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Artur Schnitzler żył bez mała lat siedemdzie iąt. 
Urodził się 15 marca 1862 w Wiedniu, zmarł tamże 
21 października 1931 roku. Był pisarzem na wskroś 
wiedeń kim, rzadko opuszczał swoje miasto i z je
go życia czerpał tematy do swoich powieści, nowel 
i utworów teatralnych. Ojciec Schnitzlera był wy
bitnym laryngologiem, dyrektorem Polikliniki Wie
deńskiej, syn poszedł także w jego ślady, studiował 
medycynę i przez lat kilkanaście praktykował jako 
lekarz-psychiatra, nim po · więcił się całkowicie twór
czości literackiej. W roku 1882 zaczął służbę woj
skową, którą ukończył awansem na stopień oficer
ski. Ożeniony z Olgą Gussmann miał Schnitzler dwo
je dzieci: syna Heinricha, znanego reżysera teatral
nego, żyjącego do dziś, i córkę, Lili', która jako 
osiemnastoletnia dziewczyna wyszła za mąż, wbrew 
woli ojca, za oficera włoskiego, Arnoldo Capełlinie
go, małżeństwo okazało się nieudane i w rok póź
niej (1928) popełniła samobójstwo w Wenecji. Był to 
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cios dla Schnitzlera, który po tej tragedii napisał 
w dzienniku: „Owego dnia lipcowego moje życie do
biegło kresu. Inni o tym nie wiedzą - i ja sam 
chwilami także o tym nie wiem". 

Pisać zaczął Schnitzler wcze· nie jako niespełna 
osiemna ioletni młodzieniec, oczyw1sc1e najpierw 
wier ze i tzw. poezję prozą, ale pokusił się równie7. 
o napisanie szkicu „O patriotyzmie", który opubli
kował w jednym z czasopism monachijskich. Około 
roku 1890 zbliża się do literackiej grupy „Miody 
Wiedeń" (Jung-Wien), w której główne skrzypce 
grał Hermann Bahr (autor m. innymi wystawio
nej po o tatniej wojnie w Polsce, najpierw w prze
myskim „Fredreum", a następnie w łódzkim Tea
trze im. Jaracza sztuki „Koncert"). a należeli do niej 
tak wybitni pisarze jak Hugo von Hoffmann thai, 
Peter Altenberg i inni. Pisze dużo, głównie jedno
aktówki na scenę, ale także krótsze i dłuższe rzeczy 
beletrystyczne. Ogółem napisał Schnib:łer około 100 
pozycji, lecz niech nas ta ilo · ć nie zwodzi, gdyż 
większość stanowią opowiadania, małe formy sce
niczne, impresje i szkice, które, wydane jako dzie
ła zebrane pisarza, obejmują jedenaście tomów. 

