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Odon von Horvóth 



1901 

1902 

1903 

Kronika życia twórczości 

Odona von Horvótha 

Urodzony (9.Xll) w Suso k, syn Edm undo Józefo . O jci ec byl dyp lo

matą . 

Rodzinc. Horvó tho p rze nosi s ię do Bel g ra du. 

Państwo Horvóth wyjeżdża ją do Budapesztu o w 1909 r. do Mona 

ch ium. ódon zostaje w Rokoczi onu, gdzie pobi era nauki w Interne

cie Biskupim. 

1914 

Uczę szcza do gimnazj um w Monach ium. 

1919 

1920 

1923 

1924 

Uczęszcza do gimnazjum realnego w Wiedniu. Zdaje maturę r roz • 

poczyna stud io no wydziale filozoficzno-germanistycznym. 

Powstaje pierwszy utwór - l ibretto pantomimy pt. „Księga tańców". 

Wydc. je ją Scho hi n Verlog . Horvó th wykupuje cały nakład (5.000 

egz.) i niszczy go. 

O don von Horvóth rozpoczyna procę lite racką. Jest surowym kryty 

kiem wła s nych dz i eł i wie le z nich niszczy. W tym czas ie najpra w

dopodobniej pwstaj e sztuko pt. „Morderstwo no uli cy Murzynów" 

Horvóth postanawia zamies zkać w Berlinie. 

f 

1926 

1930 

1931 

1933 

1934 

1935 

„Księga tańców" zostaje wystawiono w Teatrze w O snarbruck. Pisze 

sztukę „Revolte auf Cote 3018". W 1927 r. z•nienia jej tytuł n::i 

„ Kolej górska". S ztuką wystawia teatr w Hamburgu. 

Pisz_ krotochw'lę „Dookola Kongresu" i pierwszą powieśc pt. „Wie

czny mieszczuch " (ew. „Nieśmiertelny mieszczuch"). 

Po\\Sta;e „Wl.Jsko noc" i „Opowieści Lasku Wiedeńsk ' ego". 

W Murnau pisze sztukę teatralną pt. „Kaz:mierz · Kar" 'na". 

Premiero i ag omriy su!:ces „Opow;eści Lasku WieJe-isk go" w Ber

lir e. 

H orvóth wraca do Budapesztu. Pisze krotoch•:i l ę „Tom i z pow•o

tem". 27. Xll w w.· edn'u zawiera związek IT'ołżeriski ze śp'ewc.czk::i 

M or'q Elsner. 

Raz 1 odzi się z Morią Elsner. 

Wraca do Berlino, naw·azuje kontakty z przemysłem filmo 'Ym pi-

sze dialog do filmów. 

No zomów'enie wydawnictwo Mox-Pfeffer pisze w Wiedniu komed·~ 

pt „Glo m muru nie przebijesz" . W tym czasie powstojq również 

kornec':e: „ D on Juan wraca z wojny" , „ Rozwód Figaro", „W eś bez 

mężczyzn" . „ Sąd ostateczny" , „ Pompejo". 

1937 

1938 

Prapremiero sztuki „ Rozwód Figaro" w Pradze. Wydmvnict\'.o Allert 

de Lange ,., Amsterdamie drukuje powieść pt. „Młodz eż bez 8.Jg::i". 

Jest to ' ·e• i su~ces wydowr-'czy Horvótho. 

Powrót do Wiedn ia . 

13 marca Horvót'i opuszcza Wiede1i i wyjeżdża no Węgry. W ty 

czasie dużo podrćżuje - do Paryża, Progi, Zurychu, Brukseli 

1 czerwc::i g"1 e w Paryżu przywalony spode jacym drze.vem. 
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OSOBY w kc lejności pojawiania si~: 

Grajek 

Sprzedawca 

Oskar 

Ha iczek 

Rotrn"strz 

Walerio 

Szar:;;:iwna Pani 

Mar'a'1na 

Zauberkiinig 

A frcd 

E-ich 

Ciotka 

Ciotka li 

Krc ni 

Baronowo 

Matko 

B bka 

Emmo 

S;:JOwiedni~ 

Mister 

konferansjer 

Zespól kabaretu 

Kelner 
Sprzedawczyni masek 
Oraz statyści. 

