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Ódon von Horvath 

NOTATKA AUTOBIOGRAFICZNA na zamówienie 

Urodzony 9. grudnia 1901, w Fiume nad Adriatykiem, popołudniu, za piętnaście piąta 

(według innego źródła o wpół do piątej). Kiedy ważyłem trzydzieści dwa funty, opuściłem 

Fiume, zawiodło mnie częściowo do Wenecji i częściowo na Bałkany, gdzie · przeżyłem to 

i owo, między innymi zamordowanie króla Aleksandra Serbskiego wraz z jego małżonką . 

Kiedy miałem metr 20 wzrostu, przeprowadziłem się do Budapesztu i żyłem tam do metra 

21. Pilnie uczęszczałem tam na liczne place zabaw dla dzieci i byłem postrzegany - dzięki 

mojej rozmarzonej i złośliwej osobowości - jako osoba niesympatyczna. Przy wzroście 

około metr 52 obudził się we mnie eros, ale na razie bez sprawiania mi specjalnych 

kłopotów. Moje zainteresowanie sztuką, zwłaszcza literaturą piękną, obudziło się 

relatywnie późno (przy wzroście metr 70), ale dopiero od metr 79 stało się to parciem, 

wprawdzie do opanowania, ale zawsze. Kiedy wybuchła wojna, miałem metr 67, kiedy się 

skończyła - metr 80 (podczas wojny mocno wystrzeliłem w górę). Mając metr 69 miałem 

moje pierwsze wyraźnie seksualne przeżycie. Dzisiaj, kiedy już dawno przestałem rosnąć 

(metr 84), z pewnym rozrzewnieniem myślę o tych pełnych przeczucia dniach. 

Dzisiaj rozrastam się raczej wszerz - ale o tym nie mogę państwu powiedzieć nic bliższego, 

ponieważ jestem sam sobie jeszcze zbyt bliski . 
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Odon von Horvath 

UWAGA NA MARGINESIE 

W lutym 1932 podczas przejazdu przez Monachium spotkałem 

znajomego nazwiskiem Lukas Kristl, który już od kilku lat był 

sprawozdawcą wiadomości sądowych . Powiedział mi wówczas 

mniej więcej, co następuje: „(. . . ) nie rozumiem dramaturgów. 

(. .. ) Kiedy dla celów dramaturgicznych biorą na warsztat jedynie 

tak zwane przestępstwa kapitalne, które przecież są popełniane 

stosunkowo rzadko. Dlaczego ci dramaturdzy prawie nigdy nie 

interesują się drobną przestępczością, na którą jak świat długi 

i szeroki napotykamy w tysiącach wersji, i której powody niesa

mowicie często bazują na niewiedzy, ale jej konsekwencje, mimo 

to, prawie tak samo często skutkują utratą praw obywatelskich, 

w przybliżony sposób do dożywocia, czy nawet kary śmierci". 

I Kristl opowiedział mi o pewnym przypadku ze swojej prakty

ki - i z tego codziennego przypadku powstał ten Maty Taniec 

Śmierci, Wiara Nadzieja Mi/ość. Elżbietę, Schupo* (Alfreda 

Klostermeyera), Radczynię oraz Nadinspektora Kristl znał oso

biśc ie . Odczuwam głęboką potrzebę, aby mu w tym miejscu 

podziękować za podzielenie się swoją znajomością materia

łów i za inwencję. 

Zamiarem Kristla było, aby powstała sztuka przeciwko biu

rokratycznemu nieodpowiedzialnemu użyciu drobnych para 

grafów - ale naturalnie ze świadomością, że drobne paragrafy 

zawsze będą obecne, nie można ich uniknąć w żadnej wspól

nocie. Kristla zamiarem było koniec końców, aby owe drobne 

paragrafy stosować w sposób bardziej, proszę mi wybaczyć 

to słowo, humanitarny. 

I to był również mój zamiar. Skądinąd jasne było dla mnie, że 

postulat „przeciw drobnym paragrafom" przedstawia jedynie 

pewien materiał, aby po raz kolejny móc pokazać gigantycz

ną walkę jednostki ze społeczeństwem, tę wieczną rzeź, gdzie 

nigdy nie dojdzie do pokoju - co najwyżej jednostka na kilka 

chwil będzie mogła rozkoszować się iluzją zawieszenia broni . 

Jak przy wielu moich sztukach, tak i przy tym Malym Tańcu 

Śmierci zatroszczyłem się o to, aby nie zapomnieć, że ta bez

nadziejna walka jednostki bazuje na bestialskich trybach, i że 

ten heroiczny i zarazem tchórzliwy rodzaj walki może być roz

patrywany jako problem formy bestialstwa. 