Lata sławy i popularności Schnitzlera przypadają 
na okres przed pierwszą wojną 'wiatową. Jego sztu
ki grane były na wielu scenach krajów niemiecki'ego 
obszaru językowego, a także za granicą (Polski nie 
wyłączając), jego nowele tłumaczono na wiele języ
ków obcych. Cieszył się on wielką popularnością 
i uważany był (i jest) za najbardziej charaktery
stycznego przedstawiciela austńackiego modernizmu. 
Nie obyło się też bez skandali. Sztuki „Liebelei" 
(Miłostki) i „Reigen" (Korowód) wywołały gwałtow
ny sprzedw opinii mieszczańskiej, a planowana na 
10 lutego 1912 roku prapremiera utworu „Profesor 
Bernhardi" nie uzyskała zezwolenia cenzury. Schnit
zler, poruszając w swoich utworach otwarcie spra
wy pici i życia erotycznego, przełamywał ustalone 
konwencje sztuki i burzył bariery obyczajów miesz
czańskich, dodajmy: obyczajów pełnych fałszu i za
kłamania. Gdy w roku 1901 ukazało się opowiada
nie Schnitzlera „Leutnant Gustl" sfery wojskowe, 
dotknięte obrazą honoru oficerskiego, spowodowały 
dochodzenie sądowe, w wyniku którego odebrano pi
sarzowi stopień porucznika. Jeśli powiedziałem, że 
apogeum populamości Schnitzlera przypada na Iata 
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przed pierwszą wojną, nie oznacza to, że po wojnie 
poszedł w zapomnienie. Był dalej wystawiany na 
scenie, jego opowiadania i powieści ogłaszano i wzna
wiano, ale nie budził już takiego zainteresowania 
i rezonansu publicznego jak dawniej. Artur Schnit
zler nie był pisarzem podejmującym ostre proble
my socjalne, czy zgoła polityczne. Głównie i przede 
wszystkim zajmowały go zagadnienia psychologicz
ne. Nic dziwnego: jako psychiatra z wykształcenia 
badał i obserwował psychologiczną sferę życia czło
wieka, .która wydawała mu się najważniejsza, bo 
skrywaJąca pod powierzchnią codzienności i konwe
nansu towarzyskiego istotne motory ludzkiego dzia
łania. Tym też należy tłumaczyć przyjazne stosunki 
Schnitzlera z twórcą psychoanalizy - Zygmuntem 
Freudem, który cenił pisarza wysoko i dowody swe
go uznania okazywał mu zarówno w prywatnej ko
respondencji, jak i w oficjalnych enuncjacjach pra
sowych. Równie wysoko oceniał twórczość Schnit
zlera Tomasz Mann, który dwukrotnie (w 1912 i 1922) 
na pięćdziesiąte i ześćdziesiąte urodziny pi arza, wy
stąpił z boldem dla niego na lamach czasopisma Der 
M k , " er ur' i „Neue Rundscbau". ( ... ) 

Bohaterowie dramatów Scbnitzlera bardziej niż do 
życia przywiązani są do pewnych iluzji o nim, bar
dziej niż prawdę cenią sobie marzenie. Najważniej
szą rolę w ich życiu gra miłość, k tóra nierzadko jest 
tylko przelotną miłostką, złudzeniem, pryskającym 

. w twardym zderzeniu z rzeczywistością. 

J f ?ttah:; autrdo ~ j 

I . .OclrotonntrRfl. ~H1= 1 

I 
ftt11 uom· met~t1 cu ~'b.:n in 1 
Der ~to oill \ ltbtnb, fe•trf ,, c I 

i lrnnt1 e11, LD.·11 .i.: rn tner tcr. 1? tn 
: \& 1r u1rn, bclrtt~ ul.• ,,!l1H11.ojr , 
· bltica t\:t t.. t>in :u.1g i ret - i 
, brftf a: ł a fratl ., atl• \rbr !lC· . 
I 1ct1 trłtr ~am1l 1 r unb mo lltt I 
I Clllr• tr• 1 t~ t1tn , IJtl!rn, Hll)!C 11 

'!'.'.anur• ftr ir; h'~ ~.'i . 1~rw ~tbrun 
u 1 1> lttnr ~' arnf llllc 1ci 11. l 
t)tlef r 111 t 'bil () nnlH • V 1 r •-
b o !I n u I l I I -ł .·. f)J" '" bat 
\b f „~1r. b. ~1. 'ia um1 1SH'ł 

1

1 

1u1 bc11ctł lrt. .i .•!11>:1 . 

PRZED PC!JS~IEm 
DOOOŻKEł 

Tadeusz N yczek 

Korowód w najpowszechniejszym rozumieniu ozna
cza taneczny kr:ig ludzi trzymających się wzajem 
za ręce. Jest to struktura zwarta i pro ta, bez końca 
i bez początku. Korowód nawet w którymś miejscu 
przerwany dąży do zamknięcia się w obwód, jego 
elementy poszczególne poddane są żelaznemu prawu 
całości. 

Sztuka Schnitzlera powstała niemal dokładnie na 
tyku ubiegłego i obecnego stulecia, ale strukturą 
swoją należy ściśle do wieku dwudziestego. Jej swo
isty „konceptualizm" zawiera się w symetrycznej 
konstrukcji podporządkowującej sobie wszystkie po
zostałe elementy tak myśli, jak formy. Jest przy tym 
idealnie antagonistyczna wobec greckich choćby kon
wencji: dokładnie zaprzecza jedności czasu i miejsca. 

