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.\utor „Scen ;•wl.:eriskich" (Oberoster
reich) FRANZ XA VER KROETZ, należy 

dziś do najgłośniejszych dramatopisarzy w 
Republice Federalnej •iemiec. Urodził si~ 
\V 1946 r. w MonaC"hium, tam też wychował 
1 pracował w różnych zawodach. W ciągu 
niespełna dziesit:ciu lat napisał 20 sztuk te
atralnych oraz liczne słuchowiska, sztuki 
telewizyjne i scenariusze filmowe. W rok:.i 
1973 rozpoczyna się triumfalny pochód je
go sztuk po scenach całego prawie świala 
- począwszy od krajów skandynawskich 
aż po Stany Zjednoczone. Jest wyróżniany 
i nagradzany. Wielomilionowa publiczno&~ 
telewizyjna RFN (46°/n i 23°/n ankietowa-

nych oglądało „Marię Magdalenę" i „Dal
sze widoki"), wyprzedano na wiele tygod
ni przedstawienia w teatrach, gorące dys
kusje łączrue z rzuceniem bomb zapalają
cych przez radykałów (tu przypomina się 
rok 1889, kiedy to Gerhard Hauptmann 
'';;stnwiał swój pierwszy naturalistyczny 
dramat „Przed wschodem słońca") - oto 
niektóre zjawiska towarzyszące objawie
niu, któremu na imię Franz Xaver Kroetz. 

Na scenach RFN nastąpiła kolejna zmia
na warty. Po teatrze absurdu, któ y tam 
wszechwładnie p:mował w latach pięćdzie
siątvch i dramaturgii politycznej lat sześć
dziesiątych (Hochhuth, Walser, Weiss), 
przyszła kolej na realistyczną sztukę ludo
\'1.ą, której czołowym reprezentantem jest 
właśnie Kroetz. Twórca ten programowo 
dystansuje się od Becketta i Ionesco i opo
wiada się za cennymi dz'ełami Austriaka 
Odona von Horv6.tha i Niemki l\.farieluise 
Fleisser, a renesans ich sztuk pod koniet: 
lat sześćdziesiątvch w RF uważa za 
„prawdzi \"Y• demokratyczny, humani
styczny postęp", jako że są one przeciwko 
mieszczańskiemu obrazowi rzeczywistości. 

Wydaje się, że Kroetz zawdzięcza swój 
011- rZ\ mi sukces przede wszystkim boha
terom swojej sztuki - „małym ludziom''. 
Pisze prawie suche opowieści z życia śro
dowIS wiejsldch i proletariackich, które 
te ną sp cyfi ·zną atmosferą i wyjątkową 
sugestywnośdą. Żadnemu dramatopisa
r;i: wi na zac~1ód od Łaby nie udało się ,...,. 
prz ciągu ostatnich lat tak ob;;zernie i dra
pieżnie przedstawić życie ,,małego czło

wieka": jego małe marzenia, jego nieustan
ne oczekh\·anie, jego „beznadziejne nadzie
je". Uczulony na sprawy społeczne - od 
Hl72 roku należy do DKP (Niemieckiej 
Pnrtii Komunistycznej) i z jej ramienia 
kandydo\vał nawet w Bundestagu - uka
zuje w sposób bezkompromisowy proble
my życiowe swoich ~spółobywateli. Stąd 
też nie dziwi u Kroetza dialektyczne wi
dzenie człowieka i stosunków społecznych. 
Z autopsji znane mu są fakty, zdarzenia, 
sceny i znanv mu jest człowiek, typowy 
drobnomieszczanin, proletariusz, „który 
jeszcze nie rozumie swojej sytuacji" (Kro
etz). Przejawy gospodarki kapitalistycznej: 
kryzysy, inflacja, strajki, bezrobocie, spo
łeczny niepokój o egzystencję nie tyłka 

dają znać w jego sztukach, ale wyciskają 
piętno na bohaterach - przedstawicielach 
„grupy dolnych milionów" (Kroetz), któ
rych kreśli bez retuszu, bez poezji i bez 
iluzji. 