Jak we wszystkich moich sztukach niczego nie upiększałem 

i nie obrzydzałem . Kto trzeźwo podejmuje się próby obser

wacji nas, ludzi, musi bez wątpienia stwierdzić, jeśli tych ludzi 

nie poznał bezpośrednio, że ich sposób wyrażania uczuć jest 

kiczowaty, to znaczy: zafałszowany, usłodzony i według ma

sochistycznej maniery żądny współczucia, prawdopodobnie 

na skutek potrzeby wygody - kto więc prawdziwie próbuje 

obserwować człowieka, będzie zawsze tworzył odbicia lu

strzane. I tu pozwolę sobie podkreślić, co następuje: nigdy nie 

tworzyłem i nie będę tworzył krzywych zwierciadeł, te lustra 

odrzucam jako parodię. 

Jak w wielu moich sztukach, również i tym razem próbuję 

być możliwie bezwzględnym wobec głupoty i kłamstwa, bo 

właśnie ta bezwzględność powinna przedstawiać najszlachet

niejsze zadanie uduchowionego pisarza, który sobie czasem 

wmawia, że pisze tylko dlatego, aby ludzie rozpoznawali sa

mych siebie. Rozpoznaj sam siebie! Dzięki temu możesz się 

zdobyć na wesołość, która ułatwi ci twoją życiową i śmier

telną walkę, poprzez to mianowicie, że cudowna szczerość 

postawi cię nie ponad ciebie samego lecz z pewnością obok 

ciebie i pod tobą, tak że będziesz mógł się podziwiać z przo

du, z tyłu, od strony i od spodu! 

Wiara Nadzieja Mi/ość tak mogłaby się nazywać każda moja 

sztuka . I przed każdą moją sztuką mógłbym dodać następu 

jący fragment z Biblii : 

„I Pan poczuł słodkawy zapach i powiedział w sercu swoim: 

Odtąd nie chcę już przeklinać ziemi z powodu człowieka, po

nieważ istota ludzkiego serca jest zła od młodości: i nie będę 

już bił wszelkiego co żyje, jak to uczyniłem . Jak długo ziemia 

trwa, niech nie zaprzestanie ziarno i żniwa, mróz i gorąco, 

lato i zima, dzień i noc." 

Ks. Rodz. I, 8, 21 

* Schupo (szupo) - niemiecka mundurowa policja porządkowa (1920-1945) 





WYWIAD 
z Ódónem von Horvathem rozmawia Willi Cronauer 

Willi Cronauer 

Mam przyjemność przeprowadzić z Panem dwudziestominutowy wywiad na zlecenie Radia 

Bawarskiego, spodziewam się więc, że w tym krótkim czasie wiele się od Pana dowiem . Od 

chwili, gdy przyznano Panu zaszczytną nagrodę Kleista, gazety codzienne i czasopisma literackie 

zamieszczają wiele opini i na Pański temat; jestem głęboko przekonany, że żaden współczesny 

dramaturg nie rozpalił serc i umysłów krytyki za i przeciw sobie tak jak Pan . Ciekawi jesteśmy 

więc prawdziwych danych biograficznych i Pańskich poglądów. 

Ódón von Horvath 

No cóż, moje poglądy mogę wyjawić natychmiast, a na pierwsze pytanie od razu odpowiem 

- kiedy i gdzie się urodziłem i czy jestem niemieckim pisarzem czystej rasy, czy też mieszańcem . 

Już kiedyś mnie przecież o to pytano. 

A więc na pytanie, czy jestem Niemcem, mogę odpowiedzieć tylko tyle : czuję się człowiekiem, 

który pod każdym względem zalicza siebie do niemieckiego kręgu kulturowego - a bierze się to 

przede wszystkim stąd, iż moim językiem ojczystym jest język niemiecki . I to właśnie ma, moim 

zdaniem, zasadnicze znaczenie. Dopiero potem dochodzi do tego fakt, że lata decydujące 

o moim rozwoju spędziłem w Niemczech, w południowej Bawarii, a później w Austrii. Moje 

nazwisko jest wprawdzie czysto węgierskie - i w moich żyłach płynie węgierska krew, a także 

czeska i chorwacka - jestem więc typowym mieszańcem austro-węgierskim . Mając jednak 

na względzie swój własny interes, myślę, że produkty takich mieszanek rasowych nie są 

wcale najgorsze. Jak wiemy, są tacy mieszańcy rasowi, których potomni - i słusznie - nazwali 

najprawdziwszymi i największymi przedstawicielami ducha niemieckości. 

Na przykład Nietzsche. 

Tak, był przecież pół-Polakiem. Albo malarz i poeta Albrecht Durer, który był pół-Węgrem. Jak 

wiadomo, jego ojciec nazywał się Ajtosi, a to znaczy tyle co Wrotniak.* „Ajto" znaczy „wrota". 

