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~oniec lat dwudziestych w Austrii obfituje w bu
rzliwe wydarzenia polityczne, gospodarcze i spo
łeczne: rozrachunki. pomiędzy zbrojnymi oddziałami 
partii s~cjali~tycznej (Schutzbundem), a Heimwehrą 
- zbroJnymi formacjami prawicy, doprowadzają 
do rozruchów w Wiedniu w 1927 r . Zostaje podpa
lony ~~la~ ~prawi~dliwości i w walkach z policją 
pon~s1 sm~erc 90 osob. Rośnie znaczenie Heimwehry 
po~ią~an~J z faszyzmem włoskim . Rz~ Austrii 
zmienia się co parę miesięcy. W r . 1929 dokonano 
zmiany l~ons~y~ucji, któ:a wzmacnia władzę prezy
denta. Rowniez i Austrię ogarnia światowy wielki 
kryzys roku 1929. W 1931 upada wiele banków 
austriac~ich, w tym największy bank Rotszylda, 
powodu]ąc ?ankructwo klientów banku, zarówno 
dro~nych. cmłaczy jak i klientów z wysokich sfer 
burzuaz~Jnych. Tę ciężką sytuację gospodarczą wy
korzystuJą ugrupowania faszystowskie - Heim
wehra dokonuje w Styrii w 1931 r . zamachu stanu. 
Puc.z .ni~ udaje sic; dzięki zdecydowanej postawie 
so~Jahsto,w, jednak~e sąd przysięgłych uwalniając 
sp1skowcow udowadnia niejako, że sympatie dla 
f~szyzmu w sferach mieszczańskich przybierają na 
sile. 

Lata. d"':'udzieste w sąsiednich Niemczech to pow
stawa~ie. i ugruntowywanie się ideologii nacjonal
no-socJahstycznej. W 1921 roku powstaje NSDAP 
Ct:farodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robot
nicza), a przewodniczącym jej zostaje Adolf Hitler. 
.w 1923 powstaje SA (Oddziały Szturmowe) i na 
ich czele staje Herman Goring. 

W .~925 Hitler formuje jako swą osobistą ochro
nę Fuhrera - oddziały SS; ich dowódcą w 1929 
roku zostaje Heinrich Himmler. W 1925 ukazuje 
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się dzielo Hitlera „Mein Kampf" , credo doktryny 
narodowo-socjalistyczne j, afirmującej bezwzględny 
imperializm, rasizm, nawołującej do zdobycia dla 
1'-liernców pr3estrzeni życiowej, czyli do ekspansji 
terytorialnej. Hitler w „Mein Kampf" mówi: „Dzi
siaj jest nas 80 milionów Niemców w Europie. Do
piero wtedy uzna się za słuszną politykę zewnętrz
ną, jeżeli po stu latach żyć będzie na tym obszarze 
250 milionów Niemców". Równocześnie z teoretycz
nymi planami Hitlera następuje szybka odbudowa 
sił zbrojnych Rzeszy. Pod koniec lat dwudziestych 
pracuje pełną parą kilkanaście wielkich fabryk 
zbrojeniowych produkujących samoloty, czołgi, krą
żowniki, działa artyleryjskie, mimo iż postanowie
nia traktatu wersalskiego tego zabraniają . Inwes
tuje się również w potencjał ludzki - pod płasz
czykiem różnych związków strzeleckich, komba
tanckich, stowarzyszeń gimnastycznych, a nawet 
śpiewaczych powstają organizacje para-militarne 
o wojskowej hierarchii i dyscyplinie, zdolne bar
dzo szybko zamienić się w regularną armię. Partię 
Hitlera popiera zarówńo militaryzm jak i kapita
lizm niemiecki. W listopadzie 1932 potentaci nie
mieckiego przemysłu wystosowują do prezydenta 
Hindenburga list, w którym wyrażają zadowolenie 
z projektu mianowania kanclerzem Rzeszy Hitlera 
i postulują, że konieczne jest utworzenie silnego 
rządu niezależnego od parlamentu. 

Horvath pokazuje w swoich utworach społeczne 
podłoże, na którym wyrósł ruch hitlerowski i u
dowadnia, że drobnomieszczanin jest groźną, bez
względną, wsteczną siłą społeczną*. 
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ROZMOWA WILLI CRONAUERA 
z ODONEM VON HORVATHEM 

Cronauer: 
Od czasu kiedy został Pan uhonorowany na-
grodą im. Kleista, dzienniki i czasopisma lite
rackie pełne są wypowiedzi na Pana temat. 
Sądzę nawet, że żaden współczesny dramaturg 
nie rozpalił tak serc i umysłów krytyki, zarów
no „za" jak i „przeciw", jak Pan. 

