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NOTATKA AUTOBIOGRAFICZNA 
(na zamówienie) 

Urodziłem się w mieście Fiume nad Adrlatykiem 9 grudnia 
1901 roku, po południu o trzy na piątą. (Według innych przeka
zów w pół do piątej). 

Opuściłem Fiume, kiedy ważyłem 32 funty. Potem spędza:em 

czas częściowo w Wenecji i częściowo na Bałkanach, gdzie byłem 
świadkiem różnych wydarzeń, m. in. zamachu na Jego Wysokość 

Aleli:sandra króla Serbii, który zginął razem ze swoją połowicą. 
Kiedy osi~gnąłem wzrost 1 metr 20 centymetrów, przeniosłem 

się do Budapesztu i przebywałem tam do wYSOkości 1 metr 21 cen
tymetrów. Tamże stałem się gorliwym uczestnikiem wszelkich za
baw dziecięcych na boiskach i placach, jednakowoż na skutek mo
jego zło3liwcgo i marzycielskiego usposobienia nie obdarzano mnie 
sy l1 patią. Kiedy osiągnąłem wzrost 1,52 m zbudził się we mnie 
Eros, ale jeszcze nie sprawiał mi jakichś szczególnych kłopotów. 
(Moją prawdziwą miłością była wtedy polityka). 

Zainteresowanie sztuką, a zwłaszcza literaturą piękną, odezwa
ło się we mnie stosunkowo póżno (przy wzroście 1,70 m) i dopiero 
od 1,71 m zainteresowanie to przeistoczyło się w mus, który wpra
wdzie nic był musem nieprzepartym, niemniej jednak istniał. 

Wybuch wojny światowej zastał mnie przy wzroście 1,67 m, 
natomiast na zakończenie jej miałem już 1,80. n (rosłem w czasie 
wojny bardzo szybko). 

Przy wzroście 1,69 miałem pierwsze prawdziwe doznanie sek
sualne, i dziś, kiedy już nieodwołalnie przestałem rosnąć (1,84. m), 
słodko i z melancholią wspominan tamte dni nabrzmiałe pozna
niem tajemnicy. Obecnie rosnę już tylko w·szerz - ale na razie 
na ten temat niewiele mam do powiedzenia. Albowiem jestem 
jeszcze za blisko siebie samego. 
Rok 1.9 27 ODON VON HORV ATU 
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Barhara Swinarska 

(jdon von Hnrvath. „Opowieści lasku wiedeńskiego" 
( Horvith: „Są dwie rzeczy, przeciw którym 

piszę. To kłamstwo i głupota. I dwie, \\' imie
niu któr ych występuję . To rozum i łojaln?SC";..-

Koni ec la t dwudziestych w Austrii obfituje w burzliwe wyda
rzenia polityczne, gospodarcze i s połeczne: rozrachunki pomiędzy 
zbro jnymi oddziałami partii socjalistycznej (Schutzbundem), 
a Heimwehrą - zbrojnymi formacjami prawicy, doprowadzają do 
rozruchów w e Wiedniu w 1927 r. Zostaje podpalony Pałac Spra _ 
wiedliwości i w walkach z policją ponosi śmierć 90 osób. Rośnie 
znaczenie Hcimwehry powiązanej z faszyzmem włoskim. Rząd 

Austrii zmienia się co parę miesięcy. W r. 1929 dokonano zmiany 
konstytucji, która wzmacnia władzę prezydenta. Również i Austrię 
ogarnia światowy wielki kryzys roku 1929. W 1931 upada wiele 
banków austriackich, w tym największy bank Rotszylda, powo
dując bankructwo klientów banku, zarówno drobnych ciułaczy jak 
i klientów z wysokich sfer burżuazyjnych. Tę ciężką sytuację go
spodarczą wykorzystują ugrupowania faszystowskie - H eimwehra 
dokonuje w Styrii w 1931 r. zamachu stanu. Pucz nie udaje się 

dzięki zdecydowanej postawie socjalistów, jednakże sąd przysięg
łych uwalniając spiskowców udowadnia niejako, że sympatie dla 
fast:yzmu w sferach mieszczańskich przybierają na sile. 

fLata dwudzieste w sąsiednich Niemczech to powstawanie i u
gruntowywanie się ideologii nacjonalna-socjalistycznej. W 1921 ro
ku powstaje NSDAP (Narodowo-Socja listyczna Niemiecka Partia 
Robotnicza), a przewodniczącym jej zostaje Adolf Hitler. W 1923 
powstaje SA (Oddziały Szturmowe) i na ich czele staje Herman 
Goring. / 

W 1925 Hitler formuje jako swą osobistą ochronę Flihrera -
oddziały SS; ich dowódcą w 1929 roku zostaje Heinrich Himmler. 
W 1925 ukazuje się dzieło Hitlera M ein Kampf, credo doktryny 
narodowo-socjalistycznej, afirmującej bezwzględny imperializm, 
rasizm, nawołującej do zdobycia dla Niemców przestrzeni życiowej, 
czyli do ekspansji terytorialne j. Hitler w Mein Kampf mówi : 
„Dzisiaj jest nas 80 milionów Niemców w Europie. Dopiero wtedy 
uzna się za słuszną politykę zewnętrzną, jeżeli po stu latac h żyć 
będzie na tym obszarze 250 milionów Niemców". Równocześnie 

z tc.oretycznymi planami Hitlera nastę puje szybka odbudowa sił 

zbrojnych Rzeszy. Pod koniec lat dwudziestych pracuje pełną parą 
kilkanaście wielkich fabryk zbrojeniowych produkujących samo
loty, czołgi, krążowniki, działa artyleryjskie, mimo iż postanowie
nia traktatu wersa lskiego tego zabraniają. Inwestuje się również 

w potencjał Jud zki - pod płaszczykiem różnych związków strze
leckich, kombatanckich, stowarzyszeń gimnastycznych, a nawet 
śpiewaczych powstają organizacje para-militarne o wojskowej hie
rarchii i dyscyplinie, zdolne bardzo szybko zamienić się w regu
larną armię. Partię Hitlera popiera zarówno militaryzm jak i ka
pitalizm niemiecki. W lis topadzie 1932 potentaci niemieckiego 
przemysłu wystosowują do prezydenta Hindenburga list, w którym 
wyrażaj ą zadowolenie z projektu mianowania kanclerzem Rzeszy 
Hitlera i postulują, że konieczne jest utworzenie silnego rządu 
niezależnego od parlamentu. 