Ale pozwol i Pan, że zejdę z tych historycznych wyżyn i wrócę do siebie - chciałbym jeszcze 

powiedzieć rzecz następującą : raz po raz czytam w różnych artykułach, że jestem pisarzem 

węgierskim . To jest oczywiście z gruntu nieprawda. Jeszcze nigdy w życiu - poza szkołą 

- nie napisałem niczego po węgiersku, tylko zawsze po niemiecku . Jestem więc pisarzem 

niemieckim. 

Kto lepiej zna Pańskie utwory, jest z pewnością przekonany o Pańsk i ej niemieckiej naturze, 

a nawet południowoniemieckiej , jakkolwiek nie jest Pan obywatelem niemieckim. Poproszę 

jeszcze, aby powiedział nam Pan - uzupełniając informacje - gdzie się Pan urodził? 

Skoro już chce się Pan zająć częścią mojego prywatnego życia, chętnie udzielę Panu 

informacji. A zatem: urodziłem się trzydzieści lat temu w Fiume nad Morzem Adriatyckim . 

Jako trzynastolatek przechodzący mutację, a przechodziłem ją bardzo wcześnie, przybyłem 

do Monachium, gdzie uczęszczałem do gimnazjum Wilhelma i do gimnazjum realnego . 

Z powodzeniem? 

No - z większym lub mniejszym . Raczej z mniejszym. 

Było to w pierwszych latach wojny. 

Tak, podczas mojej nauki w gimnazjum wybuchła pierwsza wojna światowa. Kiedy sięgam 

myślą wstecz, muszę powiedzieć, że mam dzisiaj wrażenie, jakbym w ogóle nie pamiętał 

czasów sprzed pierwszej wojny światowej. Muszę zadać sobie sporo trudu, aby przypo 

mniało mi się coś z tych pokojowych lat, sądzę też, że wszyscy moi rówieśnicy mają taki 

sam problem. 

Tak, całkowicie się z Panem zgadzam . 

Wojna światowa okrywa naszą młodość mrokiem, toteż nie mamy chyba prawie żadnych 

wspomnień z dzieciństwa. Myślę jednak, że nie ma sensu rozmawiać dłużej o tych 

minionych latach. 

Tak - pomińmy tamte czasy i porozmawiajmy raczej o sztukach pięknych . Czy zechc i ałby Pan 

nam powiedzieć , jak Pan został pisarzem? 

W bardzo komiczny sposób i wskutek tak zwanego przymusu wewnętrznego. 

Ale z pewnością bardzo wcześnie miał Pan zamiar zostać ,,l iteratem" ? 

I tak, i nie. - Bo stało się to mniej więcej tak: w roku 1920 studiowałem na uniwersytecie 

w Monachium. I miałem, jak to się 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 się sprzeciwiać, nieomal bez przerwy, i masz w sobie ów osobliwy 

przymus zapisywania wszystkiego, co widzisz i przeżywasz, zwłaszcza zaś tego, co wyobrażasz 

sobie, że przeżywają inni ludzie, to też w tobie tkwi - a poza tym wiesz również, że nigdy 

nie wolno godzić się na ustępstwa i zawsze było ci obojętne, co ludzie o tobie mówią - tak 

więc właściwie miałem już to wszystko, co patetyczne natury nazywają „zrozumieniem misji 

pisarskiej". Tu, w Monachium, poznałem pewnego wieczoru, przez przypadek, kompozytora 

Siegfrieda Kallenberga. W roku 1920. Kallenberg zwrócił się do mnie nagle owego wieczoru 

z pytaniem, czy nie napisałbym mu pantomimy. - Byłem oczywiście niezwykle zdziwiony, nie 

potrafiłem bowiem w ogóle zrozumieć, dlaczego wystąpił z tą propozycją akurat do mnie - nie 

byłem przecież wcale pisarzem i jeszcze nigdy w życiu niczego nie napisałem. Pomyślałem 

sobie, że chyba pomylił mnie z kimś innym - i początkowo chciałem mu to nawet uświadomić, 

po chwili jednak przemyślałem to sobie i doszedłem do innego wniosku: dlaczego właściwie 

nie miałbym spróbować napisać pantomimy. Zgodziłem się, usiadłem i napisałem pantomimę, 

która następnie została wystawiona. Pierwsza recenzja, jaką przeczytałem na temat swojej 

twórczości pisarskiej - sądzę, że to Pana interesuje? 



Oczywiście. 

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 sił jeszcze w wielu innych mniej lub bardziej mieszczańskich zawodach, 

ale nigdy nie wyszło z tego nic przyzwoitego - więc prawdopodobnie urodziłem się po to, 

by zostać pisarzem . 

Proszę opowiedzieć nam o swoich kolejnych utworach . Pańska pierwsza sztuka Die Bergbahn 

(Kolejka górska), która w formie dramatu opisuje incydent podczas budowy kolejki wiodącej na 

szczyt Zugspitze, sprawiła, że stał się Pan najpierw znany jako dramaturg? 