Horvath: Aby oszczędzić Panu pierwszego py
tania, opowiem zaraz gdzie i kiedy s~ę ~rod~i
łem, czy jestem rasowo czystym mem1eck1m 
pisarzem czy tylko jakąś mieszanką. 
Czuję się jak człowiek, który zalicza się do 
niemieckiego kręgu kulturowego. Najlepiej 
mówię i piszę po niemiecku. I to uważam, 
mógłby być decydujący powód. Dopiero potem 
pojawia się fakt, że przełomowe dla mnie lata 
dojrzewania przeżyłem w Niemczech, konkret
nie w południowej Bawarii i Austrii. Moje 
nazwisko jest czysto węgierskie - mam w so
bie węgierską krew, ale także czeską i chor
wacką - jestem więc typowym przypadkiem 
austro-węgierskim. Sądzę, w swoim interesie, 
że produkty tego typu mieszanek rasowych 

.niekoniecznie muszą być najgorsze. 
Cronauer: O Pańskim niemieckim, a raczej typowo 

południowoniemieckim stylu będzie na pewno 
przekonany każdy, kto zna dokładniej Pańskie 
utwory, nawet jeżeli nie jest Pan obywatelem 
niemieckim w zwykłym tego słowa rozumie
niu. Czy nie zechciałby Pan powiedzieć, jak 
właściwie został Pan pisarzem. 

Horvath: W bardzo komiczny sposób. Także na 
skutek tak zwanego impulsu wewnętrznego . 

Cronauer: Miał Pan z pewnością już wcześniej za
miar, aby pójść „w literaty". 

Horvath: Tak„ . i nie. W roku 1920 uczęszczałem 
w Monachium na Uniwersytet i miałem, jak 
się to zwykło mówić, zainteresowania artystycz
ne. ·Sam jednak nie uprawiałem sztuki czyn
nie - w każdym razie na zewnątrz. Jeśli już 
to raczej wewnętrznie, w myślach. Powiedzia
łem sobie wtedy: mógłbyś przecież właściwie 
zostać pisarzem. Często chodzisz do teatru, du
żo już przeżyłeś, sprzeciwiasz się, prawie ciągle 
masz w sobie tę osobliwą dążność, aby spisać 
co się widzi i przeżywa, a przede wszystkim: 
co się sobie wyobraża, że przeżywają inni -
wiesz wreszcie, że nigdy nie można wchodzić 
w układy i że zawsze było ci obojętne co mó
wią o tobie ludzie. Tak oto miałem właściwie 
już to, co wzniosłe natury określają jako „zro
zumienie misji poetyckiej". Pewnego wieczoru 
przez przypadek spotkałem tu w Monachium, 
kompozytora Siegreda Kallenberga. W 1920 
roku Kallenberg niespodziewanie zwrócił się 
do mnie z pytaniem czy nie zechciałbym napi
sać mu pantomimy. Byłem naturalnie trochę 
zdumiony, ponieważ nie mogłem sobie wytłu
maczyć, dlaczego z tą sprawą zwrócił się aku
rat do mnie - nie byłem przecież pisarzem, 
niczego w moim życiu jeszcze nie napisałem . 
Musiał mnie na pewno z kimś pomylić, pomy
ślałem sobie - i początkowo chciałem mu to 
uświadomić, ale potem przemyślałem: dlaczego 
właściwie nie miałbym choć raz spróbować 
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napisać pantomimy? Zgodziłem się, usiadłem 
i napisałem pantomimę . Została później wy
stawiona. Czy interesuje Pana pierwsza re
cenzja, którą otrzymałem w związku z moją 
twórczością literacką? 

Cronauer: Oczywiście. 
Horvath: Była druzgocąca. Zaczynała się od słów: 

„To skandal" i temu podobne. Ale nie wziąłem 
sobie tego zbytnio do serca. 

Cronauer: Chciałbym prosić, aby opowiedział nam 
Pan coś o swych utworach. Wszystkie drama
ty określa Pan jako „sztuki dla ludu". Dla 
nas, współczesnych, charakter „sztuk dla ludu" 
właściwie zatracił się . Dlatego interesują nas 
powody, które skłoniły Pana do użycia tego 
określenia. 

Horvath: Nie używam terminu „sztuka dla ludu" 
tylko dlatego, że są one zabarwione dialektem 
bawarskim lub austriackim, ale dlatego, że 
mam przed oczyma jakby kontynuację starych 
„sztuk dla ludu". Z;:i.rzuci mi Pan teraz, że tak 
zwane odwieczne ludzkie problemy z dobrych 
starych „sztuk dla ludu" poruszają także i dzi
siaj . Na pewno tak - ale inaczej. Istnieje ca
ły "szereg odwiecznie ludzkich problemów, nad 
którymi nasi dziadkowie płakali, a z których 
my się dzisiaj śmiejemy - lub na odwrót. 
Więc jeśli chce się kontynuować stare „sztuki 
dla ludu" to trzeba przenieść na scenę dzisiej
szych przedstawicieli ludu - i to tych, którzy 
nadają życiu ton. I aby dzisiejszego człowieka 
przedstawić realistycznie pozwalam mu mówić 
jego własnym językiem. Do moich postaci, jak 
też ich działania nie mam pozytywnego nasta
wienia, raczej odnoszę się do nich sceptycznie 
i sądzę, że osiągam przez to poprzez syntezę 
powagi i ironii. Z całą świadomością burzę sta
re „sztuki dla ludu". Jako kronikarz współ
czesności próbuję znaleźć nową formę drama-
tyczną „sztuki dla ludu". · 

Cronauer: Czy tej „nowej formy" „sztuk dla ludu" 
należy szukać w epickim charakterze Pańskich 
sztuk? 

Horvath: Tak. Ta nowa forma jest bardziej przed
stawiająca niż dramatyczna. Formalnie nawią
zuje ona bardziej do tradycji śpiewaków i ko
mików ludowych niż do autorów wcześniej
szych „sztuk dla ludu"-

Cronauer: „Sztuki dla ludu" cechuje silne zabar
wienie satyryczne. 

