
Teatr im. Stefana Żeromskiego 
Kielce 

ODON VON HORV ATH 

, 
OPOWIESCI LASKU 

, 
WIEDENSKIEGO 

(Geschichten aus dem Wiener Wald) 

Premiera 
Październik 1997 



ÓDÓN VON HORV ATH 
Tłumaczenie : Barbara Swinarska 

OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO 
(Geschichten aus dem Wiener Wald) 

OBSADA 

ALFRED:---- Krystian Nehrebecki 
MATKA - Janina Utrata 
BABKA- Maria Wójcikowska 

MARIANNA - Viola Arlak 
ZAUBERKÓNIG - Edward Kusztal 
CIOTKA - Anna Skaros 

FERDYNAND HIERLINGER- Edward Janaszek 
WALERIA - Teresa Pawłowicz-Stokowska 
OSKAR - Robert Ostolski 

ERICH - Artur Pontek, Michał Szkóp 
EMMA - Magdalena Ostolska 
BARON - Andrzej Cempura 
BARONOWA - Ewa Józefczyk 
SPOWIEDNIK - Zdzisław Reczyński 

MISTER - Zenon Jakubiec 
KONFERANSJER - Edward Janaszek 

IDA - Ania Wileńska 
HAWLICZEK - Janusz Głogowski 
ROTMISTRZ-KrzysztofWieczorek 
ŁASKAWA PANI- Dorota Stępień 

Scenografia 
JERZY SITARZ 

Reżyseria 

PIOTR SZCZERSKI 
Kostiumy 

MARLENASKONECZKO 

Ruch sceniczny 
KAZIMIERZ KNOL 

Konsultacja wokalna 
TERESA STOKOWSKA-GAJDA 

Opracowanie muzyczne 
KONSTANTY WILEŃSKI 

Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce ul. Sienkiewicza 32 
telefony: 34 460 48 centrala, tel./fax 34 447 65, 34 475 OO kasa i organizacja widowni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny- Piotr Szczerski 
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 

Koordynator Pracy Artystycznej, Sekretarz Literacki- Halina Kuchcińska 
Kierownik Muzyczny - Konstanty Wileński 

Inspicjent, sufle~: BARBARA SOBCZYK, Światło: RYSZARD ZAJĄC, MAREK DUDKIEWICZ, Realizacja akustyczna: WOJCIECH WALDON , Bry
gadier sceny: IGNACY ABRAM, Rekwizytor: ZOFIA ZAJĄC, Garderoba damska: DANUTA OZIMINA, Garderoba męska: HELENA STAWIARSKA, 
Prace perukarskie: IDA LANG, Kierownik pracowni krawieckiej - damskiej: BARBARA KARYŚ, Kierownik pracowni krawieckiej - męskiej: STANI
SŁAW STĘPIEŃ, Kierownik pracowni stolarskiej: LESZEK MACIAS, Pracownia malarska: TOMASZ SMOLARCZYK, Prace tapicerskie: ANTONI 
KANIOWSKI, Kierownik techniczny: HENRYK DUBOWIK, Reklama: IWONA JAMKA, Kierownik Biura Organizacji Widowni: JOLANTA SPERKA. 

Spektakl promują: 

[li] , .Jl telewizj~ 
l 1ł. kablowa 

KIELCE 

_ .• JtM. ~ 
~ UKF71,15181,00UIU 

l'OIAl:D MDIO Ga.c6 •A. 
r;;'J 71,15 Ula 

~101,4 ,,. 

IDEA Wydawnictwo tel. (090) 692 100 



Prezentujemy Horvatha 

( ... )Tłukł się po różnych krajach starej austriackiej monarchii, kształto
wał się pod ich wpływem, toteż od młodości właściwa mu była owa 
ponadnarodowa postawa, wiążąca realistyczny sceptycyzm z tolerancją 
pozwalającą zachować właściwy dystans do wszelkich spraw. Był synem 
Węgra, a urodził się w chorwackiej części włoskiej enklawy Fiume. Wdzie
ciństwie i młodości droga jego prowadziła przez Belgrad, Budapeszt i Bra
tysławę do Monachium, gdzie ojciec był austriackim dyplomatą. Maturę 
zdał w Wiedniu, studia rozpoczął w Monachium, po czym osiedlił s ię 

w Murnau, skąd wypędziła go na emigrację pogarda dla Hitlera. Przez 
rok mieszkał w Bratysławie , w pobliżu getta. Tutaj nauczył się trochę 
jiddisch, zarazem podchwycił odpryski niemieckiego w wydaniu węgier
skim, trochę czeskiego i leopoldsztackiej odmiany gwary wiedeńskiej -
wszystko to złożyło się na język, którym później, z niewielką domieszką 
bawarską posługiwał się w codziennym obejściu i który częściowo znala
zł odbicie w jego sztukach. 

Przyznawał, że jest przedstawicielem „typowej mieszaniny staroau
striacko-węgierskiej" i dodawał: „Nie mam ojczyzny i nie cierpię z tego 
powodu, ale cieszę się, ponieważ uwalnia mnie to od niepotrzebnego 
sentymentalizmu". Z faktu tego wynikały pewne cechy, określające oso
bowość i literacką rangę Horvatha, a mianowicie daleko posunięta względ
ność ocen, brak uprzedzeń i tendencja do skupiania się na wartościach 
ogólnoludzkich. 

