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J ansjorg Schneider .. , 
Odon von Horvath 
-Guliwer 
w kraju Liliputów 
Ci, co go znali , opisu ją go jako uroczego, 
skromnego, rycerskiego mężczyznę o wyją
tkowo pogodnym usposobieniu, dla którego 
przeciwieństwa nie oznaczały bynajmniej 
spraw czy pojęć , których nie sposób pogo
dzić ... „Flegmatyczny, jak to bywa u męż
czyzn z Południa , i uprzejmy na staroaustri
acko-węgierską modłę" - takim zapamiętał go 
Walter Mehring. „ Zawsze przyjazny, pogod
ny , uprzejmy" - tak zaś wspomina go Hertha 
Pauli, która z jego powodu próbowała odebrać 
sobie życie ... Lubił samotność i spokój gór, 
tak jak lubił naturę w ogóle - niemal wszys
tkie jego wielkie sceny rozgrywają się pod' 
gołym niebem - ale przepadał również za 
zgiełkliwym rwetesem hal targowych i placów 
jarmarcznych. Odwiedzał chętn.ie hale sporto
we , stadiony, tory wyścigowe - w jednakiej 
mierze „z upodobania do zawodów, jak i do 
obserwacji fantastycznej publiczności, trudno 
natomiast było wyciągnąć go do teatru , choć 
przecież dla scen pisał. a to dlatego, że zbyt 
mocno tkwił w św iecie własnych idei , by 
mogły go porwać jakieś historie" (Wera Lies
sem). Równie rzadko bywał na próbach swo
ich sztuk , za to z upodobaniem przesiadywał 
w winiarniach, ich klimat bowiem oddziaływał 
nań inspirująco. Nie znosił szykownych lokali 
i pyszałkowatej uprzejmości ich klienteli i ob
sługi , a już wprost nienawidził nowych ubrań , 
kantów u spodni smokingu, marynarek , uszty
wnionych kołnierzyków, a przecież uchodził 
za mężczyznę nadzwyczaj eleganckiego (Hans 
Geringer). Był bywalcem wiedeńskiego salonu 

Anny Mahler-Werfel, nierzadko też gościł w zamku Maxa Reinhardta, o wiele częściej jednakże 
można go było spotkać w Liliputanercafe , gdzie ten wysoki , barczysty , ale i nieco przysadzisty 
jegomość o miłej, męskiej , odrobinę zaokrąglonej twarzy czuł się zapewne niczym Guliwer. 
Innym znów - tak go zapamiętał Ulrich Becher - jego sylwetka kojarzyła się z którymś z posą
gów Bachusa ... Lubił to , co rzadkie, osobliwe , niezwykłe , stąd w tym, co przesadne, bezmierne, 
nawet cudaczne nie dostrzegał niczego odrażającego czy odstręczającego. Chętnie i długo 
rozprawiał o niezwykłych przypadkach , wybrykach natury , rz;:dko spotykanych chorobach, 
tajemnych badaniach, poszukiwaniach. Duchy , przywidzenia, sny wieszcze, halucynacje - także 
jasnowidze, najrozmaitsze upiory i fenomeny odgrywały w jego historiach dużą rolę, ale nigdy 
nie opowiadał o nich szeptem, przeciwnie, całkiem naturalnie, w ten tak dlań właściwy jowialny 
sposób" (Klaus Mann). Przesądy i wiara nie stanowiły dla niego pojęć przeciwstawnych , tak jak 
pobożność i kosztowanie wszystkiego, co może podnieść smak doczesnego życia. Przepadał 
za towarzystwem. W winiarniach, w których siadywał przy stołach dla stałych gości, byt cenio
ny jako ktoś , kto zawsze opowie coś niezwykłego , a do tego ma jeszcze i tę zaletę, że potrafi 
pogadać nawet z tymi, których języka nie rozumie . „Przy tym wszystkim otaczał go jakby 
niewidzialny mur. Lubił go każdy , kto chociaż raz się z nim zetknął, a już kobiety wprost za nim 
szalały. Mimo to - kończy swoje wspomnienia Herta Pauli - w gruncie rzeczy był zawsze 
samotny" ... 

II 

Odon von Horvath urodził się 9 grudnia 1901 roku, na chorwackim przedmieściu wpół włoskiej 
wpół słowianskiej Rjeki, która wówczas zwała się jeszcze Fiume ... To jeden z powodów, dla 
których sam zwykł się określać jako „staroaustriacko-węgierski mieszaniec", co należy rozu
mieć: jako ktoś , kto w gruncie rzeczy nie ma żadnej ojczyzny. I rzeczywiście. Jego dzieciństwo 
i młodość upłynęły pod znakiem nieustannych przeprowadzek, co wynikało z pracy ojca zatrud
nionego w służbie dyplomatycznej. Horvath rósł tedy i dojrzewał w Belgradzie, Budapeszcie, 
Monachium , Pressburgu (czyli Bratysławie), wreszcie w Wiedniu. Korzyścią płynącą z takiego 
trybu życia było bogactwo wrażeń i przeżyć, nieuchronnym następstwem - konieczność uczenia 
się coraz to nowych języków, ceną - to, iż żadnego z nich nie opanował w stopniu, który by 
uznał za nienaganny. Miał czternaście lat, gdy zanotował swe pierwsze zdanie po niemiecku, 
siedemnaście , kiedy zadecydował, że to właśnie niemczyzna będzie jego językiem i ojczyz
ną ... Wybór chyba konieczny, jeś li zważy się na to , że nigdy nie miał swego refugium, nigdzie 
na dobre się nie zaaklimatyzował, z żadnym z miejsc nie zdążył się zżyć .. . Z drugiej strony, 
właśnie to przysposobiło go i poniekąd przygotowało do sytuacji, którą parę lat później , ściślej
w 1938 roku, jego przyjaciel F.T. Csokor nazwał „życiem w przestrzeni pozbawionej stałego 
gruntu." 
Cokolwiek było tego przyczyną , Horvath ustrzegł się prowincjonalizmu i więzów, które 
mogłyby tytko ciążyć, nie uległ też umysłowemu odrętwieniu, którego objawem byłby szo
winizm. Wprost przeciwnie, na każdy , choćby najsłabszy odcień nacjonalizmu miał wyostrzony 
słuch i wzrok. ,,Moje pokolenie jest nader nieufne, roi sobie, że nie ma żadnych złudzeń. W każ
dym razie ma ich na pewno mniej niż to , które próbuje nas mamić wspominkami o dawnych 
dobrych czasach". 



Horvath zapisał to zadanie w parę lat po zakończeniu I wojny światowej. W jego życiu - tak jak 
w życiu wielu jego bohaterów - stanowiła ona ważną cezurę . („. ) „Nad starymi Austro
Węgrami nie uroniłem ani jednej łzy" - wyznał pod koniec lat dwudziestych i swego osądu nie 
zmienił ani w roku 1933, ani później , gdy coraz wyrażniej pojmował , ku czemu zdąża świat. 

Do pisania zabrał się wcześnie ; już podczas studiów w Monachium powstały prace, które potem 
bez sentymentów wyrzucił do kosza . Szybko zadecydował również , że za nic w świecie nie 
wybierze sobie żadnego z „godziwych" mieszczańskich zawodów - że chce się zajmować wy
łącznie pisarstwem. Jak tylu młodych z talentem coraz bardziej ciągnęło go do Berlina. A gdy 
w 1925 roku zamienił spokój bawarskich Alp na zgiełk i ruch stolic/, uczynił to nie dlatego , że 
miasto oferowało lepsze warunki egzystencji , ale by nie „popaść w romantyzm", do czego, jak 
mniema! , doprowadziloby dalsze życie wśród hal... W Berlinie natomiast miał do wyboru roz
maitość stylów i artystycznych kierunków . Tym bardziej zdumiewa, że tak szybko osiągnął nie 
tylko literacką dojrzałość , lecz również miejsce pośród autorów kształtujących sceniczny reper
tuar, miejsce, jak okazalo się niebawem , niepoślednie. Jest to czas przyspieszonego twórczego 
fermentu. W ciągu siedmiu lat powstaje duża powieść i osiem sztuk . Pięć z nich miało swe 
prapremiery w najlepszych berlińskich teatrach. Sam debiut nastąpił jednak nie nad Szprewą , 
tylko w Hamburgu, w tamtejszym Kammerspielu . Wprawdzie Bunt na Cóte 3018 nie spodobał 
się ani publiczności , ani prasie , która szydziła z dyletantyzmu, wzbudził jednak zainteresowanie 
w stolicy, gdzie w czternaście miesięcy później , w poprawionej wersji i z nowym tytułem: 
Kolejka górska wyprowadził Horvatha z anonimowości , a berlińskiej Yolksbiihne przyniósł 
sukces. Nastąpiło to w roku 1929. Potem była mniej udana premiera Stadka, potem ukazał się w 
drnku Der ewige Spieser (Wieczny mieszczuch, 1930) - powieść, którą entuzjastycznie przyjął 
Anton Kuh - potem nastał rok 1931 , w życiu pisarza bez wątpienia najważniejszy , z dwiema 
prapremierami: W/oskiej nocy w Theater am Schiffbauerdamm, i Opowieści Uisku Wiedeń
skiego w Niemieckim Teatrze Maxa Reinhardta. Tenże rok przyniósł również prestiżową 
Nagrodę im. Kleista , którą przed Horvathem wyróżniono między innymi Bertolta Brechta, 
Roberta Musila, Carla Zuckmayera i Annę Seghers. 
Z dwu kolejnych sztuk pierwsza: Kazimierz i Karolina weszła jeszcze na sceny , drugą - Wiarę, 