Horvath: Tak, lubię satyrę, jest mi potrzebna. 
Właściwie, inaczej w ogóle nie można„. Moje 
sztuki wywołują czasem znaczne wzburzenie. 
Jest to dość zagadkowe. Zarzuca się, że je
stem zbyt ordynarny, odrażający, niesamowity, 
cyniczny i inne tego typu solidne przymioty. 
A nie dostrzega się, że nie pragnę nic innego 
ponad to, by pokazać światu jakim on, nieste
ty, jest. A to, że świat opiera się na dobrych 
zasadach, jest prawie nie do udowodnie
nia: Już raczej do domniemania. Nie
chęć części publiczności polega na tym, że roz
poznaje ona w postaciach na scenie - samych 

siebie i nie potrafi się z siebie śmiać, a już szcze
gólnie z ich najbardziej prywatnej sfery życia. 

Cronauer: Podzielam Pańskie zdanie. Większość 
ludzi nie potrafi śmiać się z samych siebie. 

Horvath: Oczywiście . 
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Cronauer: A teraz pomówmy o naszym wspólnyn 1 

koniku, o teatrze .... Wierzymy oczywiście w je
go \v~wnętrzny rozwój i przezwyciężenie 
vv.s::ysLl<ich zewnęlrznych trudności. 

IIorvath: Na pewno. - I to nawet dzisiaj, gdy mó
wi się - całkiem poważnie - o upadku tea
tru. Oczywiście pod względem finansowym 
wiedzie się teraz teatrom marnie - ale kto 
nie jest dziś w takiej sytuacji? - Jest możliwe, 
nawet pewne, że wiele teatrów upadnie - ale 
potem powstaną w to miejsce sceny miłośni
ków teatru ... 

Cronauer: .. .. które - jeśli wolno mi Panu przer
wać - będą pracowały z nie mniejszym za
cięciem artystycznym, a przy tym wspaniało
myślniej i mniej komercyjnie. 

Horvath: Można tak założyć . Teatr jako forma 
sztuki nie może upaść, ponieważ ludzie go po
trzebują. Dla mnie jest to bezsprzeczne. Teatr 
fantazjuje dla widza pozwalając mu przeżywać 
jednocześnie wytwory tej fantazji. Może zau
ważył Pan, że niemal wszystkie moje sztuki 
posiadają jakiś element kryminalny - tak, że 
zdecydowanie przeważająca część wszystkich 
bohaterów dramatu łącznie ze statystami jest 
winna jakiegoś przestępstwa, a więc nie istnie
ją właściwie ludzie honoru w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. To zadziwiające. Ludzie ku
pują bilet , idą do teatru, pięknie się ubierają 
i perfumują, aby potem przysłuchiwać się i 
przyglądać dziejącym się na scenie rzeczom 
mniej lub bardziej przynoszącym ujmę ich ho
norowi. Opuszczają później teatr w świątecz
nym nastroju, poruszeni moralnie. Co się wte
dy dzieje w ich wnętrzu? Ich pozorna niechęć 
do a.fer kryminalnych dziejących się sa scenie 
nie jest prawdziwym oburzeniem, lecz właści
wie współdziałaniem. Widz wyzwalając się po
przez to współprzeżycie zaspokaja swoje aspo
łeczne instynkty. Jest więc w pewnym stop
niu oburzony na samego siebie. I dlatego moż
na by to odddziaływanie nazwać budującym. 

Cronauer: Należałoby tylko życzyć sobie, aby ta 
odbudowa, którą teatr przecież powinien da
wać, mogła stać się udziałem szerokich krę
gów społecznych, które dzisiaj już prawie do 
teatru nie chodzą. 

Horvath: W szerokich kręgach społecznych zainte
resowanie teatrem zmalało, ponieważ nie po
siadamy już dobrego, prawdziwego „teatru dla 
ludu". 

Cronauer: ... Czy nie sądzi Pan, że wielu miłośni
ków teatru - właśnie tych z ludu - nie może 
chodzić do teatru po prostu z braku pieniędzy . 

Horvath: Naturalnie, · scena bardzo cierpi z powodu 
kryzysu gospodarczego. Ale z drugiej strony 
do myślenia daje fakt, że część kin ma bardzo 
dobrą frekwencję. Wielu, wielu ludzi nie chodzi 
do teatru, ponieważ nie ma ładnego garnituru 
- gdyby mogli przyjść i pozostać w swoim 
zwykłym, codziennym ubraniu to teatry byłyby 
na pewno częściej odwiedzane. Nie chodzi tu 
przecież o dużo ładnej garderoby lecz o ludzi 
i ich głowy na widowni. 

Cronauer: Dziękuję Panu. 
Horvath: To ja dziękuję: 

RADIO BAWARSKIE - 5 KWIETNIA 1932 
Przekład: A. SZANIEWSKI Oprac. A. POZNAŃSKA 
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WAŻNIEJSZE FAKTY Z ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
. . -. , 
ODONA VON HORVATIIA 

* Urodził się w 1901 ro!rn w rodzinie węgierskiego 
dyplomaty. Wczesny okres młodości spędza w 
różnych miastach Europy. Zmienia szkoły, kie
runek edukacji. Posługuje się różnymi jl;zykami. 