Sztuka Opowieści Lasku wiedeiiskiego, która ma motto: „Nic 
tak nie da je poczucia nieskończoności jak głupota", dzieje się 

„w naszych czasac h, w Wiedniu, w wiedeńskim lasku i w doli
nie Wachau" - a zatem pod koniec trudnych lat dwudziestych. 
Rodzaj sztuki określa autor przymiotnikiem „ludowa" (Volksstlick) 
i sam mówi o tym: „Pojęcie to w dotychczasowej współczesnej 
dramaturgii nie było używane [ ... ] Jeś li się chce kontynuować dziś 
tradycję ludowego utworu scenicznego, to trzeba oczywiście wpro
wadzić na scenę dzisiejszy lud, a zatem drobnomieszczan i prole
tariuszy. Rozm7ślnie pomijam tu społeczność wiej ską , ponieważ 

ona również składa się z drobnomieszczan i proletariuszy. Być mo
że ktoś powie, że odwieczne problemy za warte w starej poczci
wej .sztuce ludowej również i dziś są w stanie nas poruszyć. Być 
może, ale inaczej . Są pewne ogólnoludzkie problemy, które poru
szały naszych dziadków do tego stopnia, że płakali, a nas dzisiaj 
śmieszą i odwrotnie". ' 

Horvath nazywa swoje sztuki „ludowymi", ale tzw. sprawie
dliwość nigdy w nich nie triumfuje i nie kończą się szczęśliwie, 

tak jak dawne sztuki ludowe, i jak by tego sobie życzył miesz
czański widz, aby uspokoić własne sumienie i aby opuścić teatr 
z r rzekonaniem, że świat jes t przyjemny, a ludzie - sympatyczni. 
Marianna w Opowieściach Lasku wiedeńskiego znajduje w końcu 

męża i oparcie materialne , ale tylko ograniczony widz uzna to 
rnkończcnie za happy end . W Opowieściach podobnie jak w szek
spirowsk ie j smutnej komedii Wszystko dobre, co się dobrze kończ11 

dopiero po opadnięciu kurtyny zaczyna się prawdziwy dramat 
bohaterów sztuki. 

Zakończenia prawie wszystkich sztuk Horvatha zawierają za
rodek nowych preblemów. Autor chciał w ten sposób pobudzić 
wid~ do myślenia nic tylko nad dalszym losem postaci scenicz
nych, ale także do rE'fleksji nad samym sobą. Głównym tematem 
jego sztuk jes t według definicji autora: „ciągła walka między 

j ednostką a społeczeństwem, walka , któr.a nic ma szans na . za~ · 



warcie pokoju, a jednostka może mieć co najwyżej chwilę złu
dzenia, że nastąpiło zawieszenie broni". Zbiorowym bohaterem 
natomiast jest drobnomieszczaństwo umierającej republiki wei
marskiej - politycznie i społecznie ziemi;i niczyja - dlatego 
staje się ono łatwą zdobyczą dla nacjonalistycznych demagogów. 
Przyczyną główną jest lu niepewna sytuacja materialna, pogłębio
na kryzysem światowym, ich konformizm j gotowość podporząd
kowania s ię każdemu silniejszemu - co pozwoliło nazistom tę 
łatwą do „urobienia" masę ludzką wykorzystać do swoich celów. 
Jedna z postaci w sztuce - Czarny Reichswehrmann Horst -
wyznaje, że w interesie ojczyzny może pozbawić życia li::ażdego, 
i w każdej chwili. Inna postać, siostra czerwonego krzyża uważa, 
że liczba 10 tysięcy zabitych nie jest zbyt dużą ceną za odzyska
nie honoru niemieckiego narodu. Komiwojażer Mi.iller z komedii 
Pod pięknym widokiem żąda kolonii dla Niemiec, a zdeklasowany 
radca dworu z powieści Wieczny mieszczuch czeka ty}ko na to, 
żeby powieszono wszystkich socjalistów. 

{ Horvath pokazuje w swoich utworach społeczne podłoże , na 
którym wyrósł ruch hitlerowski i udowadnia, że drobnomieszcza
nin jest groźną, bezwzględną, wsteczną siłą społeczną 

Odon Yan Ilorvatb - t90G r. 

laria von Horvath z synami 

Kim był Odon von Horvalh? 
Urodziłem się we Fiume. Wychowywałem w Belgradzie, Budapeszcie, 

Bratysławie, Wiedniu i Monachium. W paszporcie mam narodowość wę
gierską. Ale ojczyzna? Nie mam ojczyzny. Jestem typową mieszaniną 

z Austro-Węgier. Madziarsko-chorwacko-niemiecko-czeską. Najlepiej mó
wię po niemiecku. I piszę po niemiecku. Należę zatem do kręgu kultury 
niemieckiej, do niemieckiego narodu. Ale pojęcie ojczyzna o podłożu 

nacjonalistycznym jest mi obce. Nie mam ojczyzny i nie sprawia mi to 
przykrości. A nawł'!t cił'!szę się z tego, bo to uwalnia mnie od zbędnei:-o. 

sentymentalizmu. Moją ojczyzną są ludzie. 