mi/ość, nadzieję - objął już zakaz cenzury ... Jeśli w ciągu tych siedmiu lat ( 1925 - 1932) Berlin 
stał się dla Horvatha namiastką ojczyzny, to rok 1932 był tym, w którym ją utracił. 

w 

Dla nazistów był „zwyrodnialcem" , przedstawicielem „asfaltowej literatury", której zlikwido
wanie stawiali sobie za cel , nie szczędzili mu przeto ataków. Już w 1929 roku nazywali go 
„chlubą obozu niemieckich komunistów". Opowieści Uisku Wiedeńskiego uznali za „pierwszo
rzędne plugastwo". Szczuli prasę , przekonując, że autor nawet nie włada językiem , w którym 
pisze, że „niemieckiemu człowiekowi nie ma do powiedzenia nic, ale to nic". W 1933 roku 
napadł na niego Rainer Schli:isser, osławiony „feltwebel" niemieckiego teatru, którym niedługo 
potem istotnie rządził, gdy postawiono go na czele goebelsowskiej Izby Teatru i Filmu. Mimo 
to , Horvath nie należał do bezpośrednio zagrożonych , tych, którzy po 30 stycznia 1933 roku 
musieli uciekać. Był obywatelem Węgier , ponadto, według nazistowskich kryteriów , był 
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„czystym rasowo Aryjczykiem" (Ulrich Becher) . Jednak przeniósł się do Austrii , choć - tak jak 
Tomasz Mann, Alfred Di:iblin , Robert Musil czy Stefan Zweig - wyraźnie dystansował się 
wobec jawnych głosów protestu , czym ściągnął na siebie krytykę bardziej zaangażowanych 
twórców. W faszyzmie widział nie tylko skrajnie brutalną formę władzy; dla niego był to upa
dek Niemiec, królestwo Antychrysta, anachronizm , powrót do barbarzyństwa„ . Być może to 
wyjaśnia nieco jego postawę; postawę odmowy , ale takiej , która nie uniemożliwia działania. 
Oczywiście, brakowało mu pewności , że to wybór właściwy. Do końca nie potrafił też dać sobie 
odpowiedzi na pytanie , jak mogło dojść do takiej katastrofy. Stąd dręczące go wątpliwości , czy 
on , który wyszydzi! faszystów już we Włoskiej nocy, nie jest winny tego , że nie potrafił ich 
należycie ocenić. Przekonują nas o tym szkicowe zapiski powieści Adieu Europa , której już nie 
napisał: „Świat się rozpadł , trzeba pisać inaczej. Dlaczego wyemigro-wałem? Czy to błąd? To, 
że uznano za niemożliwe , że do tego dojdzie?" Myśl , że naziści , mogliby objąć w Niemczech 
władzę, wydawała mu się niewyobrażalnym absurdem. Być może to tłumaczy parokrotne 
powroty do Niemiec po 1934 roku. Chcąc znaleźć odpowiedź , musiał przyjrzeć się z bliska 
uległym faszyzmowi „małostkowym małomieszczanom", musiał dociec , skąd u tych „pot
worów" (Untiere) to ich upodobanie do zła. 



Tymczasem jego sztuki można było jeszcze oglądać w Austrii oraz na niemieckich scenach 
teatrów Czechosłowacji i Szwajcarii. W ciągu kolejnych dwu lat (1935-1937), napisal ich jeszcze 
sześć. Jakby czując, że już niebawem nigdzie w teatrze nie będzie dlań miejsca, coraz wyraźniej 
przenosił swe zainteresowanie na prozę epicką, pisząc w tym samym okresie dwie powieści. 

IV 

Horvath należy do pokolenia pisarzy , którzy obserwowali śmierć Austro-Węgier, „tej - jak to 
ujął - podwójnej monarchii z tuzinem narodów, infantylnym lokalnym patriotyzmem, autoironią 
podszytą rezygnacją , prastarą kulturą, analfabetyzmem, absolutystycznym feudalizmem , drob
nomieszczańskim romantyzmem, hiszpańską etykietą i swojską degrengoladą". Był też świad
kiem rozpadu systemu wartości, który unicestwiła inflacja. To grunt, z którego wyrosły jego 
dzieła. On sam nazywał je „dramami ludowymi" (Volksstlicke), choć był naturalnie świadom, że 
wzorcom tego gatunku odpowiadają zaledwie na pierwszy rzut oka . Sielskość, romantyzm, 
spora dawka pogodnego humoru , szczęśliwe zakończenie, wszystko to odnajdujemy u Horv~tha , 
ryle że jakby w stanie paraliżu. W jego świecie nic nie uchyla konfliktów, ani ich nie łagodzi , bo 
nie jest to wcale pogodny świat, tak jak jego bohaterowie nie są prostymi charakterami . 
Opowieści Lasku Wiede1iskiego już samym swoim tytułem zapowiadają nastrój lekkiego rau
szu, atmosferę Prateru , wir walca, słowem to, co streszcza formuła „wino, kobieta i śpiew", 
a wszystko , rzecz jasna, „nad pięknym modrym Dunajem". Tymczasem i rytm walca, i melodie 
ulicznych kapel (Schrammelmusik) z ich słodyczą, „cieplutką serdecznością" i rubasznością, 
to jest muzyka, która w sztuce jakby zagłusza dokonywany mord ... 
Jest rzeczą znamienną, że wszystkie tytuły Horvathowskich „dram ludowych" są mylące, wszys
tkie budzą bowiem oczekiwania, których nie spełniają . Wioska noc zdaje się obiecywać 
śródziemnomorską radość życia, zapach morza i światło barwnych lampionów , nie zaś brutalną 
polityczną jatkę. Na podobnej zasadzie tytuł Ka zimierz i Karolina jakby zapowiada idyllę 
październikowego święta piwa (w Monachium), a Wiara, miłość, nadzieja - podnoszącą na du
chu historię miłosną. ( ... ) 
Postaci Horvatha posługują się językiem, który on sam nazywa Bildungsjargon czyli preten
sjonalnym językiem ludzi niedokształconych. Jego tworzywem i esencją są utarte zwroty, 
myślowe i językowe frazesy , przysłowia, porzekadła , rymowanki , głupawe tytuły z popo
łudniówek , pretensjonalne cytaty, trywialne sentencje, słowa egzotyczne, również wulgaryzmy . 
„Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy - mówi w Opowieściach Oskar, i dalej ciągnie: Kogo Bóg 
kocha .. „ tego doświadcza. Tego karze ... " Z takich elementów utkane są całe dialogi, a jest to 
język , który uniemożliwia nie tylko wzajemne porozumienie, lecz równie często samozrozumie
nie. Nic więc dziwnego, że w dialogach Horvatha tak ważne znaczenie mają pauzy, że często 
jedyną reakcją postaci jest cisza.( ... ) 

V 

Ci , co go znali, zgodnie twierdzą, że był przesądny, że zawsze niepokoiły go sny, przepowied
nie , przeczucia. Także niektóre rzeczy wzbudzały w nim lęk, choć nie potrafił wyjaśnić, 
dlaczego. Nigdy nie korzystał z windy. Bał się ulic. „Ulice mogą sprawić krzywdę - rzekł 
kiedyś- mogą nawet pozbawić życia". 