- Zdzisław SOBOCINSKł 

- Jan BOGUSZ 

- Jerzy SENATOR 

- Tomasz RADECKI 

- Ryszard WOJNAROWSKI 

- Ewa MILDE (gościnnie) 

- Marta ŁĄCKA 

- Grażyna WÓJCIK 

- Bogusław KOZAK 

- Bogdan KUCZKOWSKI 

- Andrzej JURCZYNSKI 

~ Krystyna PARASZKIEWICZ 

}- Zofia SAJNO 

J,- Zb:gniew BRYCZKOWSKI 

oraz 

Zdzisław SOBOCINSKI 

- Zuza·1na ŁOZINSKA 

- Heflryko DYGDAŁOWICZ 

- Zuzanna ŁOZINSKA 

- Renata WILKOWSKA 

- Aridrzcj KEMPA 

- Jan BOGUSZ 

- Zb:gniew BRYCZKOWSKI 

- Bogdan KUCZKOWSKI 

I
-Jerzy SENATOR 

oraz 

f S onislaw CICHOCKI 
Zdz"s/ow SOBOCIŃSKI 
Maciej TOMASZEWSKI 

Henryko DYGDALOWICZ 
Zof"o SAJNO 
Marta ŁĄCKA 
Renata WILKOWSKA 
Ed .ord KALISZ 
Tomasz KARASINSKI 
Andrzej KEMPA 
Tomasz RADECKI 

era z 
L d·a GRANDYS 

'arek URBAŃSKI 
- K styra PARASZKIEWICZ 

Spe' tak' z przer ~q 



Inspicjent 

WŁADYSŁAW SAWKO 

Kierownik techniczny 

HELIODOR JANKOWSKI 

Kierownik scnr;:y 

MIECZYSŁAW KULCZYK 

Kierownik sceny 

KAZIMIERZ GRYGOROWICZ 

Rekwizytor 

STANISŁAW NOWOSIELSKI 

Swiatło 

JERZY OFMANSKI 

Akusty~ 

MIROSŁAW 1-:0BUS 

Kiero wnicy pracowni 

krawieckiej 

JANINA SMEl:ECZYNSKA 

perukarskiej 

GENOWEFĄ BIEL 

stolarskieJ 

ZDZISŁAW OGÓREK 

malors1cie;J 

HENRYK OLESZKIEWICZ 

tapicerskiej 

ANDRZEJ MICHALSKI 

akustycznej 

ANDRZEJ SOBOLEWSKI 

c lek trotech n ie zn ej 

WALERIAN STOLARCZYK 

ALEKSANDER DRAL 

Sufler 
GRAZYNA KOZŁO\\/SKA 



Barbara SWINARSKA 

Odon von Horv6th - „Opowi eści 

Wiedeńskiego" 

Lask 

Horvóth: „Sq dwie rzeczy, przec' :.J którym 
pisze:. To kłamstwo i głupota. 
I dwie, w imieniu których występ\.I 
To rozum i lojalnosC:''. 

Koniec lut dwudziestych w Austrii ob(ituj&' w burzliwe wydarzenia polityczne , gos

podarcze i społeczne: rozrachunki pomiędzy zbrojnymi oddziałami partii socjolistycz
nej (Schutzbundem) .J Heimwehrą zbrojnyrt1i formacjami prawicy, dopro\'WadzoJq 

do rozruchów we Wiedniu w 1927 r. Zostojl'! podpalony Pałac Sprow i edli\·.ości 

i w wo lkocf'- z policją ponosi śmierć 90 osób. Rain ie znaczenie Heimwchry powlq 
zanej z foszyzme:m wloskim. Rząd Austrii zmienia się co porę miesiqcy. W r . 192;J 

dokona no zmiany konstytucji, która wzmocnio wł.:idzę p rezydenta. R6wnież I Austrię 

ogarnia .światowy krysys roku 1929. W 1931 upada w1elo banków austriackich, w tym 

na· ·.iększy bank Rotszyldo, po,,,•Jodujqc bankructwo kl i f:ri:ów banku, zarówno drobnych 

ciułaczy jak i klientów z wysokich sfE"· burżuazyjnych. Tc: ytuocj„ gosjJOdorczq 

wykorzystujq ugrupowania foszystowskiet - Heimw&hra dokonuje w Styrii w 1931 L 

zamachu stanu. Pucz nie udaje się dzięki zdecydowanej postawie socjalistów, jed· 

nokie sąd przysięgłych uwalniając spis~owców udowadnia nicj.:iko, że sympatie dla 

faszyzmu w sff;1ach mieszczańskich przyb ie rajq n.:ii si le. 

La ta dwudzieste w sąsiednicti Niemczech to powstawanie I ugruntowywanie się 

ideologii nacjonalno-socja l istycznej. W 1921 roku powstaje NSDAP (Narodowa-Socja

l istyczna Nie:mieckv Partio Robotnicza), o p1 zewadniczqcym Jej zostaje Adolf Hitler. 