Ojciec Odona był dyplomatą i niemal co roku zmieniał w związ
ku ze służbą miejsca zamieszkania: „Czterokrotnie zmieniałem 

język nauczania i do każdej następnej klasy chodziłem w innym 
mieście. Pierwsze zdanie po niemiecku napisałem mając 14 lat". 
Ta ciągła zmiana szkół nie wychodzi na dobre młodemu Odono
wi. Kiedy przenosi się z arcybiskupiego gimnazjum w Budapesz
cie do trzeciej klasy gimnazjum im. Cesarza Wilhelma w Mona
chium, otrzymuje na rok 1913(14 fatalne stopnie: niedostateczny 
z łaciny, a z religii , niemieckiego i arytmetyki zaledwie dosta
teczny. Również i w Bratysławie, gdzie uczęszcza do piątej i szó-
ste j klasy Gimnazjum Realnego, dostaje stopień niedostateczny 
z historii literatury, jakkolwiek już z tego okresu pochodzą pierw-
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sze próby literackie - poemacik Luci id::;ie na Makbeta, historia 
karzełka, oraz Profesorowie w piekle. Za ten ostatni utwór rada 
pedagogiczna postanowiła wyrzucić ze szkoły młodego Horvatha, 
ale na skutek interwencji ojca sprawę załagodzono. Więce j niż 

zajęcia szkolne interesuje Odona sport. W 1913 dostaje dyplom za 
wybitne osiągnięcia w skoku wzwyż na zawodach w czasie kar
nawału monachijskiego. Interesuje go również polityka. Siedem
nastoletni Horvath uczestniczy w zebraniach grupy młodych ludzi 
(tzw. Związek Galileusza), którzy są wielbicielami utworów Endre 
Ady'ego, narodowo-rewolucyjnego pisarza Węgier. W tym samym 
czasie interesuje się rewolucją budapeszteńską . Egzamin dojrza
łości składa we Wiedniu w gimnazjum Ojców Salwatorianów 
w r. 1919. Mieszka w tym czasie u wujka, brata matki, który jest 
prototypem Rotmistrza z Opowieści lasku wiedeńskiego. W r. 1919 
wstępuje na uniwersytet w Monachium na wydział filozoficzny, 
gdzie studiuje tylko do roku 1922. „Próbownłem pracować w ja
kimś mniej lub więcej mieszczańskim zawodzie, ale nic z tego 
nie wychodziło. Prawdopodobnie urodziłem się po to, żeby zostać 
pisarzem" - powie Horvath o sobie. Z lat tych pochodzi jego 
debiut sceniczny - libretto pantomimy Księga tańców wykonanej 
jako wieczór muzyczno-literacki w Monachium. Pierwsza recenzja 
dotycząca twórczości Horvatha zaczynała się od słów: „Jaka to 
bzdura!", ale p;sarz, jak sam wspomina, nie wziął sobie tego do 
serca, tylko postanowił „iść w pisaniu na całego". 

Prawdziwy debiut sceniczny przypada na rok 1927. Jest to pel
nospektaklowa sztuka pt. Kolej górska wystawiona w Hamburgu. 
Pomysł sztuki zaczerpnął autor z życia. Przy budowie kolejki 
górskiej w Tyrolu zdarzył się wypadek - zginęło kilku robotni
ków na skutek niedostatecznego bezpieczeństwa pracy. Horvath: 
„Treścią sztuki jest walka kapitału z robotnikami, ze szczegól
nym uwzględnieniem ~tanowiska inteligencji w procesie produkcji. 
Rodzaj sztuki określam pojęciem »ludowa «". 

W r. 1924 postanawia zamieszkać w Berlinie, ponieważ - „mó
wi się głośno i szeroko, że podstawy materialne są nieodzowne. A to 
może zapewnić młodemu pisarzowi tylko Berlin". W Berlinie 
Horvath zetknął się poprzez grupę ludzi skupionych wokół Ligi 
Praw Człowieka z problematyką marksistowską . 

HOnVATII: Toczy się spory o to, czy czlowiek jest produktem swojego 
otoczenia, czy człowiek jest uwarun l<owany materią czy ideologią. Prawdy 
będą dochodzić przeważnie ci, którzy są niezadowoleni. Zadowolonych 
nie będzie to obchodziło. 

R. A. STEMMLE: Poznałem Horvatha w Berlinie w 1928/29. Przybył 

z Murnau, gdzie n1iał właśnie r'.>żne nieporozu111ienia z nazistami i opo
wiadał nam - jako pierwszy właściwie - o osobowości Hitlera. Widział 

go nie tylko na manifestacjach publicznych, ale miał możność poznać 

go w niewielkim gronie. To, co nam prorokowal na temat tego „opatrz
nościoweso człowieka" - okazało się prawdą. 

