


Maciej Szybist 

Stała obecność cienia 
Arthur Schnitzler ( 1862-1931 ), austriacki dramatopisarz i nowelista, 

jeden z glównych przedstawicieli impresjonizmu w literaturze 
europejskiej, syn lekarza i sam z zawodu lekarz (podobnie jak nieco 
starszy od niego Czechow) zajmował się w swych utworach przede 
wszystkim problematyką miłości. Bohaterowie jego scenicznych 
opowieści, monologów, rozmów mówią 10 . co chcą . a w istocie zdra
dzają to, czego nie chciałyby opowiedzieć, to taki seans psychoana
lityczny bez psychoanalityka. 

Schnitzler żył i tworzył w Wiedniu , klóry był wówczas jednym z 
największych centrów nowej literatury i sztuki. W formie drarnalu 
przedstawia] to sarno, co w prozie zapisywali Robe11 Musil (C~/mviek 
bez właściwości) i Hermann Broch (Lunatycv); tyle tylko. że twór
czość Schnitzlera z pozoru przedstawia się o wiele bardziej konwen
cjonalnie, jego dramaty, to - wydawałoby się- sa lonowe komedie 
i nieco cyniczne czy ironiczne opowie..~i związane z życiem erotycznym 
wiedeńskich bywalców salonów oraz artystów (a raczej Artystów 1 !). 

Nie bez powodu więc krytyk z początku wieku tak opisywal jego 
sztuki „ „.temat jest w zasadzie jeden: oto kochanek i kochanka albo 
- dwie kochanki. Jntryga zarysowana wdzięcznie: niewiele w niej 
namiętności. ale dużo arystokratycznej melancholii . malo wesolości, 
ale wiele złośliwego humoru. Jego specjalnością jest tworzenie 
atmosfery; wszystko pogrążone jest w cieniu jesiennego zmierzchu , 
w którym kłębią się wspomnienia i przeczucia. Jest to nie s łychanie 
uwodzicielskie i całkowicie pozbawione energii czy sity. 10 magiczny 
świat snu jak u symbolistów, tylko że tutaj nie ma żadnego symbolu. 
Niekiedy pojawiają się zdarzenia tragiczne, jak wlaśnie w Samotnej 
drodze, jednak zasadniczo Schnitzler rozgrywa swoje dramaty 
w tonie komedii. Kryzysy i tragedie następują, ale to tylko tragedie 



osobiste i kryzysy wewnętrzne postaci, które przyjmują je z auto
ironicznym i arystokratycznym dystansem, uznając po prostu za 
naturalną kolej rzeczy.( ... ) każdy romans niesie w sobie zapowiedź 
rozstania; ten moment musi nadejść i przynieść cierpienie, które 
kryje się w namiętności. To właśnie czyni mężczyzn i kobiety 
w tych dramatach równymi sobie, równymi w cierpieniu rozstania . 
W momencie rozstania litość to uczucie niehonorowe, sentymentalizm 
- to szkodliwy narkotyk, a męska rycerskość to brutalna forma 
dominacji nad kobietą."* 

Wszystko w tym dramacie jest uładzone i łagodne.jesień w wyt
wornej podmiejskiej dzielnicy cesarskiego Wiednia , ludzie wyra
finowani, zamożni, spokojni, kulturalni i delikatni . Kochająca żona 
i czuły mąż , dorodne, kochające dzieci . wyrafinowani artyści, którzy 
osiągnęli sukces w życiu, wybitna aktorka, która zdobyla powodzenie 
i była kochana, dziewczyna pełna namiętnej tęsknoty za miłością. 
młody człowiek u progu kariery ... 

O czym oni rozmawiają, ci królowie życia? Na ogól mówią 
o śmierci, własnej , swoich bliskich, spodziewanej i tej , która już 
nastąpiła. Ten najpiękniejszy ze światów jest podszyty śmiercią, 10 

dziwne, ale owej salonowej konwersacji na łonie ogrodowej przyrody, 
konwersacji, którą prowadzą jeszcze(!) żywi, wciąż towarzyszą 
umarli. Tak więc żywi rozmawiają o zmarlych i o wtasnej śmierci 
(a ci, co o tym nie mówią , przystępują do czynu .. . ) O czym jeszcze9 

