
Tag"), „Figaro się rozwodzi" („Figaro Hisst 
sich seheiden") „Don Juan wraca z wojny" 
(„Don Juan kommt aus dem Krieg"). 

1937 Plan napisania „Komedii człowieka", Horvath 
zamierza odciąć się tym utworem od swej 
dotychczasowej twórczości. Horvath pisze 
swą ostatnią sztukę pt.: „Pompeja" i drugą 
powieść pt.: „Młodość bez Boga" („Jugend 
ohne Gott"), wydaną w Amsterdamie. 
Morawska Ostrawa: prapremiera „Sądu 

Ostatecznego". Praga: prapremiery sztuk 
„Figaro się rozwodzi" i „Wieś bez mężczyzn". 
Horvath podejmuje pracę nad swą ostatnią 
powieścią pt.: „Dziecko naszego czasu" („Ein 
Kind unserer Zeit"). 

1938 Powrót do Wiednia. Po inwazji Hitlera na 
Austrię, Horvath wyjeżdża do Czechosło

wacji, potem przebywa w Budapeszcie, Ju
gosławi, Trieście, Wenecji i Zurychu. Podróż 
do Paryża (przez Amsterdam) w celu prze
prowadzenia rozmów z tłumaczem Arman -
dem Pierhalem oraz reżyserem i producen
tem filmowym Robertem Siodmakiem. 
l lipca na paryskich Polach Elizejskich, zła
mane przez nagły poryw wichru drzewo za
bija Odiina von Horvatha. 

. .. nie jestem satyrykiem, proszę państwa, 
nie mam żadnego innego celu poza demasko
\.vaniem świadomości. 

ódon von Horvath 
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Horvath był dziwnym pisarzem. Dziwnym, bo pi
sał tak, jakby chciał przysłonić rzeczywistą rangę 
swoich dzieł . Nigdy się nie obnosił z swą pisarską 
mądrością, nie przybierał pozy wielkiego moralisty, 
nie wystawiał na pokaz swej dramaturgicznej 
sprawności, rzadko (choć zawsze celnie) mawiał 

o swoich sztukach i skrywał raczej niż objaśniał 

złożoność zawartej w nich problematyki. Może 

i z tego powodu pierwsze spotkania z twórczością 
Horvatha mają zwykle charakter rekonesansu i pra
wie zawsze pozostawiają - po obu stronach ram
py - wrażenie pewnego niedosytu. Teatralną re
cepcj ę dzieł bdi:ina von Horvatha cechuje więc 

swoista dwufazowość . Najpierw (z reguły przy 
pierwszych próbach realizacji jego utworów), teatry 
ukazują autora gorzkich, antymieszczańskich kome
dii obyczajowych, twórcę świetnie opracowanych 
scenariuszy i dobrze skonstruowanych ról, pisarza 
wrażliwego na społeczne i polityczne zagadnienia 
swoich czasów.„ . Później, - wybitnego moralistę, 

pisarza o ambicjach uniwersalistycznych, który 
z niezwykłą precyzją opisuje mechanizmy rzą
dzące współczesną mu cywilizacją i - zapatrzony 
w przyszłość - demaskuje rodzące się zaledwie zło 
i zagrożenie. 

Horvath, autor wielce „teatralny", dramaturg, 
który pisał, „ze sceną", nie jest .,dla sceny" łatwym 
pisarzem. W tej mierze trochę podobna sprawa jak 
z Czechowem. Trudno bowiem w wielobarwnej, bo 
gatej, nasyconej nieraz rodzajowymi realiami, rze
czywistości scenicznej dramatów Horvatha, wypunk
tować zagadnienia ogólne i dla autora najważniejsze: 
horvathowską wiwisekcję języka i związane z nią 
demaskacje świadomości, problematykę początków 
kultury masowej, „człowieka kiczowego", groźnych 
w skutkach mieszczańskich „ucieczek od wolności" . 
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Trudno to robić tym bardziej, że zwłaszcza w przy
padku najwybitniejszych utworów Horvatha, trzeba 
z góry rezygnować z alegorycznych uproszczeń 

i symbolicznych sytuacji scenicznych, unikać defor
macji, środków właściwych parodii i grotesce, by 
nie uszkodzić realistycznej tkanki jego ludowych 
dram. 

Przedwojenną prapremierę „Opowieści" w reży

serii Heinza Hilperta, z wspaniałymi aktorami teatru 
Reinhardta w rolach głównych (Carola Neher, Lucie 
Hoflich, Peter Lorre, Hans Maser, Paul Horbiger), 
można chyba uznać za najlepszy przykład wczesnej 
fazy teatralnej recepcji Horvatha. Dla drugiej, naj
bardziej reprezentatywne są chyba niedawne insce
nizacje H. Hollmanna („Kazimierz i Karolina. , 
w Bazylei) i K. M. Grubera („Opowieści lasku wie
deńskiego" w Berlinie Zachodnim). Spektakle Holl
manna i Grubera, udane realizacje dzieł Horvatha 
w telewizji, wypowiedzi młodych pisarzy i kryty 
ków, zbiorowe wydanie dzieł, - wpłynęły na zmia
nę miejsca już wyznaczonego pisarzowi w hierarchii 
międzywojennych dokonań literackich. Horvath, do
tąd tylko wybitny kontynuator Wedekinda, Schnitz
lera, Sternheima, słusznie został uznany patronem 
jednej z najbardziej interesujących tendencji w roz
woju współczesnej dramaturgii . europejskiej (P. 
Handke, F. X. Kroetz, W. Bauer, M. Sperr, P. Turri
ni). Dziś, kiedy dzieła Horvatha przetłumaczono na 
kilkanaście języków, kiedy „Opowieści lasku wie
deńskiego", „Kazimierz i Karolina", „Wiara, nadzie
ja, miłość", „Włoska noc", „Nieznajoma z Sekwany'·, 
weszły już na stałe do repertuaru wielu, nie tylko 
niemieckich teatrów, można już śmiało powiedzieć, 
że między wojnami na terenie niemieckiego obsza
ru językowego, debiutowało tylko dwóch naprawdę, 

wielkich dramaturgów: Bertolt Brecht i bdon von 
Horvath - bdon von Horvath i Bertolt Brec:ht ... 

* 
Brechta z Horvathem dzieliło wiele i równie 

wiele łączyło. Przynal-eżność do generacji szczegól
nie dotkniętej przez historię skazała ich na podo
bieństwo życiowych doświadczeń: I Wojna, narodzi
ny i klęska Republiki Weimarskiej, lata Wielkiego 
Kryzysu, zwycięstwo faszyzmu, terror, szykany na
zistów, spalenie książek, emigracja.... Penetrowali 
te same kręgi zagadnień, choć często szukali od-
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miennych rozwiązań. Obaj byli zafascynowani pro
cesem kształtowania się nowej kultury wielkich 
metropolii, obaj chcieli wystawiać „wielkie dramaty 
z wielkimi aktorami dla wielkomiejskiej publiczno
ści". Stosunek do tradycji literackiej (także ludo
wej i jarmarcznej), był i dla Brechta i dla Horvatha 
zagadnieniem pierwszorzędnej rangi. - Brechta 
z Horvathem łączyło i dzieliło tak wiele, że nawet 
rejestracja różnic i zbieżności zajęła by tutaj zbyt 
wiele miejsca. Warto przecież zwrócić uwagę na 
jedną z zasad, która wpłynęła nie tylko na ukształ
towanie struktur dramatów obu pisarzy, ale także 
określiła ich stosunek do widowni teatralnej. Wolno 
ją chyba nazwać szekspirowsko-wyspiańskim mia
nem: „teatr - pułapka na myszy". 