Korowód istnieje w ciągłym ruchu płynnym, wi
ruje, pokonując czas i przestrzeń niczym perpetuum 
mobile. ~ czasie i miejscu powstania sztuki, wyłą
czając wiadomości bio-bibliograficzne, ' wiadczą tył-

nouueJ
btłt· 

Jnniila~t 
')GUhdt ! 

A11e11>a11111 al~ ::~eckrnil :.;, i .>te:; :\li5oe!~!ii~!l I 

Besonde!19e EintUh rnn gsprcise 
lu ;s lhrn Auslułl1u11i;~u 



ko· r ekwizyty: wiadomo, że jest to Wiedeń fin-de
siecle'u. I tylko tyle. Nic poza tym nie ma znacze
nia. Także i to, że jest to Wiedeń i fin-de-siecle. 
Myślę, że można tę sztukę grać w ogóle poza czasem 
i przestrzenią, albo adaptować do okoliczności, w 
których jest wystawiana. Je t w nią bowiem wpi
sana ahistoryczność - czy tego autor chciał czy nie 
chciał. Szczerze mówiąc, nawet gdyby mu za.leżało 
na zanotowaniu stanu świadomości czy podświado
mości społeczeństwa Austro-Węgier z końca XIX 
wieku, ą to dzi · wiadomości bez większego znacze
nia. Nawet przeciwnie, pracowite ich uwzględnia
nie osłabiać będzie wrażenie płynące z nowoczesności 
dramatu, którego autorem mógłby być jakikolwiek 
współczesny dramaturg, nie koniecznie zaraz austria
cki. 

Schnitzlerowski korowód polega na tym, że każda 
z postaci utworu powiązana je t tym samym inte
resem z osobami znajdującymi się zarówno po „pra
wej", jak po „lewej" ręce. Przy czym, co wynika 
z tej zasady, nie istnieją żadne bezpośrednie połą
czenia między tymi osobami, z wyjątkiem samego 
interesu, który naturalnym biegiem rzeczy jest 
wspólny dla wszystkich po taci korowodu. Owym 
interesem jest kontakt erotyczny, za czym, jak z te
go wynika, korowód składa ię naprzemiennie z ko
biet i mężczyzn; innego rodzaju związki póki co tu 
nie występują. 

Schnitzler zabawił się ponadto w grę wyższego 
jakby rzędu. Wprowadził mianowicie w kolistą, więc 
w jakimś sensie „demokratyczną" strukturę wza
jemnych powiązań - „niedemokratyczne" zaplecze 
w postaci klasowych różnic dzieł~cycb bohaterów. 
Dla dopełnienia obrazu harmoni'jnej kon trukcji, każ
da z kolejno wstępujących na scenę postaci znajduje 
się na nieco wyższym stopniu społecznej i pochodze
niowej hierarchii. Przy czym, co narzuca się jako 
konsekwencja przyjętej budowy dramatu, spełnia się 
rzeczywiście, kolo zamyka się w łóżku go zczącym 
Dziwkę (dno) i Hrabiego (góra hierarchii). 

Obie sttruktury, „demokratyczna" i „niedemokra
tyczna", muszą wszak - aby zgodnie egzy tować -
znaleźć wspólny modus vivendi. Je t nim, jak się 
rzekło, za ada związku erotycznego. A oto pierwszy 
wniosek, jaki da ię wyprowadzić z opowieści Schnit
zlera: że mianowicie żywioł erotyzmu podporządko-

wuje sobie nienaruszalne, zdawałoby się, umowy 
społeczne. ł..ącząc Pokojówkę z Paniczem, Aktorkę 
z Hrabią, a wreszcie Hrabiego z Dziwką (nie wy
mieniam w zy tkich powiązań) likwiduje, właśnie 
jak to w korowodzie bywa, bariery innego typu ruz 
te, które wynikają z bezpośredniego trzymania się 
za ręce (czy, powiedzmy, za co innego). 