* W 1919 roku wstępuje na uniwersytet w Mona
chium, na wydział filozoficzny. Przerywa naukę 
(1922). Bez powodzenb próbuje pracować w roz
maitych zawodach. Pisze libretto do pantomimy 
„Księga tańców". 

* Rok 1927 to data prawdziwego debiutu scenicz
nego Horvatha. Na deskach teatru w Ifamburgu 
- pełnospektaklowa sztuka „Kolej górska". Dra
maty Odona von Horvatha coraz częśc iej przed
stawiają renomow:rne teatry niemieckie . 

* W październiku 1929 roku - praprerniera sztuki 
„Sladek czarny żołn"ierz Reischwery (o mordach 
kapturowych Reischwery). Duży rezonans spo
łeczny. Oburzenie prasy nacjonalistycznej. 

* Na wniosek Carla Zuckmaera latem 1931 roku 
przyznaje się Horvathowi nagrodę imienia Klei
sta za twórczość dramaturgiczną. A nacjonaliści 
odmawiają mu talentu. Wkrótce (listopad) pra
premiera „Opowieści lasku wiedeńskiego" w Deu 
tsches Theater w Berlinie. 

* Rok 1932. W Lipsku prapremiera sztuki „Kazi
mierz i Karolina". Kilka dni później sztukę tę 
oglądają berlińczycy. 

* 1933. Horvlith na indeksie. Faszyści palą, obok 
dzieł Marksa, Henryka Manna czy Zygmunta 
Freuda, manuskrypty Odona von Horvatha . 

* Pisarz opuszcza Niemcy. Udaje się na Węgry, by 
zachować obywatelstwo węgierskie . 

* W 1934 roku powraca do Berlina, aby poznać do
kładnie narodowy socjalizm. Efektem obserwa
cji będzie powieść „Młodzież bez Boga" (1937) . 

* W 1_935 pisze aż pieć sztuk. teatralnych: „Don 
Juan wraca z wojny", „Rozwód Figara", „Wieś 
bez mężczyzn", „Sąd ostateczny", „Pompeja", 
lecz sztuki nie wzbudzają większego zaintere
sowania. 

* Pisarz wyjeżdża do Austrii (1936). Ogarnia go de
presja, brak stabilizacji, kłopoty finansowe. Od
wiedza wiedeńskie knajpy, piwiarnie, spelunki. 
Tam czuje się najlepie j. Pisze dużo i wszędzie . 

* 1938. Tuż przed wkroczeniem wojsk hitlerowskich 
opuszcza Austrię.Kilka tygodni spędza na Węg
rzech i Czechosłowacji, parę dni w Mediolanie, 
kilkanaście w Szwajcarii, dwie godziny w Brukse
li . W Amsterdamie, gdzie przebywa osiem dni cy
ganka czy jasnowidz wróży, że w Paryżu czeka go 
ważne, życiowe rozstrzygnięcie. 

Wkrótce Horvath wyjeżdża do Paryża. Idzie 
przez Pola Elizejskie. Zaczyna się niespodziewana 
burza. Wiatr łamie drzewo kasztanowe, którego 
konar miażdży głowę pisarza . Burza trwa kilka
naście minut. Odon von Horvath jest jej jedyną 
ofiarą . 
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BOŻE, CO ZA CZASY. 

SWIAT JEST PEI.EN NIEPOKOJU, 

NIE MA NIC PEWNEGO, 

WSZYSTKO POGMATWANE. 

TRZEBA BYC NESTROYEM, 

ABY NAZWAC TO, 

CO SPOTYKAMY NA SWEJ DRODZE. 

Odon von Horvath 
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Urodziłem się w mieście Fiume nad Adriatykiem 
9 grudnia 1901 roku, po południu o trzy na piątą. 
(Według innych przekazów w pół do piątej). 

Opuściłem Fiume, kiedy ważyłem 32 funty. 
Potem spędzałem czas częściowo w Wenecji i czę
ściowo na Bałkanach, gdzie byłem świadkiem roz
nych wydarzeń, m.in. zamachu na Jego Wysokość 
Aleksandra króla Serbii, który zginął razem ze swą 
połowicą. 

Kiedy osiągnąłem wzrost 1 metr 20 centymetrów, 
przeniosłem się do Budapesztu i przebywałem tam 
do wysokości 1 metr i 21 centymetrów. Tamże sta
łem się gorliwym uczestnikiem wszelkich zabaw 
dziecięcych na boiskach i placach, jednakowóż na 
na skutek mojego złośliwego i marzycielskiego uspo
sobienia nie obdarzano mnie sympatią. Kiedy 
osiągnąłem wzrost 1,52 m zbudził się we mnie Eros, 
ale jeszcze nie sprawiał mi jakichś szczególnych 
kłopotów. 

- - - --------------------
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(Moją prawdziwą miłości<\ była wtedy polityka). 
Zainteresowanie sztuką, a zwłaszcza literaturą 
piękną, odezwało się we mnie stosunkowo późno 
(przy wzroście 1,70 m) i dopiero od 1,71 m zainte
resowanie to przeistoczyło się w mus. który wpra
wdzie nie był musem nieprzepartym, niemniej jed
nak istniał. 