O tym, że życie jest smutne i że ta cała śmierć (śmiechu warte .. .) 
czeka za progiem jutra lub przyszłego miesiąca, zimy, Jata, roku ... 
- o tym że są nieszczęśliwi (ale to nic) ... że może, a nawet na pewno 
wkrótce umrą (co robić, taka jest kolej rzeczy) ... - że dawno temu 
postępowali podle, głupio i okrutnie. że gardzili miłością ofiarowaną. 
że uciekali jak tchórze przed odpowiedzialnością (cóż, takie jest 
życie ... )- że aktualnie są puści i wypaleni , że nie czują nic, nie mają 
w sercu milości, nie potrafią jej odwzajemnić (tak, no cóż. to smutne .. ) 
- że ich życie było jedną wielką gonitwą bez celu i bez satysfakcji 

lub ucieczką w popłochu. która nie uchronila ich przed klęską 
i przegraną - że życie w ogóle, a ich w szczególności, jest nędzne, 
ldamliwe. podłe i złe (cóż robić ... ) - i w końcu. że ich serca są puste, 
że są bezduszni i bylejacy (może porozmawiamy o czym innym ... ). 

W tym świecie wszystkie odmiany, wszystkie rodzaje miłości zostają 
zanegowane , kłamliwie zdradzone: miłość młodzieńcza ko11czy się 
samobójstwem; miłość erotyczna - śmiesznością, nudą, cynizmem: 
miłość rodzicielska - zaniechaniem, tchórzliwym wyparciem się; 
miłość małżeńska - u zarania zostaje zniszczona przez zdradę; milość 
własna - to pozór kryjący tchórzostwo, samopogardę, niewiarę; miłość 
do piękna - to tylko pretensja i pustka; miłość sławy - to pusta ambicja 
i nienasycenie .. . 

A może klęska jest istotą ludzkiego losu 9 Zaiste: wszędzie w tym 
pięknym , „operetkowym" Wiedniu kryje się cień, który Baudelaire 
określił jako „ ... smutek tego wszystkiego". a o którym współczesny 
filozof powie .,anything goes'" (czyli: nic się nie udaje) ... można też 
rozprawiać o cieniu, co kladzie się na życiu i szczęściu. o zniechęceniu, 
o złym samopoczuciu i melancholii. o depresji , o cywilizacyjnym za
lamaniu. o przeczuciu końca świata. na który reaguje się tylko smutkiem 
i melancholią. Tak, ten dramat jest zaledwie w małym stopniu melo
dramatyczny ... 

l jeszcze ta chwilowość, ulotność wszystkich postaci , jakby się 
spieszyły zniknąć , jakby mialy podświadomą pewność. że ta teraź
niejszość. której doznają . już za chwilę stanie się przeszlością. 

Piękny i wstrząsający jest ten pośpiech teraźniejszości i poetycka 
ułamkowość wspomnień o przeszłości , co niczego i nikogo uratować 
nie jest w stanie. 
Cóż , znamy takie opisy, znamy takie światy. tyle tylko. że zwykle 

zamieszkuj'! je .. odrażający , brudni , żli"; w św iecie At1hura Schnitzlera 
zamieszkują porządni {9) a nawet wybitni ludzie: my ... 

"A;h lcy Dui-e> Modern Dro111111is11. "ew Yo1l: Books f'or L1brarie' Pres>. Inc .. 1912. 



Alfred Doppler 

Samotna droga 
Wraz z Samotną drogą. pierwszą naprawdę wybitną sztuką 

konwersacyjną, w życiu Schnitzlera rozpoczyna się nowy okres. O ile 
dotąd zajmowal go czlowiek - ściślej: „lekkomyślny melancholik" 
dbający wylącznie o siebie i wlasne przyjemnośc i. o tyle teraz zaczęta 
go interesować cena. jaką za taką estetyzację życia trzeba zapłacić. 
Ponieważ problemy. o których traktu je Samotna droga . są mocno 
osadzone w klimacie wlaściwym dla Wiednia schylku XIX wieku. 
warto sięgnąć do autobiograficznych pism autora. 

Autobiografia Schn.itzlera powstała z notatek i rozmaitych dzien
nikowych zapisów gdzieś między majem 1915 i sierpniem 1918 roku. 
czyli w długich. ponurych latach I Wojny Światowej. Na dobrą sprawę 
jest to uporządkowany zbiór informacji - nierzadko mocno zaprawio
nych ironią - na temat pochodzenia. najbliższej rodziny, życia w szkole 
i na uniwersytecie, wreszcie pierwszych lat praktyki mlodego lekarza, 
który o sobie jako pisarzu powiada wprost. iż w owym czasie prócz 
„ nieprzezwyc iężonej przyjemności pisania" nie wykazal się niczym . 
co by zapowiadalo choćby przebłysk „prawdziwego pisarskiego 
talentu". Jest to frapujący opis procesu rozwoju i duchowego dojrze
wania syna zamożnego mieszczaiiskiego rodu - dyletanta tak w spra
wach życia jak i sztuki, kogoś , kto jeszcze w przededniu wybuchu 
Wielkiej Wojny nie mial pojęcia ani o jednym, ani o drugim. 