Trudno dziś orzec, i nie jest to chyba najważ
niejsze, co „autor chciał przez to powiedzieć". Naj
łatwiej byłoby przywołać szkolną niemal formułkę, 
iż zależało mu na demaskacji obyczajów. Czyli na 
udowodnieniu, że „pod płaszczykiem" klasowych 
i społecznych konwencji', rzekomo tak trwałych i sta
łych, odbywa się zrównujące porozumienie. Że za
tem nastąpiło typowe dla dekadencji obumieranie że
laznych do niedawna form, trzymających się jeszcze 
mocą inercji bądź lęku o utratę korzyści płynących 
z ich przestrzegania (przez niektórych) - i że odtąd 
życiem ludzkim rządzi bezład, przypadek, biologia 
wreszcie. Biologia, która zawsze dochodzi do głosu 
wówczas, gdy ulegają kru zeniu więzy kulturowe, 
społeczne, obyczajowe. 
Myślę jednak, że nie są to najistotniejsze wnioski, 

jakie można czy należałoby wyciągnąć z „Korowo
du". Twierdzenie na przykład, że sztuka Schnitzlera 
jest aktualna, albowiem 1 dziś dałoby się zebrać nie
zły worek dowodów na dekadencję obyczajów, na
leży do wnio ków ewidentnych i nie wymagających 
dodatkowych wyjaśnień. Każdy, kto się zetknął -
czy to bezpośrednio, czy ze słyszenia jedynie -

r.iiiiiiiiiiiiil Ross haa r fi.i r 
Matratzen 

hygfenilCh, bei strengem, jahrelangem Gehrauche 
'tets aAgenehm weich. 31eilige, grosse Mairarien. 
J3 cm breit, 200 cm lang K 18.-, 23.-. 30 -
40. - , hochfeine K 54. - !Ur Pens1onate uriJ 

Brautausstattungen. 

O. Schnurmacher, T•u• 190, Blhmen. 
Yersand gegen Nachnahme franko! Matratzendrelle and 

Prefsblatt kosteafrel. 



z którąkolwiek z dwudziestowiecznych rewolucyj 
obyczajowych, od dadaistów począwszy, na hippie
sach i punkach skończywszy, łacno odkryje, choćby 
po powtarzalności zjawiska, że spazmatyczność tych 
nawrotów choroby na uwiąd konwencji należy do 
najbardziej trwałych objawów egzy tencji społe
czeństw. 

Istotniejszym wnioskiem byłby ten, że natura, czy 
chcemy tego czy nie chcemy, zawsze wydobędzie 
nas z okowów umów spolecznych, by dołączyć znę
kaną sobą ludzkość do wielkiej rodziny bożych żyją
tek. Płeć, jako jeden z najsilniejszych bodźców, jest 
wdzięcznym tematem, przynajmniej dla dramaturga 
zamierzającego dowieść słuszności tego stanowiska. 
Ludzie parzą się ze sobą niezależnie od różnic sta
nowych, za obu kieszeni i ciężaru przenoszonych na 
grzbiecie lat. Wspomniany już przyklad finalnego 
spotkania Dziwki 1 Hrabiego jest może banalny i na
zbyt oczywisty, ale jak każdy banał ma swoje głęb
sze uzasadnienie w strukturze bytu. 

Problem w tym, czy mamy poprzestać na animal
nym łączeniu organów rozrodczych, czy też w mi
łosnym pokładaniu tkwi coś więcej, co przenosi na · 
w wyższy świat kultury. Tym czymś, jak powiadają 
uczeni, jest milość. 

E=olHtln. 
I !tittr h1"an1>•9fl am e;a !91tb•r-

fcf11'11 uM 6 Obr. ~n 

' ·Burgtheater Sylvcstera~end. 
!B!trltllMl!r~adtłl 'Il m1rnb~r <.:111 .• 
:·nriu 'tln;orcnd Crtm.11a,..!Jllitr: o 
~iur!lt gefunlltn \! 1r~ufł UrbWj•1'• 1 
:l'ir':I um ~n~ti~ ; q-brtr:1. l!:iL1 
„„yl vcaterz1•ur.cr• an llall 
'tlnf.· ·llur. b. f!laueł . 7. 'J 

----· - -
Gotthard I~~~ 

IHiflfn'AdlUfc 11d t\.lte~. 
1 ~<!lrrłbc Plltl łt\qtaVblert, t:lO 7 U 
b:il ; mtr tG!>tn Jr9łr s.tge u . i 
Jhuaaur n1 l>tit. 