Tak - tematem tej sztuki jest walka kapitału z siłą roboczą. Pomiędzy tymi dwiema stronami 

konfliktu stoi pewien inżynier; jego postać charakteryzuje postawę tak zwanej intel igencji 

w procesie produkcyjnym . 

Nazwał Pan Kolejkę górską - jak wszystkie swoje późniejsze utwory - sztuką ludową. Nam, 

ludziom współczesnym, charakter „sztuki ludowej" jest już prawie zupełnie nie znany - byłoby 

więc niezwykle interesujące, gdyby Pan - którego wybitni krytycy nazwali odnowicielem sztuki 

ludowej - zdradził nam motywy, które skłoniły Pana do użycia tego określenia . 

Nie użyłem określenia „sztuka ludowa" mimo woli, tzn . nie tylko dlatego, że moje sztuki są 

w mniejszej lub większej mierze sztukami zabarwionymi dialektem bawarskim czy 

austriackim, lecz dlatego, że od dawna chodziło mi po głowie coś na kształt 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 pewnośc i ą zaoponuje Pan teraz i powie, że tak zwane ponadczasowe problemy, 

zawarte w dobrej dawnej sztuce ludowej, poruszają ludzi również dzis iaj. - Oczywiście, 

że ich poruszają - ale inaczej . Istnieje całe mnóstwo ponadczasowych problemów, nad 

którymi płakali nasi dziadkowie, a z których my s i ę dzisiaj śm i ejemy - i odwrotnie. Jeśli więc 

chcemy kontynuować obecnie dawną sztukę ludową, to oczywiście trzeba wprowadzić 

na scenę współczesne postaci wywodzące się z ludu - i to z jego miarodajnych warstw, 

charakterystycznych dla naszych czasów. A zatem : we współczesnej sztuce ludowej muszą 

występować współcześni ludzie; stwierdzenie to prowadzi do interesującego wniosku : jeśli 

bowiem autor chce stworzyć 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. 

Oczywiście . Aby więc opisać dzisiejszego człowieka w sposób realistyczny, muszę 

zadbać o to, by posługiwał się odpowiednim językiem. Jeśli jednak chodzi o możliwość 

stuprocentowego przeistoczenia się moich postaci w istoty społeczne, a nie tylko 

spokojnego osadzenia się w społeczeństwie - dotyczy to również wszystkich ich działań 

- nie mam pozytywnego nastawienia, jestem tu raczej sceptyczny, toteż próbuję ująć 

to najlepiej, tworząc syntezę powagi i ironii. Zrozumiawszy to, wyciągnąłem stosowne 

konsekwencje. Z pełną świadomością zburzyłem dawną sztukę ludową. zarówno pod 

względem formalnym, jak i etycznym, i jako kronikarz-dramaturg zadałem sobie trud 

znalezienia nowej formy. 

Czy tej „nowej formy" sztuki ludowej należy szukać w szczególnym charakterze epickim 

Pańskich utworów? 

Tak . Ta nowa forma jest bardziej opisowa niż dramatyczna . Pod względem formalnym 

bardziej nawiązuje do tradycji pieśniarzy i komików ludowych, aniżeli do autorów 

dawniejszych sztuk ludowych. 

Sztuki ludowe mają przy tym zdecydowany charakter satyryczny. 

Tak, mam absolutnie pozytywny stosunek do satyry. Nie umiem inaczej . 

Tym samym dotknęliśmy drażliwego tematu - wie Pan przecież, że właśnie nam, młodym, 

czyni się poważny zarzut z powodu naszego pozytywnego nastawienia wobec satyry 

i ironii - upatrując w nim braku zaangażowania, podziwu i głębokiego szacunku. A przecież 

w rzeczywistości jest akurat na odwrót . Bóg jeden wie, że nie czujemy się winni pychy 

- widzimy w tym pogląd na świat i życie, a wreszcie wiodącą nas i pouczającą samokrytykę . 

Ale nikt nie chce nam dzisiaj przyznać do tego prawa, nie rozumie naszych wojowniczych 

zamiarów, kwestionuje naszą uczciwość i odmawia tak potrzebnego naszej twórczości 

zainteresowania i uznania . Podwójnie utrudnia się nam życie - izolując nas i publicznie 

zwracając się prawie wyłącznie ku czasom przeszłym . W natłoku uroczystości rocznicowych 

- rocznic urodzin i śmierci - nikt nie zauważa, że istnieje młodzież dążąca do nowych form 

i ideałów. - Ale nie odchodźmy od naszego tematu, to zaprowadziłoby nas zbyt daleko. 