I właśnie ulica , jedna z najsłynniejszych i najpiękniejszych w świecie, okazała się jego przez
naczeniem. 28 maja , na Polach Elizejskich w Paryżu zabił go konar platanu ... 
"Taki kres pisarskiego żywota w roku I 938, taka śmierć, tak nagła , niespodziewana , tak 
barokowa i tak nie w porę - coś takiego mogło spotkać tylko jednego pisarza naszego pokolenia: 
Ódi:ina von Horvatha. To śmierć wprost organicznie złączona z jego dziełem, które częstokroć 
jednym zuchwalym zdaniem pokonuje mur dzielący nas od tamtej strony ... " (Walter Mehring). 
Na cmentarzu żegnało go wielu twórców , wśród nich Franz Werfel, Józef Roth , Walter 
Mehring, Hermann Kesten , Carl Zuckmayer, Erwin Piscator oraz Rudolf Leonhard. który 
niedługo potem tak o nim pisał: „Ódi:in von Horvath był Węgrem, mówił jednakże po niemiecku 
i niemieckiego miał w sobie ducha , a ponieważ był uczciwy, był człowiekiem wolnego ducha. 
( ... ) Uchodził za pisarza katolickiego. I owszem, był nir_n , ale dla niego stanowiło to ogromny 
problem. Wystarczy przywołać to jego zdanie - odkrywcze, a zarazem osłupiające - zdanie, 
które stałe powraca w mowach pogrzebowych i podczas egzekwii, że «Bóg to jest to , co najs
traszniejsze na świecie». Tego zdania nie mógł napisać ktoś , kto zakładał, że już sam fakt bycia 
katolikiem w tradycyjnym rozumieniu , wystarczy, by gładko przejść przez życie. Ten, kto 
napisał to zdanie, nie był też «protestantem». Był kimś więcej .. „ był rebeliantem, był - jeśli 
wolno to tak ująć - katolickim rewolucjonistą ... " 

Przełożył i opracował 
Józef Baliński 

Horvóths «Geschichten aus dem Wiener Wald», Herausgegeben von Traugott Krischke. 
Suhrkamp Taschenbuch Materialien , Frankfurt am Main 1983 

Ulrich Becher (1910-1990), prozaik i dramaturg, w Polsce znany z rozrachunkowej powieści Parę minut 
po czwartej (1957) i głośnego Polowania na świstaki (1969), obrazującego rzeczywistość Austrii końca 
lat 30. Franz Theodor Csokor (1885-1969), austriacki poeta, dramaturg i prozaik . Należał do najbliższych 
przyjaciół Horvatha. Po zajęciu Austrii przez Hitlera, wyemigrował do Polski. gdzie dokonał przekładu 
Nie-boskiej komedii Krasińskiego. Hans Geringer , wieloletni przyjaciel Horvatha; spisał woje 
wspomnienia, zachowała s ię także jego korespondencja z pisarzem. Wera Liessem, aktorka, któnJ Horvath 
poznał na k(ótko przed wyjazdem z Berlina i z którą zamieszkał w Wiedniu. W 1932 roku zagrała rolę 
Lilli w Testamencie doktora Mabuse Fritza Langa. Alma Mahler-Werfel (1879-1964. z dornu: Schindler), 
słynna z urody intelektualistka wiedeńska, żona Gustawa Mahlera , Waltera Gropiusa. Franza Werna. 
Opublikowała Wspomnienia o Gustawie Mahlerze i autobiografię Moje życie. przełożoną o tatnio 
na j. polski. Klaus Mann (1906-1949), zaprzyjaźniony z Horvathern pisarz niemiecki; z jego licznych 
opowiadań i powieści, z których wiele przetłumaczono na polski , największą sławę zyskał Mefisto . 
Walter Mehring (1896-1981), poeta i powieściopisarz, w Polsce znany z powieści: Mii/lerowie . Kronika 
niemieckiego rodu i Noc tyrana (1935 , 1937). Hertha Pauli (1906-1973). aktorka i pisarka, przez pewien 
czas związana z Horvathem; jego sylwetkę przedstawia w książce Der Riss der Zeit ge/11 durch mein Herz. 
Max Reinhardt ( 1873-1943), niemiecki aktor i wybitny reżyser. Od 1905 roku dyrektor Deutsches Theater 
w Berlinie. Od 1938 roku na emigracji w USA. 





Opisuję świat takim, jaki jest. .. 
Z Odonem von Horvathem rozmawia Willi Cronauer 
Willi Cronauer: Czy zechciałby Pan nam powiedzieć, jak Pan został pisarzem? 
Ódiin von Horvath: W bardzo komiczny sposób i wskutek tak zwanego przymusu wewnętrznego.( ... ) Stało 
się to mniej więcej tak: w roku 1920 studiowałem na uniwersytecie w Monachium i miałem , jak to s ię mówi , 
zainteresowania artystyczne, ale sam nie uprawiałem jeszcze żadnej sztuki - publicznie - jakkolwiek 
w myślach już tak, mówiłem sobie bowiem: właściwie mógłbyś zostać pisarzem, bo np. bardzo chętnie 
chodzisz do teatru, przeżyłeś już mnóstwo rzeczy . lubisz s ię sprzeciwiać, nieomal bez przerwy , i masz w so
bie ów osobliwy przymus zapisywania wszystkiego, co widzisz i przeżywasz, zwłaszcza zaś tego, co wyo
brażasz obie, że przeżywają inni ludzie, to też w tobie tkwi - a poza tym wiesz również, że nigdy nie wolno 
godzić s ię na ustępstwa i zawsze było ci obojętne, co ludzie o tobie mówią - tak więc wła ·ci wie miałem już 
to wszystko, co patetyczne natury nazywają „zrozumieniem misji pisarskiej". 
Tu , w Monachium, poznałem pewnego wieczoru , przez przypadek , kompozytora Siegfrieda Kałłenberga . 

Zwrócił się do mnie nagłe z pytaniem, czy nie napisałbym mu pantomimy.( ... ) Pomyś lałem sobie, że chyba 
pomylił mnie z kimś innym - i początkowo chciałem mu to nawet uświadomić. po chwili jednak prze
myślałem to sobie i doszedłem do innego wniosku: dlaczego właściwie nie miałbym spróbować . Pierwsza 
recenzja, jaką przeczytałem na temat swojej twórczośc i pisarskiej była druzgocąca i zaczynała się od słów: 
„To hańba" itp. Ale nie wziąłem sobie tego zanadto do serca. 
I wtedy całkowicie poświęcił się Pan sztuce pisarskiej? 
Ach! Próbowałem s ił jeszcze w wielu innych mniej łub bardziej mieszczańskich zawodach, ale nigdy nie 
wyszło z tego nic przyzwoitego - więc prawdopodobnie urodziłem się po to , by zostać pisarzem. 
Swoją pierwszą sztukę Die Bergba/111 (Kolejka górska), jak wszystkie swoje późniejsze utwory nazwał 
Pan ,,sztuką ludową" ... 
Nie użyłem określenia „sztuka ludowa" mimo woli, tzn. nie tylko dlatego, że moje sztuki są w mniejszej łub 
większej mierze zabarwione dialektem bawarskim czy austriackim, lecz dlatego, że od dawna chodziło mi 
po głowie coś na ksztalt kontynuacji starej sztuki ludowej. Dawnej sztuki ludowej , która dla nas , młodych 
ludzi, ni mniej ni więcej posiada już tylko wartość historyczną, gdyż przecież występujące w niej postaci, 
a więc bohaterowie akcji , zmienili się niesłychanie w ostatnim dwudziestoleciu. Z pewnością zaoponuje Pan 
teraz i powie, że tak zwane ponadczasowe problemy, zawarte w dobrej dawnej sztuce ludowej , poruszają 
ludzi również dzisiaj. - Oczywiście, że ich poruszają - ale inaczej. Istnieje całe mnóstwo ponadczasowych 
problemów, nad którymi płakali nasi dziadkowie, a z których my się dzisiaj śmiejemy - i odwrotnie. Jeśli 
więc chcemy kontynuować obecnie dawną sztukę ludową , to oczywiście trzeba wprowadzić na scenę 
współczesne postaci wywodzące s ię z ludu - i to z jego miarodajnych warstw , charakterystycznych dla 
naszych czasów. A zatem: we współczesnej sztuce ludowej muszą występować współcześni ludzie; stwier
dzenie to prowadzi do interesującego wniosku: jeśl i bowiem autor chce s tworzyć prawdziwe postaci, musi 
wziąć pod uwagę zupełny rozpad dialektów na rzecz żargonu, jakim ludzie posługują się obecnie wskutek 
łatwiejszego dostępu do wiedzy. 
Tak - człowiek współczesny jest oczywiście zupełnie inny niż w minionych dziesięcioleciach - zmienił 

się jego język, namiętności i światopogląd. 
Aby opisać dzisiejszego człowieka w sposób realistyczny , muszę zadbać o to, by po ługi wal się odpowied
nim językiem. Jeśli jednak chodzi o możliwość stuprocentowego przeistoczenia się moich postaci w istoty 
społeczne , a nie tylko spokojnego osadzenia s ię w spo łecze1\stw ie - dotyczy to również wszystkich ich dzia
łań - jestem tu raczej sceptyczny , toteż próbuję ująć to najlepiej , tworząc syntezę powagi i ironii .( ... ) 
Z pełną świadomością zburzyłem dawną sztukę ludową , zarówno pod względem formalnym, jak i etycz
nym, i jako kronikarz-dramaturg zada łem sobie trud znalezienia nowej formy. 