Obaj zastawiali sidła na swoich widzów. Brecht 
czynił to rzadziej, ale przynajmniej raz, w „Operze 
za trzy grosze" zrobił to w sposób mistrzowski. Na
pisał utwór, który z jednej strony - zaspokajał 

ówczesne gusta i zainteresowania mieszczańskiego 
tłumu, kompensował jego skrywane tęsknoty, -
z drugiej zaś, dzięki zaskakującym destrukcjom 
uznanych w tym środowisku stereotypów, dzięki 

parodii cenionych wzorców zachowań, - obnażał 

fałsz i zło rzeczywistości. Horvath postępował po
dobnie, zwłaszcza w pierwszym okresie twórczości. 
Przyciągał uwagę melodramatyzmem wątków, „do
brymi" tytułami, elementami intrygi kryminalnej , 
popularnymi melodiami, łudził aluzjami do lubia
nych przez publiczność poetyk teatralnych, po czym 
z mądrym stoickim spokojem ukazywał mieszczań
skiemu widzowi, jego własne, odarte z wszelkich 
masek, odrażające oblicze. Brecht i Horvath, tymi 
właśnie, zbliżonymi sposobami, próbowali wciągnąć 
w sferę swojego oddziaływania nową, jakże w swoim 
społecznym składzie zmienioną, widownię . Ludzie, 
którzy przyszli do teatru szukając w nim rozrywki 
i ucieczki od rzeczywistości , byli zmuszeni, za wła
sne pieniądze, śmiać się z samych siebie, oglądać 
własną małość, moralną nicość i brzydotę. Obaj pi
sarze stawiali publiczności niemałe wymagania: żą
dali od niej aktywności, krytycyzmu, samodzielności 
w ferowaniu ocen moralnych. Obaj, każdy innymi 
metodami, prowokowali, przymuszali do refleksji. 
Brecht, który rok po prapremierze „Opery" napisał 
pierwszą z swych „sztuk pouczających", już wów
czas robił to w sposób arcydobitny. Formułował na 
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5Cenie pytania, podsuwał odpowiedzi, sugerował 
rozwiązania społecznych i etycznych problemów. 
Inaczej Horvath. Licząc się z upodobaniami publicz
ności, konstruował i zastawiał swoją „pułapkę'·, po 
czym, jako autor, unikał bezpośrednich kontaktów 
z widownią. Nie czynił żadnych koncesji na rzecz 
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publiczności, nie zawierał z nią umów, nie propo
nował wspólnych płaszczyzn myślowych. Był w tej 
mierze tak konsekwentny, że unikał nawet parodii, 
konwencji zakładającej (już z istoty) porozumienie 
między autorem i odbiorcami co do wyboru naśla
dowanego wzorca. - Na scenie działali bohaterowie 
niejako wybrani spośród widzów: tak samo ubrani, 
podobnie mówiący, uwikłani w znaną wszystkim 
codzienność. Reprezentatywność postaci, typowość 

sytuacji, konfliktów i reakcji, dokładny zapis ję

zyka, realia - wszystko to, przekształcało scenę 

w swego rodzaju zwierciadło, w którym mus i a ł 
się przejrzeć i rozpoznać siedzący na sali widz. A to 
nie było przyjemne zajęcie. Lustro zostało przecież 
tak skonstruowane, że odbijało nie tylko wierzchnią 
powłokę ludzi, ale także, z równą ostrością, ich 
brudne, egoistyczne, nieraz chore a zawsze zakła
mane wnętrza. Horvathowskie „sztuki z muzyką , 

śpiewem i melodramatem", rychfo i w sposób jed
noznaczny przemieniały się w mroczne, złe i bardzo 
nieprzytulne dramy ludowe. Jeśli z brechtowskiej 
„Opery" i zastawionej w niej „pułapki na myszy" 
tępy mieszczuch - usatysfakcjonowany możliwo
ścią przejrzenia „tajemnic" półświatka, zauroczony 
pięknem songów, niewrażliwy na ironię happy 
endu - mógł jeszcze wyjść ukontentowany, to 
w przypadku dram Horvatha było to rzeczą nie
możliwą. Mechanizm „pułapek" Horvatha działał 

w sposób brutalny i niezawodny. „Pułapki" Brechta 
miały za to lepszą przynętę. 

* 
Horvath w przeciwieństwie do Brechta, nigdy nie 

pisał „sztuk pouczających". Nie tworzył pieśni 

masowych i agitacyjnych, nie drukował w komuni
stycznej prasie, nie odczuwał potrzeby składania 

słownych deklaracji. Był niewątpliwie pisarzem le
wicy politycznej, ale był też samotnikiem, który 
rzeczywistość początku lat trzydziestych oglądał 

jakby z pewnego dystansu. Skąd bierze się ten dys
tans, ten niezwykły (choć pozorny) spokój, z któ
rym autor „Włoskiej nocy" opisuje złowróżbne 

czasy Wielkiego Kryzysu i narastania sił faszyzmu? 

Horvath już wcześniej obrał dla siebie rolę ana
lityka, który wychodząc od opisu objawów choroby 
społeczeństwa, szuka jej przyczyn, lokalizuje 
ogniska zapalne, wykrywa okoliczności sprzyjające 
rozwojowi. I na tych przede wszystkim czynnościach 
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skupił uwagę. Działał jak mądry lekarz, który pa
mięta, że tylko rozp0znanie i likwi<lacja przyczyn 
epidemii może zapobiec jej dalszemu rozprzestrze
nianiu się. Horvath, zdawał sobie sprawę z ówczes
nej słabości rozwarstwionych sił demokratycznych 
i trafnie oceniał szanse nacjonalistów. Pisał, aby 
pokazać rodowód brunatnego zła, aby przestrzec 
przed niebezpieczeństwem wynikającym z możli

wości poparcia faszyzmu przez wielkie masy drobno
mieszczaństwa. 

Pierwszy okres twórczości Horvatha, zamyka
jący się w latach 1926-1932, został poświęcony 

tym przede wszystkim celom. Wtedy właśnie po
wstały dramy ludowe, najlepsze scenariusze do 
teatralnego obrazu Niemiec z lat bezpośrednio po
przedzających dojście Hitlera do władzy . Przekazał 

w nich pisarz wizję chorej i zdegenerowanej, bez
refleksyjnej i do cna zakłamanej kutury, cywili
zacji podatnej na wpływy i już gotowej do zaakcep
towania prawicowej rewolty. Przekazał obraz spo
łeczeństwa, w którym zostały zerwane więzi mię
dzyludzkie i zakwestionowane podstawowe warto
ści humanistyczne. Kiedy w styczniu 1933-go roku, 
władza nad Niemcami znalazła się w rękach hitle
rowców, Horvath już wiedział, że otworzył się naj
straszliwszy rozdział europejskiej historii. Nie miał 
złudzeń. Nie ufał skłóconym siłom niemieckiej le
wicy i nie wierzył w możliwości rychłego przerwa
nia politycznych sukcesów nazizmu. Dlatego chyba 
(bo przecież nie tylko z tej racji, że utracił prawo 
do niemieckiej sceny, że nie mógł wystawiać dra
matów mówiących wprost o aktualnej sytuacji), 
w twórczości Horvatha nastąpił zwrot rozpoczyna
jący nowy okres w jego pisarstwie. Przed rokiem 
1933-im, Horvath ujmował rzeczywistość w szero
kich kategoriach społecznych. Pisał o skutkach pro
letaryzacji społeczeństwa przez wojnę, inflację, kry
zys. Prawo ujmował jako wyraz obrony państwa 
przed społeczeństwem. Kiedy demaskował etykę 

i świadomość drobnomieszczańską, to z uwzględnie
niem ich klasowo-ekonomicznych uwarunkowań. 