W ·tolicy Niemiec, w kręgu wybitnych twórców kultury i lite
ratury niemieckiej owego okresu, jego talent nie tylko rozkwita, 
ale ma możność sprawdzić się praktycznie na deskach scenicz
nych . Reżyser Francesco von Mcndelsohn jest reżyserem dwóch 
prapremier sztuk Horvatha. Są to - Kazimierz i Karolina i Włos

ka noc . Reżyser Heinz Hilpert jest inscenizatorem jednego z naj
większych sukcesów teatralnych lat trzydziestych - Opowieści 

Lcrsku wiede1·iskiego wystawionych w list.opadzie 1931 roku w Deu
tschcs Theater w Berlinie, we wspaniałej obsadzie aktorskiej. Gra
ją w Opowieściach Hans Moser, Peter Lorre, Lucie Hoflich, Josef 
Dancgger, Paul Hi:irbiger, Carola Neher, by wspomnieć tylko kilka 
wie lkich nazwisk aktorskich tamtych czasów. Wydawca Franz 
Ull ~ tein podpisuje z Horvathem korzystną umowę, która zapew
nia mu stabilizację materialną. Horvath zawiera przyjaźnie i na
wiązuje bliskie kontakty z pisarzami - Walterem Mehringiem, 
Ernstem Weissem, Carlem Zuckmayerem, z aktorem Gustawem 
Grundgcnsem, z dyrektorem teatru Ernstem Josefem Aufrichtem. 
ERNST JOSEF AUFRICHT: Pewnego dnia do mojego stolika w kawiarni 
podszedł młody czlowiel< i powiedział, że na tej zwiniętej rolce papieru, 
którą trzyma w ręku, jest napisana sztuka. I że powinienem tę sztukę 

przeczytać i wystawić. Uczynilem jedno i drugie. Sztuka miała tytuł 

„\Vłoska noc". 

WALTER MEHRING: W cukierni na Ltitzowpłatz po raz pierwszy zoba
czyłem Horvl\tha. Wyobrażałem go sobie ... nic, wcale go sobie nie wy
obrażałem. Nikt nas nie musiał sobie nawzajem przedstawiać . z jego 
melancholijnych, ironicznych oczu płynęła jakaś tajemna poufałość. Był 

jedynym gościem w kawiarni - miody faun, flegmatyczny jak połu

dniowiec, w czarnym ubraniu, niedbały jak arystokrata, w sposób austro
-węgierski uprzejn1y 11

• 

W 1929 r. odbywa siQ premiera sztuki Stadek, czarny żołnierz 
R eichswehry . Utwór powstał wkrótce po niedawnych wydarze-



niach w Niemczech - mordach kapturowych dokonywanych przez 
Reichswehrę. O bohaterze sztuki mówi autor: „Sladek - to po
stać, która jest wypadkową Woyzecka i Szwejka. Moja sztuka 
zawiera dramat historyczny, ponieważ te niedawne wydarzenia 
stały si~ już historią ... Myślę, że prawdziwy pisarz dramatyczny 
nie jest w stanie napisać ani jednej linijki bez przesłania ideolo

gicznego". 
Prasa nacjonalistyczna w niewybredny sposób zaatakowała 

Horvatha. 

„Berliner Aben9blatt" z 14. 10. 1929 pisał : 

„Takich głupstw nie moi.na serwować berlińskiej literackiej publiczności. 
Być może pisarz z prawdziwego zdarzenia umialby stworzyć tragiczną 
post.ac. Ale ten byty węgiersl<i hrabia Odiin von Horvath, występujący 
jako ozdoba obozu komunistów niemieckich, zrobił z bohatera sztuki 
bezkrwistego głuptasa, postać szeleszczącą papierem". 
HORVATH: Moje sztuki u pewnego pol<roju prasy wywołują jakiś rodzaj 
podniecenia. Trochę tego nie rozumiem. zarzuca mi się, że jestem s uchy, 
obrzydliwy, cyniczny, niesamowity i jeszcze wiele innych solidnych przy
zwoitych przywar i wad. Nie dostrzega s ię natomiast, że moim u siłowa
niem j est nic innego jak tylko pokazywać i;wiat takim, jakim on nie
stety w swej istocie jest. Niechęć pewnej części publiczności polega za
pewne na tym, że w postaciach scenicznych poznaje ona siebie, i nie 
umie się z sieb ie ś1niać. 

W r. 1931 na wniosek Carla Zuckmayera dostaje Horvath na
grodę im. Kleista za twórczość dramaturgiczną. Jest to w owym 
okresie najpoważniejsze wyróżnienie literackie. W r. 1922 laurea
tem nagrody Kleista był Bertolt Brecht. Nacjonalistyczne pismo 
„Der Angriff" odsądziło Brechta od talentu, nazywając go skrybą . 
W r. 1923 nagrodę tę dostaje Robert Musil nazywany przez „An
griff" autorem słabiutkim, w 1925 - Carl Zuckmayer uznany za 
pismaka, który „ośmiela sic: pluć na Prusy i Prusaków". 
HORVATH: O przyznaniu mi ,nagrody Kleista dowiedziałem s i ę z gazet. 
Dopiero w kilka dni póiniej dostałem oficjalne zawiadomienie z Fun
dacji Kleista. Część prasy powitala ten fakt serdecznie, ale byli też 

tacy, k tórzy aż tryskali wściekłością i nienawiścią. 

Do tych ostatnich należał krytyk nacjonalistycznej gazety 
Volkischer Baobachter" Rainer Schli:isser (od 1933 zastępca prze
~odniczącego Izby Teatralnej Rzeszy), który z okazji Nagrody 
Kleista przyznanej Horvathowi zaatakował pisarza: 
[„.] pseucloduchowym :i.yciem naszych czasów rządzi przyslowie: Niemiec 
strzela, a żyd kule nosi. Nosi przy pomocy nagrody Kleista, którą na
gradza przeważnie produkty autorów żydo~·skich. Tegoroczny mąż zaufa
nia jury pół-żyd Carl Zuckmayer, autor sztuki „Kapitan z Kiipenick'', 
przyznał nagrodę „poecie" Odonowi von Horvathowi, i tak to uzasadnia: 
Horvath „wydaje się być najzdolniejszym ze wszystkich młodych drama
topisarzy". [„.} My natomiast wiemy, że Horvath nie ma nic do powie
dzenia niemieckiemu narodowi. 