Czy tej „nowej formy" sztuki ludowej należy szukać w szczególnym charakterze epickim Pańskich 
utworow? 
Tak . Ta nowa .forma jest bard.ziej opisowa ni ż. ?rarnatyczna. Pod względem formalnym bardziej nawiązuje 
do tradycji piesmarzy 1 kom 1kow ludowych , amzeh do autorów dawn iejszych sztuk ludowych. 
Sztuki ludowe mają przy tym zdecydowany charakter satyryczny. 
Tak , mam absolutnie pozytywny stosunek do satyry. Nie umiem inaczej. 
Tym ~amym dotknęliśmy drażliwego tematu - wie Pan przecież, że właśnie nam, młodym, czyni się 
powazny zarz?t z p~wodu n.asze~o pozy!ywnego nastawienia wobec satyry i ironii - upatrując w nim 
br~ku zaangazowama, podziwu 1 głębokiego szacunku. A przecież w rzeczywistości jest akurat na od
wrot. („.) 
Osobiście jest to dla m~ie dosyć zagad~owe . Zarzucają mi , że jestem zbyt grubiańsk i , zbyt obrzydliwy. zbyt 
mesam?wHy , zbyt cymczny 1.ze.obrazam solidne, przyzwoite przymioty - a przy tym nie zauważaj 11 , że 
przec1ez ~Olm wyłącznym dązemem jest opisywanie św iata takim, jaki on niestety jest.( ... ) Niechęć części 
pubhczn?sc1 polega z pewnością na tym , że rozpoznaje siebie w postaciach występujących na scenie. 
~ ocz.yw1sc1e są lud.z~e, .którzy nie potrafią śmiać s.ię z samych siebie - szczególnie zaś nie potrafią śmiać się 
z mniej lub bardziej swiadomego, prywatnego zyc ia seksualnego.( ... ) 
Bardzo interesuje mnie Pański stosunek do parodii. 
?drwcam parodię jako formę dramatyczn.ą. Parodia nie ma moim zdaniem nic wspólnego z pisarstwem 
1 jest bardzo pospohtym sposobem rozrywki. 
A teraz pr~jdźm~ do ~oz.mowy o naszym wspólnym hobby, jakim jest teatr. („.) Dzięki wspólnemu 
~chwyt~w1 1 okresto.neJ .w1~dzy ~a tema.I kulturalnego znaczenia i zadań teatru podzielamy, jak sądzę, 
wiarę v; Jego dalsze 1stmeme. Wiarę w Jego wewnętrzny rozwój i przezwyciężenie wszystkich zewnęt
rznych problemów? 
Oczywiście . Mimo iż nawet dzisiaj - i to bardzo poważnie - mówi się o upadku teatru. Naturalnie teatrom 
w1edz1e s ię m.amie pod wzgl_ędem .gospodarczym, ale komu i ę dzisiaj tak nie wiedzie?( ... ) Teatr jako forma 
artystyczna me mo.ze zgmąc,. z tej prostej prączyny, że ludzie go potrzebują . Dla mnie jest to fakt oczy
w1st~._Teatr fantazjuje dla widza , pozwalając mu. równocze"nie przeżywać wytwory swojej fantazji. Może 
zwroc1! Pan jUZ uw.~gę na to .. ze ~rawie wsz~stk~e sztuki mają jakiś wątek kryminalny , że we wszystkich 
dramat~ch. w1ększosc bohatero.w az po statys_iow jest winna jak iegoś przestępstwa, a więc właściwie nie są 
om ludzm1 honoru. To przec1ez bardzo osobhwy fakt , że ludzie kupują sobie miejsce i, piękn ie ubrani i wy
perfumowam, idą do teatru , aby potem słuchać czy oglądać na scenie mniej lub bardziej uwłaczające czci 
rzeczy,-( ... ) .A potem ludz i~ c1 wychodzą z te.a.tru , w uroczystym nastroju , ze wzruszeniami natury etycznej. 
Co dz'.eje s i ę w poszczegolnym w1.dzu'. Otoz:. amypati.a wobec kryminalnych zdarzeń na scenie nie jest 
prawdziwym oburLemem, lecz własc1w1e wspoldziałamem , współprLeżywaniem. Owo współprzeżywanie 
wyzwala .zaspokojenie aspołecznych popędów. Widz jest więc poniekąd oburzony na samego siebie. Taki 
stan okresla s ię mianem wznios łych uczuć duchowych. 
( „.) czy nie sądzi Pan również , że wiciu miłośników teatru - wywodzących się właśnie z ludu - nie 
chodzi tam po prostu z braku pieniędzy? 
Oczywikie , w.szystki~ ceny bardzo cierpią wskutek kryzysu gospodarczego - chociaż z drugiej strony 
obserwujemy, .ze mektor.e kma .są. nawet bardzo licznie uczęszczane - ale to inny problem. Mam praktyczną 
propozycję : .zhkw1dowac szatnię 1 społeczny przymus strojenia s ię. Wielu , wielu ludzi nie chodzi do teatru, 
pomewaz me posiada pięknych strojów - gdyby widzowie mogli pozostać w płaszczach albo w swoich 
codziennych ubraniach, teatry bylyby z pewnością częściej odwiedzane. Nie chodzi przecież o piękne toale
ty , tylko o ludzi s i edzących na widowni i o ich umysły . 

Fragmenty wywiadu dla Radia Bawarskiego (1931) 
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Herman Glaser 
Zanim martwe dusze zaczną zabijać 
„Więc chodź" - mówi Oskar w zakończeniu Opowieści Lasku Wiede1iskiego. Podaje jej ramię , 

całuje w usta , po czym nie spiesząc się zabiera precz. W powietrzu pobrzmiewają dźwięki 
i śpiew, jakby w oddali jakaś niebiańska orkiestra smyczkowa przygrywała Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego Straussa. Bez wątpienia , to jedno z najbardziej przygnębiających zakończeń dra
matu w całej literaturze światowej. Niebawem w przytulnym domku żywcem pogrzebana zos
tanie dziewczyna. Przyszły pater familias chwyta ją w objęcia, podaje ramię, potem ... , potem 
osaczy , spęta więzami miłości, z których już się nie wyrwie. Pocałunek w usta jest wstępem 
do gwałtu. Wskazówka skierowana do czytelnika nie brzmi langsam mit ihr ab (powoli z nią 
wychodzi) tylko langsam ab mit ihr (zabiera ją precz); przestawienie zaimka intensyfikuje 
znaczenie , przy okazji podkreśla , że to świat , w którym pierwszeństwo należy do mężczyzny. 
Tak więc zabiera ją. Do siebie, czytaj: do przybytku Orkusa. Przyszły żonkoś już się o to po
stara , by nie wychyliła zeń nosa . Rozbrzmiewające w powietrzu dźwięki i śpiew zapowiadają to, 
czego się inożna spodziewać, a co oczom przedstawia sentymentalnie erotyczny obraz nad mał
żeńskim łożem z puchową pierzyną i paradnymi poduchami. Ta panorama potrzeb wyższego 
rzędu sankcjonuje wszystko, co spełni pan-mąż jako małżeński obowiązek , więcej - wynosi to 
do poziomu świętości. Odtąd dziewczyna będzie rodzić dziecko za dzieckiem, póki mu nie 
zobojętnienie albo nie zbrzydnie . On sam zawsze mieć będzie w perspektywie jeszcze skok 
w bok ... 