Był wówczas z pewnością pisarzem bliskim marksiz
mu. - Teraz, po roku 1933-im, - zawiedziony nie
skutecznością własnych diagnoz społecznych, roz
czarowany bierną postawą mas wobec ofensywy fa
szyzmu - zaczyna w swojej twórczości eksponować 
problematykę egzystencjalną, nacechowaną elemen
tami chrześcijańskiego moralizmu. Indywiduum 
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a nie warstwa społeczna, staje się teraz przedmiotem 
pisarskiej uwagi. Zagadnienia winy moralnej j_edno
stki, zła i dobra tkwiącego w człowieku wysuwają 
się na pierwszy plan. Twórczość Horvatha, zwłasz
cza dramatyczna, zmienia oblicze. Częściej niż dotąd 
pojawiają się wątki autobiograficzne (sprawa emi
granckiej „obcości" w „Tam i powrotem" i „Figaro 
się rozwodzi"), zanika zwolna tak charakterystyczny 
język wcześniejszych bohaterów Horvatha (zastępo
wany skonwencjonalizowanym stylem późnego eks
presjonizmu), zaczynają też występować refleksy 
poetyk literackich, które dotąd w jego dramaturgii 
były nieobecne (baśń, przypowieść paraboliczna). 

Powiadają o Horvacie, myśląc jedynie o pierw
szym etapie jego twórczości , że był on przede wszy
stkim niezwykłym kronikarzem swego czasu. Nie
zwykłym, bo wyjątkowo spostrzegawczym i obda
rzonym umiejętnością trafnego przepowiadania bie
gu wypadków. Wszystko to tylko półprawdy. Hor
vath po prostu chciał i umiał patrzeć. Nie zamykał 
oczu i nie pozwalał sobie na optymistyczne miraże . 

Umiał też, w przeciwieństwie do wielu rówieśnych 
pisarzy, wyprowadzać logiczne wnioski z analizy 
dopiero co zaszłych wydarzeń. Jeśli był przy tym 
kronikarzem, to zapatrzonym w przyszłość. Pisał 

swe kroniki dramatyczne ostatnich lat Republiki 
Weimarskiej, aby ujawnić nadchodzącą grozę fa
szyzmu i zdemaskować środowisko, które może 

przekształcić hitleryzm w najpotężniejszą w Niem
czech siłę polityczną. A kiedy historia potwierdziła 
jego najgorsze przewidywania, zaczął we wnętrzu 
jednostki poszukiwać wartości, które kiedyś mogą 
uleczyć schorzałą cywilizację. - Horvath zawsze 
pisał z myślą o przyszłości. 

* 
Był samotnikiem, który rzeczywistość początku 

lat trzydziestych oglądał jakby z dystansu. Skąd 
bierze się ten dystans i ten niezwykły obiektywizm? 
Wybór określonych zadań twórczych nie wyjaśnia 
tu przecież wszystkiego. Przynależność do „straco
nego pokolenia", generacji szczególnie często i bo
leśnie doświadczanej przez historię, także nie mówi 
zbyt wiele. 

Horvath pochodził z typowej austro-węgierskiej 

rodziny, w której życiu splatały się tradycje wielu 
narodów starej monarchii Habsburgów. Był synem 
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Węgra - austriackiego dyplomaty i Czeszki. Uro
dził się w chorwackiej części włoskiej enklawy 
Fiume, uczył się w szkołach czeskich, węgierskich, 
niemieckich i austriackich, studiował w Monachium, 
mieszkał w Belgradzie, Budapeszcie, Bratysławie, 

Wiedniu i Berlinie, poznał kulturę żydowskiego 

getta, podróżował po Europie za paszportem wę
gierskim. Pisał po niemiecku i język ten uważał za 
swój ojczysty. Kiedy go jednak pytano o narodo
wość, odpowiadał: „Nie mam ojczyzny i nie cierpię 
z tego powodu, ale cieszę się, ponieważ uwalnia 
mnie to od niepotrzebnego sentymentalizmu". Hor
vath był niemieckim pisarzem bez ojczyzny. Na ca
łym obszarze niemieckiej kultu!'y był u siebie i na 
obczyźnie zarazem. Wszędzie był cudzoziemcem 
mówącym po niemiecku. Wszędzie był „swoim" 
i „obcym". Ten fakt biograficzny ma na pewno wiel
kie znaczenie. Brak poczucia przynależności narodo
wej skazał pisarza na nieustanność wyborów, skazał 
na wolność. Horvath przyjął ten wyrok a z nim oby
watelstwo„. „europejskie". I nie próbował go zmie
nić. Wręcz odwrotnie. Zachowywał się tak, jakby 
chciał pokazać jak bardzo ceni sobie własną ponad
narodowość. Podkreślał, że najlepiej czuje się 

w wielkich, zawsze trochę kosmopolitycznych metro
poliach. Mówił na codzień językiem, który był dziwną 
mieszaniną paru niemieckich dialektów z odpryska
mi czeskiego i jidisz„. Horvath zresztą, cenił sobie 
wszelką niezależność. Nigdy nie przyłączył się do 
żadnego z literackich prądów, nie wiązał się ściśle 
z jakąkolwiek grupą, nie zabiegał o sukcesy, nie 
założył rodziny, nie miał własnego domu, lubił 

tłumną atmosferę kawiarni, stadionów, placów za
baw, zaglądał na marginesy życia społecznego„. On 
był naprawdę wolnym człowiekiem. Był też świa
domy tego, że za poczucie wolności przychodzi nie
raz płacić samotnością i zapomnieniem. 

W kwietniu 1938 roku, już po Anschlussie, Odon 
von Horvath wyjechał na zawsze z Austrii. Przez 
Czechy, Węgry, Jugosławię, Włochy, na nogach, po
ciągiem, statkiem, podróżował do Szwajcarii. Je
chał sam i bez bagażu - wspomina Ulrich Becher. 
Jest coś symbolicznego w tym obrazku„. 

Status narodowościowy pisarza, niechęć „Europej
czyka" wobec każdego nacjonalizmu, sceptycyzm 
i doświadczenie człowieka który wiele widział i prze
żył, niecodzienne poczucie niezależności osobistej, -
wszystko to razem wpłynęło na wybór przez Hor-
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„Opowieści lasu wiedeńskiego" - Berlin Zach. 1972 
Jutta Lampe (Marianna) Bruno Ganz (Oskar) 

vatha takie postawy twórczej, która pozwala oglą
dać rzeczywistość jakby z oddalenia, patrzeć uważ
nie, bezstronnie, obiektywnie. Zajmując taki punkt 
obserwacyjny można łatwiej ogarnąć całokształt 

zjawisk, zobaczyć ich genezę, mechanizm, przewi
dzieć dalszy rozwój. 

* 
Dramy ludowe Horvatha, wbrew temu co nieraz 

się pisze. nie są szkicowymi zapiskami autora pod
patrującego życie przez dziurkę od klucza. Funkcję 
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szkicownika pełniła niekiedy proza - dramaty, 
zwłaszcza najwybitniejsze (a już ponad wszystkie -
„Opowieści lasku wiedeńskiego"), to dzieła pisane 
według określonych reguł montażu, skończone 

i przemyślane. Zawierają syntetyczny, wieloplanowy 
obraz mieszczańskiej kultury, ukazują jej wpływ 
na wszystkie sfery ludzkiej aktywności. 
Zwróćmy uwagę na jedną z nich, na sferę języka. 

Horvath rozważał ten krąg zagadnień z ogromną dy
scypliną artystyczną. Był jednym z pierwszych dra
maturgów, którzy dostrzegli specyfikę języka „no
wych stanów średnich". Mało tego. Wprowadził ten 
język do swoich utworów nie po to, aby dokładniej 

scharakteryzować opisywane środowisko, ale dlatego, 
że krytyczna analiza języka stwarzała szansę de
maskacji drobnomieszczańskiej kultury, etyki, świa
domości. Horvathowe patrzenie na świat przez 
pryzmat języka jest równoczesne z podobnymi zain
teresowaniami niektórych wybitnych uczonych nie
mieckich (Adorno, Horckheimer, Benjamin), jest 
także (na inny sposób) zapowiedzią tendencji żywot
nych w francuskim teatrze absurdu i wśród repre
zentantów najmłodszego pokolenia niemieckojęzycz
nych dramaturgów. O jaki tedy język chodzi? Cho
dzi o potoczny język przedstawicieli edukowanych 
ale niedokształconych warstw społeczeństwa, zajmu
jący pośrednie miejsce między dialektami a języ