Wybuch wojny światowej zastał mnie przy 
wzroście 1,67 m, natomiast na zakończenie jej mia
łem 1,80 m (rosłem w czasie wojny bardzo szybko). 
Przy wzroście 1,69 miałem pierwsze prawdziwe doz
nanie seksualne i dziś, kiedy już nieodwołalnie prze
st'.lłem rosnąć (1,84), słodko i z melancholią wspo
minam tamte dni nabrzmiałe poznaniem tajemnicy. 
Obecnie rosnę już tylko wszerz - ale na razie na 
ten temat niewiele mam do powiedzenia. Albowiem 
jestem jeszcze za blisko siebie samego. 

Rok 1927 
.. .. , 
ODON VON HORV A TH 

NOTATKA AUTOBIOGRAFICZNA 
(na zamówienie) 

-12-

\V kieszeni marvnarki zmarłego znaleziono 

puste pudełko po papierosach. na którym 

ręką Horvatha bHło napisane: ZLO PRZEGRA,. 

NA WET JESLI DZIS JEST PRZY WŁADZY, 

PR A \V DA Z W YC IĘŻ Y, JESLI DZISIAJ 

ZDYCHA. 

Ulrich Becher 
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NIC TAK NIE DAJE 

POCZUCIA NIESKONCZONOSCl 

JAK GŁUP<)TA 

2 listopada 1931: Deutsches Theater, Berlin - pra
premiera 

Reżyseria: Heinz Hilpert 

1) Manuskrypt reżyserski 
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2}'- Peter Lorre (Alfred) 
Carola Neher (Marianna) 

Listopad 1931. Recenzje z prapremiery 

„Opowieści z lasku wiedeńskiego" 

„Berliner Volkszei tung" 

Julius Bab: ( .. . ) jeszcze nigdy żadnemu autorowi nie 
udało się napisać tak głębokiej sceny ja ten wa
riant faustowskiej Małgorzaty: biedna wiedeńska 
dziewczyna idzie do spowiedzi i nie chce żałować, 
że ma nieślubne dziecko, bo to dziecko jest jej ca
łym szcześciem ( ... ) Niektórzy z widzów syczeli 
z niezadowolenia z powodu demaskatorskich ostroś
ci Horvatha, ale byli to na pewno wnukowie lub 
synowie tych, którzy syczeli również na premierze 
Hau.ptmanna „Przed wschodem słońca", a kiedyś 
dawno - na premierze „Zbójców". 

3) Lucie Hoflich (Waleria) 
Peter Lorre (Alfred) 
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„Welt am Montag" 

Hans Siemsen: Młody autor Ódon von Horvath nie
dawno dostał nagrodę im. Kleista . Jak się okazuje, 
słusznie mu się ona należała. Ta gorzka i trudna 
sztuka bije po łbie, kopie w brzuch i strzela w ser
ce tej części publiczności, która - syta - żąda 
łatwej zabawy' w teatrze, życzy sobie grzecznych 
emocji, jest leniwie przywiązana do tzw. „sympa
tycznych stereotypów. 

4) Peter Lorre (Alfred), Lucie Ifoflich (Waleria), 
Frieda Richard (Babka), Carob Nehcr (Marian

na), Heinrich Ileili!'lger (Oskar) i 1L~.i3 Moser (Zau
berkonig). 

„Der Angr iff" 

Czasami wydaje się, że pan ódon von Horvath 
chciałby uratować złote serce, uwolnić je od kiczo
watej reklamy, i udowodnić, ile takie prawdziwie 
wiedeńskie serce jest w stanie wytrzymać . Jeśli 
rzeczywiście taki był zamiar autora, jeśli dlatego 
topił to serce raz w gnojówce, to znów w alkoholu, 
by je potem wyciągnąć błyszczące i świeże, to od
powiedź jest jedna. Złote wiedeńskie serce bezradne 
i bez szaDs na ratur-.e'.: utonęło w horvathowskiej 
gnojówce. Bo tyll:o u:ój pozostał po tym przedsta
wieniu i ś1:1ie rcL.i.:d pod r:osem określoDej publicz
ności, która w wit; '.-:;. (; ·.L:i 1:orzqcll i \";ie wdych:1 ła za
pach tych p<: r'. L:11i. 

Wolfgang Reinbacher (Oskar), Veronika Bayer (Ma
rianna), Alexander Wagner (Alfred) oraz Hans Thi
mig (Zauberkonig). 

„Opowieści lasku wiedeńskiego" 

w reżyserii i inscenizacji Hansa Hollmanna 

11.1.1971: Di.isseldorfer Schauspielhaus 

Rheinische Post" z 13.1.71. Autor - Paul Hilbncr: 
Po słowach konferansjera (w Maximie): teraz już 
koniec oficjalnego programu, odezwał się z widow
ni głos: „Dzięki Bogu". Oczywiście - hymn naro
dowy jako ilustracja muzyczna do rewii nagości, 
nie każdemu może przypaść do gustu, nawet w sy
tuacji, gdy Deutschlandlied w międzyczasie musiała 
znosić, a nawet gloryfikować, sprawy o wie le, wiele 
gorsze. 