I 

., 
'J 

Otóż w sztuce Schn.ltzlera o milości bez przerwy 
się mówi, ale tylko mówi. Jeśli zaś czyni - to je
dynie miłość fizyczną. Z wielkiego, niezwyklego, bos
kiego zjawiska miłości, co silniejsza jest, jak mówi' 
Biblia, niźli śmierć, pozostają puste słowa oraz ru
chy fr akcyjne. Cała wspaniała kultura rozmów mi
łosnych, gry miłosnej, drżenia słów w takt drżenia 
uczuć, sprowadzona jest tu do zabiegów ściśle tech
nicznych, mających przełamać w partnerze resztki 
oporów duchowo-moralno-obyczajowych. (W tym 
„Korowód" jakże przypomina sławne „Niebezpieczne 
związki" Laclosa). Słowa muszą zagadać to, że mó
wiący nie mają sobie i innym nic do powiedzenia, 
a tylko wypełniają rytuał konwersacyjny przed 
pójściem do łóżka. Nikt nikogo naprawdę nie kocha; 
korowód (społeczeństwo) sklada się z jednostek po
wiązanych słabnącą umową zbiorową i najwyżej po
pędem. 

Wesołą tę sztukę można rzecz jasna oglądać li tyl
ko pod kątem przyjemnych dla oka tudzież innych 
zmysłów czynności. Ale dla poszukiwaczy drugich 
den, dziur w całym czy też zwyczajnie głębszych 
znaczeń, może się okazać wcale bezlitosną analizą 
ludzkiego stada, któremu z wielu możliwych na
miętności pozostało czochranie się na kórkami. 

MŁODY, szykowny chłopiec, wra
cający na ur! p do Wiednia , po
szukuje milutkiej, młodziutkiej„ 
niewinnej i n ic szuk jącej zysku 
materia lnego istotki, z którą 
uczciwie mógłby spędzać po ki l
ka godzin dziennie, względnie 
która mogłaby towarzyszyć mu 
w kilkudniowej podróży po gó
rach styryjskich. 

WESOŁA KOTECZKA, luba i 
tłuściutka istotka, spragniona go
rącej miłości , szuka zacnego czło
wieka w celu miłego spędzenia 
gorących chwil lata. 
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1 listopada 1893 roku trzydzie toletni Artur Schnit
zler po raz pierwszy zmierzył się z wykwintną wie
deńską publicznością, kiedy to Deutsches Volksthea
ter wystawił jego „Marchen" (Bajka) - nie bez skre
śleń dokonanych przez czujny urząd cesarsko-kró
lew kiej cenzury. Mimo tych interwencji widzowie 
podcza pektaklu niespokojnie szurali butami' a w 
antraktach rozmawiali swobodnie o niczym udając, 
że do tego teatru, o jeszcze nie ugruntowanej reno
mie, zaglądnęli zupełnie przypadkowo. Niektórzy 
bardziej zdecydowanie szeptali o obrazie dobrych 
obyczajów, ale ich głosy ginęły w beztroskim gwarze 
skrywającym powszechne zażenowanie i bezradność. 
Trudno było bowiem natychmiast roz trzygnąć czy 
nieznany szerokiej publiczności autor „l\farchen" 
jest kimś w rodzaju lokalnego Ibsena i pisze ztuki 
na nową, rozgrzeszoną już modlę moderne czy też 
wykorzy tuje tolerancję publiki i pod pozorem mo
dnego stylu serwuje najzwyklejszą ob cenę i grafo-
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manię. A tego właśnie dnia Artur Schnitzler oznaj
mił swoją sztuką do tojnym matronom i zacnym mę
żom, którzy licznie przybyli na premierę, że kobieta 
ma prawo do wałsnego ciała i własnej, rozumianej 
na swój sposób miłości . Natomiast publiczność uzna
ła te wyznania za pochwałę wolnej miłości i' w kil
ka dni później autor dowiedział się, że „Marchen" 
nie przeżyje trzeciego spektaklu, gdyż dyrekcja 
Deutsches Volkstheater nie ma zamiaru ryzykować 
skandalu. Był to początek drogi jego dramatów po 
europejskich scenach. Drogi niełatwej, odmierzanej 
najczęściej właśnie kandalami i aferami. 