kiem literackim. Niemcy określają go terminem: 
„Bildungsjargon". W wydaniu Horvatha jest to ję
zyk półinteligentów, ludzi przeciętnych, „strasznych 
mieszczan". Mówią nim prawie wszyscy bohatero
wie dram ludowych: drobni urzędnicy, sklepikarze, 
rzemieślnicy, byli oficerowie, policjanci, studenci, 
bywalcy knajp i piwiarni, groszowi malwersanci , 
niebieski ptaki, wiedeńskie i monachijskie dziew
czyny. Składają zdania kalekie, niepoprawne i gład
kie dzięki łatwiźnie sloganu. Stereotypy, obiegowe 
zwroty, przysłowia, wyświechtane porzekadła, cy
taty, „poezja" z tytułów popołudniowych gazet, ter
miny urzędnicze i sportowe, niedokładnie rozumia
ne określenia naukowe, refleksy stylu propagando
wego i dziennikarskiego żargonu, słowa wulgarne 
i pretensjonalnie „eleganckie"... - wszystko się 

zmieści w tym języku. 
„Bildungsjargon" nie jest oczywiście rozpatrywany 

przez Horvatha z językoznawczego punktu widzenia. 
On patrzy oczyma psychologa i socjologa. Dlaczego 
ludzie tak mówią? Dlaczego w ten sposób rozma-
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wiają nawet najbliżsi? Jakie społeczne funkcje speł
nia ten nieautentyczny, bo do końca przez mówią
cego nieprzyswojony, żargon? Czemu ludzie, mó
wiący tym trudnym językiem tak często kłamią 

i oszukują samych siebie? Jaki wpływ ma ten ję
zyka na ludzkie czyny? Oto niektóre z pytań istot
nych dla Horvatha. Odpowiedzi składają się na 
obraz zdegenerowanej rzeczywistości społecznej, 

w której jedyną wartością jest pieniądz a jedy
nym marzeniem, tchórzliwe rojenie o niezagrożonej 
stabilizacji. Pretensjonalny język drobnomieszczań
stwa stanowi więc kompensację tęsknot tej war
stwy do zajęcia bardziej wygodnej i pewniejszej 
pozycji w społecznej hierarchii. Kłamstwo jest re
zultatem niewiary w opłacalność szczerości: nie 
wolno nikomu pokazać własnych uczuć, bo sła

bość zostanie natychmiast wykorzystana przez roz
mówcę. Namiętne cytowanie, przytaczanie przy
słów, przywoływanie opinii gazetowych, podyktowa
ne jest chęcią podporządkowania się każdemu auto
rytetowi (może nim być abstrakcyjna „mądrość lu
dowa", przykazanie religijne, jak i zdanie przywód
cy politycznego), który zagwarantuje egoistycznej 
jednostce bezpieczeństwo biologiczne i materialne 
dochody. „Ucieczki od wolności" językowej w sferę 
stylu nafaszerowanego „cudzymi", należącymi do 
wszystkich, słowami, są wyrazem lęku przed jaką
kolwiek odmiennością i potrzeby utożsamienia się 

ze środowiskiem: jestem taki jak wszyscy. nikomu 
nie zagrażam, niczego nie chcę zmieniać, zostawcie 
mnie w spokoju ... - zdaje się mówić drobnomiesz
czanin. 
Posłuchajmy jak rozmawiają w „Opowieściach " 

ludzie rzekomo sobie bliscy: Alfred z matką i babką, 
Marianna z ojcem, kochankowie, przyjaciele. Roz
mawiają jak wspólnicy handlowi, jak sprzedawca 
z klientem, podwładny z przełożonym, sami siebie 
reklamują, wystawiają na pokaz, na sprzedaż. W tym 
środowisku więzi rodzinne zostały już dawno zerwane 
a wartości takie jak miłość i przyjaźń, straciły 

wszelki sens. Zostały tylko pozory, relikty form, 
obyczajów, kurtuazyjne zwroty, grzecznościowe for
mułki. Oczywiście i one mają dla wyręczających 

się nimi postaci znaczenie. I to niemałe. Uwalniają 
bohaterów od poczucia winy i odpowiedzialności, 

chronią przed wyrzutami sumienia. Język jest bo
wiem dla tych ludzi nie tylko środkiem maskują
cym uczucia, dążenia, instynkty. ale także instru-
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Scena z bazylejskiego przedstaw ienia „Kazimierza 
i Karoliny" w reżyserii H. Hollmanna. 

mentem potrzebnym do rozgrzeszania i oszukiwa
nia samych siebie. To zresztą skuteczne' narzędzie : 

oni zwykle wierzą we własne kłamstwa. 
Rozmowy bohaterów Horvatha składają się czę

sto z fragmentów niepowiązanych monologów. Mó
wią. dialogują, ale tak jakby siebie nie słuchali . 

Zawsze istnieje jakiś dystans, jakaś bariera nie
ufności. Rzecz w tym, że za słowami każdej roz
mowy tych postaci kryje się możliwość agresji. 
Rozmowa jest zakamulfowaną walką, czyhaniem na 
oznakę słabości partnera. Oni tylko udają, że się nie 
słyszą. Rzadko się zdarza, aby słuchający nie wy
chwycił i nie wykorzystał (jeśli nie natychmiast 
to za parę miesięcy, lat) informacji dla siebie wy-
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godnej . Słyszą tylko to, co chcą usłyszeć i mówią 
na ogół to, co im się opłaca powiedzieć - zasada 
prawdomówności nie obowiązuje. 

Horvath uświadamiał sobie niebezpieczeństwa 

związane z upowszechnieniem się tego rodzaju re
guł w konta)<tach międzyludzkich. W tym samym 
przecież czasie, w którym pisał „Opowieści", za
wrotną karierę robiło takie oto cyniczne zdanie 
Hitlera: „Propaganda nie musi trzymać się prawdy 
obiektywnie ... , ale musi przedstawiać tylko tę strone 
prawdy, która jest dla nas korzystna". - Obserwa
cje Horvatha nie były bezinteresowne. To także by
ły demaskatorskie poczynania autora. który pragnął 
obnażyć korzenie zła. 

* 
Problematyka językowa dram ludowych została 

tu oczywiście wypreparowana sztucznie. Demaska
cje świadomości odbywają się przecież przy współ
działaniu wszystkich elementów strukturalnych 
dzieła, zorganizowanych wedle skomplikowanych, 
ale zawsze przemyślanych, zasad kontrapunktu 
dramaturgicznego. Pomiędzy muzyką, światłem, 

scenografią a językiem i akcją, zachodzą bez ustan
ku związki znaczeniowe. Funkcja tych elementów 
prawie nigdy nie ogranicza się do roli tła wydarzeń, 
czynnika kształtującego atmosferę. Milczenie, tak 
skrupulatnie zaznaczane przez autora w didaska
liach „Opowieści'', też ma walor dramatyczny: kie
dy ludzie milczą, wtedy przychodzi do głosu prawda, 
podświadomość walczy ze świadomością. Jakże czę
sto u Horvatha akcja dramatyczna zaczyna się 

nim padną ze sceny pierwsze słowa, zanim jeszcze 
poczną działać postaci. . 
Ulubioną zasadą konstrukcyjną pisarza jest pra-

wo kontrastu. Brutalność języka i sytuacji zaprze
cza idyllicznym treściom rozlegającej się właśnie 

muzyki. Miejsce akcji, do którego tradycyjnie przy
wiązane są określone wartości, okazuje się być ka
talizatorem wyzwalającym czyny i uczucia krań

cowo im przeciwstawne. W rodzinnym domu Al
freda uśmiercono z zimną krwią jego syna. Spo
wiedź, pobyt w kościele, tam gdzie wierni obcują 
z Bogiem, uświadomi Mariannie jej absolutną sa
motność. świat „Opowieści", to jest świat na 
opak. Rodzinny dom okazuje się domem zbrodni, 
arystokratyczny salon - przedsionkiem burdelu, 
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kawiarnia - targowiskiem, zabawa - wyzwala 
drzemiące w człowieku bydlę. Horvath lubi dyso
nanse. Spokój cichej przedmiejskiej uliczki prze
rywa krzyk mordowanego („Nieznajoma z Sekwa
ny"). Atmosferę pięknego, słonecznego, naddunaj
skiego dnia, zakłócają awantury i obrzydliwie lep
kie igraszki („Opowieści"). Do zacisznej mieszczań
skiej gospody wdzierają się nagle butne, żołdackie 
marsze („Włoska noc") . 
Muzykę dram ludowych wyposażył HorvŚ.th 

