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W dolinie Wachau, nad pięknym, modrym Dunajem ... 

Wiener Wald. Lasek Wiedeński. Popularny region turystyczno
-wypoczynkowy Austrii sięgający przedmieść Wiednia. Rozstawiony 
przez Johanna Straussa, syna, walcem opus 325. 

Mate miasteczka rozsiane wzdluż brzegów Dunaju, lagodne 
alpejskie stoki pokryte winnicami, malownicza dolina Wachau, pelna 
imponujących fortec i ruin zamków ukazujących się na wzgórzach, 
przy każdym zakręcie rzeki . 

Bajkowa sceneria, sielska okolica ze wzgórzami Kahlenberg i Leo
poldsberg, gdzie król Jan 111 Sobieski odnióst zwycięstwo nad wojska
mi tureckimi oblegającymi Wiedeń. 

Tu leży Mayerling, gdzie rozegrał się krwawy dramat Marii Vetsery 
i arcyksięcia Rudolfa, i miasteczko Melk znane z Pieśni o Nibelungach . 

To miejsce usypiające swoim pięknem rozum. To miejsce, w któ
rym budzą się demony. 

Nie bez powodu Ódon von Horvath w tej oto scenerii umieści! 
akcję swojej VolksstUck - ,,dramy ludowej" pt. Opowieści Lasku Wie
deńskiego. 

„Domek u stóp ru
in zamku( ... ) W po
wietrzu dźwięki jakby 
gdzieś stychać byto 
walc Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego J. Stra
ussa. A niedaleko 
plynie piękny, mo
dry Dunaj" - czytamy 
w didaskaliach. 

Dolina Wachau 



To kiczowate otoczenie znakomicie nadawało się do zastosowane

go przez Horvatha „efektu kontrastu" - przy „demaskowaniu stanu 

świadomości" swoich współczesnych. Zestawienie sielskiego tła z to

czącymi się tam dialogami, zachowaniami bohaterów i rozgry

wającym się dramatem jest rzeczywiście uderzające. 

Dochodzi do tego jeszcze muzyka, którą pisarz posługuje się po 

mistrzowsku, by wywołać lub rozproszyć jakiś nastrój. Muzyka maluje 

iluzję, wspiera ironiczny zamysł , wprowadza kicz lub banał. W dida

skaliach Horvath rozpisał bardzo precyzyjnie całą muzyczną party

turę, muzyka pojawia się bądź „urywa w środku taktu" na określoną 

sytuację czy słowo . Motywem przewodnim jest walc Straussa Opo
wieści Lasku Wiedeńskiego. 

Wszystkie rozbudowane didaskalia tej sztuki stanowią same w so

bie znakomitą lekturę. W sposób niezwykle malowniczy opisują tło 
i nastrój sceny, określają czynności bohaterów czy cale sceny nie

mych relacji między poszczególnymi osobami. 

Cóż się dzieje w horvathowskim Lasku? Zycie toczy się tutaj na 

pozór nudno i leniwie, wedle utartych od lat schematów, zupełnie 

inaczej niż w Wiedniu - „mieście marzeń". 

Codziennie powtarza się ten sam rytuał - Zauberkonig, jak zwykle 

szuka swoich podwiązek, Rotmistrz zachwala kaszankę, a „na drugim 

piętrze uczennica szkoły realnej gra na rozstrojonym fortepianie 

Opowieści Straussa". Wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Jedyną 

atrakcją jest pojawienie się kogoś nowego, „ze świata". 

Mówi się tu wyłącznie o pieniądzach i sposobie ich zdobycia. Tym 

żyją tu wszyscy. I wszyscy tęsknią za miłością, szczęściem i innym 

zyciem. 

Opowieści Lasku Wiedeńskiego nazwano nowoczesnym tańcem 

śmierci - nowe życie umiera, lecz nic się przez to nie zmienia. 

Wszystko toczy się po staremu, dawnym utartym trybem. Bez 
wierności, bez wiary, bez moralnych zasad . A przede wszystkim, bez 

zwykłej ludzkiej nadziei. Kolozamykasię ... 