Marianna, gdyż tak się zwie to słodkie dziewczę, które od dawna jest już kobietą : ,,Już nie 
mogę. Teraz już dalej nie mogę". Oskar: „Więc chodź!" ... I musi pójść. Eskapada z lek
komyślnym Alfredem okazała się tylko zawieszeniem wyroku. Oskar pragnął jej , gdy była 
dziewicą, wtedy jednak jakoś mu się wymknęła , teraz bierze ją, mimo że nie jest już taka, jak ją 
sobie wyśnił. Szczęściem , sam los zatroszczył się o to , by usunąć główną przeszkodę ich „part
nerskiego" związku. Nieślubne dziecko Marianny w porę oddało ducha, gdy zamiast an i oła 
stróża , stanęła przy nim babcia ... 
MARIANNA: Dziecko, gdzie ono, gdzie? I OSKAR: W Raju . I MARIANNA: Nie dręcz mnie! I 
OSKAR: Przecież nie jestem sadystą. Chcę cię tylko pocieszyć ( ... ). Bóg dał, Bóg wziął. I 
MARIANNA: Mnie zawsze tylko zabierał , tylko zabierał. .. I OSKAR: Bóg jest miłością. 
Uderza w tego, kogo kocha . I MARIANNA: Mnie tłukł jak psa. I OSKAR: Tak też bywa, gdy to 
konieczne. 
I kiedy babcia , w domu , przygrywa sobie na cytrze Opowieści Lasku Wiedeńskiego, Oskar 
z triumfem dodaje: „Powiedziałem ci kiedyś , Marianno, przed moją miłością nie uciekniesz." 

A przecież na dobrą sprawę tak mało brakowało , gdy to potulne dziewczę, córka despotycznego 
ojca , traktującego ją niczym rzecz, ni stąd , ni zowąd otwarcie się zbuntowała . Gdy powiedziała , 

że nie wyjdzie za mąż za rzeźnika. Wsparcie znalazła w Alfredzie, lekkomyślnym zdobywcy 
niewieścich serc, lecz on, niestety, sprowadził ją na drogę, która zawiodła ją wprost do podej
rzanego lokalu ze striptizem.( ... ) Ilustracje w artykule 

MAX ERNST 



Gdy więc ta próba emancypacji kończy się fiaskiem, porządek przywraca kołtuńska teodycea. 
Bo determinizm mieszczańskiej moralności funkcjonuje wciąż po staremu .jak gdyby nic a nic się 
nie stało. Dziewczyna musi pójść w ręce tego, który ją jeszcze chce, i nie ma szans , by się z tego 
wywinąć . Banały , które tak często padają w tym tekście , to znaczące elementy partytury zatytu
łowanej : ideologia kołtuna . Jej bazą jest dynamika instynktów, nadbudową lukrowany roman
tyzm, czynnikiem zespolenia nieświadomość , czy też brak świadomości. Horvath mówi tu wprost 
i bez ogródek o głupocie - tak indywidualnej.jak i społecznej niezdolności do samopoznania, do 
samooceny. „Dalibóg, lepszych masek nie moglibyście znaleźć, wy , moi współcześni, nad 
własne swe twarze. Któż mógłby was poznać! Zapisani od góry do dołu znakami przeszłości , 

zaś te znaki zasmarowane nowymi znakami: takeście się znakomicie ukryli przed wszystkimi , 
co znaki tłumaczyć umieją! I choćby się było badaczem nerek , któżby uwierzy1 , że wy nerki 
posiadacie. Z farb was upieczono, i z poklejonych świstków'„. 

Małomieszczanin Oskar. Posklejane świstki wprost sypią mu się z ust. Przypadkowe odpryski 
idealizmu , które uwzniośla podupadła , ale ostentacyjna religijność: [„Marianno, wiesz, że jestem 
pobożnym człowiekiem, i że poważnie traktuję chrześcijańskie zasady" (I, 171); „Młyny Boże 
mielą powoli, za to mielą straszliwie. Będę myślał o mojej Mariannie. Wezmę na siebie każde 
cierpienie . .. Kogo Bóg kocha, tego doświadcza . Tego karze . Tego chłoszcze" ... (I, 214)). Oskar 
to jakby prototyp drobnomieszczanina. Jest istotą aspołeczną. Człowiek dla niego to przedmiot 
jak ws~ystko inne, tyle , że poddający się manipulacji. Cała jego formacja sprowadza się do gór
nolotnych słów, które niczego nie znaczą i do niczego nie prowadzą, co najwyżej szminkują zło. 
Jego życie duchowe to niestrawność , jego sfera intymna, to czeluść bez dna. Ukochana jest dlań 
jedynie obiektem, który pozwoli mu zaspokoić popęd płciowy . Swoje kompleksy topi w mistyce 
piwa, z poczucia społecznej i politycznej odpowiedzialności zwalnia go stadny romantyzm 
hord ... O kobietach myśli to samo co Hawliczek („Kobiety nie mają duszy , to tylko żywe mięso. 
Dlatego nie należy obchodzić się z nimi delikatnie, tylko od razu walić w pysk"), ale i na ten te
mat ma w pogotowiu „świstek" z frazesem: ,,Kobieta, Hawliczek, to zagadka. Sfinks ... Wampir. .. 
Przyjaciółka ... Anioł." O dziwo, ani słowem nie wspomina, że między tym wszystkim jest jesz
cze to, co jest dla niego niewątpliwym ideałem, mianowicie ... gospodyni domowa. Tę, naturalnie, 
trzeba zabrać gdzieś precz, w każdym razie bezpiecznie ukryć, gdyż pierwszym przykazaniem koł
tuna jest mieć tylko dla siebie kogoś, kogo można doić. Pech Oskara polega na tym, że Marianna 
wcale nie jest typem dziewczyny, który (zgodnie z „nadbudową") odpowiadałby jego wyobraże
niom. Bo Marianna to nie Małgorzata, niewinne dziewczę w schludnej izbie ze śnieżnobiałym 
łóżeczkiem ... Nie, Marianna w niczym nie przypomina Gretchen, która wzbudzila w Fauście 
„święty rozkoszy łęk" (heiliger Wonnengraus). Dusza Małgorzaty - jak to jasno orzeka Heinrich 
Dlintzer, jeden z najsłynniejszych dziewiętnastowiecznych komentatorów niemieckich klasyków 
- otwiera się przed ukochanym z całą swoją szczerością , czystością , niewinnością, a jej miłość 
jest niczym woń wszystkich jej cnót. W takim ujęciu Małgorzata nie jest „postacią" wzbudzającą 
współczucie, tylko „obiektem czci". Tym sposobem doszli śmy do kołtuńskiej ideologii niewin
ności . Niewinność sama w sobie nie ma wartości; zyskuje ją , gdy staje się afrodyzjakiem 
mężczyzny. Dlatego kogoś takiego jak Małgorzata Oskar na pewno chętniej by zabrał pod swój 
dach ... , bo Marianna nie jest już ani czysta, ani niewinna, a zapach jej cnót ulotnił się już dosyć 
dawno. Ale tu w sukurs przychodzi bigoteria, świętoszkowatość, to , co tworzy fasadę: ,,Bóg jest 
miłością. Kogo kocha, w tego uderza" . Zatem weźmie ją , i tym razem już mu się nie wymknie ! 