„Kolner Stadtanzeiger" z dnia 14.1.71. Autor -
Wilhelm Unger: Horvath należy do autorów, któ
rych istnienie !!iechętnie przyjmuje się w Kolonii 
do wiadomości ( ... ) Po prostu wspaniałe . Materiał 
dla Franciszka Lehara . Tylko że Horvath dostar
czyłby swojemu rodakowi anty - libretto. To się 
nie nadaje do śpiewania, to nie wzrusz3, tylko po
woduje gorzką refleksję. Pokazuje sposób bycia, 
który nas Niemców zaprowadził nieskończenie da
leko, a autora - na emigrację . 
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5 grudnia 1982 - Teatr Dramatyczny im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie, inscenizacja i reżyse
ria Henryk Adamek. 

Zdjęcie z próby. 

(od lewej) Jolanta Szajna (Waleria), Tomasz Kara
s iński (Hierlinger), Mirosław Samsel (Alfred), 
Stanisława Gall (Matka), Danuta Cwynarówna 
(Babka). 

GRAŻYNA SULIKOWSKA 

Prawda o Mariannie może być taka: porzuciła spokojny 
rodzinny dom, dobrą pracę, porządnego (i z przyszłością) 
na rzeczonego dla jak iegoś gacha. Żyła z nim „na kocią łapę"'. 
Urodziła n ieś~ubne dziecko. Potem wystartowała do kariery 
„na goła..,a", by wreszc ie trafić za złodziejstwo do krymi
nału. No i w tym zamęc ie dziecko bez opieki zmarło, a ona 
jak marnotrawna córka wraca do domu jakby nigdy nic. 
Myślę, i e prawda o tej dziewczynie jest inna. Marianna 

jes c w sztuce jedyną osobą, która traci wszystko. Chciała 
być Ezczęśliwa i miała do tego prawo. W miłości znalazła 
szansę odnalezienia siebie bez kłamstwa i obłudy. Tragicz
na jes '. jej wa'ka o uczciwe życ ie. Przegrała, bo takie było 
jej przeznaczenie. A przeznaczenia n ie można uniknąć. 

Jaka jest prawda o Mariann ie, ocenią sami widzowie. 

JANUSZ BARBURSKI 

- Z Horvathem spotkałem się po raz pierwszy i muszę 
powiedzieć, że spotkanie to wywołało we mnie dziwne uczu
cia . Dziwna jest sztuka, dziwny a utor, dziwny Zauberkonig. 
Dlaczego? Ponieważ jest to na wskroś germańskie, dalekie 
oj naszego słowiańskiego myślenia. 

Jestem aktorem intuicyjnym. Nie lubię długich, drobiazgo
w_; ch analiz. Czytam sztukę, kupuję postać i gram. U Hor
vatha jest to dość kłopotliwe. 

Zaube!'konig ... jest człowiekiem prawdziwym, rzeczywi
stym, kupującym wszystko co niesie mu życ ie. 

Sama praca nad rolą jest bardzo ciekawa, bo wszystko 
co trudne jest zawsze na jciekawsze. 

FERDYNAND ZAŁUSKI 

Horvath w „Opowieściach lasku wiedeńskiego" szuka sen
su życia. Stawia mnóstwo pytań, n ie dając odpowiedzi. 
Zmusza do myślenia. Był to mądry człowiek. Z niesłychaną 
ostrością pokazuje złe i dobre strony życia. P rzy czym 
zło jest na wierzchu, a dobra niestety trzeba s ię doszu
kiwać. Ale ono istnieje. 

Oskar to pewien stereotyp. Hołduje prawom życia które 
już stworzono. Jest człowiekiem bardzo pobożnym.' Sągzę, 
że określa to całą jego osobowość. Uważa, że zasad, które 
stworzy ł Bóg, człowiek nie ma prawa zmieniać. 
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'.ANDRZEJ JURCZY:RSKI 
- z Horvathem zawsże kojarzy mi się drzewo. Dlaczego? 

Nie jestem przesądny, ale odrobina metafizyki w życiu nie 
zaszkodzi. . . . 

Moje· pierwsze spotkanie z Horvathem to właściw:ie „Epo-
ka ryb", którą wszystkim. poleca~, 90 to wstrząsaJąca lek
tura. Nie wyobrażam sobie człowielfa, który po przeczy~a
niu pozostałby wobec niej obojętny. „Opowieści lasku wie
deńskiego" to nic innego jak przeniesienie problemów „Epo;. 
ki ryb" w inną formę - dramatu. . 
Postać Ericha którą odtwarzam, bardzo polubiłem. W 

gruncie rzeczy to bardzo wrażliwy, ciekawy życia młody 
człowiek. Niestety rzeczywistość odarła go z cech pozytyw
nych. Dal się porwać idei, której nie rozumiał od począt
ku do końca. To, że wydaje się odrażający, głupi jest oskar
żeniem tych którzy tę straszną „farsę" tworzyli. Staram 
się go broniĆ, ponieważ uważam, że tacy jak on byli ofia
rami ówczesnych stosunków międzyludzkich, mentalności 
tamtych ludzi. Tak... staram się go bronić. Nie systemu, 
koszmarnej ideologii lecz człowieka. Na ile mi się udało, 
ocenią widzowie. 

JAKUB CHRZANOWSKI 
Powiem krótko: wspaniała · sztuka, wspaniali ludzie, cie

kawa praca. Dla mnie - tancerza jest to nowe doświad
czenie. Dotychczas nie pracowałem „w dramacie". 