„Cóż, człowiek często czuje w sobie taką tęsknotę - ale potem 

wraca z przetrąconymi skrzydłami i życie toczy się dalej , jakby się 

nigdy tego nie zaznało", mówi bohaterka innej sztuki Horvatha, ale 

słowa te jakże pasują do Marianny. Jest to chwyt charakterystyczny dla 
jego dramaturgii, postaci sztuk Horvatha są silnie ze sobą powiązane, 

jak gdyby przenikały się nawzajem , powracając w kolejnych dra
matach. To wynik tzw. efektu afinalności, czyli braku potocznie rozu

mianego zakończenia- koniec sztuki niewiele różni się od po<:zątku. 

W Opowieściach ta pogoń za pieniądzem, miłością i szczęściem 

zaczyna się i kończy w Dolinie Wachau. „Znów świeci słońce, znów 

w powietrzu perlą się dźwięki i pienia, jakby jakaś niebiańska orkiestra 

smyczkowa grała Opowieści Lasku Wiedeńskiego"„. i tylko wózek 

dziecinny jest pusty, wszystko inne wróciło do punktu wyjścia. 
„Powiedziałem Ci kiedyś Marianno, że mojej miłości nie ujdziesz" 

- rl)Ówi na zakończenie Oskar. To, że w międzyczasie wydarzyło się 

tak wiele, nie ma dla niego znaczenia. 

Horvath z całą ostrością dostrzegał i pokazywał ciemne strony 

ludzkiego życia. Nieuleczalną głupotę, która daje poczucie nieskoń
czoności ... Stawiał diagnozę choremu społeczeństwu, ale nie dawał 

recept. 
„Wszystkie moje sztuki to tragedie, które stają się komiczne przez 

to, że są niesamowite" - pisał, wierząc, że życie ludzkie co najwyżej 

w szczegółach może być komedią, „w całości zaś bywa zawsze 

tragedią". 

W całej sztuce Horvatha czuje się też grozę nadchodzących 

czasów, ale została ona tu ujęta w ośmieszający cudzysłów . Jak wielu 
mu współczesnych Horvath jakby nie do końca wierzył, że to 

„szaleństwo" rozwinie się dalej. 

Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, rodzący się wówczas 

faszyzm z łatwością możemy zastąpić współczesnymi demagogiami . 
Pozbawieni złudzeń i nadziei ludzie są znakomitym „materiałem " dla 

wszelkich domorosłych ideologów. 



„Jak we wszystkich moich sztukach, tak i tym razem niczego nie 

upiększałem i niczego nie uszpetniałem ( ... ) kto uczciwie próbuje 

ukazywać postaci ludzkie, ten chyba zawsze zmuszony jest ukazywać 

tylko ich lustrzany wizerunek - i w tym miejscu chciałbym od razu 

podkreślić: nigdy nie posługiwałem się ani nie będę się posługiwał 

krzywym zwierciadłem, odcinam się bowiem od wszystkiego, co jest 
parodią". 

Horvath nie był teoretykiem teatru. Poza tą Uwagą na marginesie, 
dołączoną do sztuki Kazimierz i Karolina, zasady swojej dramaturgii, 

z grubsza, wyjaśnił w tekście Sposób użycia. 
Największe znaczenie przypisywał w swoich sztukach dialogowi, 

któremu powierzał ,,funkcję demaskatorską". Akcja dramatu jest dla 

niego mniej istotna i w tej sytuacji schodzi na plan drugi. 

Teatr o tyle tylko ma prawo apelować do ludzkich emocji, pragnień 

i popędów, „o ile poddaje je dystansującej racjonalizacji" - ma przede 
wszystkim pobudzać krytyczną refieksję widza. 

Polska prapremiera Opowieści Lasku Wiedeńskiego w przekładzie 

Huberta Orłowskiego i reżyserii Jerzego Zegalskiego odbyła się 
w 1971 r. w Teatrze Nowym w Łodzi. W 198 I r. sztukę wystawił 

Teatr im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze w reż. Włodzimierza 

Nurkowskiego. Ten sam reżyser przygotował w 1984 r. telewizyjny 
spektakl Opowieści„. W 1998 r. Agnieszka Glińska wyreżyserowała 

Opowieści w Teatrze Ateneum w Warszawie, a w 2003 r. - Jacek 
Orłowski w Teatrze im. St. Jaracza w Łodzi. 

a.n. 