Kiedy na przełomie 1896 i 1897 roku Schnitzler 
pisał „Korowód", był już autorem glo'nych i en
tuzjastycznie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, przyj
mowanych „Liebelei" („Miłostki") (premierę w Burg
theater zaszczycił książę Karol wraz z małżonką). 
Był też adresatem zbiorowego protestu grupy wyż
szych oficerów armii, obrażonych za wizerunek wła
snych sfer ukazanych w ,.Leutnancie Gustlu". 
W chwili prapremiery „Korowodu" Weideń był już 
tylko stolicą Republiki, zaś autor - zaprawionym 
w boju weteranem zmagań z cenzurą, przyjacielem 
S. Zweiga, H. Manna, F. Werfla i niedo złym laure
atem nagrody Nobla. 

Zanim autorski egzemplarz „Korowodu" przeisto
czył się w reżyserską partyturę, przeleżał najpierw 
pięć lat w szufladzie i byłby moie nigdy nie dosięg
nął czytelników, gdyby nie finansowe kłopoty, które 
skłoniły autora do poszukiwania wydawcy. Schnit-

NIEWINNY listek kon iczyny, cno
tę swą , stałość i wierność, ofia
ruje młodym d morn . które n ie 
przekroczyły jeszcze 17 roku ży
cia. 

UROCZA BLONDYNKA i n -
miętna brunetka poszukują w ce
lach uczciwej zabawy i m ilej po
gawędki tęgiego i dzielnego czło
wieka. 

DWIE SLODKIE go łąbki, chcąc 
wy lecieć w lasy, poszukują opie
ki zdrowego i silnego gołębi.a. 



zler zapewne zdawał sobie sp~awę, że ratując. finan
sową wierzytelność skazuje si~ n a st:'tus pupila i;a: 
wiedzi. Jakiż bowiem teatr mogł sobie w wyobrazm 
ufundować sumienny i akuratny urzędnik przedzie
rający się podczas lektury przez nadd~ajskie za
ro 'la, nieopodal wiedeńskich mostów ? me~rzyzw~
ltej porze świtania, jakież to fantazJe mogJ ~obie 
ro1c pod łuchując u progu alkowy rozmowę między 
kapryśnicą w dezabilu i zykującym się do ataku 
ochotnikiem?„. Poza tym istniało uza adnione po
dejrzenie, iż tym razem krąg osób zgłaszających wo
lę retuszowania obyczajowych realiów „Korowodu" 
może być nieco większy, że nie będą to już fochy 
przewrażliwionej kadry oficer kiej lub jakiej' innej 
urażonej sfery, lecz że będzie to po prostu płyną.cy 
zarówno z pałaców, jak i czyn zówek pogrom skie
rowany na beztroskiego, niecnego pisarza. „Koro
wód" jest bowiem panoramą społecznych warstw; 
gdzie ulicznica gawędzi sobie z ~arone~ jak r?wna 
z równym, gdzie wszelkie podnaly mweczy Jedna 
r ta sama potrzeba, o której lubimy ąt_.yśleć, lecz nie 
umiemy mówić. Dlatego też wkrótc~ po ukazaniu 
się pierwszych egzemplarzy tej sztuki na rynku, 
SchnHzler zaczął panicznie przeglądać szpalty gaz~~· 
Pierwszy rzut 14-tu tys. egzemplarzy rozsze~I się 
błyskawicznie. Pod koniec roku nakład 0~1ągnął 
40 tysięcy. Niepokój autora ró I a pra a m1lcza!a. 
Spodziewana burza nie chciała nadciągnąć. Schmt
złer zaczął zwolna upodabniać się do obywatela 
z kafkowskiego świata: w spojrzeniach woicb zna-
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jomych starał się wyławiać ślady reakcji, w tłumie 
przysłuchiwał się przypadkowym ro7:°1ow~m, sz~a
jąc potwierdzeń rzekomego wzburzema, ktore powm
no przecież ogarnąć miasto. Tropił . al~zje, ze str;zę
pów wypowiedzi montował o karzema. W koncu 
udał się do wydawcy prowincjonalnej gazety, który 
zawsze nadsyłał mu wycinki prasowe dotyczące jego 
osoby, a który teraz, jakby uczestnicząc w tajemnej 
zmowie nie do tarczal żadnych wiadomości. Tam 
dopiero' Schnitzler przekonał się, iż jego sztuka nie 
wywołała zbiorowej reakcji, co w zestawieniu z ma
sowym nakładem było zjawiskiem nader dziwnym 
i umocniło autora w jego niepokojach. 