„Neue Pressische Kreuzzeitung" również niepochlebnie wyra

ża się o laureacie: 
Odiin von Horvath jest niczym więcej jak przeciętnym pisarzem tenden
cyjnej literatury, ktlry ze zmiennym szczęściem maluje obrazki środo

wiskowe. 

W r. 1932 odbywa się prapremiera sztuki Kazimierz i Karolina 
w Lipsku i tydzień później w Berlinie. Obok Opowieści to naj
bardziej znacząca i najczęściej grana sztuka Horvatha. Jest to 
historia bezrobotnego szofera Kazimierza i urzędniczki Karoliny, 
ich miłości i ich rozstania. Tłem tej fabuły jes t monachijsk ie 
święto Ludowe, wielki festyn obchodzony rok rocznie w paź
dzierniku. Są to ostatnie sztuki Horvatha grane w Niemczech. 
W r. 1933 zdjęto z repertuaru sztukę Wiara, nadzieja, miłość, 

a w Murnau, w domu rodziców Horvatha, oddział SA dokonuje 
r ewizji. Na stosach wznieconych przez fa~zystów, na których pło
nęły dzieła Marksa i Kautskicgo, Henryka Manna i Ericha Ka
stnera, Zygmunta Freuda, Tucholskiego i Ossietzkiego, spalono 
również manuskrypty teatralne Horvatha. 
FRANZ THEODOR CSOKOR W LISCIE DO HORVATHA z 12. I. 1933: 
.Jeśli oni uznali, że tworzysz „sztukę nieludzką" i nie możesz być przez 
to wystawiany w Rzeszy, jest to więcej warte niż jakakolwiek nagroda 
literacka. Jest to publiczne potwierdzenie , że jesteś prawdziwym twórcą? 

W grudniu 1933 Horvath wyjeżdża na Węgry, żeby zachować 
obywatelstwo węgierskie. W tym samym roku zawiera związek 

małżeński ze śpiewaczką operową Marią Elsner i po kilku mie
siącach rozwodzi się z nią. 
HERTHA PAULI, AKTORKA, PRZYJACI0ŁKA HORVATHA: 
„:-<ie przestrasz się - powiedział Odon - za osiem dni żenię s ię. Oczywiś

cie między mną a 'tobą nic się nie zmieni [„.]" ni e zrozumiałam tego 
dobrze [„.] zamknęłam dokładnie okno i odkręcilam gaz. Propozycję mał
żeńską zrobił Marii E lsner, która będąc żydówką miała zakaz występo
wania w Berlinie. Poprzez malżeństwo uzysl<ała paszport węgierski i tym 
samym możliwość wyjazdu z Niemiec. Po pewnym czasie uzyskali rozwód. 
Al e ja wtedy o powodach, które skłoniły go do zawarcia tego malżeń

st wa, nic nie wiedziałam. 

W r. 1934 ·wraca do Berlina. Chce przypatrzeć się narodowemu 
socjalizmowi, aby móc napisać sztukę na ten temat. Zebrane ma
teriały wykorzystuje do napisania w r. 1937 powieści pt. Młodzież 
bez Boga. Powieść ta zdobyła w owych latach duży rozgłos i prze
tłumaczono ją na wiele języków, m. in . na angielski, duński, ho
lenderski, francuski, szwedzk i, wioski, czeski, serbski, polski 
(w 1938 w wydawnictwie „Wierch", tłumaczenie I. Berman). 

W tym drugim berlińskim okresie Horvath zajmuje się również 
pisaniem dialogów do filmu, scenał'iuszy. Rok 1935 przynosi aż 

pięć sztuk. Są to: Don Juan wraca z wojny, Rozwód Figara, Wieś 
bez mężczyzn, Sąd ostateczn1.1. Pompeja. Planuje napisanie duże
go utworu prozą, pt. Komedia czlowiecza. 
HORVATH: To zapewne groteskowe, aby w tych czas ach, w których żyję, 
które są takie niespokojne, kiedy nikt nie wi~, co się stanie jutro -

- zajmować się pisaniem sztuk. A mimo to wa-żę się na to, chociaż nie 
wiem, co Jutro bi:dę jadł. Postawiłem sobie za zadanie napisać „Komedię 
człowieczą" - będąc świadomym faktu, ie ·ł ycie ludzkie jest na or;ół tra
gedią, a tylko niekiedy bywa komedią. 

W 11136 r. przenosi s ię do Austrii. Ma wielu przyjaciól, ale 
zyJe z dala od teatru i literatury. Nie ma powiązań z wydawnic
twami i redakcjami. Pisze dużo i szybko przy kawiarnianych stoli-



kach. Udaje mu się w 14 dni napisać sztukę, ale jako autor nie ma 
pow.odzenia . Wiede1'l go nie za~wa±a. Sztukę Wiara, nadzieja, mi
łość wystawia maL.itki teatr w piwnicy. Kazimierza i Karoiinir 
gra w rawdzi c ambitny teatr na Praterstrassc, ale zarówno ta 
sztuka jak i następne (Wioska noc, Nie:::najoma z Sekwany) nie 
mają powodzenia . Horvath zdaje sobie sprawę, że jego twórczość 
nie wywołuje społecznego rezonansu. Ogarnia go depresja, po
czucie braku społecznej przynależności, braku stabilizacji, lęku 