w funkcję podobne tym, jakie spełnia „Bildungsjar
gon" - język półinteligenckich bohaterów. „Heroicz
ne" marsze wojskowe, sentymentalne arie operowe 
i operetkowe, ckliwe przeboje i pseudoludowe me
lodyjki, także służą demaskacji świadomości. Treści 
które niosą ze sobą te cytaty muzyczne. pozostają 
przecież zawsze w niezgodzie z prezentowanym 
właśnie na scenie zespołem norm i wartości. Mu
zyka jest ważnym elementem obszernego systemu 
imitacji i środków zastępczych, który zapewnia 
mieszczańskim bohaterom „Opowieści" wewnętrz

ny spokój i wrażenie bezpieczeństwa. „świat nie 
jest taki zły" - to przecież słychać w straussow
skich walcach. Istnieją wielkie i niczym nie zmą
cone miłości, bo przecież śpiewają o nich w operet
ce. My o tym wszystkim wiemy, jesteśmy wrażliwi, 
kulturalni, słuchamy przecież Lehara, Ziehrera, 
Pucciniego, nucimy Schuberta i Schumanna, ba, 
potrafimy nawet zagwizdać „Marsz turecki" Mo
zarta ... Rozumując w podobny sposób, egoistyczny, 
zawistny i brutalny bohater Horvatha sam kształ
tuje fałszywość swojej świadomości. Bo nieprawda. 
On nie słucha, nie przeżywa muzyki. On ją tylko 
posiada i użytkuje w ten sam sposób, w jaki po
sługuje się językiem i innymi elementarni wielkie
go systemu imitacji. W „Opowieściach" ten zespół 
„ersatzów" został opisany szczególnie dokładnie. 

Trupia czaszka, szkielet, pudełka „ciężko rannych" 
ołowianych żołnierzyków ze sklepu Magika, - wi
dokówki i lista ostatniego ciągnienia loterii z tra.: 
fiki Walerii, - podróżny gramofon, aparat foto
graficzny z samowyzwalaczem, program wyścigów 
konnych... - każdy z tych rekwizytów może po
prawić swemu właścicielowi samopoczucie. Posia
dacz trupiej czaszki poczuje się Hamletem, wła
ściciel ołowianej armii - genialnym i okrutnym 
wodzem, gracz na wyścigach - milionerem. I nie 
musi przy tym wysilać się zbytnio, niczego na świe-
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cie zmieniać i przede wszystkim nie potrzebuje my
śleć. System imitacji uwalnia i odzwyczaja boha
terów Horvatha od trudów myślenia, pozwala im 
na ucieczki od rzeczywistości w sferę cukierkowych 
idylli, na świadome ignorowanie faktów. Człowiek, 
który podlega presji tego systemu zaspokojeń za
stępczych, traci z czasem zdolność indywidualnego 
przeżywania, nie mówiąc już o tym. że nie potrafi 
wyrazić własnych uczuć inaczej, jak tylko przy 
pomocy stereotypów i klisz językowych. Jakże ża
łosne w swej nieszczerości są miłosne dialogi w dra -
matach Horvatha. 

Bohaterowie „Opowieści" czują się dobrze w tym 
~wiecie fałszywych wartości. Są głupi, bezmyślni, 

brutalni, niewrażliwi, ale system namiastek pozwa
la im przybierać maski ludzi mądrych, uczciwych, 
kulturalnych, - słowem - „porządnych". To nic, 
że prawda jest inna. Rzeczywistość można zagłu

szyć, można nie patrzeć prawdzie w oczy, wszystko 
można zastąpić imitacją. Jest w „Opowieściach" 

wiele scen, które ukazują niebezpieczeństwa takiej · 
postawy. Jedna wszakże, z powodu autorskiej prze
nikliwości. zasługuje na przywołanie: U „Maxima". 

Horvath już wcześniej zdążył opisać drobnomiesz
czański światek. Wiadomo, że ład, który tu panuje 
jest tylko pozorny, że nie istnieją żadne więzi poza 
materialnymi, że ludzie są wrogimi sobie egoistami 
reprezentującymi cywilizację bezsilną i nietwórczą. 
Do „Maxima" przyszli się razem bawić. Żrą, piją, pasą 
oczy kiczowymi produkcjami artystycznymi, mówią 
o swoich kłopotach seksualnych. Wszyscy są razem, 
jak zwierzęta w kojcu, ale naprawdę każdy jest 
nadal sam. I wtedy, na kabaretowej scence poja
wiają się nagie dziewczyny i model Zeppelina, ba 
lonu symbolizującego germańską potęgę. W tym 
„żywym obrazie" polityczne treści zostały przed
stawione w „artystycznej" formie: „publiczność 

szaleje, zrywa się z miejsc i śpiewa pierwszą zwrot
kę „Deutschland, Deutschland liber alles". Tak, 
teraz oni rzeczywiście czują, że są przez chwilę 

razem. Brak więzi międzyludzkich został poweto
wany przez estetyzowaną prowokację nacjonali
stycznych skłonności. „Estetyzacja polityki", którą 
tak często będzie posługiwał się faszyzm, może -
jak sugeruje w tej scenie, Horvath - wywoływać 

w bezmyślnym tłumie poczucie istnienia silnych 
więzi międzyludzkich, wrażenie jedności i wspól
noty interesów. Wrażenie będzie fałszywe, ale na 
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„Opowieści lasku wiedeńskiego" - Berlin Zach. 1972 
Katharina Tiischen (Matka) Michael Konig (Alfred) 

tyle silne, że ułatwiające możliwość wykorzystania 
mas w najgorszych, antyhumanitarnych celach. 
W scenie „U - Maxima -" ludzie odsłaniają maski 
i wtedy ukazują swe naturalne oblicza. Horvath 
nie umie patrzeć z optymizmem na człowieczą na
turę. Sfera ludzkich instynktów i popędów jest 
w jego ujęciu sferą aspołeczną. Rzeżnik Hawliczek, 
osobnik ledwie muśnięty przez kulturę, dziecię 

natury, taki Piętaszek z „wiedeńskiego lasku", nie 
jest wcale „dobrym dzikusem". Jest człekokształt
nym sadystą. który jeśli myśli, to wyłącznie o swych 
potrzebach fizjologicznych. 
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Horvath nie wierzy w mit dobrej człowieczej 

natury. Dlatego cała jego twórczość jest w istocie 
wielką pochwałą ludzkiego rozumu. Człowiek musi 
patrzeć na świat krytycznie i samodzielnie, nie wol
no mu uchylać się od odpowiedzialności za własny 
i cudzy los, nie wolno bezmyślnie przejmować war
tości zastanych, sam musi tworzyć nowe. Nie wolno 
uciekać od rzeczywistości, rezygnować z wolności. 
indywidualizmu. Poprzestawanie na bezrefleksyj
nym konsumowaniu dóbr materialnych i kulturo
wych, zaspokajanie duchowych potrzeb jedyni~ przy 
pomocy środków zastępczych i kompensacyJnyc~, 

jest zawsze objawem groźnej choroby społeczneJ. 

w dramatach autora „Opowieści" nie ma pozytyw
nych bohaterów . Ten pisarz nie formułował rad, 
zaleceń, nie układał programów naprawy - żądał 

od widza, aby ten zrobił to sam. Propozycje Hor
vatha można jednak, z pewnym ryzykiem wyróżnić 
jako odwrotność opisanego zła . Demaskacja fał

szów kultury drobnomieszczańskiej została prze
cież przeprowadzona z precyzją, dla której trudno 
znaleźć w dramaturgii międzywojennej porówna
nie. 
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HUBERT ORŁOWSKI 

Zł V, 
okrutnv CJJiedeń 

Piękny modry Dunaj, słodkie dziewczęta wiedeń
skie, upojony czar walca ... 