Ma Pan wiele racj i, ja też sobie tłumaczę, że moje sztuki właśnie dlatego wywoływały 

często spore wzburzenie u części dziennikarzy prasowych . - Osobiście jest to dla 

mnie dosyć zagadkowe. Zarzucają mi, że jestem zbyt grubiański, zbyt obrzydliwy, zbyt 

niesamowity, zbyt cyniczny i że obrażam solidne, przyzwoite przymioty - a przy tym nie 

zauważają , że przecież moim wyłącznym dążeniem jest opisywanie świata takim , jaki on 

niestety jest . - Ale chyba nie uda im się dowieść, że dobre zasady nadają ton na świecie 

- jakkolwiek mogą sobie tak twierdzić . - Niechęć części publiczności polega z pewnością 

na tym, że rozpoznaje siebie w postaciach występujących na scenie, a oczywiście są ludzie, 

którzy nie potrafią śmiać się z samych siebie - szczególnie zaś nie potrafią śmiać się z mniej 

lub bardziej świadomego, prywatnego życia seksualnego . 



Myślę , że większość ludzi nie potrafi się śmiać, a tym samym rozumieć, gdyż brak im stosownej 

wiedzy. Wolą śmiac się z jakiegoś głupiego dowcipu, nad którym nie trzeba się wcale za 

stanawiać i który nie obchodzi ich też „osobiście" . 

Tak jest. 

Bardzo interesuje mnie ponadto Pański stosunek do parodii . 

Odrzucam parodię jako formę dramatyczną . Parodia nie ma moim zdaniem nic wspólnego 

z pisarstwem i jest bardzo pospolitym sposobem rozrywki . 

A teraz przejdźmy do rozmowy o naszym wspólnym hobby, jakim jest teatr. Nie dano nam 

niestety czasu, by porozmawiać o rodzącej się formie teatru, ale być może kiedyś będziemy 

mieli po temu okazję, jestem bowiem przekońany, że Pan, podobnie jak i ja, chętnie by na 

ten temat pogawędził, a dałoby s i ę powiedzieć nieskończenie wiele : o nowym dramacie, 

o dramacie chóralnym, o nowoczesnym aktorze - i mówcy, o reżyserii, a także o nowym 

prowadzeniu teatru, o odwadze bycia walecznym i nowoczesnym, o odwadze kształcenia 

publiczności i o jej krytycznej prasie. - Dzięki wspólnemu zachwytowi i określonej wiedzy 

na temat kulturalnego znaczen ia i zadań teatru podzielamy, jak sądzę, wiarę w jego dalsze 

istnienie. Wiarę w jego wewnętrzny rozwój i przezwyciężenie wszystkich zewnętrznych 

problemów? 

Oczywiście . Mimo iż nawet dzisiaj - i to bardzo poważnie - mówi się o upadku teatru. 

Naturalnie teatrom wiedzie się marnie pod względem gospodarczym, ale komu się dzisiaj 

tak nie wiedzie? Jest bardzo prawdopodobne albo wręcz pewne, że wiele teatrów upadnie, 

ale wtedy powstaną w zamian teatry amatorskie ... 

... które - jeśl i mogę Panu przerwać - z pewnością nie będą mniej twórcze, za to będą 

pracować z większym rozmachem i mn iej zwracać uwagę na obroty handlowe. 

Tak należy przypuszczać . Teatr jako forma artystyczna nie może zg i nąć, z tej prostej przyczyny, 

że ludzie go potrzebują . Dla mnie jest to fakt oczywisty. Teatr fantazjuje dla widza , pozwalając 

mu równocześnie przeżywać wytwory swojej fantazji . 

Może zwrócił Pan już uwagę na to, że prawie wszystkie sztuki mają jakiś wątek kryminalny, 

że we wszystkich dramatach większość bohaterów aż po statystów jest winna jakiegoś 

przestępstwa, a więc właściwie nie są oni ludźmi honoru. To przecież bardzo osobliwy fakt, 

że ludzie kupują sobie miejsce i, pięknie ubrani i wyperfumowani, idą do teatru , aby potem 

słuchać czy oglądać na scenie mniej lub bardziej uwłaczające czci rzeczy, jak jeden czy dwoje 

zostaje zabitych . A potem ludzie ci wychodzą z teatru, w uroczystym nastroju, ze wzruszeniami 

natury etycznej . Co dzieje s i ę w poszczególnym widzu? Otóż : antypatia wobec kryminalnych 

zdarzeń na scenie nie jest prawdziwym oburzeniem, lecz właściwie współdziałaniem, 

współprzeżywaniem. Owo współprzeżywanie wyzwala zaspokojenie aspołecznych popędów. 

Widz jest więc poniekąd oburzony na samego siebie. Taki stan określa się mianem wzniosłych 

uczuć duchowych . 

Należałoby sobie tylko życzyć, aby te wzniosłe uczucia duchowe, które teatr powinien przecież 

wyzwalać, stały się również udziałem szerokich warstw społeczeństwa - które dzisiaj prawie 

już nie chodzą do teatru. 