„Sceny małżeńskie" (Oberosterreich) po
wstały i miały swą premierę w roku 1972. 
W Edynburgu została nagrodzona, w NRD 
była grana w Rostocku i Berlinie, a w RFN 
sfilmowano ją dla telewizji. Sukces w peł
ni zasłużony. Kroetz posłużył się i tu wy
mienionymi już wyżej środkami artystycz
nymi. Akcja „Scen malżeńskich" (Ober
osterreich) dzieje się współcześnie w Ba
warii. Kroetz pokazuje na przykładzie 

Anni i Heinza działanie terroru konsump
cyjnego na robotnikach. Z jednej strony 
obserwujemy chęć wysokiego standartu 
życia, z drugiej natomiast niemożliwość jej 
realizacji, rozbieżność między ambicjami 
a potrzebą całkowitego wyrzeczenia (nawet 
piwa!), przepaść między pozorami a fak
tycznym stanem posiadania (kapitalna 
scena liczenia posiadanych oszczędności) 

Niczym bańka mydlana pryskają marze
nia , w łeb biorą uprzednie wyliczenia. 
Rzeczywistość ukazuje się bardziej okrut
na, aniżeli można było przypuszczać. 

Bohaterami sztuki jest małżeństwo An
ni i Heinz, przeciętni obywatele wielkiego 
miasta, wykonujący kokretne, społecznie 

użyteczne zawody: kierowcy i ekspedien
tki. Los ich jest jednakże w rękach kapi
talistów - jest to los niepewnego jutra, 
obawy przed utratą pracy, groźby rozbicia 
rodziny. Dlatego Heinz chce się uczyć, 

chce być kimś, chce coś zdziałać widząc 

jedynie w wyższym wykształceniu moż
ność egzystencji, awansu społecznego i 
wyższych zarobków (Również w innej 
sztuce Kroetza w „Ojczyźnie" „mały 

człowiek" pragnie się uczyć). Czyta książ
ki, ogląda telewizję. Interesuje się pracą, 
przełożonymi, instytucją. Nie jest poli
tycznie czynny, nie wykazuje inicjatywy, 
boć przecież w kraju tym działają usta
wy, dzięki którym natychmiast można być 
pozbawionym pracy. Jego pasywność jest 
więc zależna od konkretnych warunków 
społecznych. Heinz nie widzi możliwości 
założenia rodziny, Anni natomiast walczy 
o prawo zostania matką. Tak więc mamy 
sprzeczność w samych bohaterach, u któ
rych fałszywa ocena własnej sytuacji („My 
należymy do dobrej średniej klasy. I w 
niej musim~ się odnaleźć"), przerost 
ambicji posiadania (większy samochód), 
pragnienie dorównania bogaczom (droż

szy rzeźnik, najdroższe dania) czy też 

silenie się na ekstrawagancję (sałatka z 
kaparów a la Curt Jilrgens) powoli prze
radzają się w uczucie winy, w kompleks 
bezwartościowości, w stan lekkiej frustra-
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cji i permanentnego zagrożenia. Lecz błę
dem byłby sąd, że autor kokietuje publicz
ność, że do niej się odwołuje · czy domaga 
się współczucia dla swoich bohaterów. 

W sztuce tej mowa jest o rodzinnej 
solidarności , dzięki której dwoje ludzi 
pokonuje przeszkody stojące na drodze 
urodzenia dziecka; i jeśli twórca od nas 
czegoś żąda, to tylko chyba solidarności z 
jego postaciami. Bo wizja nowej komórki 
rodzinnej jest par excellence hurnanis
tyc:zna. 

Kroetz napisał tę sztukę - podobnie 
jak większość pozostałych - w dialekcie 
bawarskim, a więc w języku ludzi, którzy 
go otaczają. W ten sposób pragnął nakreś
lić ich byt, myślenie, pragnienia i nadzie
je. Pełno tu powiedzonek będących w obie
gu („samochwała w kącie stała", „z palca 
wyssane") oraz tak zwanych złotych myśli, 
jak na przykład „lepi tyć niż śnić", „niko
go nie można zmusić do zabawy, ani do 
szczęścia" bądź też „człowiekowi potrzeb
na jest iluzja". Posłużył się także takimi 
środkami artystycznymi, jak liczne przer
wy, redukcja występujących osób do 
dwóch, niezwykle krótkie dialogi czy sta
tyczność postaci. Owe zamierzone i do per
fekcji doprowadzone środki stanowią o 
istocie artyzmu tego utworu. Zaangażowa
nie autora w sprawy „małego człowieka" 
w Republice Federalnej Niemiec, polemi
ka z ową rzeczywistością jak i krytyka 
konsumpcyjnej postawy zadecydowały o 
sukcesie sztuki Franza Xawera Kroetza. 

,·Sceny małżeńskie" (Oberosterreich) w 
znakomity sposób unaoczniają nam pozna
ny już po części uprzednio świat z repor
taży Guntera Wallraffa i powieści górni
ka-pisarza Maxa von der Gri.ina. 

KAROL KOCZY 
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