przed niewiadomą przyszłością. Jednocześnie nękają go kłopoty 

finansowe. 
Po r. 1933 sztuki Horvatha tracą swoją realistyczną ostrość, nad 

tematami współczesnymi zaczynają górować tematy oderwane od 
życia, o problematyce mistycznej lub związanej z wiarą (chociaż 
nie w sensie ortodoksyjno-chrześcijańskim), z wyraźnym absolu
tyzowaniem losu jednostki. W sztukach tego okresu można spo
tkać elementy jego własnej biografii, np. w sztuce Tam i z po
wrotem - brak ojczyzny, w Powrocie Figara z wojny - emi
gracja z wielkiego świata, jakim był dla autora Berlin, na wioskę 
austriacką (od 1936 roku mieszkał w Henndorf kolo Salzburga), 
w Pompcji - przeczucie katastrofy . 
WERA LIESSEM, AKTORKA. PRZYJACIÓLKA PISARZA: 
W Wiedniu chodzili,;my często wraz z Csokorem i Ibacbem do zwykłych 
knajp wiedeńskich (Wiener Beiseln), które były ukochanymi miejscami 
Horvatha. Lubił makabryczne milieu, im wulgarniejsze - tym bardziej 
znajdował je pociągającym, podniecającym i komicznym. Eleganckie lo
kale uwaiał za strasznie nudne, wi~c nieraz do północy siedzieliśmy 

w ponurych, podejrzanych, małych spelunkach lub dusznych piwiarniach. 
Zawsze uważał klas~ upadł :\ za bliższą sobie niż tzw. wytworne towa
rzystwo. 

ULRICH BECHER, PISARZ: 
Bywał częstyn1 g0Scie111 kawiar n i znajduj:.)cej się koło Prateru, a odwie
dzanej w wi<;kszo!ici przez lilipu tów, tych, którzy \vystępowali \V Prate 
rze, i liliputów mieszczańskich, l<tórzy lubili bywać w kawiarni odwie
dzanej przez swoich współbrac i. Hor\':ł th wyglądał wśród nich jak Guliwer. 

HERTHA PAULI: 
„Wiara, nadzieja, iniłość" została wystawiona \V jedny1n z wiedeńskich 

teatrzyków w piwnicy. Ale oprócz nieocl!ącznych przyjaciół Odona jak 
Csokor, Zuckmayerowie i Werflowie nikt tego przeds tawienia nic zauważył. 

1 marca 1938 r. przyjnciele Horvatha opuszczają pospiesznie 
Austriq. Franz Theodor Csokor udaj e sic; do Polski, Hertha Pauli 
do Paryża, Walter Mehring do Zurichu. Horvath opuszcza Austrię 
13 marca, niemal w tym snmym momencie, kiedy w granice pań
stwa wkraczają wojska hitlerowskie. 
KLAUS MANN - PISARZ: 
Gdyby nie był n1oralistą, rn ig lby przecież pogodzić się z nazistowskitni 
Nietucami, które nie miałyby zastrzeżeń przeciw '"~S"i<'rSkien1u aryjczy
kowi. Tymczasem on zdecydowanie odci<)l się od Trzeciej Rzeszy . Po
czątkowo powodował nim dobry smal< i god:-.ość pisa'fza, potem skr'upuly, 
które były czymś wi~cej niż lojalnością. Była to moralność w najgłębszym 
tego słowa znaczeniu. Bał si~ zła, które w Trzeciej Rzeszy triumfowało, 

bezwstydnie obnażone. 

HORVATH DO CSOKORA. LIST Z 29. 3. 38, BUDAPESZT 
Bardzo się cieszę, że jesteś w Polsce. Ja jutro wyjeżdżam do Czec'hoslo-

„Opowieści lasku wiedeńskiego" w Deutschcs Thcatcr w Berlinie, 1931 

wacji. Na wszelki wypadek postarałem si~ o polską wizę, aby móc ciebie 
odwiedzić w Chorzowie. 

Emigracja to dla Horvatha kilka tygodni pobyt°u na Węgrzech 
i w Czechosłowacji. Kilka dni Mediolanu. Dwa tygodnie w Szwaj
carji. Dwie godziny w Brukseli. Osiem dni w Amsterdamie. 
W Amsterdamie cyganka podobno przepowiada mu, że w Paryżu 
czeka na niego ważne rozstrzygnięcie życiowe. (W innych wersjach 
wspomnień przyjaciół występuje nic cyganka, tylko jasnowidz 
płci męskiej}. 28 maja przyjeżdża Horvath do Paryża, na spotka
n ie z amerykaóskim reżyserem Robertem Siodmakiem, który 
zamierzał sfilmować jego powieść Młodzież be:; Boga. Po spo
tkaniu w dniu 31 maja Siodmak chce odwieźć Horvatha autem do 
hotelu. Horvath odmawia. Wraca przez Pola Elizejskie. Około 

19.30 zrywa się gwałtowny wiatr, nadciąga burza. Złamany kasz
tan, padając, miażdży czaszkę pisarza. Dzieje się to naprzeciw 
Teatru Marigny. Był jedyną ofiarą burzy, która trwała kilka
naście minut. Został pochowany na cmcntnrzu St. Ouen, w pół

nocnej części .Paryża. 
CSOKOR DO HORVATHA, 3I MAJA 1938, POLSKA 
Tu na pewno b<;dziesz się czul dobrze ... Możesz tu zostać tak długo, jak 
długo będzie ważna twoja wiza. Pokój, miejsce do pracy i bezgraniczna 
gościnność - wszystko do twoj ej dyspozycj i. Gość w dom Bóg w dom -
mówią Polacy. 

KLAUS MANN: 
Tego, który uchronił się przed katami w obozach i wi~zieniach, zabila 
burza. Niewinne drzewo na najpi<:kniejszej ulicy świata stało się mor
dercą. 



ULRICH BECHER: 
W kieszeni marynarki zmarłego znaleziono puste pudełko po papiero
sach, na którym ręką Horv:itha było napisane: „Zło przegra, nawet jeśli 
dziś jest u władzy, prawda zwycięży, nawet jeśli dzisiaj zdycha". 