Postaci zaludniające ten dramat są jak „strachy na wróble". albo jak marionetki, których sznurki 
splc1tały się w jeden węzeł. Ograniczona jest też przestrzeń, w której się poruszają. Wszystkie 
wim} na krzyżu zdeprawowanej ludzkości . Jedne znalazły się jakby nieco wyżej , by tym niżej 
i tym dotkliwiej upaść , i aby mogły sobie zdać sprawę , jak nisko są ci , którzy od początku byli 
poniżej. Dwa najbardziej reprezentatywne „przypadki" to Marianna i Oskar. Marianna to stwo
rzenie uciśnione przez autorytarnego ojca, który ją bezlitośnie odtrąca, gdy ta decyduje się wyr
wać z narzuconego narzeczeństwa. Jej wyobrażenia o świecie to rudymenty drobnomieszczań
skiego idealizmu , z którego wywodzą się również jej dążenia i tęsknoty: „Chciałam kiedyś stu
diować gimnastykę rytmiczną , potem marzyłam , że założę własny instytut, lecz moi krewni tego 
nie rozumieją. Papa mówi , ze finansowe uniezależnienie kobiety od mężczyzny to pierwszy 
krok do bolszewizmu." Uzależnia się tedy od lekkomyślnego Alfreda , a następuje to: „ ad 
pięknym , modrym Dunajem. Słońce już zaszło . Powoli się ściemnia. W oddali gramofon ciotki 
gra Odglosy wiosny Johanna Straussa, Alfred w płaszczu kąpielowym i słomkowym kapeluszu 
z rozmarzeniem patrzy na drugi brzeg. Marianna wychodzi z wody pięknego , modrego Dunaju 
i spostrzega Alfreda. Cisza. 
ALFRED uchylając kapelusza: Wiedziałem , że tu pani wypłynie. I MARJANNA: Skąd pan to 
wiedział? I ALFRED: Wiedziałem. I Cisza. I MARIANNA: Woda miękka jak aksamit. I ALF
RED: Jak aksamit. I MARJANNA: Dziś chciałabym znaleźć się gdzieś daleko - dziś można by 
przenocować nawet pod gołym niebem. I ALFRED: O tak, lekko ... I MARIANNA: Jacyż my bied
ni , my,.ludzie kultury. Już nawet nie umiemy korzystać z dobrodziejstw natury! I ALFRED: A co 
z niej zrobiliśmy? Kaftan bezpieczeństwa. Nikt nie może mieć tego czego chce. I MARIANNA: 
Nikt nie chce tego, co mógłby ... I Cisza . I ALFRED: Nikomu nie wolno tego, co może. I MA
RIANNA: Nikt nie może, tego co powinien ... I ALFRED obejmuje ją ostelllacyjnym gestem, pod
czas gdy u niej żadna żyłka nie zdradza, by miała ochotę się bronić . Dfugi pocafunek. I MA
RIANNA: Wiedziałam , wiedziałam. I ALFRED: Ja również. MARIANNA: Czy kochasz mnie 
tak, jak powinieneś? I ALFRED: Właśnie tak to czuję. Pozwól, że usiądziemy. Siadają . Cisza." 

W scenach takich jak ta nie sposób nie dostrzec elementów antropologii Freudowskiej , tu, ma 
się rozumieć, wyzutej z wszelkiej subtelności myślowej , stąd też naiwna krytyka kultury i fra
zesy na temat „wyższych" potrzeb. Z rozanielonym wzrokiem utkwionym hen w górze, w bez
chmurnym niebie kiczem podszytych uczuć - przy cichutkiej muzyce w tle - dziewczyna traci 
poczucie rzeczywistości, a jej biedna dusza wznosi się coraz wyżej i wyżej , aż osiąga stan , 
w którym jej nosicielka wyrzeka się wygód solidnego mieszczańskiego związku, przedkładając 
nad nie niepewność i ryzykowną przygodę. Sen na jawie, który sam sobie zadaje klam, zanim 
zdąży to uczynić ten albo inny oszust czy drań. Rozsądne ekspedientki zaspokajają swoje 
tęsknoty w kinie. Marianna roi o instytucie gimnastyki , ląduje zaś w zakładzie kamuflowanej 
prostytucji. Jej utopią jest wiara, że w tym zepsutym świecie może dać komuś odrobinę miłości. 
Ta wiara sprawia, że Marianna wznosi się nieco ponad ludzi, pośród których wypadło jej żyć. 
Ale cena, jaką tej małej kobietce przyjdzie za nią zapłacić , okazuje się słona , bo jest nią „miłość 
Oskara", od której drugi raz już się nie wybroni. 

Choć zabrzmi to zaskakująco , konfiguracja postaci Opowieści - oraz ich postaw - przywodzi na 
myśl wzorcowy poemat niemieckiego idealizmu , mianowicie Hermana i Dorotę Goethego. 
Analogie same się narzucają. Odnajdujemy tam tedy uderzająco podobny, na wskroś patriarcha!-



ny świat z ojcem, który prowadzi karczmę , matką zajmującą się domem, i zacnym synem, który 
pilnuje stajni i pól. Ten życzliwy ludziom i nader spokojny dom przechodzi wstrząs, kiedy 
pewnego pięknego dnia, młody Herman nagle dostrzega w Dorocie - przygarniętej z litości 
służącej - idealne wcielenie „swojej przyszłej". I rzecz wcale nie w tym, że jego wybór jest 
wyzwaniem wobec hierarchii społecznej , tylko w tym, że dziewczyna miala już narzeczonego .. . 
Mimo to, sam wygląd Doroty, jakże bliski sercu każdego dziewiętnastowiecznego mieszczucha, 
sprawia, że konflikt jest zażegnany: Otóż - stanik czerwony piersi jej krągle obciska; I Do stani
ka przylega czarny gorsecik, nadobnie sznurowany; koszuli rąbek ujęty ma w kryzę , której biel 
uwydatnia zarys podbródka czarowny; I z kryzy miękko, swobodnie głowy się owal wychyla I 
w gęstwie grubych warkoczy , spiętych grubymi szpilkami; I Spod stanika faldami spływa 
niebieska spódnica I i przy każdym stąpnięciu kostki jej ksztaltne owija ... Również sposób 
bycia Doroty, zwłaszcza to, co mówi, czyni zadość najsurowszym mieszczańskim wyobraże
niom (może z wyjątkiem miejsca, w którym Goethe przewrotnie wklada jej w usta ideę jeśli nie 
emancypacji, to małżeńskiego partnerstwa (Niech się kobieta zawczasu I slużyć uczy, by kiedyś 
panią móc stać się ze służki, panią domu udzielną , której podlega w nim wszystko'). W innym 
znów miejscu , na pozór podniosłym, niemalże patetycznym, jest to już jawna ironia. Kiedy 
Dorota, wracając do siebie którejś księżycowej nocy, potyka się nagle o głaz i o mało co nie pa
da jak długa, dzielny Herman w porę to spostrzega i ręce wnet zwinnie I jej podsuwa - spoczęła 
w jego objęciach bez słowa, I Piersią wsparta o pierś i skronią o skroń - a on stal tak, jak słup 
marm~rowy „. ( „.) i jak posąg mężczyzny „ .„ 

Cale pokolenia dziewcząt w taki mniej więcej sposób wpadaly odtąd w krzepkie objęcia 
męskich ramion; cale rzesze wdzięcznych stworzeń, których czar rozgrzewał męskie serca, całe 
tłumy aniołów o aksamitnych policzkach , łabędzich szyjach , liliowobiałych piersiach. „ Wszyst
kie z radością w duszy i w ślepym zachwycie oddane JEMU, wszystkie ufne, że ON wie, co 
z ich oddaniem zrobić ... Rzecz znamienna, krytyka jakiej Goethe w swym dziele poddał miesz
czaństwo , jego dyskretny humor, subtelna ironia - przez długi czas pozostawały niedostrzeżone , 
zaś poemat nieodmiennie uchodził za sielankę mieszczańską najczystszej próby. Z tego dzieła 
wprost emanuje niemiecka rzetelność, dzielność, serdeczność , rzeczowość , rozsądek , zmysł 

pracy , sprawiedliwość etc., etc . - czytamy w Objaśnieniach do niemieckich klasyków pióra 
wspomnianego już raz Heinricha Diintzera. 

Opowieści lasku Wiedeńskiego to oczywiste zaprzeczenie klasycystycznej idealizacji miesz
czaństwa , ale zarazem precyzyjne odbicie drobnomieszczańskiej recepcji tego wzorca, innymi 
słowy jego wynaturzenie, i to perwersyjne. Gdy u Goethego nad błazeństwem , niejakim ogra
niczeniem i małostkowością górę biorą takie zalety mieszczan, jak rzetelność , uczciwość , 

opiekuńczość, pogoda ducha, to w Horvathowskiej anatomii kołtuństwa obcujemy tylko 
z powierzchownością , zaklamaniem, zachłannością, podłością. Bohaterowie Goethego, aczkol
wiek żyją w nic nie znaczącym prowincjonalnym miasteczku , wykazują się pewną kulturą. 
Drobnomieszczanom brak jakiejkolwiek kultury , a przecież to oni czują się, wręcz uważają się 
za najwartościowszych przedstawicieli duchowego życia narodu. Dla nich kultura jest zaledwie 
fasadą, przy czym jest to fasada, za którą nic nie ma. Czczą Goethego, ale ich Goethe to nie 
Goethe, tylko coś jakby król żołdaków; zachwycają się pięknem , ale ich piękno to fizyczna 
sprawność i muskularna nagość ; są za czystością, ale mylą ją ze sterylnością; z upodobaniem 



wypowiadają wzniosłe słowa, lecz te ich słowa są czcze i puste. Piosenki , które śpiewają, trącą 
kiczem, mity, którymi się karmią , to banialuki, ich kultura to coś, co w najlepszym razie okazuje 
się farsą. W takim świecie poeci i filozofowie (Dichter und Denker) stają się użytecznymi 
narzędziami propagandy w rękach sędziów i katów (Richter und Henker)"". 