„Pokolenie starców - pisze Schnitzler - starało s ię trzymać fason 
i sprawiać wrażenie,jakby wiedzialo, czym jest prawda. czym piękno, 

a czym dobro, jednak mimo najlepszych chęci - i mimo utrzymywania 
pozorów - nie było już w stanie ukryć coraz ostrzejszych sprzeczności 
między deklarowanym humanizmem i bezwzględną praktyką 
mieszczańskiej codzienności. Wzniosłe zasady, określające godziwe 
życie, oparte na . ,niepodważalnym" systemie wartości , w rzeczywi
stości okazały się zwykJym ,.chciejstwem" i jeśli znajdowały jaki
kolwiek wyraz, to w pozerstwie i manifestacyjnym respekcie dla 
„zewnętrzności''. 

Zamożne mieszczaństwo było tak bardzo skupione na sobie , że 
nawet jawne społeczne konflikty traktowało jako trudności natury 
prywatnej, stąd o tych ludziach łatwiej budować swe wyobrażenia 
na podstawie ich odczuć i duchowych rozterek niż na podstawie 
tego, co im się zdarzało w codziennym życiu. 

Ów stan rzeczy znalazł odbicie n.ie tylko w autobiografii Schnitzlera, 
nie tylko w jego frapującej korespondencji z Olgą Waissnix ; w inny, 
równie znamienny i dobitny sposób odzwierciedlają go również 
wybitne dzieła autorów należących do kręgu najbliższych jego 
przyjaciól .jak Hugo von Hofmannstah.I z jego wierszami, Śmiercią 
Tycjana ( 1901), i wszystlcimi innymi lirycznymi jednoaktówkami, 
jak Richard Beer-Hofmann z powieścią czy opowiadaniem Śmierc' 
Jerzego, ( 1900), wreszcie jak Leopold von Andrian z jego nieco 
wcześniejszym, a równie głośnym Ogrodem poznania (1895). Jeśli 
wziąć pod uwagę sposób postawienia problemu, to najbliższa Sanwrnej 
drodze jest jednak Śmien' Jerzego Beer-Hofmanna, w obu dziełach 
cala uwaga autorów koncentruje się bowiem na tym, czym dla estety 
staje się starość i perspektywa nieuniknionej konfrontacji ze śmiercią, 
co calkiem wprost odzwierciedlaly tytuty,jakie Schnitzler zamierza! 
zrazu nadać swej sztuce, naglówki , które brzmiały kolejno: Die 
Altemden (czyli dosłownie : Starzejący się) i Wege ins Dunkle (czyli 
Drogi ku ciemności)„. 

Przekład - JózefBaliński 
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Hugo mn HofimmnslClhl 

Ballada zewnętrznego życia 

I dzieci rosną o głębokich oczach, 
Co nic nie wiedzą, rosną i konają, 

I wszyscy rudzie idą swoją drogą. 

Cierpkie owoce w słodkie dojrzewają 
I w noc jak martwe ogadają ptaki, 
1 1~ krótko, nim się rozpadają. 

I wiecznie wieje wiatr, wciąż jednaki 
Cznjemy zachwyt i członków znużenie, 
I wciąż te same powtarzamy znak!. 

I drogi w trawie biegną nieskończenie , 
I miejsca pełne pochooni, półcienia, 
Stawów i zwiędłe śmiertelnie przestrzenie„. 

Z jakiego powstawały przeznaczenia'.> 
Każde tak inne? I jest ich ak wiele'? 
Co miesz<f śmiech i łzy , i p17tra~nia? 

Do czego służą nam w tym naszym dziele, 
~ którymje 'teśmy samotni i wielcy, 
Ze niepotrze'rme są nam żadne cele1 

Po cóż te rzeczy się przed nami plączą') 
Wszak wiele mówi t n,co „wieczór" powie, 
Słowo, z którego · I się i zaduma, 

Jak ciężki miód z pustego plastra, sączą. 

Przekład - Leopold Lewin 