Również w dużym stopniu społecznie uwarunkowaną kulturalno-hi
storyczną spuścizną starej Austrii jest ów wrogi frazesom i abstrakcji 
realizm znaczący jego osobowość i twórczość; nawet tam gdzie pisarz 
zapuszcza się na obszary irrealności i romantycznych wzlotów, służy to 
realistycznemu uchwyceniu rzeczywistości. 

( ... ) Dramatopisarski okres w życiu Horvatha obejmuje w zasadzie 
tylko dziesięciolecie 1926-1936 r. 

( ... ) Pisać zaczął wcześnie. Kompozytor Kallenberg zwrócił się do 
19-letniego podówczas studenta z propozycją, by napisał scenariusz do 
pantomimy. Ale wcześniej jeszcze powstały Sportmiirchen, drukowane 
później w czasopismach Simplicissimus i Jugend. Prapremiera zamówio
nej przez Kallenberga pantomimy pt. Das Buch der Tiinze odbyła się 
w 1922 r. w Monachium. Horvath sam wykupił następnie i zniszczył cały 
nakład tego utworu - podobnie zresztąjak wczesna próba dramatu pt. Der 
Mord der Mohrengasse i fragment pt. Dosa niezbyt udanego. 

( ... )Trzy okresy można wyodrębnić w twórczości Horvatha: pierw
szy, w którym dominują motywy gospodarcze, polityczne i bojowe sięga 
od Revolte auf Cote 3018 (1927) do Jtalienische Nacht (1931); drugi 
zaczyna się od Geschichten aus dem Wiener Wald ( 1931) i sięga do Hin 
und Her ( 1933); trzeci, w którym zaznaczają się zwroty w kierunku irreal
ności, mistycyzmu i ponadwyznaniowej religijności, zaczyna się od Don 
Juan kommt aus dem Krieg (1938). 

Nie znajdziemy u Horvatha tendencji do ideologicznych sztuk po
uczających, natomiast przez czas pewien grozi mu obniżenie lotu z przy
czyn natury komercjalnej. Nie jest to podyktowane lekkomyślnością, lecz 
ma przyczyny natury finansowej : przypada to na rok 1935, gdy Horvath 
znalazł się w Wiedniu i, żeby się utrzymać, musiał wszystko sprzedać. 
Powstała wówczas komedia Mit dem Kopf durch die Wand, która padła -
i słusznie, jak utrzymywał autor - tuż po prapremierze. 

Wypadki polityczne w Niemczech doścignęły go jednak znacznie 
wcześniej , bo w 1931 r., w rodzinnej rezydencji podmiejskiej w Murnau. 
Atak ściągnęły wówczas nie jego sztuki, lecz zeznania w charakterze świad
ka przed sądem; chodziło o jakąś bijatykę sprowokowaną przez nazistów. 
W dwa lata później doszło już do tego, że Heinz Hilpert był zmuszony 
skreślić z repertuaru planowaną prapremierę sztuki Horvatha. W tym roku 
wewnętrznego i zewnętrznego zamętu powstała sztuka Hin und Her. 
Horvath musiał pojechać do Budapesztu, by uzyskać poświadczenie swo
jego obywatelstwa. Ożenił się ze śpiewaczką Marią Elsner, z którą po roku 
się rozwiódł. Kursował między Wiedniem a Berlinem, gdzie chciał zająć 
się studiami nad narodowym socjalizmem, i pisał dialogi do filmów. 

Wkrótce następuje ostateczna przeprowadzka do Austrii, gdzie 
Horvath przebywa na zmianę w Wiedniu i w Henndorf, u Zuckmayera. 
13 marca 1938 zaczyna się właściwa emigracja - Horvath wyjeżdża do 
Ofen (Szwajcaria). Był najwyższy czas. Już w 1931 r. w artykule pt. Kopfe 
werden rollen, opublikowanym w Volkischer Beobachter, padło m.in. 
nazwisko Horvatha. Na pewien czas Horvath przyjął zaproszenie aktorki 
Lydii Busch i udał się do Czechosłowacji, skąd wybierał się do Amsterda
mu na rozmowy ze swoim nowym wydawcą, a następnie do Paryża, gdzie 
miał spotkać się z producentem Robertem Siodmakiem i potem wrócić do 
przyjaciół w Szwajcarii. Ponieważ Cyganka przepowiedziała przesądne
mu pisarzowi, że na przełomie maja i czerwca zginie w wypadku, a okres 
ten właśnie się zbliżał, Horvath nie chciał ryzykować podróży samolotem 
z Pragi do Amsterdamu i pojechał pociągiem, okrężną drogą, przez pół 
Europy. W Paryżu, spiesząc na spotkanie z pisarką Herthą Pauli, mijał 
Champs-Elysees, gdy gwałtowny wiatr, poprzedzający burzę, złamał 
konar starego kasztana, który spadając zabił pisarza na miejscu( .. . ) 

„Dialog" nr 2, 1965 



Ód on von Horvath (l 901- 193 8) 

"Nic tale nil! dąje poczucia 
nieskońtzonośd, jak głupotaH 