Postaci Opowieści tworzą jakby przedsionek Królestwa upadłych demonów. Z wyjątkiem 
Ericha, który jest gościem z Niemiec, chełpi się swym rasizmem i uosabia butę pruskiego 
nacjonalizmu , nieludzkość pozostałych ogranicza się jeszcze do sfery życia prywatnego. 
Niedługo potem narodowy socjalizm pojął, że ten ważny obszar duchowego życia , może 
połączyć z ideą narodowego wzlotu. A gdy do tego doszło, personel Trzeciej Rzeszy stał się zor
ganizowaną zbiorowością „psów policyjnych,kanciarzy, kłamców, hochsztaplerów, defraudan
tów , kasiarzy , krętaczy, oszustów , sekciarzy, trudnych dzieci, kiczowatych duchowych atletów, 
szmirowatych aktorów, oprawców, katów, rozpruwaczy .. . ···· 

Ta sztuka jest wprost przepojona muzyką ... Już w pierwszej wskazówce scenicznej czytamy: 
„. w powietrzu unoszą się śpiew i dźwięki , jak gdyby gdzieś w dali nieustannie rozbrzmiewał 
walc Straussa Opowieści Lasku Wiedeńskiego . W pobliżu zaś płynie piękny , modry Dunaj". 

Podobnie brzmi didaskalion, które dramat zamyka: W powietrzu słychać dźwięki i śpiew, jakby 
jakaś niebiańska orkiestra smyczkowa grała gdzieś w górze Opowieści Lasku Wiede1iskiego 
Johanna Straussa. Lecz w tej sztuce rozbrzmiewają nie tytko Straussowskie walce. Słychać 
w niej dzwonek , który jest znakiem dźwiękowym „Kliniki talek", zakladu należącego do ojca 
Marianny, jeszcze wyraźniej słychać przenośny gramofon , który w spokojny nadrzeczny pejzaż 
wdziera się z arią Pucciniego. Ponadto jest jeszcze szpinet Marianny, cytra babci , jest Marsz 
żałobny Chopina, który Waleria nuci, kiedy szminkuje sobie usta , jest kapela uliczna z fałszy
wym wielkomiejskim folklorem, wreszcie kabaret. .. Uderzające jest to, że kiczem trąci tu nawet 
tak zwana „dobra muzyka": Puccini, Schumann , Chopin, Strauss , gdyż uwydatnia ona senty
mentalizm, bądź zakłamanie postaci . Bodaj najsilniej negatywna funkcja muzyki uderza w sce
nie kabaretu, kiedy dźwiękowym tłem dla upadku i porubstwa jest - jak na ironię - Marzenie 
Schumanna. Kicz erotyczny . Kicz patriotyczny. Kicz w gardłach i na ustach. Ten ostatni niewąt
pliwie po to , by ewentualne, choć mało prawdopodobne oświecenie mózgu miało jak najmniej 
szans ... Jednak w tym rozśpiewanym , rozdźwięczonym świecie panuje głucha cisza. To dlatego 
babka, która postarała się o to , by sprzątnąć ze świata nieślubne dziecko, nadal może spokojnie 
nucić swoje sentymentalne piosenki . 

Juź nie Horvatb , którego życiu kres położyło paryskie drzewo, tylko historia dopisała dalszy 
ciąg losów postaci Opowieści. Łaskawy los jakby ustrzegł pisarza przed doświadczeniem tego , 
czym jest przemoc kołtuna w amoku. Tego, do czego niebawem doszło , nie był w stanie 
przewidzieć. Wymagałoby to wyobraźni zgoła innej niż wyobraźnia poetycka. A jednak wiele 
z tego, co to zło zapowiadało, umiał dostrzec i wskazać w swych sztukach. W Opowieściach 
pokazał martwe dusze. Jeszcze nie te , które wkrótce miały zabijać, ale te , które w swej bez
duszności tak doskonale się odnajdują. Z piosenką na ustach. Z niezmąconym spokojem. 
Z patosem w słowach. I z pustką w sercu. 

Przełożył i opracował 
Józef Baliński 

Horvdths «Geschich1e11 aus dem Wiener Wald», Herausgegeben von Traugott Krischke. 
Suhrkamp Taschenbuch Materialien , Frankfurt am Main 1983 

' Fryderyk Nietsche, Tako rzecze 'Zaratustra, fi , 14, przekład Wacław Berent. 
" Jan Wolfgang Goethe, Herman i Dorota , przekład Roman Kołoniecki , oprac. F. Witczuk, 
Wrocław 1980, BN li , 51 (fragmenty Pieśni 5, 7 i 8). 
•b Nawiązanie do słynnej formuły Jean Paula (1763-1825) „Das Volk der Dichter und Denker" 
(Naród poetów i filozofów, czyli Niemcy) i do tytułu powieści Friedricha Diirenmatta Sędzia i jego kat 
(Der Richter und sein Henker). 
„„ Das Reich der niederen Diimonen głośna praca z 1936 roku (wydana dopiero w 1953), za którą 
jej autor, Ernesl A. Nikisch (1889-1967) został oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie 
więzienie ( 1939). 



Erich Fromm 

Credo 
Wierzę, że podstawowa alternatywa, przed jaką stoi 

człowiek , to wybór między życiem a śmiercią. Wybór ów 
zawiera się w każdym działaniu. Człowiek jest wolny w czy
nieniu tego wyboru , ale ta wolność jest ograniczona. Istnieje 
wiele sprzyjających i niesprzyjających okoliczności, które na 
niego oddziaływują , konstytucja psychiczna, sytuacja okre
ślonej społeczności, w której przyszedł na świat , rodzina , 
nauczyciele, przyjaciele , których spotyka i wybiera. Zada
niem człowieka jest poszerzanie marginesu wolności, wspie
ranie warunków sprzyjających życiu przeciw tym , które 
sprzyjają śmierci. Życie i śmierć, w znaczeniu tutaj użytym, 
to nie stany biologiczne, lecz stany bytu, stosunku do świata . 
Życie oznacza nieustanną zmianę, nieustające narodziny. 
Śmierć to zahamowanie rozwoju, skostnienie, powtarzanie . 
Nieszczęściem wielu ludzi jest to , że nie dokonują wyboru. 
Nie są ani żywi, ani martwi . Życie staje się ciężarem, bezce
lowym przedsięwzięciem , a wynajdywanie sobie zajęć jest 
środkiem , który ma chronić takiego człowieka przed torturą 
bytowania na ziemi zaludnionej przez cienie. 

Wierzę, że ani życie, ani historia nie mają ostatecznego 
sensu, który z kolei nadawałby sens życiu jednostki lub uspra
wiedliwiał jej cierpienia. Biorąc pod uwagę sprzeczności 
i słabości osaczające egzystencję człowieka, jest tylko sprawą • 
bardzo naturalną , że poszukuje on „absolutu", który dałby mu 
złudzenie pewności i uwolnił go od konfliktu, wątpliwości 
i odpowiedzialności . Jednakże żadne bóstwo, w szacie teo
logicznej , filozoficznej czy historycznej , nie ocali czlowieka 
ani go nie potępi. Tylko człowiek może odnaleźć cel życia 
i środki jego realizacji . Nie jest w stanie znaleźć ostatecznej 
lub absolutnej odpowiedzi, która przyniosłaby ocalenie, ale 
może dążyć do osiągnięcia pewnego stopnia intensywności , 
głębi i jasności doświadczenia , która dałaby mu siłę życia bez 
iluzji , bycia wolnym. 