Nieco później zaczęły nadchodzić pierwsze wieści 
o nieautoryzowanych próbach przeniesienia na scenę 
fragmentów „Korowodu", al~ ich szczegóły były 
przygnębiające - pod naciskiem cenzury usuwa~o 
je natychmiast z repertuaru. Do roku 1920 Scbmt
zler załatwiał odmownie wszelkie prośby o zgodę 
na wystawienie „K rowodu". Nie dowierzał inten
cjom reżyserów, a sława skandalizująceg.~ aut~ra 
była czymś poniżej jego literackich. aspirac11. Dop~e
ro zainteresowanie sztuką Maxa Remhardta obudzilo 
w Schnitzlerze ponownie przekonanie, że jego utwór 
jest dziełkiem, które nie warto spis~ać na straty, 
pod warunkiem, że realizowane będzie w rygorach 
dobrego smaku. 

I tak, poprzez Hamburg i Berlin (gdzie publiczność 
entuzjastycznie oklaskiwała dyrektorkę teatru naka
zującą kontynuowanie spektaklu mimo sprzeciwu 

JESLJ DZIEWECZKA pokocha 
swojego władcę , to se rcem mu 
oddana, n ie pyta co zacz on je
den i kto go rodzi, tylko czy on 
je j w mi łości dogodzi. 

MŁODA, zgrabna i pulchna pa
n ienka poszukuje znajomości z 
człowiekiem sta rszym, dobrze sy
t uow nym. 

SLICZNOTKĘ, którą widziałem 
w te j powiewne j białe j sukni 
wczora j w ieczorem w tea trze, 
upraszam o podanie na tern miej
scu, gdzie wygodnie, przy jemnie 
i bezpiecznie moglibyśmy parę 
godzin spędzić. 



władz miejskich), „Korowód" znów z?alazl się na 
deskach scen europejskich. W Wiedniu rozpoczęto 
próby pod nieoficjalną reżyserską pieczą samego au
tora. Schnitzler instruował reżysera, !egulo:wał tem
po przedstawienia, a nawet sam wc1~łal s1~ w po
stacie, demonstrując aktorom jak nalezy grac. Moz°:a 
sobie wyobrazić napięcie jakie panowało podc~a~ pro
by generalnej, spowodowane nie tyle obecnosc1ą su
rowych urzędników cenzury (nie wno~zącrch zres~tą 
większych zastrzeżeń), ile famą nadc1ągaJ~cą ~ Lip
ska. Otóż goście Upskiej premiery zmusz~m byh pod
pisać deklarację dobrowolnego uczestmc~a:. Je~.e~ 
z paragrafów tej osobliwej umowy glostł, 1z mzeJ 
podpisany rezygnuje z wnoszenia ewentualnych 
sprzeciwów wobec treści sztuki. . . . 

Po wiedeńskiej premierze gazety zam1escily ~e
cenzje zgodne z polityczny~~ interesami. swo1~h 
sponsorów. Tak więc p~asa zblizona.~.o ~ęgow, kto
re w swojej retoryce me mogą obeJSC 1ę. b,~z slow~ 

naród" nie pozostawiła na „Korowodzie sucheJ 
" • . d t t nitki. Natomiast żurnaliści oddelegowani o ea ro 
przez mocodawców miłujących postętp oraz lud pra
cujący, prowokacyjnie utopili spektakl w s~ych 
komplementach. Rozpięto· ć opinii publiczne] była 
ogromna. Od odgłosów wyrażających autenty~ny 
zachwyt nad mistrzowskim dziełem, poprzez ~1ar
kowane wybrzydzania, aż po ataki ~ostrze~aJ.ących 
w spektaklu jedynie owoc duchowe] pustki 1 mo
ralnej zgnilizny. Było to jednak jesz~z~ c~~le wo1f1e 
starcie różnych gustów, przyzwyczaJen 1 1nteresow 