Takie i podobnego rodzaju wyobrażenia, podob
nego typu sztony pojawiają się natychmiast, jeśli 
przy okazji jakiejś towarzyskiej „gry w inteligencję" 
(prowadzonej nie tylko z udziałem naszych roda
ków) wymienimy słowo „Wiedeń". Nazwy miast 
funkcjonują w świadomości przeciętnego człowieka 
niby hasła wywoławcze, które zastępują nieraz za
wiłe dowody historyczne, polityczne czy obyczajo
we. Nazwa Monachium kojarzy się większości 
z postawą zdrady politycznej, no może jeszcze z pi
wem, ale na pewno nie przywołuje przecież pamięci 
o niezwykłej galerii zwanej Pinakoteką. 

Weimar funkcjonuje jako widomy przykład dwoi
stości „duszy niemieckiej" (Goethe - Buchenwald). 

A Wiedeń? Nawet człowiekowi zorientowanemu 
w kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 
skojarzy się z wieloma zjawiskami, ale na pewno 
nie ze złem, okrucieństwem, tępotą. Stąd nie byłoby 
to wcale dziwne, gdyby autora tych uwag zaczęto 
podejrzewać o demagogię, o chęć epatowania czy
telnika. Rzecz jednak w tym, że do autorstwa tego 
tytułu przyznaje się kilka co najmniej osób, w tym 
także rodowici wiedeńczycy. W ostatnich dosłownie 
tygodniach ukazał się · tom wywiadów, przeprowa
dzonych przez Hildę ~chmolzer z szesnastoma 
austriackimi twórcami. Tom ten opatrzono tytułem 
„Das bose Wien" („Zły Wiedeń"). Poeci i plastycy, 
krytycy literaccy i kabaretowi artyści... - wszy
stkich dręczyło zagadnienie podskórnie obecnego 
wiedeńskiego zła. Przy czym zarówno pojęcie zła 
jak i terytorialny zasięg Wiednia rozumieć należy 
możliwie szeroko. Ale wspomniana szesnastka nie 
jest bynajmniej oryginalna, jeśli chodzi o prze
świadczenie. że fasada okrągłych i gładkich słówek 
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(wiedeńszczyzny) znakomicie maskuje brutalność 

i głupotę, bezwzględność i wyrachowanie. Zresztą 
nie tylko za słowami. Również za gestami pustej 
uprzejmości i skamielinami form obyczajowych. 
Przede wszystkim jednak za słowami, w cieniu ję
zyka. Nie jest chyba rzeczą przypadku, że znako
mita większość pisarzy niemieckiego obszaru języ
kowego, tych którzy swemu społeczeństwu wysta
wiają diagnozę na podstawie języka . wywodzi się 

z Austrii, ściślej mówiąc: z byłej Cekanii, z obszaru 
cesarsko-królewskiej Austrii. Ciąg nazwisk byłby 

długi: Ludwig Wittgenstein ze swą filozofią języka , 

Artur Schnitzler jako twórca monologu wewnętrz
nego w niemieckojęzycznej li tera turze (pod nie
wątpliwym wpływem empiriokrytycyzmu) Robert 
Musil i Hermann Broch (ten ostatni jako teoretyk 
kiczu) Karl Kraus i Eliasz Canetti, Odon von Hor
vath i - w okresie powojennym - tzw. Wiener 
Gruppe (Grupa Wiedeńska). Jeśli można w jakiś 

sposób odróżnić literaturę austriacką od niemieckiej 
(w węższym słowa rozumieniu), to z pewnością 

również dzięki zróżnicowanemu charakterowi de
maskacji, obecnej w utworach jednych i drugich 
autorów. Satyrycy niemieccy - by wspomnieć choć

by Ericha Weinerta, Kurta Tucholsky'ego czy Mar
tina Walsera - strzelają prawie zawsze „z grubej 
rury". Budują świat antypatycznych bohaterów 
i ich nie mniej odrażających czynów, aby go po
tem, właśnie dzięki tej konstrukcji świata przed
stawionego, estetycznie sponiewierać. Podobnie ma 
się rzecz z diagnozą społeczną , polityczną i obycza
jową, formułowaną przez najwybitniejszych twór
ców niemieckich ostatnich kilkudziesięciu lat. Za
równo bracia Mannowie jak i Anna Seghers prze
prowadzają narodowy rachunek sumienia odwo
łują się do rozległej refleksji historiofizycznej, 
albo też prezentują odpowiednio ukształtowany 

ciąg postaci, które podlegają krytyce ze względu 
na swoje zachowanie i reakcje. Atakowane przez 
nich postacie nigdy jednak nie podlegają krytyce 
z powodu swoich z a c h o w a ń j ę z y k o w y c h. 
Rzeczywistość niemiecka, zwłaszcza od momentu 

nieudanej rewolucji 1848 roku, była tego rodzaju, 
że tylko (a może: nawet) krytyka oczywistości hi
storycznych i politycznych mogła się na coś przy
dać i trafić do adresata. „Zabawa" w subtelności 

językowe była najczęściej nieczytelna, a tym samym 
nieskuteczna. Inaczej w cesarsko-królewskiej 
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Austrii, której (pozorny) blask na pewno przyćmie
wa obraz Republiki Austriackiej lat międzywojen
nych, a może nawet Austrii lat powojennych (nie 
jest przesadą mówienie o „micie Habsburgów" 
w literaturze austriackiej). Nie dziwi przeto fakt. 
że austriaccy twórcy tak często odwołują się do 
analizy języka (instrumentu niezwykle czułego. 

sięgającego do głębi zjawisk) jako metody pozwala
jącej zdemaskować fałszywe zachowania człowieka 
i grup społecznych. 

Najbardziej wyrazistym tego przykładem jest 
twórczość Karla Krausa, człowieka, który przez całe 
swoje życie nie czynił właściwie niczego innego jak 
cytowanie. Wydawane przez siebie pismo „Die Fac
kel" („Pochodnia") wypełniał prżez przeszło trzy
dzieści lat (!) prawie wyłącznie odpowiednio sko
mentowanymi przez siebie wycinkami z prasy 
austriackiej, zarówno tej sprzed I wojny światowej 
jak i powojennej. Odsłaniał w ten sposób hipokry
zję i fałsz , oddzielające myśl od wypowiedzi i wy
powiedź do działania. Musiały to być ataki nie
zmiernie celne, skoro Kraus nie przestawał być 

obiektem ciągłych potwarzy. Równie wymowna jest 
jego reakcja po roku 1933, po dojściu w Niemczech 
do władzy faszyzmu. Skomentował to jednym zda
niem: „Gdy chodzi o Hitlera, brak mi jakiegokol
wiek pomysłu ... " 