Osłabienie zainteresowania szerokich mas teatrem ma swoją przyczynę chyba również 

w tym, że nie mamy już porządnego, prawdziwego teatru ludowego - ale jesteśmy, jak 

sądzę, w drodze ku niemu . 

Z przyczyn psychologicznych nie rozmawiam właściwie prawie nigdy o społecznych 

i gospodarczych problemach naszych czasów - ale czy nie sądzi Pan również, że wielu 

miłośników teatru - wywodzących się właśnie z ludu - nie chodzi tam po prostu z braku 

pieniędzy? 

Oczywiście, wszystkie sceny bardzo cierpią wskutek kryzysu gospodarczego - chociaż 

z drugiej strony obserwujemy, że niektóre kina są nawet bardzo licznie uczęszczane - ale 

to inny problem . Mam praktyczną propozycję : zlikwidować szatnię i społeczny przymus 

strojenia się . Wielu, wielu ludzi nie chodzi do teatru, ponieważ nie posiada pięknych 

strojów - gdyby widzowie mogli pozostać w płaszczach albo w swoich codziennych 

ubraniach, teatry byłyby z pewnością częściej odwiedzane. Nie chodzi przecież o piękne 

toalety, tylko o ludzi siedzących na widowni i o ich umysły . 

To godna uwagi propozycja; jestem przekonany - również na podstawie osobistego 

doświadczenia - że gdyby z niej skorzystać, można by odzyskać sporą część utraconej 

publiczności . Ale wi dzę, że wskutek ograniczeń czasowych nie zdążę już zadać Panu wielu 

innych pytań. Musimy skończyć nasza rozmowę . Mam nadzieję , że słuchaczy radiostacji 

bawarskiej Pańskie wypowiedzi i pomysły zainteresowały. Dziękuje Panu . 

Cała przyjemność po mojej stronie. 

Przełożyła Sława Lisiecka 

*TUrer - Wrotniak. Ture - to po niemiecku „wrota". Przyp. tłum . 





Grażyna Kania 

absolwentka wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te

atralnej w Łodzi, ukończyła także wdział reżyserii w Hochschule tur Schauspielkunst Ernst 

Busch w Berlinie. Po okresie współpracy z zagranicznymi zespołami Kania podjęła też pracę 

w polskich teatrach, wywołując zachwyty i spory swoimi niepokornymi, zaangażowanymi 

społecznie przedstawieniami: Beczka prochu Dejana Dukovskiego, Krew i Czułostki Sergi 

Belbela, Woyzeck Georga Buchnera. Najnowsze niemieckie przedstawienia Kani to Upiory 

Henrika Ibsena, Dom Bernardy Alba Federico Garcii Lorki oraz Intryga i miłość Friedricha 

Schillera zrealizowane w Niemieckim Teatrze Narodowym w Weimarze. 

Sabine Mader 

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie, asystentka prof. Karla Kneidla 

w Schauspielhaus w Zurichu, Residenztheater Munchen i Berliner Ensemble. Współ

pracuje z wieloma teatrami w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Obecnie jest kie

rownikiem artystycznym w Theater efs Wien . Przed dwoma laty zadebiutowała jako 

reżyserka, wystawiając Mauser Heinera MOiiera w w Stadttheater Konstanz. Sceno

grafia do Wiary nadziei miłości jest jej pierwszą realizacją w Polsce. 

Jacek St. Buras 

absolwent germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz literatury niemiecko

języcznej, krytyk literacki . Był m.in . redaktorem niemieckojęzycznej wersji miesięcznika 

Polskie Perspektywy oraz kierownikiem działu miesięcznika Literatura na świecie. W la

tach 1997-2004 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu. Przekładał m.in. 

utwory Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Heinricha von Kleista, Tho

masa Bernharda, Wernera Schwaba, Dei Loher. Wiara nadzieja miłość to kolejna sztuka 

Horvatha, po Rozwodzie Figara i Nieznajomej z Sekwany, w tłumaczeniu Jacka St. Burasa. 

Teksty Odona von Horvatha w tłumaczeniu Grażyny Kani 

pochodzą z Gesammelte Werke, wybór Traugott Krischke, 
Suhrkamp, 2001 
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W przedstawieniu wykorzystano następujące utwory muzyczne: 

Fryderyk Chopin Marsz żałobny, Johann Strauss (ojciec) Marsz Radetzky'ego, Tom Waits Hoist That Rag 
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OPOWIEŚCI 
O ZWYCZAJNYM 
SZALEŃSTWIE 
Petr Zelenka, reżyseria Agnieszka Glińska, 
występują Jadwiga Jankowska-Cieślak 
(nagroda aktorska im. Aleksandra Zelwerowicza), 
Dominika Kluźniak, Małgorzata 
Kożuchowska, Agata Kulesza, Dominika 
Ostałowska (gościnnie), Agnieszka 
Roszkowska, Waldemar Barwiński (nagroda 
Feliksy Warszawskie 2004/2005), Marcin 
Dorociński, Krzysztof Oracz, Roman Hole 
(gościnnie), Jan Jankowski, Władysław 
Kowalski, Maciej Makowski, Miłogost Reczek 

