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KALENDARIUM ODONA VON HORVATA 

1901 - urodził się we Fiume (Rijeka) w rodzinie dyplomaty 
węgierskiego, pochodzącego ze Słowenii. Matka wywo
dziła się z rodziny węgiersko-niemieckiej. Ze względu 
na pracę ojca rodzina przenosi się z kraju do kraju. 

„W latach szkolnych cztery razy zmieniałem język nau
czania i do każdej niemal klasy chodziłem w innym 
mieście. W rezultacie żadnego języka nie opanowałem 
całkowicie. ·Pierwsze zdanie po niemiecku napisałem ma
jąc lat czternaście". 

1919 - gimnazjum Ojców Sa~watorianów w Wiedniu i egzamin 
dojrzałości . W czasie nauki mieszkał u brata matki, który 
stał się prototypem Rotmistrza w „Opowieściach Lasku 
Wiedeńskiego". Rodzina osiada w Murnau pod Mona
chium. Horvath zapisuje się na wydział filozoficzny uni
wersytetu w Monachium. 

1921 - publikuje krótkie opowiastki w piśmie Simplicissimus. 

1922 - przerywa studia. 
„Próbowałem pracować w jakimś mniej lub więcej miesz
czańskim zawodzie, ale nic z tego nie wychodziło. Praw
dopodobnie urodziłem się, żeby zostać pisarzem". 
Debiut sceniczny: libretto pantomimy „Księga tańców". 

1923 - kilkutygodniowy pobyt w Paryżu. Kończy pierwszą sztu
kę pt. Dózsa. 

1924 - przyjazd do Berlina, miasta literackich znakomitości 

(Bertold Brecht, Georg Kaiser, Carl Zuckmayer, Ernst Tol
ler, Johannes Becher i in.). W teatrach - sztuki Haupt
manna i Sudermanna. 

„Miasto jest niesłychanie atrakcyjne również dla dzien
nikarzy i pisarzy: Carl von Ossietzky przyjeżdża tu z Ham
burga, Erich Kastner z Saksonii, zadomowiony jest także 
Heinrich Mann. Alfred Doblin odkrywa, po wielu przy
miarkach, Berlin jako temat swego dzieła ; jest to nie 
tylko warsztat, który produkuje ludzi, ale zarazem og
romny, wypełniony gorączkowym ruchem, podniecający, 
pobudzający teren pracy twórczej". 

Odon von Horvcith 

SĄ :QWIE RZECZY, PRZECIW KTÓRYM PISZĘ. TO 

KŁAMSTWO I GŁUPOTA. I DWIE, W IMIENIU KTÓ
RYCH WYSTĘPUJĘ, TO ROZUM I ROZSĄDEK. 



1927 - Horvath pisze dużo i gorączkowo. 
Styka się z ludźmi skupionymi wokół Niemieckiej Ligi 
Praw Człowieka. Bierze udział w pracach grupy opra
cowującej dla Reichstagu dokument na temat nielegal
nej działalności oddziałów Schwarze Reichswehr (o tej 
sprawie pisał wcześniej Carl von Ossietzky). 
Premiera w Hamburgu „Kolei górskiej", sztuki napisa
nej w 1926 roku. Temat dramatu: kulisy budowy kolej
ki na Zugspitze, najwyższy szczyt w Alpach Bawarskich. 
Sukces sztuki ułatwia kontakty z wydawcami. 

1928 - Pisze sztukę „Sładek albo Czarna armia", której temat 
zawdzięcza współpracy z Ligą Praw Człowieka. 

1929 - pisze farsę „Wokół kongresu". Zaczyna się najpłodniej
SZ'f okres w twórczości pisarza. Wielki sukces „Kolejki 
górskiej" w berlińskiej Volksbuhne. Sztuka „Wokół kon

. gresu" nie znajduje uznania w oczach dyrektorów teat
rów, ale niektóre jej wątki i sceny autor przeniesie po
tem do „Opowieści Lasku Wiedeńskiego". 

1930 - pierwsza pow1esc: „Wieczny mieszczuch", dwie kolejne 
sztuki: „Włoska noc" i „Opowieści Lasku Wiedeńskiego" . 