Odręczne notatki Odona von Horvatha do sztuki 
Opowieści Lasku Wiedeńskjego. 



Istnieją dla mnie tylko dwie rzeczy, 
przeciwko którym piszę: gfupota i kfamstwo. 

I dwie rzeczy, za którymi się opowiadam: 
rozsądek i uczciwość. 

Odon von Horvóth 

Człowiek bez Ojczyzny 

Przeżywający od lat na Zachodzie swój renesans Ódón von Hor
vath w Polsce jest autorem zupełnie nieznanym. Wprawdzie w roku 
1979 ukazały się wydane przez PAX w tomie Epoka ryb dwie jego 
powieści - Dziecko naszych czasów i Mfodość bez Boga, odbyły się 
premiery kilku jego sztuk - ale szerokiemu ogółowi nazwisko to jest 
zupełnie obce . 

Horvath , to typowy przedstawiciel wielonarodowościowej Mittel
europy, „mieszaniny staroaustriacko-węgierskiej". 11 Nie mam ojczy
zny - pisał - i nie cierpię z tego powodu, ale cieszę się, ponieważ 
uwalnia mnie to od niepotrzebnego sentymentalizmu!" Fakt ten 
wpłynął znacząco na całą jego twórczość, którą charakteryzuje daleko 
posunięta względność ocen, brak wszelkich uprzedzeń i skupienie się 
przede wszystkim na wartościach ogólnoludzkich. 

L:Jrodził się 9 grudnia 190 I r. w Fiume (dziś chorwackiej Rijece) , 
mieście leżącym w granicach ówczesnej Monarchii Austro-Wę
gierskiej. Jego ojciec, dyplomata węgierski w austriackiej służbie , który 
w 1909 r. otrzymał tytuł szlachecki, pochodził ze Słowenii. Po nim to 
nieślubny wówczas syn otrzymał imiona Edmund Josef, ale zawsze 
nazywano go Ódón. Matka Marie Hermine Prehnal wywodziła się 
z rodziny węgiersko-niemieckiej . 

Rodzice Horvatha przenosili się z kraju do kraju - Belgrad, Buda
peszt, Wiedeń, Bratysława i dopiero w 1919 r. osiedlili się w po
siadłości w Murnau, niedaleko Monachium. 

11W latach szkolnych czterokrotnie przyszło mi zmieniać język na
uczania i do każdej niemal klasy chodziłem w innym mieście . W re
zultacie żadnego języka nie opanowałem całkowicie. Gdy po raz 
pierwszy przyjechałem do Niemiec, nie moglem czytać gazet, bo nie 
znalem szwabachy, jakkolwiek niemiecki jest moim językiem ojczy
stym. Pierwsze zdanie w tym języku napisałem mając lat czternaście" . 

W Wiedniu zdaje maturę, w Monachium studiuje germanisty
kę, filozofię i teatrologię. Pisać zaczyna wcześnie. Swoje krótkie 
opowiadania publikuje w Simplicissimusie . W I 920 r. kompozytor 



Kallenberg zwrócił się do I 9-letniego wówczas studenta z propo
zycją napisania scenariusza do pantomimy Dos Buch der Tćinze , 

której premiera odbyła się w 1922 r. w Monachium. Niezadowo
lony z efektu swojej pracy, młody autor wykupił i zniszczył cały 
nakład tego utworu, podobnie zresztą jak i wczesną próbę dramatu 
Mord in derMohrengasse ( 1923). 

W 1924 r. przenosi się do Berlina, w tym samym roku zjeżdża tu też 
Brecht. Berlin lat dwudziestych przyciągał atmosferą „kosmopoli
tycznego tygla", ściągali tu uchodźcy z Rosji, bałkańscy konspiratorzy, 
Węgrzy, wiedeńczycy, Polacy. Kwitła wolna prasa, z dnia na dzień 
powstawały nowe teatry i kabarety. Berlin „ogromny, wypełniony 
gorączkowym ruchem, podniecający" był „pobudzającym terenem 
pracy twórczej( ... ), dostarczał przedmiotu obserwacji i materiału do 
rozmyślań". 