Wśród autorów, którzy stawiają swojej epoce 
diagnozę na podstawie fałszów języka, padło rów
nież nazwisko Odona von Horvatha. Krytyka lite
racka (i teatralna) umieszcza zazwyczaj jego dzieło 
w punkcie przecięcia się dwu ciągów tradycji: ciągu 
starszego wywodzącego się z doświadczeń dramy 
ludowej Nestroy'a i wiedeńskiej komedii XIX wie
ku, oraz nowszego - łączącego w sobie doświad
czenia komedii satyrycznej Carla Sternheima i Fran
ka Wedekinda. Pierwszy ciąg dostarczył Hor
vathowi szeregu poręcznych konwencji (które on 
sam następnie od wewnątrz rozsadza), drugi zaś 

przynosił przykłady tematów i zjawisk, z którymi 
należało się rozprawić. Gdybyśmy jednak poprze
stali na wskazaniu tych dwu ciągów tradycji, wy
rządzilibyśmy autorowi „Opowieści lasku wiedeń
skiego" krzywdę. Jeśli przyznać Horvathowi miejsce 
w gronie satyryków w rodzaju Sternheima czy We
dekinda, pomniejszymy wagę jego twórczości i jej 
ponadczasową wymowę. Stosunek dzieła Horvatha, 
oczywiście nie całego, do twórczości innych drama-
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topisarzy niemieckich tego okresu, którym nieobca 
jest satyra obyczajowa czy społeczna, ma się tak, 
jak wspomniana na wstępie demaskacja języka 

u Karla Krausa do satyry politycznej Weinerta czy 
Tucholsky'ego. Czepiająca się rekwizytów życia 

politycznego satyra Weinerta ma dziś głównie wa-
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lor historyczny. Wychwytującą pęknięcia myślenia 
fraza Horvatha, Karla Krausa czy ich następców, 
o których będzie mowa, nie jest związana ani 
określonym momentem historycznym ani określo

nym miejscem. Prawda, że autorzy ci odwołują się 
do doświadczeń i praktyki językowej Austrii i po
łudniowych Niemiec (Bawaria, szczególnie zaś Mo
nachium) ale czynią tak bynajmniej nie z tego po
wodu, że uważają te dialekty za bardziej skorum
powane od innych. Na bazie wiedeńszczyzny czy 
innych dialektów południowoniemieckich łatwiej po 
prostu udaje się wyłuskać ów „Bildungsjargon" -
żargon ćwierćinteligencji. Bohater sztuk Horvatha 
to przecież w przeważającej mierze drobnomiesz
czanin, zarówno w sensie statusu społecznego jak 
i sposobu zachowania się (również językowego). Za
stanawia również fakt, że ten drobnomieszczański 
bohater pojawia się w dramach austriackiego pi
sarza tylko w kilku, powtarzających się sytuacjach 
w winiarni, na tle przyrody, ńa festynie, w knajpie . 
Są to jak gdyby sytuacje graniczne, w których 
w świadomości bohatera dochodzi do konfrontacji 
jego codziennych dążeń (najczęściej materialnych) 
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z aspiracjami życ!owymi typu duchowego. I nawet 
tam, w tych nielicznych momentach , ujawnia się 

niemożność przezwyciężenia pułapu języka - myś

lenia, rozmieniającego autentyczne uczucia i wielkie 
przeżycia na banały, sztony językowe. Negatywnym 
bohaterem dram Horvatha jest nie tyle reprezen
tant określonego środowiska społecznego, ile tra
dycja myślowa, fałsz myślenia, ki .cz myślenia, 

przyjmowany bezwiednie wraz z wrastaniem w spo
łeczeństwo . 

Kicz, w potocznym słowa rozumieniu, wydaje się 
być kategorią z dziedziny estetyki. Jest zjawiskiem, 
które poddaje się wartościowaniu przy pomocy kry
teriów z zakresu historii sztuki. Tymczasem wedle 
uogólnień Hermanna Brocha, pisarza, który stwo
rzył jak dotąd najbardziej uniwersalny i spoisty 
system teorii · kiczu, jest to zjawisko. które należa
łoby badać i w art ości o w a ć głównie w kate
goriach etyki. Wynika to już z samej, jakże lapi
darne j definicji kiczu: 

„Kicz jest złem samym w sobie w obrębie sztuki". 
z,,·ichrowanc proporcje cstet: cznc prowadzą -



wydaje się twierdzić Broch - do amoralnych usta
leń i poglądów. 

Horvath nie mógł znać dokładnie poglądów teore
tycznych Brocha na temat zła i kiczu. Nie sposób 
zatem sądzić, że jego twórczość jest swoistą reali
zacją wskazań autora „śmierci Wergilego". Jego 
wyczucie fałszu myślenia i mówienia bierze się 

jakby z wcale powszechnego nurtu teatru kabare
towego południowych połaci obszaru mowy nie
mieckiej. I tym samym doszliśmy do trzeciego ciągu 
tradycji, z którym łączyć należy nazwisko Hor
vatha. o ile jednak dwa pierwsze wywarły pewien 
wpływ na dzieło „austriackiego Brechta", o tyle 
tradycja kabaretu sama znalazła się także pod 
wpływem Horvatha. ściślej mówiąc: pisarz ten 
mieści się w kręgu doświadczeń kabaretowych , 
atmosfera kabaretu lepiej pozwala zrozumieć jego 
twórczość. Nie myślę tu jednak o kabarecie austria -
ckim (czy niemieckim) w ogóle, ale tylko o pewnym 
jego nurcie. Nazwijmy go umownie kabaretem 
autorskim, w którym wykonawcy byli zarazem 
autorami tekstów. (Nie wyklucza to oczywiście im
prowizacji jako formy autorstwa). Lata trzydzieste 
wywołały zarówno we Wiedniu jak i w Monachium 
rozkwit kabaretu autorskiego. Nazwiska poszcze
gólnych twórców kabaretowych funkcjonowały ni
czym nazwy instytucji. Również po wojnie, zarówno 
w Austrii jak i NRF tradycje te były kontynuo
wane. Legendarną postacią jest dziś, zmarły kilka 
lat po wojnie Karl Valentin, odtwórca i autor tek
stów w jednej osobie. Mówiono o nim , że nie po
luje na temat, ale na słowo, które staje się dla 
niego zalążkiem dialogu. Język dostarczał mu te
matów do skeczów. Uwielbiał Joyce'a i wiele się 

od niego nauczył. aby z kolei wywrzeć pewien 
wpływ na Brechta. Historia kabaretu wiedeńskiego 
jest nie do pomyślenia zwłaszcza bez trzech naz
wisk: Carla Merza, Helmuta Qualtingera i Georga 
Kreislera. To oni właśnie ukuli hasło o ,,złym Wied
niu" i rozwinęli je w licznych dialogach i mono
logach. Wyczulonym na język jest zwłaszcza Georg 
Kreisler. Bierze się to chyba stąd, że - podobnie 
jak w przypadku Horvatha - jego zażyłość z języ
kiem niemieckim została naruszona poprzez długi 

pobyt na emigracji. (Kreisler wrócił do Wiednia 
dopiero w roku 1955). I Qualtinger i Kreisler i Hor
vath, wszyscy ci twórcy wyłapują każdy fałszywy 
ton wypowiedzi. Idylla jest dla nich tylko pozorem, 
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prz~jemny dialog - parawanem potworności. Sam 
Kre1sl:r tak określał pewnego razu najbardziej chy
ba obiegowe we Wiedniu pojęcie: „Co to jest sa
tyra?" ,Walc wiedeński. Czym jest satyra polityczna? 
W_iedenską krwią. Co jest paradoksem? Wiedeń 
wiosną". 

Przykład Wiednia podziałał zarażliwie na kabaret 
w NRF. Lata sześćdziesiąte przynoszą i tutaj roz
WOJ kabaretu autorskiego, którego celem nadrzęd
nym jest .synteza tekstu, muzyki i wykonawstwa. 
Ta tradycJa, którą przed kilkudziesięciu laty two-
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rzyli i niemałym powodzeniem Frank 'Vedekind 
i Joachim Ringelnatz, przyjęta została przez Dietera 
Si.iverkri.ipa i Wolfganga Neussa, a przede wszy
stkim przez Franza Josefa Degenhardta. Nurt za
chodnioniemiecki różni się wprawdzie pod wieloma 
względami od wiedeńskiego kabaretu autorskiego, 
ale w jednym jest całkowicie zgodny: zajmuje po
dobnie nieprzejednaną postawę wobec fałszywej 

świadomości, wyrażającej się poprzez język. 

••••••••••• „„ ................................. ... 

W opracowaniu muzycznym wykorzystano utwory 

J. Straussa, Fr. Schuberta, R. Schumanna, G. Pucci

niego, L. Boccheriniego, R. Siczyńskiego i innych. 

* 

W programie (str. 31-35) wykorzystano ry.sunki 

F. J. Degenhardta. 
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Wszystkie moje sztu

ki są tragediami, one 
wydają się komiczne 

tylko dlatego, że są 

niesamowite. 