1931 prapremiera „Włoskiej nocy", sztuki o umacnianiu hitle
rowców w Bawarii. Prapremiera „Opowieści" ... na scenie 
Reinhardtowskiego Deutsches Theater (2 listopada 1931). 
Recenzent wpływowego Berliner Tageblatt Alfred Kerr 
pisze o Horvatcie, że jest on „najpotężniejszą siłą wśród 
młodych". Pod koniec roku pisarz znajduje się u szczytu 
popularności. Otrzymuje wysoko cenioną nagrodę lite
racką im. Kleista z rekomendacji C. Zuckmayera. 

1932 - prapremiera w Lipsku sztuki „Kazimierz i Karolina". 
potem premiera w Berlinie. Na marginesie sztuki powsta
je tekst teoretyczny „Sposób użycia", w którym Horvath 
wyjaśnia zasady swojej dramaturgii. Premierę następ

nej sztuki „Wiara, nadzieja, miłość" dyrektor berlińskiej 

Volksbiihne musi wycofać z repertuaru pod naciskiem 
nazistów. Zostanie zagrana dopiero w 1936 roku, 
w Wiedniu. 

Autoportret 

WSZYSTKIE MOJE SZTUKI TO TRAGEDIE, KTÓRE 

STAJĄ SIĘ KOMICZNE PRZEZ TO, ŻE SĄ NIESAMO
WITE. 



1933 - Horvath wyjeżdża do Salzburga (w hitlerowskich Niem
czech jest osobą niepożądaną). Kończy komedię „Niezna
joma z Sekwany" i farsę „Tam i z powrotem" (premiera 
w grudniu 1934 w Zurychu). 

1934 - podróże: z Zurychu do Wiednia, z Wiednia do Buda
pesztu, potem - do Berlina. Horvath chce przyjrzeć się 
nazizmowi i napisać sztukę na ten temat. Pisze „Don 
Juan wraca z wojny", „Sąd ostateczny", „Ku niebu" -
sztuki, które stanowią zwrot ku zagadnieniom metafi
zycznym. 

1937 - na wsi pod Salzburgiem kończy dwie powieści: „Młodość 
bez Boga" i „Dziecko naszych czasów". 

1938 - zaczyna się prawdziwa emigracja. Wyjazd do Szwajcarii; 
na krótko - do Czechosłowacji, potem - do Amsterda
mu i Paryża. W Paryżu spiesząc na spotkanie z amery
kańskim producentem filmowym Robertem Siodmakiem, 
zginął tragicznie, przywalony konarem kasztana, pod 
który schronił się podczas gwałtownej burzy. 

1963 - zachodnia-berlińska Akademia Sztuki oddała do użytku 
archiwum Horvatha. 

1971 - polska prapremiera „Opowieści ... " w Teatrze Nowym w 
Łodzi (przekład Hubert Orłowski, reżyseria Jerzy Ze
galski). 

1973 - premiera w Teatrze Polskim w Poznaniu w reżyserii 

Andrzeja Witkowskiego. Wcześniej była tam grana „Nie
znajoma z Sekwany" w reżyserii Tadeusza Minca. 

1976 - Teatr Ateneum w Warszawie przedstawia spektakl „A 
miłość ni~~y się ~ie kończy" ... złożony z fragmentów 
„W!qskiej nocy" i „Kazi!'lierza i Karo4ny". 
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1979 premiera „Opowieści ... " w Teatrze im. J. Słowackiego 

w Krakowie (przekład Barbara Swinarska, reżyseria Wło

dzimierz Nurkowski). 

1981 - premiera w Teatrze im. C. Norwida w Jeleniej Górze 

(reżyseria W. Nurkowski). 

1982 - premiera w Teatrze Dramatycznym im. A. Mickiewicza 

w Częstochowie (reżyseria Henryk Adamek). 

NIC TAK NIE DAJE POCZUCIA NIESKOŃCZONOŚCI 

JAK GŁUPOTA. 

JEŚLI SIĘ WIE, CO SIĘ CHCE POWIEDZIEĆ, TO NAWET 

NAJHAŁAŚLIWSZY ŚWIAT ZEWNĘTRZNY STAJE SIĘ 

TYLKO POTWIERDZENIEM WŁASNEJ WIEDZY; IN

NYMI SŁOWY: LUDZIE NASZEGO POKROJU MUSZĄ 

W CORAZ "WIĘKSZYM STOPNIU STAWAĆ SIĘ EGO

CENTRYKAMI, BY W CORAZ MNIEJSZYM STOPNIU 

BYĆ EGOISTAMI. 