- Junyer Mann 
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przebiegające na papierze. Ale w Monacłńum spór 
trwał już na widowni, nad którą unosił się odór 
zgniłych jaj. Przedstawienia zawieszono. Wiedeń, 
którego teatralna publiczność na spektaklu „Koro
wodu" zachowywała ię w miarę spokojnie, tal się 
niebawem areną podobnych wydarzeń. Oto podczas 
kolejnego przedstawienia kilkudziesięciu młodych 
ludzi sforsowało foyer teatru wykrzykując obelgi pod 
adresem autora. Niektórzy z zatrzymanych zeznali, 
że sztuki co prawda nie widzieli ani nie czytali, na
tomiast są pilnymi czytelnikami teatralnych recen
zji... 
Rozpoczęły się operetkowe spory kompetencyjne 

urzędów. Chodziło o u talenie, która z instytucji jest 
władna w podjęciu decyzji o zakazie dał zych przed
stawień. Policja, burmistrz, mini ter two spraw we
wnętrznych, a może parlament krajowy„.? Au tria 
była młodą republiką i ze krupulatnością neofity 
pielęgnowała demokrację. Żaden z państwowych 
urzędników nie chciał być wywołany do publicznej 
lektury konstytucji i objaśniania jej ducha i litery. 
W przewlekle spory kompetencyjne instytucji chęt
nie, jak wi'adomo, włącza się ulica, usiłując przejąć 
na siebie rolę arbitra. I tym razem było nie inaczej. 
Rozpoczęły się bowiem swoiste zapasy między zwo
lennikami i zaciekłymi wrogami Schnitzlera. Gdy na 
jednej z ullc krążyły grupki skandujące okrzyki: 
„precz z żydokomuną", kilka przecznic dalej, cierpli
wy ogon kolejki przed kasą teatru posuwał się wol
no naprzód. Ludzie wykupywali bilety na kilkana-

SWA WOLNY, lecz w miłości 
zwariowany faun, na razie błą
dząc po bagnistych puszczach ro
syjskich, chciałby podczas swoje
go pobytu w Wiedniu skryć się 
w tajnikach młodego serduszka 
uroczej naszej sarenki. 



sc1e dni naprzód. Konserwatywna prasa kwitowała 
ten epizod wściekłymi nagłówkami: „Korowód wo
kół latryny". Izydor Griinfink przyjaciel Schnitzlera 
i kawiarniany filut obserwując skandale wokół „Ko
rowodu" mawiał: „Gdyby (Schnitzłer) napisał trak
tat o rozmnażaniu zostałby profe orem, ale że 
wmieszał w to wiedeńczyków, pójdzie do kozy'„. 
W Berlinie bowiem wytoczono proces dyrekcji tam
tejszego teatru wystawiającego „Korowód". Zarzuty 
obalono, zalecając jedynie, aby w trakcie opuszcza
nia kurtyny serwować publiczności uspokajającą mu
zykę. Satysfakcja obserwującej proces publiczności, 
sympatyzującej z odważną trupą teatralną była tym 
większa, iż jeden z aktywnych uczestników awan
tur zeznał, że w kostycznym rzeczniku moralności 
powołanym przez sąd w charakterze „rzecz<?znaw
cy" rozpoznaje tego, który darmowo rozdawał bilety 
harcownikom pouczając ich jak mają zachować się 
na widowni. 

Mechanizm tego rodzaju skandali jest doskonale 
znany i Schnitzler zdawał sobie sprawę z tego o co 
naprawdę chodzi. Rozgoryczony i zmęczony raz po 
raz osaczającymi go aferami' zabronił dalszych przed
stawień i decyzji tej nie zmienił aż do ' mierci. Ko
szmarne przeczucia, które krążyły wokół niego wów
czas, gdy z taką determinacją szukał znaków od swo
ich czytelników, dosięgły go ostatecznie. 

Teresa Bazarnik 
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