Horvath zaczyna pisać przeciwko mieszczańskiemu widzowi, ata
kuje go, starając się przekazać ludziom gorzką prawdę o nich samych . 
Rywalizuje z Brechtem o prymat pierwszeństwa. „Nie ulega 
wątp l iwości, że gdyby żył - pisał po jego tragicznej śmierci Ulrich 
Becher - stałby się obok Brechta największym współczesnym drama
topisarzem niemieckiego obszaru językowego" . 

Tymczasem obaj są u progu kariery, w tym samym roku co Maha
gonny Brechta ( 1927), wystawiono w Hamburgu pierwszą sztukę 
Horvatha Bunt na C8te 3018, odsłaniającą kulisy budowy kolejki gór
skiej na Zugspitze, najwyższego szczytu Alp Bawarskich . Sztuka nie 
zyskała wówczas powodzenia, dopiero jej berlińska premiera 4 sty
cznia 1929 r. pod zmienionym tytułem Kolej górska przyniosła mu 
sukces i kontakty z wydawcami . Już w tydzień po premierze Heinz 
Ullstein, wydawca Brechta, podpisał z nim umowę gwarantującą 
comiesięczne wypłaty a conto honorariów autorskich za każde na
pisane dzieło . Umowa ta, której ważność wygasła z końcem 1932 r., 
zapewniła mu na jakiś czas warunki do spokojnej pracy. 

13 października 1929 r. na jednej ze scen Teatru im. Lessinga 
w Berlinie została wystawiona tylko raz sztuka Sladek albo czarna 
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armia, przeciwko której gwałtownie zaprotestowała prawicowa 
prasa, nazywając autora „ozdobą obozu komunistycznego". Tematu 
napisanej w I 928 r. sztuce dostarczyła mu współpraca z Niemiecką 
Ligą Praw Człowieka. W pierwszych latach pobytu w Berlinie Hor
vath brał udział w pracach grupy opracowującej dokument Osiem lat 
jurysdykcji politycznej, który złożono w 1927 r. w Reichstagu, udo
stępniając go jednocześnie prasie. Opisywał on nielegalną działalność 
ochotniczych oddziałów Schwarze Reichsweher, tolerowaną i osła
nianą przez organa sprawiedliwości . jego Sladek- jak pisał:. „jest to 
reprezentant rocznika I 902, czyli pokolenia, które w wielkim czasie 
wojny i infiacji przechodziło swój okres dojrzewania, typ człowieka 
oderwanego od t radycji , od podłoża, pozbawionego oparcia; kimś, 
kto ma wielkie predyspozycje, by stać się bezwolnym przyta
kiwaczem". Sladek zaufał maksymom Czarnej Armii i uwierzył , że 

„mordowanie jest w przyrodzie wielkim prawem". Atakowano 
zarówno wymowę sztuki oraz po raz pierwszy „obcość autora" i nie
-niemieckie pochodzenie „grafa Horvatha". 

Szum wokół Sładka przyniósł Horvathowi jeszcze większy roz
głos - lata 1929-32 to najpłodniejszy okres jego twórczości. Pisze 
groteskową farsę Wokóf Kongresu, w której demaskuje cel i sens 
pięknych, ale mało realnych zamierzeń dotyczących spraw 
zwalczania prostytucji i handlu żywym towarem mocą między
narodowych uchwał. 

W 1930 r. powstaje pierwsza powieść Horvatha Wieczny 
mieszczuch i dwie najlepsze jego sztuki Wioska noc i Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego, które w rok później ujrzały światła ramp. 

Wfoskq noc poświęcił sprawom umacniania się hitlerowców w Ba
warii . Zarzucano mu wówczas przejaskrawienie problemu i „roz
mijanie się z rzeczywistością", która jednak bardzo szybko dogoniła 
jego „pomysły". 

Heinz Hilpert przygotowujący praprem ierę Opowieści w Deutsch
estheater Reinhardta zadbał o rewelacyjną obsadę . Wieczór 2 li
stopada 193 I r. był wielkim tryumfem dramaturga. Niezwykle 
wymagający i krytyczny recenzent Berliner T ageblatt - Alfred Kerr, 



~ rodzinnego albumu ... 
uznał autora za „najpotężniejszą siłę wśród młodych", podkreślając, 

że jego sztuka dała okazję do „przedstawienia o najwyższej od 

dłuższego czasu sile wymowy". W tym samym tonie utrzymane były 

i inne recenzje z wyjątkiem prawicowej prasy, która nazwała spektakl 

„jednym wielkim łajdactwem od początku do końca" . 