Na bulwarze Bonne Nouvelle 

rys. Karl Hubbuch 

GŁOSY PRASY 

[ ... ] jeszcze nigdy żadnemu autorowi nie udało się napisać tak 
głębokiej sceny jak ten wariant faustowskiej Małgorzaty: biedna 
wiedeńska dziewczyna idzie do spowiedzi i nie chce żałować, że 
ma nieślubne dziecko, bo to dziecko jest jej całym szczęściem [„ .] 
Niektórzy z widzów syczeli z niezadowolenia z powodu demaska
torskich ostrości Horvatha, ale byli to na pewno wnukowie lub 
synowie tych, którzy syczeli również na premierze Hauptmanna 
„Przed .wschodem słońca", a kiedyś dawno - na premierze 
„Zbójców". 

Julius Bab, Berliner Volkszeitung XI. 1931 

Młody a~tor Odon von Horvath niedawno 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 serce tej 
części publiczności, która - syta - żąda łatwej zabawy w teatrze, 
życzy sobie grzecznych emocji, jest leniwie przywiązana do tzw. 
„sympatycznych" stereotypów·. -

Hans Siemsen, Welt am Montag, XI. 1931 

Poznajemy tu pożywkę, na której nazizm tak wspaniale siP, 
rozwinął ( ... ) Nietolerancja, bE zkrytyczriość wobec siebie samego, 
sadyzm, pycha małych, pospolitych człowieczków. Biada, jeśli te 
cechy znajdą sposobność rozwoj~. Niejeden dŻielny rzeźnik Oskar 
stał się mordercą z SS w obozach koncentracyjnych. 

A.A.H, Die Tat, 3. V. 1964 
. ' 

Gdyby ograniczyć wymowę tej sztuki do realiów lokalnych, 
wyrządziłoby się krzywdę autorowi. Sztuka Horvatha ukazująca 
niemiłe prawdy sięga daleko poza granice Austrii - jest to hi
storia naturalna drobnomieszczaństwa jako takiego. I nie sp~~.e.cz

na sytuacja jest tym, co twdrzy drobnomieszczanina, tylko jego 



umysłowe ograniczenie w polityczno-moralno-społecznych poglą
dach. Wiele w tej sztuce śmiechu, zarówno na scenie jak i na wi
downi, i równocześnie zimne ciarki chodzą po kręgosłupie. 

Giinther Grack, Tagesspiegel, 23. IV. 1964 

rys. Georg Grosz 

Autor portretuje absolutnie wiernie prazwierzęcą mentalność 
austriackiego mieszczucha, który w duszy swojej siedzi ciepło 

i miękko jak we własnych ekskrementach, a podłość swoją prze
biera w tzw. „przyzwoitość". 

Edmund Kauer, Volksstimme, 28. IV. 1968 

Austriacki patriota drzemiący w każdym z nas po zobaczeniu 
„Opowieści Lasku Wiedeńskiego" na pewno stwierdzi, że po ta
kiej sztuce już nas nic nie zdziwi w teatrze. Trującym oddechem 
zieje pomiot potwora z podwiedeńskiego lasku, babusia zabija 
wnuczusia, smarkacze są utrzymankami przejrzałej trafikantki („.) 
niebieskim Dunajem płynie jad i żółć. Fałsz i nikczemność są 

bezgraniczne, a płytka frazeologia działa w uproszczonym sposo
bie myślenia - np. kiedy ktoś mówi o tradycji - ma na myśli 
kaszankę. 

Fritz Walden, Arbeilerzeitung, 28. IV. 1968 

( ... ) Po prostu wspaniałe! Materiał dla Franciszka Lehara. Tylko 
że Horvath dostarczyłby swojemu rodakowi anty-libretto. To się 
nie nadaje do śpiewania, to nie wzrusza, tylko powoduje gorzką 
refleksję. Pokazuje sposób bycia, który nas Niemców zaprowadził 
nieskończenie daleko, a autora - na emigrację. 

Paul Hiibner, Rheinische Post, .13. I. 1971 

Po słowach konferansjera (w Maximie): teraz już koniec ofi
cjalnego programu, odezwał się z widowni gość: „Dzięki Bogu!" 
Oczywiście - hymn narodowy jako ilustracja muzyczna do rewii 
nagości nie każdemu może przypaść do gustu, nawet w sytuacji, 
gdy Deutschlandlied w międzyczasie musiała znosić, a nawet glo
ryfikować, sprawy o wiele, wiele gorsze. 