Taniec w „Opowieściach lasku wiedeńskiego" tak po
wierzchowny; pełen gry i zabawy stanowi ostrą kontrę do 
głębokiej prawdy o człowieku, jaką niesie sztuka. Bo we
dług mnie najważniejszym problemem, który_ stawia. Hor
vath - znakomity twórca - to niemożność wyjścia z ukła-
dów, konwencji w jakie człowieka „wstawiono". · 

JÓZEF SKRZEK 
- Nie jest to moja pierwsza muzyka dla teatru. Praco:.. 

wałem z Teatrem Wizji i Ruchu w Lublinie, skompono
wałem muzykę do „Kaliguli" w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie. Częstochowskie przedsięW-zięcie jest najwięk
sze z moich dotychczasowych - 95 minut muzyki (2 long
playe), nagranej w ciągu 5 dni. I mam nadzieję, że dobrze. 

Nie jest t o również moje pierwsze spotkanie z walcem • 
i S traussem. Grałem już kiedyś tę muzykę. Prezentowałem 
też najciekawsze nagrania walców przed moimi koncertami. 

A poza tym walce bardzo lubi moja· matka. 

WOJCIECH JANKOWIAK 

Ad. 1 
Nienawidzę być człowiekiem publicznym. Niechętnie się 
wypowiadam. 
Ad. 2 
O Horvacie myślę bardzo dobrze. 
Ad. 3 
Pracy podjąłem się, ponieważ rdza zżarła mćj samochód. 
Stąd tyle metalu w scenografii. 

H ENRYK ADAMEK 

- Czytając „Opowieści lasku wiedeńskiego" zawsze ude
rzało mnie motto tej szutki. „Nic tak nie daje poczucia nie
skończoności, jak głupota". 
I jak dotąd - w mojej reżyserskiej robocie nad nią 
d7h.\·nie ~--ę ono jakoś sp awdza. 

Redakcja prog: „1u : 

Opt acowame g1 afic1 ie 

Grafika przed t1wi .ma 
W pr ogramie 

Zdjęci..1 reprodukowali 

Anna Pozna:1ska 

Marian Paz.ek 

Rysza rd Osadczy 

Wojciech Prażmowsk i , 
Aleksander Zakowicz 

W prog-a mie w:·';;ocz:v~tano fragmenty recenzji zawarte w 
ksirżcc ..( r! ' 11 on Po1·v8' h Leben un d Werk in Dok11 -
ment<'n und Bzldern", tł umaczone przez Barbarę Swinarską. 

Przed:;pnedaż w k a5·e P~ń< ,··c „ej F ilh armo'1.i i. u l. Br<::ci Konkie
ló w 16, c7ynnej: od godziny 13 do 19. W w olne sob oty i nied ziele 
na t1zy gcdziny prt.Ld spekla kl e m. 

Zamówienia n a b ilety zb ioro w e przyj mu i e B iuro Ob,ług i Wid7ó-,• 
Teatru mi szczące sie W' Państwowej Filha rmonii . u l. B raci Kcn
kielów i6, tele fon 442-30. wewnętrzny 6. w g od zinac h o C:· B d o 15 
cod ziennie. z wyj ą tkiem nied ziel i świ ąt . 







Nota biograficzna 

RYSZARD OSADCZY - studia na Wydziale Gra
fiki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Twór
czość w dziedzinie grafiki, grafiki użytkowej, ma
larstwa i małych form rzeźbiarskich. 
Wystawy indywidualne m.in. : w Katowicach, Sos
nowcu, Dąbrowie Górniczej, Bielsku, w Czechosło
wacji-Praga, we Francji-Paryż, w RFN-Mun
ster, Osnabruck, Varrelbusch, Simgen, Kuba-Ha
wana, NRD-Ha.He. 
Udział w wystawach okręgowych i ogólnopolskich 
m.in.: Warszawa, Sopot, Kraków, Poznań, Opole, 
Lublin, Gdańsk, Łódź. 

Udział w wystawach sztuki polskiej za granicą 
i w wystawach międzynarodowych: Czechosłowacja 
-Ostrawa, Praga, Bratysława, NRD - Drezno, 
Berlin, Halle. Jugosławia - Ljubliana, Międzynaro
dowe Biennale Grafiki, Skopje. Wielka Brytania -
Edynburg, Międzynarodowa Wystawa Grafiki. Mię
dzynarodowa Wystawa Pokój, Człowieczeństwo, 
Przyjaźń Między Narodami. Jugosławia - Slowenii. 
Gradec. Triennale Grafiki Barwnej, Szwajcaria -
Grench en - Slowenii Gradec. Triennale Grafiki 
Barw?ej, Szwajcaria - Grenchen. Międzynarodo
we Biennale Grafiki, Wielka Brytania - Bratford. 
I, II, III, VI Międzynarodowe Biennale Grafiki Kra
kó':"'· Wys~awa_ Współczesnej Grafiki Polskiej', Au
s~na - Wieden (Europahaus). Japonia Tokio. Szwe
CJa - Halm~tat, Malmo. Francja - Paryż, Besan
con, Australia - Melbeurne, Sydney, Newcastle. 
Kanad~ - Montreal. Międzynarodowa Wystawa, 
„Latame - . marze?iem'', RFN - Recklinghausen. 
Wystawy dm Polskich, RFN - Kolonia , Diisseldorf. 
Międzynarodowa Wystawa „Sport w Sztukach Pię
knyc~" , Hisz.p~nia -. Madryt, Barcelona. Wystawa 
Sztuki Polskie], Belgia - Bruksela, Dania - Ko
p~nhaga, Wystawa Grafiki Polskiej, ZSRR - Le
mngra~ (Ermitaż) , Moskwa, Luksemburg. Bułgaria 