Na fali zachodniej komercji podmywającej 
polskie sceny ten spektakl jest wydarzeniem, 
bo nie wdzięczy się do widza, nie oszukuje 
drugą świeżością, ale celnie trafia w serca 
i umysły- Gazeta Wyborcza 

160 min (jedna przerwa) bilety 27, 35 zł 

TEATR CAMERI z Tel Awiwu (gościnnie) 

ŚMIECH SZCZURA 
Przedstawienie muzyczne Teatru Cameri, 
jednego z najbardziej znanych współczesnych 
grup teatralnych w Izraelu. Po wielu latach 
starsza kobieta odtwarza swoją historię z 
okupowanej Polski. Spektakl wg książki Navy 
Semel z muzyką Elli Milch-Sheriff. 

bilety 25, 30 zł 

OBŁOM-OFF 
Michaił Ugarow, reżyseria Andrzej Domalik, 
występują Anna Dereszowska, Ewa Telega, 
Maciej Stuhr, Marcin Bosak, Krzysztof Oracz, 
Krzysztof Ogłoza, Maciej Makowski 

Obłomow nie zna posłów, nie czyta gazet, 
za niczym nie goni i niczego nie potrzebuje. 
Ugarow przenosi Obłomowa w czasy współcze
sne. Gdy trwa wyścig szczurów do kapitalisty
cznego raju, Ilia izoluje się od świata w czterech 
ścianach swojego mieszkania i nikt nie będzie 
w stanie przywrócić go "normalnemu" życiu. 

135 min (1 przerwa) bilety 27, 33 zł 

ALINA NA ZACHÓD 
Dirk Dobbrow, reżyseria Paweł Miśkiewicz, 
występują Katarzyna Figura, Marta Król, 
Jolanta Olszewska, Marcin Bosak, Krzysztof 
Oracz, Władysław Kowalski, Andrzej 
Szeremeta, Marcin Tyrol 

Dramat Dirka Dobbrowa w inscenizacji Pawła 
Miśkiewicza jest tęskny i ironiczny, sentymen
talny i groteskowy. Zderzają się w nim 
mitologie dojrzewania i inicjacji, miłości 
idealnej i wszechpotężnego pożądania, 
symbolika domu i topos wędrówki. Jest w nim 
coś z nastroju kultowego filmu Lasse 
Hallstroma „Co gryzie Gilberta"Grape'a? 
Tygodnik Powszechny 

11 n min hi lPtV ~~ 7ł 

WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ 
Odon von Horvath, reżyseria Grażyna Kania, 
występują Julia Kijowska, Dominika Kluźniak, 
Małgorzata Niemirska, Agnieszka Wosińska, 
Sławomir Grzymkowski, Krzysztof Ogłoza, 
Miłogost Reczek, Maciej Szary, Marcin 
Troński, Wojciech Wysocki, Michał Żurawski, 
Wojciech Chorąży/Paweł Pabisiak 

( ... ) bezlitosna diagnoza rozbitego, skarlałego 
społeczeństwa , które tytułowe wartości -
wiarę, nadzieję i miłość - zamieniło w cynizm, 
nienawiść i pieniądz. Mało który polityk 
odważyłby się na tak radykalne spojrzenie -
Gazeta Wyborcza 

115 min bilety 27, 33 zł 

SZTUKA 
Yasmina Reza, reżyseria Paweł Miśkiewicz, 
występują: Krzysztof Oracz, Henryk 
Niebudek, Miłogost Reczek 

Akademicki spór o nowoczesną i tradycyjną 
sztukę przeradza się w gigantyczną awanturę 
między przyjaciółmi. W końcu emocje opadają, 
przyjacielskie trio odnajduje wspólny ton. Ale 
między nimi nic już nie będzie takie jak 
przedtem. Yasmina Reza konstruuje opowieść 
o sztuce, przez którą człowiek staje sam na sam 
ze swoimi obsesjami. 

GRY I ZABAWY 
Edna Mazya, reżyseria Tomasz Gawron, 
występują Marta Król, Marcin Dorociński, 
Paweł Prokopczuk, Krzysztof Szekalski, 
Jacek Wytrzymały 

Nie trzeba być feministką, aby docenić ten 
świetny kawałek społecznego teatru - Gazeta 
Wyborcza 