Wilhelm Unger, Kolner Stadtanzeiger, 14. I. 1971 

tlum. B. Swinarska 



rys. George Grosz 

Elias Canetti 

BERLIN 1928 

Zaprowadzono mnie w południe do Schlichtera, restauracji, w 
której spotykał się intelektualny Berlin. Przychodziło tam szcze
gólnie wielu aktorów, pokazywano mi tego i owego, rozpozna
wało się ich natychmiast, dzięki magazynom ilustrowanym stali 
się cząstką życia publicznego. Trzeba jednak przyznać, że ich wy
gląd, sposoby powitań, zamawiania potraw, pochłaniania ich i pła
cenia nie dostarczyły zbyt wielu wrażeń. Był to brawny obraz, 
ale nie tak jak scena. [ ... ] 

Dlaczego tak wiele oczekiwałem od Grosza? Co dla mnie zna
czył? Od czasów Frankfurtu, gdy w witrynie księgarni młodzie
żowej zobaczyłem jego książki, a więc od sześciu lat, podziwiałem 
te rysunki i nosiłem je w pamięci ; sześć młodych lat to długi 
okres. Rysunki zapadły we mnie od pierwszego wejrzenia. [ ... ] 

Wszystko w Berlinie było jednakowo bliskie, każdy rodzaj ak
tywności był dozwolony, nikomu nie odmawiano prawa do zwró
cenia na siebie uwagi , jeżeli tylko nie lękał się wysHku. Nie było 
to bowiem łatwe. Panowała tam wielka wrzawa, w każdej chwili 
pośrodku tego zgiEłku i tłoku człowiek zdawał sobie sprawę, iż są 
tu rzeczy godne zobaczenia i usłyszenia. Wszystko też było dozwo
lone, zakazy, których nigdzie, a już zwłaszcza w Niemczech, nie 
brakowało, tu usychały. Nawet jeżeli ktoś przybył z tak szacownej 
stolicy jak Wiedeń, tu czuł się jak prowincjusz i wytrzeszczał 
oczy, dopóki nie przyzwyczaiły się być otwarte. W tej atmosferze 
było coś ostrego, żrącego, coś, co człowieka pobudzało i ożywiało. 
Próbowało się wszystkiego, nie cofało przed niczym. To okropne 
współistnienie i przemieszczanie, bijące z rysunków Grosza, nie 
było wcale prz 2sadzone, lecz naturalne, jakaś nowa natura, która 
stawała się niezbędna, do której się człowiek przyzwyczajał. Każda 
próba odcięcia się od tego miała w sobie coś perwersyjnego i była 
jedyną rzeczą, którą odczuwało się jeszcze jako perwesję, a jeśli 

się na krótko powiodło, to wkrótce już człowieka znowu świerzbi
ło, żeby z powrotem rzucić się w ten wir. Wszystko tu przenikało 



się nawzajem, intymność nie istniała, a jeżeli nawet gdzieś się 

pojawiła to była nieszczera i obliczona na prześcignięcie czyjejś 
innej intymności, a rue na siebie samą. 

Zwierzęcość i intelekt, obnażone i spotęgowane do maksimum, 
prześcigały się nawzajem, jakby na zasadzie prądu zmiennego. · 
Kto rozbudził w sobie własną zwierzęcość, zanim tu jeszcze przy
był, musiał ją teraz pobudzać do najwyższych lotów, aby bronić 
się przed zwierzęcością innych, a j eśli okazał się zbyt słaby, szyb
ko się zużywał . Kto jednak kierował się intelektem i w nikłym 
jeszcze stopniu poddawał się swojej zwierzęcej naturze, ten mu
siał ulec bogactwu tego, co oferowano jego umysłowi. W całej 

swej wielostronności i sprzeczności, w całej bezwzględności ude
rzało to w człowieka, nie zostawiając mu czasu na zrozumienie, 
otrzymywał tylko ciosy, i jeszcze nie przebolał tych z poprzednie
go dnia, a już spadały nań n'.Jwe. Chodził po Berlinie jak zbity 
kawałek mięsa i, nie czując się wciąż jeszcze dostatecznie skru
szony, czekał na nowe razy. 

Jednak tym, co wywarło na mnie największe wrażenie i de
cydowało o całym moim późniejszym życiu aż po dzień dzisiejszy, 
była niemożność pogodzenia tego wszystkiego, co na mnie na
pierało . [ ... ] 

Elias Canetti, Pochodnia w uchu, 
Część IV. Czytelnik 1988 
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