Ten pełen sukcesów dla Horvatha rok 193 I zwieńczyła literacka 

nagroda im. Kleista, najbardziej prestiżowe wyróżnien ie dla pisarzy 

niemieckojęzycznych, którą otrzymał wraz z Erikiem Rege~em z re

komendacji Carla Zuckmayera, autora Kapitana z Kapeniek. 

Był u szczytu sławy i nikt nie przypuszczał, że już wkrótce władze 

wydadzą na niego wyrok- całkowity zakaz wystawiania jego sztuk. 

W lutym I 93 I był świadkiem bijatyki sprowokowanej przez na

zistów w jednej z restauracji Murnau. Jako naoczny świadek tego 

zajścia został wezwany do złożenia zeznań przed sądem, w których 

całą winą, zgodnie z prawdą, obciążył nazistów. Po premierze 

W/oskiej nocy, marzec 193 I, został ostro zaatakowany przez „bru

natną prasę", która przy okazji wypomniała mu też Sładka i jego 

działalność w Niemieckiej Lidze Praw Człowieka. Były to pierwsze 

sygnały „zainteresowania się jego osobą". 

W listopadzie 1932 r. w lipskim Schauspielhaus odbyła się pra

premiera Kazimierza i Karoliny. Po czterech spektaklach w Lipsku 

sztukę wystawiono w Komodienhaus w Berlinie. I były to ostatnie 

przedstawienia sztuk Horvatha jakie oglądała przed wojną berlińska 

publiczność. Pod koniec 1932 r. Heinz Hi I pert przystąpił w berlińskiej 

Volksbuhne do prób nowej sztuki Wiara, nadzieja, mi/ość, ale został 

zmuszony do wycofania jej z repertuaru. 

Horvatha uznano za osobę niepożądaną w Niemczech, a jego 

sztuki uznano za „przejaw rozkładu" i zakazano ich wystawiania. 

W tej sytuacji pisarz wyjeżdża do Salzburga i Wiednia. W 1933 r. 
kończy komedię Nieznajoma z Sek:vvany i farsę Tam i z powrotem, 
która odzwierciedlała w pewnym stopniu jego własną sytuację. „Na 
starym, skromnym moście drewnianym, przerzuconym nad średniej 



wielkości rzeką graniczną, wegetował splajtowany drogerzysta 

Havlicek. Kraj, w którym mieszkał od dziecka, chce go wydalić, kraj, 

w którym się urodził, nie chce go przyjąć". Horvathowi bardzo 

zależało na wystawieniu tej sztuki za granicą, prapremiera odbyta się 
w Zurychu, dlatego wszystko kończyło się wesoło i optymistycznie. 

Dramat niemieckich uchodźców stał się już faktem, niechętnie jednak 

przyjmowanym do wiadomości - w teatrze publiczność chciała 
zabawy i śmiechu. 

To, że Horvath przedstawił swojego bohatera nie jako postać 
tragiczną, ale pechowca, wynikało też z jego naiwnej wiary i złu

dzenia, nieobcego zresztą wielu innym pisarzom, że po pewnym 

czasie sprawy się unormują i będzie mógł wrócić do domu. 

Tymczasem z Wiednia wyrusza do Budapesztu, by uzyskać 
poświadczenie swojego obywatelstwa. Żeni się ze śpiewaczką Marią 
Elsner. Po roku rozwodzi się i w 1934 r. z węgierskim paszportem 

wraca do Berlina. 

Dzięki dawnym znajomościom nawiązuje współpracę z filmem jako 

autor dialogów. Cała ówczesna kinematografia niemiecka 

podporządkowana została Izbie Filmowej Rzeszy i miało to również 

swoje konsekwencje personalne. Przeciw Horvathowi znowu 

wszczęto dochodzenie. 