W latach sześćdziesiątych rozpoczyna się prawdziwy renesans 
jego twórczości scenicznej. Szczytowy punkt przypada na rok 1971. 
Powstają 23 inscenizacje w teatrach niemieckich, 3 w austriac
kich, 2 w Szwajcarii i 11 zagranicą. Opowieści lasku wiooeńskiego 
przetłumaczono na: polski, rosyjski, czeski, słowacki, rumuński, 
węgierski, szwedzki, angielski, włoski. Wielkim sukcesem Opo
wieści była inscenizacja Maximiliana Schella w londyńskim Na
tional Theatre w roku 1977. W Polsce grane były Opowieści w Ło
dzi, w Teatrze Nowym, w reżyserii Jerzego Zegalskiego w sezo
nie 1970/71. W Poznaniu, w Teatrze Polskim, w reżyserii Andrzeja 
Witkowskiego w sezonie 1973/74. Z innych sztuk Horvatha Teatr 
Polski w Poznaniu pokazał Nieznajomą z Sekwany w reżyserii 
Tadeusza Minca w sezonie 1973174 oraz Teatr Ateneum A miłość 
nigdy się nie kończy (adaptacja sztuk l(azimierz i Karoli na i Włos
ka noc Janusza Warmińskiego) w reż. J. Warmińskiego 
w sezonie 1975/76. Telewizja Polska przedstawiła sztukę Sąd 
ostateczny w 1976 r. Na temat twórczości Horvatha napisano 32 
dysertacje naukowe, w tym polska praca Doroty Cyran-Hawryluk 
z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Wspóiczesna problematyka 

w dramatach Odona von Horvó.tha, w r. 1974. 

Z wywiadu w radio bawarskim 6. 04. 1932 
HORVATH: Prawie wszystkie sztuki teatralne zawierają jakiś element 
kryminalny. Ależ tak! Większość postaci scenicznych od herosów po
cząwszy, a kończąc na statystach popełnia jakieś wykroczenie, a zatem 

nie jest bez skazy. 
To fakt zadziwiający, że ludzie kupują bilet, idą do teatru, ubierają 

się ładnie i perfumują, ażeby potem przysłuchiwać się i przypatrywać 
dziejącym się na scenie sprawom mniej lub bardziej godzącym w ich 
przyzwoitość. Co się wtedy dzieje we wnętrzu widza1 Otóż dzieje się rzecz 
następująca: Niechęć do wydarze1i dziejących się na scenie jest pozorna, 
oburzenie nie jest prawdziwe - jest to raczej współdziałanie, współprze
życie z postaciami scenicznymi i przez to współprzeżycie widz zaspokaja 
swoje aspołeczne instynkty. Widz zatem jest w pewien sposób oburzony 
na samego siebie. ·1 dlatego można by to oddziaływanie nazwać budującym. 

Recenzje z prapremiery „Opowieści z lasku 
wiedeńskiego" listopad 1931 
„BERLINER VOLKSZEITUNG" 
JULIUS BAB: [ ... ] jeszcze nigdy żadnemu autorowi nie udało się napi
sać tak głc:bokiej sceny jak ten wariant faustowskiej Małgorzaty: biedna 
wied eńska dziewczyna idzie do spowiedzi i nie chce żałować, że ma nie
ślubne dziecko , bo to dziecko j est jej całym szczęściem [ ... ] Niektórzy 
z widzów sycze li z ni ezadowolenia z powodu demaskatorskich ostrości 
llorvatha, ale byli to na pewno wnukowie łub synowic· tych, którzy sy
czeli również na pren1ierze 1-1aupt;1anna „Przed wschode1n slońca", a kie

dyś dawno - na premierze „Zbójców". 

„WELT AM MONTAG" 

HANS SIEMSEN: Młody autor Odon von Horvath niedawno dostał na
grodę im. Kleista. Jak się okazuje, słusznie mu się ona nałeżaia. Ta 
go.rzka . i. trud~ sztuka bij e po łbie, kopie w brzuch i strzela w serce 
'.eJ częsci . publiczności, która - syta - żąda łatwej zabawy w teatrze 
zyczy sobie grzecznych emocji, jest leniwie przywiązana do tzw. „sympa~ 
tycznych" stereotypów. 

„DER ANGRIFF" 

Czasami wydaje się, że pan Odon von Horvath chciałby uratować złote 

se.rce, .uwo.łni~ je od kiczowatej reklamy, i udowodnić, ile takie prawdzi
wie .wiedenskie s~r.ce jest w stanie wytrzymać. Jeśli rzeczywiście taki był 
zamiar autora, J~sh dlatego topił to serce raz w gnojówce, to znów 
~ alkoholu, by Je potem wyciągnąć błyszczące i świeże, to odpowiedź 

Jest Jedna: złote wiedeńskie serce bezradne i bez •zans na ratunek uto
nęło. w . ho~wat~owskiej gnojówce. Bo tylko gnój pozostał po tym przed
sta'_"•.emu. 1 ~m~erdz1ał pod nosem określonej publiczności, która w więk
szosc1 poządhwie wdychała zapach tych perfum. 

Recenzje z „Opowieści" granych po wojnie 

WIEDEŃ - „OPOWIESCI LASKU WIEDEŃSKIEGO" W VOLKSTHEATER. 