Ódi:in von Horvath 

JU LIAN TUWIM 

Mleszkaficq 
Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach 
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach 
Zgroza zimowa, ciemne konanie. 

Od rana bełkot. Bełkocą, bredz~ 

Że deszcz, że drogo, że to, że tamto. 
Trochę pochodzą, trochę posiedzą, 

I wszystko widmo. I wszystko fantom. 

Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, 
Krawacik musną, klapy obciągną 
I godnym krokiem z mieszkań - na ziemię, 
Taką wiadomą, taką okrągłą. 

I oto idą, zapięci szczelnie, 
Patrzą na prawo, patrzą na lewo. 
A patrząc - widzą wszystko od dz ie 1 n ie: 
Że dom ... że Stasiek ... że koń ... że drzewo ... 

Jak ciasto biorą gazety w palce 
I żują, żują na papkę pulchną, 
Aż, papierowym wzdęte zakalcem, 
Wypchane głowy grubo im puchną. 

I znowu mówią, że Ford ... że kino .. . 
Że bóg ... że Ro~ja ... radio, sport, wojna ... 
Warstwami rośnie brednia potworna, 
I w dżungli zdarzeń widmami płyną . 

Głowę rozdętą i coraz cięższą 
Ku wieczorowi ślepo zwieszają. 
Pod łóżka włażą, złodzieja węszą, 
Łbem o nocniki chłodne trącając. 

I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, 
Spodnie na tyłkach zacerowane, 
Własność wielebną, święte nabytki, 
Swoje, wyłączne, zapracowane. 

Potem się modlą: „od nagłej śmierci.. . 
... od wojny .„ głodu„. odpoczywanie" 
I zasypiają z mordą na piersi 

'"' . ... . . 

W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanif,. 
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Cena za pacrkę 25 lenygów. 3 paczki 65 len. 

)l(Jdlo „lrysł1kralg11owt" Sztuka so fen. 

Xrtm „lrgslokralynowg" nakon 1,r,o mk. 

I• 

chtm. fabryce Z. Riłłera 
Św. Marcin Nr. 20. 

Obuwie 
wytworne, lekkie 

a trwale 

hp1jt się najkerzyslniti 
LI . 

M. Zabłockiego 
przy ul. Berłiliskiej 16. -:1 Obok Teatru Polskiego. 

\\ Uli!& ~ ,.. •. ę I ~; Hitfp. li.:..i1J: ~' l,j~f,,f 

r%ł,nkom •C.n~ r'l•1tz•J udz1et.1-n e µrocP~ t r•b•l• 

--~~~~~~--~~~~~~~~-------., 
····••••A.A.~~ ... ~· 
Zakład fotografii artystycznej ~ 

Atelier i\ubens dawniej (. ]ltirska t, 
w Poananłw1 pr&J pł•Cu •1thelmowekim 3 ~ 

"'· k,1u1.1;)• J1>1 r"f1 \I 11 lk1• :!•• ,.,„11111: 

Portrety olt-Jne s~stem Prolesc..ra Prochaski z Paryta 
.___. --· jut za 50 rnarek. -- ~ 

l •h """'fafie p1Rmentowf'. akwarrłe, momenłnłne 1djęda dtiecl. ~ 

··············~~!. OOM WYSYŁKOWY po cenach hurtownych. 

KA W A : ~'::'..::~:0··:;}: tt11:; • ~ 
"'11Hn ""' I 

Wya~łka Ila ri 'lłllll. I 1•• I ,, 

.} l°l'l· ~, 
1
;11-11• ł• '.1

•1 ,.,, 11 111 Swrow•, 

H E"R BAT A ehin•k3 i ceyfonako 
.;;.;..::;..;...;...:;;.;c...:..;...:...: 1~1 • ,1. , m\' „~ t 

.Antoni Wiatrak, Serlln, 
Loulao1.>"U:fer INr. Sł. 

->·> ->,,_, „>,..> ;. ->1..> ·~> >;.-> ... >-' „ 

B. SZULCZEWSKI 
, 
~ 

li 

ulic;i Wiłhelmowska J I ~ 

'any, f jani.ow. s.:k ł<1 . 

--

TEATR POLSKI W POZNANIU 
Sezon 1973/74 

Premiera, sobota 15 grudnia 1973 r. godz. 19.00 

Odon von Horvath 
OPOWI EŚ SKI EGO 

Y OD „MAXIMA", 

REŻYSERIA: ANDRZEJ WITKOWSKI 

SCENOGRAFIA: HENRYK REGIMOWICZ 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: RYSZARD GARDO 

REALIZACJA AKUSTYCZNA: ZENON ANDRZEJEWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA: JACEK POLACZEK 

INSPICJENT: KRYSTYNA ZGUD-BIKART SUFLER : DANUTA CZAPKÓWNA 

I A. Pfitznei· 
Potn•ń . • tary łtyn~k 6 

I ;, R "d t. "-ł' 

Co' CUKIERNIA 

na Wielki !Post 
..- w \\.łelł\ln1 v.yt>1;ru WJ 

~I •\ 111 
liłe••"ie pa•złcclkl (pos t.) ,, „ I '' • .~._ 

Herbrtlniki paryzhic, 
P etit„fours, 

he.rbatnik9 wrrcburskłe, 
Obwarzanki wicdenwkie, 

kittk•y •nglołskie 

Ggłoszenia 
do programów = 
= teatralnych 

J•I I 11 

Druknrnla Ozi~nn lka 
1•0L11arhkh.·go 

ulica Fł"yder,kow tokn 9 . 

W Serlinie 
Dom polski dla przyie~dn 

Zlrnrncr•tr. ~l, li p.1 
l•łl"'" „ ,,, i inne ciasteczka do hcrb~ty. 

Torty 1 c11stka ~omaranczowe , 1' 
Wyborne cukry i pomadki .''..',: -" •·"' " •·•":" '"'" · I L Skrzetuska. I ~ ,1„ I nt / •• ·"" ' 

~ .. ....----- ---

Salon de 3>aris 
St. Kaczmarek 

--== Pierwszorzędny interes lryzyerskl ==-
:Jłycerska ulica }fr. 2 przy placu Wilhehnowskim. 

f"rJrrer dl• Pań i P an6w. 2 salony dam•k•" 
()lbn;.mi \t,:.b~r pan~kirl1 1' 1 '• 1w11i i /„\\<../1· 11•1\\•l~\I 

Wszelkie dodatki włosowe. 

• Resłauracya Xislingerbrau * 
Wli:J. 1• l ka.i:mierz. ICrenz; 

= Plac Wilhelmowski N r. 5 ~ 

„ Bufet Warszawski" 
znakomitą kuchnią i na poje. 

%\iGl""'•=<Gl-S"l~•!lli:<~•GfS•·~~~-,;)~>"l?.:)>?::1'1.!l 

I DOM '~~§.IfQLADY ł~ 
.- ulica Wilhelmowska Nr. 5 (obok poczty) ~ 

i polec• "ailePłlt 1 a•wa śwll'ie ... t 

· cukry, marcepaniki, czekolady, keksy itd. ~ 
w 6bf!tynJ wyboru. ;.W:; 

Deoanckie bo„bo1derłd. ---- iiii~ 
~~~ CJ;a.ft!.%.t"~ - ··.o'~'-·~ ~l:. -!.!11_ ~!)(; 

~~i>i>!>!>~>l>->>>>!>->~>><<4i<?<?fl!ffE<<'<-<~ 

1 AMATOROM ~ 
~ d11h1 ,\ 1·h i' i.ll'll ' łtr"ll\\ p11l+'1', 1)1\ ~ 

~ ,,DUBEC~' t~ 
L rai.1·.11,1 J«. ])rosie w poznaniu. ~ 

~>>~~i>i>l>->l>~-:«<<<<'<~-~<-<<<- ~<<<-~ 

D. SŻYNKOWŚKI' I 
= Poznań, ulic• Rycerska 38. = 

Polecaii!t mój pierwszorzędny 

Magazyn garderoby 
§§§§§ męzkiej --


