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[1]

Po raz pierwszy w Polsce dwutomowa antologia
sztuk Ödöna von Horvátha [2], jednego z
najwybitniejszych w dziejach autorów, którego sztuki
stały się odkryciem dla zrewoltowanego pokolenia '68
oraz podwaliną ponowoczesnej tożsamości.
Tom I
Wstęp dr. Macieja Ganczara (Przeciw głupocie i
kłamstwu, czyli dramaturgia Ödöna von Horvátha)
Dramaty:
Pod pięknym widokiem, 1926/27 (tłum. M. Ganczar [3])
Włoski wieczór, 1931 (tłum. J. Kaduczak [4])
Opowieści Lasku Wiedeńskiego, 1931 (tłum. K. Bikont
[5])
Kazimierz i Karolina, 1932 (tłum. J. St. Buras)
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Wiara nadzieja miłość, 1933 (tłum. J. St. Buras)
Nieznajoma z Sekwany, 1933 (tłum. J. St. Buras)
Głową w mur, 1934 (tłum. M. Ganczar)
"Dramaturgia Horvátha praktycznie bez reszty
koncentruje się na jednostce. Autor świadom jest
oczywiście wielkich przemian społecznych, od upadku
Austro-Węgier po przegranej przez nie pierwszej wojnie
światowej, przez wywołaną tym anarchię i kryzys
gospodarczy lat 1929-1933, po nieuchronnie
nadciągający kataklizm, spowodowany narodzinami
nowej ideologii totalitarnej, jaką jest faszyzm.
Wydarzenia te niemal zawsze wykorzystuje jako tło
swoich dramatów. Głównym celem zdaje się jednak
edukacja człowieka, który sprawia wrażenie
zagubionego w nowych warunkach, często przegrywa w
konfrontacji z bezdusznym społeczeństwem. (...)
Horváth nigdy nie potępia wprost, w sztukach nie
przemyca umoralniających głośnych haseł, maluje
raczej obrazki z życia wzięte, które zlane w jeden wielki
patchwork demaskują drobnomieszczańską głupotę,
zakłamanie i naiwność.
Tematyka dramatów owego klasyka modernizmu,
odnowiciela sztuki plebejskiej, stanowiącej syntezę
powagi i ironii, w której bohaterowie posługują się
pseudointelektualnym żargonem, dialektami, zdaje się
nie tracić na aktualności."
Przeciw głupocie i kłamstwu, czyli dramaturgia Ödöna
von Horvátha
recenzja Jacka Cieślaka Zabity na Polach Elizejskich,
Rzeczpospolita z 27-03-2013... Klik [6]
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