Wierzę, że nikt nie może ocalić swego bliźniego, czyniąc 
za niego wybór. Człowiek może uczynić dla drugiego czło
wieka tylko tyle, że ukaże mu możliwości wyboru w sposób 
prawdziwy i z miłością , ale bez sentymentalizmu czy złudzeń. 
Konfrontacja z realnymi możliwościami wyboru może zbu
dzić w człowieku całą uśpioną energię i sprawić, że będzie on 
w stanie wybrać życie przeciw śmierci. Jeśli nie jest w stanie 
wybrać życia , nikt nie zdoła życia w niego tchnąć. (.„) 

Wierzę w zdolność człowieka do osiągnięcia doskona
łości. Oznacza to, że człowiek może osiągnąć swój cel, ale 
nie znaczy, że mus i do niego dotrzeć. Jeśli jednostka nie 
wybierze życia i nie rozwija się , stanie się nieuchronnie 
czymś niszczycielskim, żywym trupem. Zło i samozagłada są 
równie realne jak dobro i życiowa energia. Są wtórnymi moż
liwościami człowieka , który nie wybierze realizacji swoich 
podstawowych możliwości. („.) 

Wierzę , że człowiek może uzmysłowić sobie doświadcze
nie pełnego uniwersalnego człowieczeństwa tylko wtedy, gdy 
zrealizuje swoją indywidualną osobowość, nigdy zaś poprzez 
zredukowanie siebie do abstrakcyjnego wspólnego mianow
nika. Życiowym zadaniem człowieka jest paradoksalna misja 
zrealizowania swej osobowości , a równocześnie przekrocze
nia jej i dotarcia do doświadczenia uniwersalizmu. Tylko 
w pełni rozwinięta jednostka może wyjść poza ego. („.) 

Wierzę , że rozpoznanie prawdy jest nie tyle kwestią inte
ligencji, co sprawą charakteru. Najważniejsza jest odwaga 
powiepzenia „nie", okazanie nieposłuszeństwa przykaza
niom władzy i opinii publicznej; przerwanie snu i stanie się 
ludzkim; przebudzenie się i przezwyciężenie poczucia bez
radności i daremności. („ .) powiedzenie „tak" człowiekowi, 
to „nie" wobec tych wszystkich , którzy chcą go zniewolić, 
wykorzystać i ograniczyć. 

Wierzę w wolność, w prawo człowieka do bycia sobą , 
samopotwierdzenia i walki przeciw wszystkim tym , którzy 
usiłują nie dopuścić, żeby stał się sobą. Ale wolność to coś 
więcej niż nieobecność przemocy i przymusu. To coś więcej 
niż „wolność od''. To „wolność do" - wolność bycia nieza
leżnym, swoboda tego, żeby więcej być , a nie więcej 
mieć , czy używać rzeczy i ludzi. 

Colloquia Communia 
Nr l - 61 48 - 53 Warszawa 1990 

Przełożyła 

Hanna Jankowska 
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Krzysztof Janczar 

Inspicjenci, suflerzy Prace szewskie 
Michał Jarmicki Tadeusz Rochalski 
Marek Kałużyński Alicja Ćwiklińska 

Ryszard Kotys Zdzisława Głoskowska Kierownik Biura Obsługi 

Paweł Kruk Jadwiga Król-Węgierska Widzów 

Piotr Krukowski Jadwiga Paul Barbara Stanis ławska 

Stanisław Kwaśniak 
Ewa Wielgos ińska 

Szef reklamy 
Robert Latusek Konsultant muzyczny Karolina Rozwadowska 
Kamil Maćkowiak Teresa Stokowska-Gajda Kasa Teatru 
Maciej Małek Korektor instrumentów i Biuro Obsługi Widzów 
Wojciech Medyński muzycznych (ul. Jaracza 27) 
Dariusz Siatkowski Jerzy Wichliński zapraszają od poniedziałku 
Mariusz Siudzi11ski do piątku w godz. 830 

- 1900 

Mariusz Słupiński Z-ca kierownika w soboty i niedziele 
Bogusław Sochnacki literackiego w godz. 1600 

- I 900 

Henryk Staszewski Ewa Drozdowska 
te ł. (0-42) 632 66 18 

Michał Staszczak Sekretarz literacki (0-42) 633 15 33 
Bogusław Suszka Joanna Siudzińska fax (0-42) 633 30 35 
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CASH & CARRY 



Ty też zyskasz 
niejedną taką furę 
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POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM !! ! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
• odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 
• kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 63 17 600 

kwiat • serwis 
1111. p/DsL JANINA KWAPISZ 
93-4115 Udt, uL Fl'llllCinka 2 

i.Liftu (11-41) u 31 35 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot e I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 



Teatru 

90-6 l 8 Łódź, ul. Pogonow1kiego 
Tel. (0-42) 637-57-11 , 637-54·72t 

Tol./lnx63N4·67. Jak 

Wam 
odo ba? 

1 750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93-231 ŁÓDŹ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 



90-456 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 249/251 
tel. (0-42) 63712 15, fax (0-42) 639 79 80 

e-mail: biuro@interservis.pl 

Program imprez targowych 

• IKFFll/111 

~ 
NiERucltoMości 

~ 
intima 

~ 
AUTOEXPO • 
({_=-
EuroExpo 

~ 
info bit 

Je) 
REHA2 ACJA 

BOATSHOW 

Targi Budownictwa 

Krajowe Targi Nieruchomości 
i Inwestycji 

Targi Bielizny 
i Wyrobów Pończoszniczych 

Targi Motoryzacyjne 

Festiwal Piw i Browarów 

Targi Integracji Europejskiej i Promocji Jakości 

Targi Usług Medycznych 

Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy 

Targi Komputerowe 
SIECI, INTERNET, BIURO 

Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu 
dla Osób Niepełnosprawnych 

Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych 

www.interservis.pl zapraszamy 
POT BUT-S SA, Łódź ul. Traktorowa 128 

tel +48(42) 25 30 200, fax +48(42) 25 30 203 



PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91-497 Łódź, ul. Zgierska 211 
tel. CO 42) 58-84-1 7, 
58-84-55, fax 58-9 1-45 
Łódź, ul. Rzgowska 232, 
tel. (0 42) 46-37-94 

~.OKNA, DRz:i'.~~~;~~żs~;~~~~ Z PCV 
(profile VEKA, okucia WINKHALJS i Aluminium (profile ReLJnolds) 

+:• WITRYNY, ŚCIANY KURTYNOWE Z ALUMINIUM 
(profile ReLJnolds) 

ZEWNĘTRZNE Z PCV I ALUMINIUM 

Materiały wykończeniowe dla budownictwa: 
blacho dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", ' ISOBAU", marmury naturalne, polimeryane i oglomormur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówko bitumiczna, kominki wolnostojące, 
szafy 'STANLEY", wonny 'RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montoi okien z PCV i Alumnium, dorodztwotechniane, transport no terenie łodzi -gratis 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 

SPONSOREM KULTURY 
POLSKIEJ 



Zapraszamy 
do sklepów firmowych 

ul. Piotrkowska 120 
tel. 639-96-38 

"CH Ml" 
ul. Brzezińska 27 /29 

tel. 679-61-13 

www.vistula.pl 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac . . swoimi 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



<~ 
ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDENSOWA ~[10@00&[?0& 

Łódzka Drukarnia Akcydensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywaniu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do pod5tawow~o a5ortymentu produkcji 
offoetowej należą: 

• Opakowania kartonowe o r6żnej konetrukcji, wykonywane z kartonu 

o gramaturze do 650 g/m2
, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do pod5tawow~o a5ortymentu produkcji 
rotograwiurowej należą: 

• Opakowania miękkie jedno- lub wielowarotwowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub mlędzywaretwowym z możllwooclą nanleeienia kleju 

zimno- lub termozgrzewalnego. 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA rP@l!.O@[llii.\[?0& SP. z o.o. 

90-648 Łódź, ul. A. Struga 63 
tel.O 42 637 67 77, fax o 42 637 06 59 

Dyrekcja i Zespół 
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi 

dziękują Firmie 

~ METALOPLASTYKA 
za pomoc w realizacji 

wystawy plakatów 

Zbigniewa Koszałkowskiego 

Od Calderona do Shakespeare' a 

METALOPLASTYKA 
PRZYGOTOWALNIA POLIGRAFICZNA 
90-043 Łódź , ul. Targowa 29 
tel ./fax +48 (42) 637 24 35 

637 55 15 
e-mail: info@metaloplastyka.com.pl 
www.metaloplastyka.com.pl 



~- Tutr im Stefana Jaracu w lodli -Nttscapt l!ll!JEł 