75 min bilety 27 zł 

OBSŁUGIWAŁEM 
ANGIELSKIEGO 
KRÓLA 
Bohumil Hrabal, reżyseria Piotr Cieślak, 
występują Krzysztof Ogłoza, Waldemar 
Barwiński, Adam Ferency, Agnieszka 
Pilaszewska (gościnnie), Agata Kulesza, 
Jolanta Olszewska, Dominika Kluźniak 
(nagroda Feliksy Warszawskie 2003/2004), 
Anna Dereszowska, Marta Król, Andrzej 
Szeremeta, Sławomir Orzechowski 
(gościnnie), Sławomir Grzymkowski, 
Wojciech Duryasz, Wojciech Wysocki, 
Zdzisław Wardejn, Marcin Dorociński, 
Krzysztof Szekalski, Marcin Bosak, Maciej 
Makowski, Maciej Szary, Anna Markowicz, 
Krzysztof Bauman, Wiktor Korzeniewski, 
Piotr Bajor, Piotr Siwkiewcz, Wojciech 
Skibiński, Michał Piela 

Obsługiwałem angielskiego króla w Teatrze 
Dramatycznym jest przedstawieniem lekkim, 
a zarazem mocnym, jak czeskie piwo - Wprost 

160 min (iedna orzerwa) bi letv 27. 33 zł 

SAMOBÓJCA 
Nikołaj Erdman, reżyseria Marek Fiedor, 
występują Sławomir Grzymkowski, Gabriela 
Muskała (nagroda Festiwal Sztuk Przyjem
nych i Nieprzyjemnych, Łódź 2005), Ewa 
Żukowska, Piotr Bajor, Agata Kulesza, 
Wojciech Wysocki, Krzysztof Bauman, Maciej 
Szary, Anna Dereszowska, Antoni Ostrouch, 
Dominika Kluźniak 

Na spektakl w Dramatycznym powinny 
ustawiać się kolejki, ponieważ Fiedor pokazuje 
nam, dokąd doszliśmy jako społeczeństwo. 
I czyni to bardziej wnikliwie niż większość 
naszych polityków - Gazeta Wyborcza 

160 min (jedna przerwa) bilety 27, 33 zł 

PRZESTRZEŃ SHELLEY 
wg Joyce Carol Oates, reżyseria Krzysztof 
Rzączyński, występują Agnieszka 
Roszkowska, Waldemar Barwiński, Janusz 
Łagodziński 

Shelley, dziewczyna z dobrego domu, uciekła 
od rodziny. Mieszka w ruderze, gdzie opiekę 
nad nią roztacza Peter. Jej wydaje się, że mogą 
żyć jak księżniczka i jej wybawca. Dla niego 
Shelley jest kolejną dziewczyną, z którą może 
postępować takjak alfons ze swoją dziwką. 
Po długich staraniach ojciec odnajduje Shelley. 
Ropa czi iwie próbuje nakłonić ją do powrotu 
do domu. Przestrzeń, w której żyje Shelley, 
jest pułapką. Obyczajowa historia zmienia się 
w dramat o prawdziwej miłości i jej fałszywym 
obrazie; o prawdziwym szczęściu i jego 
pozorach. 

80 min bilety 27 zł 

LA PETITE FABRIQUE (gościnnie) 

BAJKI A LA FONTAINE 
choreografia Mourad Merzouki, Dominique 
Hervieu, Lia Rodrigues 

Przedstawienie francuskiego teatru tańca 
współczesnego inspirowane twórczością 
słynnego bajkopisarza. Młodzi twórcy stworzyli 
choreografie do utworów Dąb i trzcina, Kruk 
i lis oraz Krytycy. 
hilot\/ )c; '.{() 7ł 



duża scena mała scena ... 05 pt. 19.00 Obłom-off 06 sob. 19.30 Sztuka 
= 

08 pon. 19.00 Śmiech SZCZUra Teatr Cameri z Tel Awiwu 07 niedz. 19.30 Sztuka 
= 

10 śr. 19.00 Samobójca 09 wt 19.30 Sztuka 

11 cz.w. 19.00 Samobójca 17 śr. 19.00 Przestrzeń Shelley 
= 

13 sob. 19.00 Obsługiwałem angielskiego króla 19 pt. 19.00 Przestrzeń Shelley 
= 

14 niedz. 19.00 Obsługiwałem angielskiego króla 22 pn . 19.00 evviva !'arte., .... ~ 

16 wt. 19.00 Obsługiwałem angielskiego króla 23 wt. 19.30 Gry i zabawy 

18 cz.w. 19.00 Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 24 śr. 18.00 Gry i zabawy 

20 sob. 19.00 Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 25 czw. 19.30 Gry i zabawy 

21 niedz. 19.00 Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 30 wt. 19.30 Alina na zachód 

24 śr. 19.00 Wiara nadzieja miłość 31 śr. 19.30 Alina na zachód 

25 cz.w. 19.00 Wiara nadzieja miłość 
--

27 sob. 19.00 Obłom-Off 

--
28 niedz. 19.00 Obłom-Off 
--- - --

30 wt. 19.00 Bajki a la Fontaine La Petite Fabrique 

31 śr. 19.00 Bajki a la Fontaine La Petite Fabrique 
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