Pisarz przenosi się do Wiednia. Jest mile widziany w kręgach 
artystycznych .. ale wielkie teatry przestały się interesować jego 
twórczością. Zeby utrzymać się - dużo pisze, nie zawsze są to sztuki 
najwyższych lotów, z czego zdawał sobie sprawę. Wystawiane 
w małych teatrzykach padały zaraz po premierze - „i słusznie!", jak 
sam stwierdzał. Ale przecież musiał z czegoś żyć . 

Niepewna sytuacja, brak perspektyw, skierowały jego uwagę ku 
zagadnieniom metafizycznym. Powstałe w krótkich odstępach czasu 
sztuki Don juan wraca z wojny, Sqd ostateczny i Figaro się rozwodzi 
potwierdzają zwrot, jaki nastąpił w jego twórczości . „Jest typowe dla 

naszych czasów - pisze - jak bardzo pod wpływem katastrof dotykają

cych ogół zmienia się w głębi swej istoty każdy człowiek . Podobnie jak 

Don Juan, który wraca z wojny i wmawia sobie, że stał się innym 

człowiekiem . Niemniej pozostanie tym, kim jest. Inaczej nie może! 

Nie wymknie się paniom." 

Horvath staje się przesądny , zaczyna cenić jasnowidzów, 

astrologów, chiromantów, kieruje się w stronę religii. Na wsi pod 

Salzburgiem pisze dwie powieści Mfodość bez Boga i Dziecko naszych 
czasów. „ Dotąd Horvath , w całej pełni swego talentu, traktował 

podłość i nikczemność jako regułę i kreował je jako prawie 

niezawinione przegrane - pisał we wstępie do nich Franz Werfel. 

Teraz poznanie i cierpienie wkracza do jego dzieł z piorunującą grozą. 

Podłość przestaje być sama przez się zrozumiała. To, co szatańskie 

uspokaja się. Pojawia się idea winy, gdy winą jest uczuciowa 
martwota." 

Aneksja Austrii w 1938 r. burzy po raz drugi jego egzystencję. 

Wyjeżdża do Budapesztu, potem na zaproszenie aktorki Lidii Busch 

udaje się do Czechosłowacji, skąd w maju zostaje wezwany do 

Amsterdamu na rozmowy ze swoim nowym wydawcą. Pon ieważ 

Cyganka wywróżyła mu, że zginie na przełomie maja i czerwca, nie 

chciał ryzykować podróży samolotem. Z Pragi do Amsterdamu po

jechał więc pociągiem, okrężną drogą, przez pół Europy. 

W Amsterdamie odwiedził jasnowidza, który przepowiedział mu, 

że w Paryżu czeka na niego najważniejsze w życiu rozstrzygnięcie. 

Tam się właśnie wybierał na rozmowy z amerykańskim producentem 

i reżyserem Robertem Siodmakiem, zainteresowanym sfilmowa

niem jego Mfodości bez Boga. 

W Paryżu spiesząc na spotkanie z pisarką Herthą Pauli, mijał właśnie 

Champs Elysees. Gwałtowny wiatr poprzedzający burzę złamał ko

nar starego kasztana, który spadając , zabił pisarza na miejscu . 

„Najważniejsze życiowe rozstrzygnięcie" przyszło I czerwca 1938 r. 
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W spektaklu wykorzystano także następujące utwory muzyczne: 
Johann Strauss - Opowieści Lasku Wiedeńskiego, 

Nad pięknym , modrym Dunajem, 
Wiedeńska krew 

Robert Schumann - Marzenie 
Fel ix Mendelssohn-Bartholdy - Marsz Weselny 

Johann Strauss, ojciec - Marsz Radetzky'ego 
Ernest Arnold - Pieśń o dolinie Wachau 

Ludwig Gruber - Kofysanka o Wiedniu 
Carl Ziehrer - O, nocy cicha (VV!óczęga/ 

Giacomo Puccini - Jak zimna twa ręka /Cyganeria/ 

W programie wykorzystano materiały z: 

• Dialogu 1984 nr 6 - Barbara Surowska, 
Odon von Horvóth, ironiczny świadek 

• Dialogu 1965 nr 2 - Kronika: Prezentujemy Horvótha 

Wypowiedzi Horvatha wg Ódon von Horvath, 
Gesamme/te Werke in acht Baden, Frankfurt nad Menem 1972 
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