W 1923 powstaje SA {Oddtioly Stturmowe) i na ich czele staje H erman Goring. 

W 1925 Hitler fo rmuje jako swą osobistą ochronę Fuhrera - oddzia ły SS ; Ich 

dowódcą w 1929 roku tostaje Heinrich Himmler. W 1925 ukazuje się dtlelo Hitlera 

„Mein Kampf'', credo doktryny narodov.-o-socjoli 1 yc1nej, afi rmujqr.(;j bezv.zględny im

pe rł<:dizm, rasizm nawołującej do zdobycia d la N ie mców przestrzeni życ i owej, czyli 

do ekspansji terytoria lnej. Hit ler w ,,Mein Kampf" mówi: „ D zisiaj jest nos 80 milio

nów Niemców w Europie. Dopiero wtedy uzna się za slusznq politykę zewnętrznq, 

jE"żeli po stu lotach żyć będzie no tym obszarze 250 milionów Niemców''. Równo

cześnie z teoretycznymi pismami Hi lero natępuje szybka odbudowa sił zbrojnych 

Rzeszy. Pod koniec 1-=>t dwudziestych procuje pełną parq kilkanaście wielkich fabryk 
zbrojeniowych produkujących samoloty, czołgi, krążowniki, d1i..1ła oltyleryjsl<ie, mimo 

iż postanowienia traktatu wersalskiego tego zabraniają. Inwestuje się również w po

tencjał ludzki - pod płaszczykiem różnych związków strzeleckich, kombatanckich, 

stowarzyszeń gimnastycznych, o nawc.1 śpic•.-1..::iczych powstają organ izacje poro-mili

tarne o wojskowej Mierorchii I dyscyplinie zdolne bardzo szybko zamienić się w re~ 

gularnq armię. Partię HitleTa popiera zarówno militaryzm jak ł kvpitolizm niemie

cki. W listopadzie 1932 potentanci niemieckiego przemysłu wystosowują do prezyde:n· 

ta HindEnburga pst, w którym wyrażają zadowolenie z projektu mianowania kan

clerzem Rzeszy Hitlera i postulują, że konieczne jest utworzeniE' silnego rządu nie

zależnego od parlamentu . 

Sz.tuko „Opowieści Lasku Wiede:'riskiego", która ma mott:l : „Nic tok nie daje po-

czucia nies\..ończonoś:i jak głupota ', dziej się „w na~:ycli cz.asach, w Wied"!lu. 



w wiederiskim lasku i w dolinie Wachau" - a zatem pod koniec trudnych lot d"1u

dziestych. Rodzaj sztuki określa autor przymiotnikiem „ludowo" (Volksstuck) I SO<Tl 

mówi o tym: „Pojęcie to w dotychczasowej współczf:'Snej dramaturgii nie oyło używa

ne (.„) Jeśli się chce kontynuować dziś tradycję ludowego u woru scen icznego, to 

trzeba oczywiście wpro.\lodzić no s-:enę diisiejszy lud, o zatem drobnomieszcza n 

i proleturiuszy. Być może 'to~ powie, Żf? odwieczne problemy awart,.... w starej 

poczciwej sztuce ludowej równie.-J: i dziś sq w aton ie nos poruszyć Być może, ole 

inaczej .. Sq pE:wne ogólnoludzlde problemy. ~tóre poruszały naszych dziadków do 

tego stopnia, że płakali, a nos dzisiaj śmiEl1ZQ i odwrotnie''. 

Horvcith nazywa swoje sztuki „ludowymi", ale tz.w. sprawiedliwość nigdy w nich 

nie triumfuje i nie kończą się szczęśliwie, tak jak dawne utuki ludowC;., i jak by 

tego sobie życzył mieszczański widz, oby uspokoić własne sumif;.nie i aby opuścić 

teatr z przekonaniem, że świat jest przyjemny, a ludzie - sympatyczni. Marianna 

w „Opowieściach Lasku Wiedeń 1ego'' znajduje w ~orlcu męża i oparcie mot(:"ria lne, 

ale tylko ograniczony wid1 uzna o zakoriczenie za happy end. W „OpowiE;ściach" 

podobniE:' jak w szekspirowskie] smutnej komedii „Wszystko dobre, co si„ dobrze 

kończy" dopiero po opadnięciu kurtyny zaczyna się prawdziwy drumot bohaterów 

sztuki. 

