


Nic tak nie daje poczucia nieskończoności, 

Jak głupota. 

Opowieści Lasku Wiedeńskiego ukazują losy mieszkańców pewnej wiedeńskiej uliczki. Ludzie 

s i ę tu koch ają . pożądają, kłócą, porz ucają, kupują losy na l o t er i ę, kaszankę i ciężko ranne oło

wiane żołn i e r zyk i w ry tm wa lców Straussa i ... odgłosów św iniob i c i a . Bohaterowie bezrefleksyj 

nie rzucają się w wir wydarze ń, jak Alfred, podejmują próbę emancypacji , Jak Marianna , bądź 

tkwią w tchórzliwych, un ieszczęśliwiających schematach myś len ia , Jak Zauberkonig cz y O skar. 

Ten św iat kończy się traged i ą. Karuzela zrobiła obrót. Na nic s i ę zdały próby przekraczania 

gran ic wyznaczonych przez społeczeństwo, na nic zdało się obstawanie przy swoim. Postaci 

wróciły do punktu wyjścia . 
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Ódon von f-lo rvath u rodz ił s i ę 9 grud nia 1901 w i=iume (d zisiaj : Rijeka w C horwacji) na terenie 

Monarc hii Au s tro-Węg i ers kiej , w rodz in ie o węg i ersko-czesk ich korzenia ch. Ja ko syn dyplo 

ma ty u częszcza ł do w ie lu sz kół z różnymi j ęzykami wyk ładowym i . Mówi ł biegle po węgiersku , 

czesku, serbsku, chorwacku. po fr ancusku, ła cin i e i w ji dysz. Dopiero niem iecki stał się środ

kiem Jego wyrazu. Sztuki f-l orvatha napisane są specyficznym językiem, wyko r zystującym tzw. 

Bildungs1argon. który Jest charakterys t yczny dla odnowionego przez niego gatunku Volkssti.ick. 
Gatunek ten roz w ijał s ię w XIX w iek u w Wiedniu i Be rlinie. W krzywym zwierciadle ukazywał 

postac i z ludu - c hłopów i drobnomieszczaństwo; ni e wolny był od moralizatorstwa. Ódon von 

f-lor vath naw i ązał do tych wzorców, zmieniając j ednak pojęcie „ludu"' W jego d ramatach to 

tzw. Mitle/s ta nd, warstwa Średn i a, do któ rej po I Wojnie Światowej na l e żeli zarówno przedsta

w icie le drobnomieszczanstwa, Jak i zuboż ał yc h kla s wyższyc h . w tym arystokracj i Bildungs1ar

gon 1-iorvó.tha to mieszanina niemieckiego języka literackiego, cy tatów z literatury /ac ińskiej i 

klasycznej. języka potocznego, żargonu. sloganów. wulgaryzmów, etc. Bildungs1argon charak
te rystyc zny 1est szczególnie dla na1ważnie1s zych dramatów 1-iorvó.tha - Geschichten aus dem 
Wiener Wald (Opowieści Lasku Wiedeńskiego), Kas1mir und Karo/ine (Kazimierz i Karolina) 

oraz Glaube Liebe 1-ioffnung (Wiara Nadzieja Miłość) 

Ódon von f-l orvath w swojej twó rczośc i dema skuje rozdzw ięk między wypowiadanymi s łowa mi 
a zac howa niem . Wykorzystuje również momen ty milczenia (w org. Stli/e). w których widz ma 

pos t rzegać d yso nans między intencjami a zachowan iem i czynami bohaterów. 

Naz i śc i oskarżali go o kalanie niemieckiego narod u przez pokaz ywa nie wszys tki ego tego, co 

ki czowate, głupie, dziec inne. nędzne . Od mawiano mu również prawa do kr ytyk i na rod u nie 

mieckiego jako nie-N iemcowi, „obcemu". który za in s talowa ł s i ę w kul turze nie miecki ej 

w ichu ry. 

Christopher f-l ampton napisał dramat Opowieści 1-iollywoodu. który opowiada fikcyjne losy 

f-l orvat ha w lata ch 1938-1950 w USA. 
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