„ARBEITERZEITUNG" Z 28. 4. 68. AUTOR - FRITZ WALDEN: 

Austriac.ki P_atriota drzemi:;icy w każdym z nas po zobaczeniu „Opowieści 
l~sku w1edensk1ego" na pewno stwierdzi, że po takiej sztuce już nas nic 
ni.e zd_znv1 w teatrze. Trującym oddechem zieje pomiot potwora z pod
w1ed.ensk1e~o lasku, babusia zabija wnuczusia, •markacze są utrzyman
kami !'r~eJrzałeJ trafikantki [ ... ] niebieskim Danajem płynie jad i żółć. 

Fałsz t mlcczemność są bezgraniczne, a płytka frazeologia działa w uprosz
czonym sposobie myślenia - np. kiedy · ktoś mówi 0 tradycji _ ma na 
myśli kaszankę. 

VOLKSSTIMME Z 28. 4. 68. AUTOR - EDMUND KAUER: 

Autor portretuje absolut.nie wiernie prazwierzęcą mentalność austriackie
go mieszczucha, który w duszy swojej siedzi ciepło i miękko jak we 
własnych ekskrementach, a podłość swoją przebiera w tzw. „przyzwoitość". 

ZURICH - SCHAUSPIELHAUS 

„DIE TAT" Z 3. 5. 1964. AUTOR - A. A. H.: 

Poznajemy tu pożywkę, na której nazizm tak wspaniałe się rozwinął [ ... ] 
Nietolerancja, bezkrytyczność wobec siebie samego sadyzm pycha ma
łych, ~ospoHtych człowieczków. Biada, jeśli te cec~y znajd~ sposobność 
rozwoJu. N1eJeden dzielny rzeźnik Oskar stal się mordercą z SB w obo
zach koncentracyjnych. 

BERLIN - SClllLLER-TEATER. 

„TAGESSPIEGEL'', Z 23. 4. 67. AUTOR - GtlNTHER GRACK: 

Gdyby ograniczyć wymowę tej sztuki do realiów lokalnych, wyrządziłoby 
się krzywdę aut~rowi. Sztuka Horvatha ukazująca niemiłe prawdy sięga 

dale ko poza granice Austrii - jest to historia naturalna drobnomieszczań
stwa jako takiego. I nie społeczna sytuacja jest tym, co tworzy drobno
n11eszczanina, tylko jego umysłowe ograniczenie w połityczno-morałno

-spolecznych poglądach. Wiele w tej sztuce śmi echu zarówno na sce
nie jak i na widowni, i równocześnie zimne ciarki cho d,zą po kręgosłupie"„ 

„DIE WELT" Z 24. 4. 67. AUTOR - FRIEDRICH LUFT: 

T e n świat śmierdz i st ęchlizną. Swiat lumpów i mętów. Horvath z chytrością 
sat yryka za s to sował zło śliwy trik: wpisał to społ eczeństwo w formę sztuki 



ludow ej i w ten sposób wyrażnie i bezlitośnie pokazał zakłamanie, st ru
pieszały sch yłek t ej warstwy [ ... ] Sztuka ko11ciy s i ę naa·okrutniejszym 
happy endem, .iaki tylko mo~na sobie wyobrazić . 

DtJSSELDORF - SCHAUSPIELllAUS. 

„RHEINISCHE POST" Z 13. 1. 71. AUTOR - PAUL HtJBNER: 

Po słowach konferansjera (w Ma.ximic ): teraz już koniec oficjalnego p ro
g-ramu, odezwał się z widowni głos : „Dzięki Bogu!" Oczywiśc i e - hy1nn 
narodowy jako ilustracja muzyczna do rewii nago~c i nie każdem u może 

przypaść do gustu, nawet w sytuacji, gdy Deutschlandlied w międzycza

sie musiała znosić, a nawet gloryfikować, sprawy o wiele, wiele gorsze. 

,,KOLNER STADTANZEIGER" Z DNIA 14. J. 71 AUTOR - WILllEU,\ 
UNGER : 

Horvath należy do autorów, których istnienie niech~tnie przyjmuje się 

w IS:olonii do wiadomości [ ... ] Po prostu wspaniale! Materia! dla Fran 
ciszka Lehara. Tylko że Horvath dostarczyłby swojemu rodakowi anty
-libretto. To się nie nadaje do śp iewania, to nie wzrusza, tylko powo
duje gorzką refleksję . Pokazuje sposób bycia, który nas Niemców za
prowadził nieskoi1czenie daleko, a autora - na emigrację". 

Wybór recenzji - B. Swinarska 

Z - CA DYR. DIS ADM.-EKONO'.'l'I . JAN WĄTROBA 

Z - CA DYR. DIS TECHNICZNYCH ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIER. TECHNICZNY JANUSZ PŁASZCZEWSKI 

BRYGADIER SCENY 

'<IEROWNICY PRACOWNI: 
ELEKTRYCZNEJ 

REALIZACJA SWIATŁA 
ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
PERUK ARSKIEJ 
NAKRYCIA GŁÓW 
:vlALARSKIEJ 
MODELATORSKIEJ 
TAPICERSKIEJ 
STOLARSKIEJ 
SL USARSKIEJ 
SZEWSKIEJ 

WIESŁAW KUTYŁA 

RYSZARD STAROBRAŃSKI 

STANISŁAW TRĄBKA 

ZBIGNIEW JANIK 
ZOFIA BOROWSKA 
ALFONS KARBOWSKI 
HALINA OCIEPIŃSKA 
KRYSTYNA KRZAK 
WŁADYSŁAW MALIK 
RYSZARD HODUR 
KRZYSZTOF SOKÓŁ 
BOLESŁAW A DAMSKI 
STANISŁAW LITWA 
WLADYSŁA W N OW' AKOWSK I 

REDAKTOR PROGRAMU - HANNA SARNECKA-PARTYKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE - JUSTYNA MILLER 

Na I piętrze czynny w przerwach bar kawowy. 

Cena zł 10,-
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