Zakończenia prawie wszystkich sz.tuk Horvótho zawierają zarodek nowych probie· 

m6w. Autor chciał w tf=n sposób pobudzić widza do myślenlo nie ty lko nad dalszym 

losem postuci scenicznych, ale takie do refleksji nad 5amym sobq. Głównym tema

tem jego sztuk jest według definicji autora : „ciągła walka między jednostką a spo

leczeństwm, wa lko, która nie ma szans no zawarcie pokoju, a jednostko może 

mieć co n.:ijwyżej chwilę złudzenia, że nastąpiło ,. zawieszenie broni". Zbiorowym 

bohaterem n-otomiost jest drobnomieszczaństwo umierającej republiki weimarskiej -

polityczne i społa:znic ziemio niczyja - dlatego staje się ono łatwq zdobyczą dla 

nacjonalistycznych demagogów. Przyczynq główną Jest tu niepewna sytuocja mate· 

rialno, pogłęb;ona kryzysem światowym, ich konfromizm i gotowość podporządkowa

nia się każdemu silnejszf:"'IT1u - co pozwoliło nazistom tę łatwq do „urobienia" 

ma:sę ludzkq wykorzystać do swoich celów. 

Horvóth pok.:izuje w swoich utworach społeczne podloie, no którym wyrósł ruch 

hitlerowski i udowadnia że drobnom ies zczanin jest grożnq, bezwzględną, wsteczną 

sllq społecz.nq . 

W 1932 r. odbywa się prapremiera sztuki „Kazim ierz i Karolina" w Lip ,ku i ty· 

dz.ień później w Berlinie. Obok „Opowieści'' to najbardziej znaczqc-:J i najczęściej 

grono sztu k-u Harvótha. Jest to historio bezrobotnego szofera Kaz.imierzo I urzędni· 

czki Karoliny, ich miłości i ich rozstania. Tlem tej fabuły jest monachijskie Swięto 

Ludowe. wielki festyn obchodzony rok rocznie w pażdzierniku. Sq to ostatnie sztuki 

Horvcltho grane w Niemczech. W r. 1933 zdjęto z repertuaru sztukę ,,Wiara, no· 

dzieje, miłość.,, o w Murnou, w domu rodziców Horvótha, oddzie l SA dokonuje 

rewizji. No stosach wzni econych przez faszystów, no których płonęły dziele Marksa 

i Kauskiego, Henryko Manno i Ericha Kcistnera, Zygmunta Freuda, Tucholskiego j Os· 

sietzkiego, spalono równi&i manuskrypty teatralne Horvótho. 

W latach sześćdziesiątych rolpoczyno się prawdziwy renes.:ins jego twórczości scć'· 

nicznej. Szczytowy punkt przypada no rok 1971. Powstają 23 inscenizacje w teatrach 

ni f=mieckich , 3 w austriackich, 2 w Szwajcarii i 11 za gr..:inicq. „Opowieści Lasku 

Wiederiskiego'' przetłumaczono na: polski, rosyjski, czeski, słowacki. rumuriski, wę

gierski, szwedzki, angielski, włoski. Wielkim sukcesem •• Opowieści" było in.scenizacjo 

Moximliana Schella w l ondyńskim National Theatre w roku 1977. W Polsce grane 

były , Opowieści" w lodzi, w Teatrze Nowym, w reżyserii Jerzego Zegolskiego w se

zonie 1970/71. W Poznaniu w Teatrze Polskm, w reżyserii Jerzego Zegolskiego w se-

zonie 1973/74. Z innych sztuk Horvótho Teatr Polski w Poznaniu pokaz.eł „Niezrn:Jjo

mą z Sekwany" w reżyserii Tadf:usza Mince w sezonie 1973/74 oraz Teatr Ateneum 

„A milośC nigdy się nie kończy" (adaptacja sztuk „Koz:imierz i Karolina" i „Włoska 
noc'' - Janusza Warmińskiego) w reż . J. Warmińskiego w sezonie 1975/76. Tele

wizj.:i Polska przedstawiło sztukę „Sqd ostateczny" w 1976 r. Na temat twórczości 

Hor1w1cltOO nopisno 32 dysertacje naukowe, w tym polsko praca Doroty Cyran - Ha

wryluk z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Współczesna problematyka w dramatach 

OdOna von Horvótha", w r. 1974. 

W programie wykorzystano zdjęcia prapremiery „Opowieści lasku 

Wiedeń!kiego", która odbyła siE; w Berlinie 2 XI 1931 roku. 

Redakcja i opracowanie programu 

Urszula Prokop 

Projekt okładki 

Jon Cirut 
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