Sofia, Austria - Wiedeń, Francja - Clermont 
Ferrand. Laureat wielu nagród i wyróżnień w kon
ku~sac.h i. na wystawach okręgowych, ogólnopol
skich i międzynarodowych. 
Nagr?~a Specjalna na Międzynarodowym Biennale 
Grafiki w Krakowie 1966. 
Wojewódzka Nagroda Artystyczna Katowice 1965, 
1970. ' 

Zasłużony Działacz Kultury, Warszawa 1970. 
Zło~y Medal .zespołowy na Międzynarodowym Sa
lome, Franc]a - Paryż Javisy, 1971. 
Złoty Krzyż Zasługi, Warszawa 1980. 
Aktualnie jest Kierownikiem Zakładu Wychowania 
Plastycznego w Częstochowie . 
Prace w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowe War
szawa, Kraków, Poznań. 

W mu~each w Bydgoszczy, Szczecinie, Chorzowie, 
Bytomm, Łodzi, Zielonej Górze, Słupsku . 
W.. muzeac.h i .~aleriach w Czechosłowacji, Jugosła
wu, Szwa1c~ru, ZSRR, Francji, Danii, Szwecji, 
RFN'. Austru, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kuby oraz 
w zb10rach prywatnych w kraju i za granicą. 

RYSZARD OSADCZY 

CzęstnC' how a 
ul. Worcella 42 m. 4 

RYSZARD OSADCZY 

artysta grafik 

Różnorodność i kontynuacja są wyróżniającymi 
się cechami graficznej twórczości Ryszarda Osad
czego. Z jednej strony zawiera ona szereg figural
nych przedstawień m.in. z dziedziny sportu lub na 
cześć Kopernika; z drugiej strony przeważają 
motywy pejzażowe, przy czym szczególne miejsce 
zajmuje osobliwie potraktowany górnośląski pej
zaż przemysłowy. Również tutaj występują na 
przemian kompozycje o dużych motywach i stylis
tycznie prostej budowie oraz prace o zupełnie 
swoistych drobnokomórkowych motywach. Ta ostat
nia w miarę upływu czasu staje się coraz bardziej 
swoistą cechą prac Ryszarda Osadczego. 

Ten drobnokomórkowy motyw krajobrazowy 
posiada często wysoko położoną linię horyzontu 
w górnej ćwierci obrazu, pod którą rozpościera się 
wielka płaszczyzna pokryta drobnymi elementami 
rysunkowymi, które tylko z trudem poddają się 
dokładnemu i intensywnemu oglądowi. Ponad ho
ryzontem zostają przedstawione często sylwetkowe, 
a w niektórych obrazach linearnie uschematyzo
wane urządzenia przemysłowe, o których zoriento
wani twierdzą, że ściśle odpowiadają konkretnym 
górnośląskim zakładom przemysłowym. Zatem 
ścisłe powiązanie z rzeczywistością łączy się tu ze 
swobodą przedstawiania. 

Ale ani tutaj, ani w innych obrazach nie chodzi 
Osadczemu o wysuwający się na czoło realizm. 
Oczywiście - nie neguje on znaczenia i wagi u
rządzeń przemysłowych, nie tworzy teź z nich 
obrazu smutnego, ale rozwija z typowego słownika 
form własne swobodne kompozycje. 

W drobnokomórkowych obrazach dochodzi jesz
cze niezwykła barwność, która może podkreślać 
przemianę kompozycji w układ ornamentalny: zło
to i srebro jako tony barwne są przynajmniej 
w tym tematycznym związku niezwykłe. Dystan
sują one motyw wobec pierwszoplanowego opisu 
rzeczywistości. 

Niekiedy motyw utrzymany w zróżnicowanej 
gamie czarno-białej powiązany zostaje z niemal 
pop-artowską kolorystyką np. przemysł plus kwia
ty - dwie dziedziny, które nie wydają się paso
wać do siebie ani pod względem treści , ani formy. 
Fakt, że Osadczy stawia sobie takie zadanie, 
świadczy o odwadze jego grafiki. 

Człowiek występuje w pracach Osadczego w róż
nych związkach: jako naukowiec i sportowiec, jako 
cząstka świata pracy, a również jako prosta ab
strakcyjna figura , która musi się wtopić w inne 
abstrakcyjne kompozycje. Znaczy to, że Osadcze
mu nie jest obce klasyczne, humanistyczne przed
stawianie, że jego dzieła mimo formalnej niezależ
ności nie da się wyłączyć w tradycji europejskiej 
sztuki. 

Z tą ambiwalencją - z jednej strony swoiste 
stylistyczne właściwości, z drugiej ścisłe powiąza
nie z tradycją - twórczość Osadczego jest również 
charakterystyczna dla polskiej grafiki naszych 
czasów. 

Jiirgen Weichardt 
(Z katalogu indywidualnej wystawy grafiki RFN 
- Galerie L.K. V ARRELB USCH) 
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