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Rzecz się dzieje na Węgrzech, w pałacu Maricy, w roku 1924. Wątek 

komiczny dwutorowej akcji jest bardziej oryginalny i bardziej operetkowy 

aniżeli wątek melodramatyczny. I tak, pierwszy przedstawia się jak 

następuje: Aby odstraszyć łowców posagu piękna hrabina zamieszcza 

w prasie anons obwieszczający jej zaręczyny. Uroczystość ma się odbyć 

tego właśnie wieczoru, w asyście przyjaciół, wszelako bez narzeczonego, 

który nie może w niej wziąć udziału, z jakichś arcyważnych powodów. 

Powody, istotnie, są nadzwyczaj poważne , ponieważ żadnego 

narzeczonego nie ma; Marica po prostu go sobie wymyśliła, biorąc za 

wzór roztargnionego StrauBowskiego handlarza świń, i nawet tak samo 

go nazwała. Domniemany galopant zwie się Koloman Żupan, a wywodzi 

się wprost z Barona cygańskiego ... Za to nieuszanowanie granic między 

operetkowym życiem i operetkową fikcją los mści się na hrabinie szybciej, 

niż mogła się tego spodziewać, i jest to odwet zaiste operetkowo 

groteskowy. Otóż kłamstwo Maricy ma własne nogi, i to bynajmniej wcale 

nie takie krótkie. Na tych nogach dotarło właśnie pod pałac jako jowialny, 

całkiem przystojny ziemianin spod Varasdin. O swoich zaręczynach 

Koloman Żupan dowiedział się z rannej gazety, i jak powiada, ruszył 

w drogę, co koń skoczy, by się na nie broń Boże nie spóźnić. Teraz gotów 

jest wziąć na siebie dalsze konsekwencje, bowiem hrabina okazała się 

damą naprawdę atrakcyjną. Maricy nie pozostaje nic innego jak robić 

dobrą minę do złej gry, która tymczasem przestała być grą, choćby dlatego, 

że zaproszeni goście nie mają pojęcia, że pani domu z nich zwyczajnie 

zadrwiła ... Chcąc nie chcąc przyłącza się do płomiennego fokstrota, 

w którym Żupan, niczym w podniosłym hymnie, wysławia erotyczne 

uroki swej prowincjonalnej stolicy: Komm mit nach Warasdin, solange 

noch die Rosen blUhn (po polsku cokolwiek inaczej: Ach jedź do 

Warażdzin, gdzie nad jeziorem huczy młyn). Ale pełny spokój hrabina 

odzyska dopiero wtedy, gdy jej bezceremonialny narzeczony mimo woli 

przeniesie swój afekt i namiętność na nie tak światową, za to słodziutką 

hrabiankę Lizę. Ta, ponieważ dopiero co opuściła pensjonat, 

prostodusznie przyjmuje jego awanse, i z rozbrajającą naiwnością to ulega 

jego umizgom, to znów się z nim przekomarza . Wszystko 

w synkopowanym rytmie fokstrota, w którym oboje, jak wolno mniemać, 

niebawem podążą na ślub do Varasdin. Liza, zapewne byłaby mniej 

beztroska, gdyby zdawała sobie sprawę, co w tym samym czasie - tuż 

obok - przeżywa jej ukochany starszy brat Tassilo. 

Zamiast streszczenia 
ddlUn SdH UB1S 

Tymczasem to on właśnie gra główną męską rolę w drugim, 

melodramatycznym wątku akcji. Z powodu zadłużenia własnych dóbr 

hrabia musiał porzucić karierę wojskową. Z tej samej przyczyny, pod 

innym nazwiskiem, najął się u hrabiny Maricy, jako zarządca jej ogromnego 

majątku. Pryncypałkę osobiście poznaje dopiero w dniu jej pozornych 

zaręczyn . Wtedy w ogóle widzi ją po raz pierwszy i natychmiast się 

zakochuje. Pomimo to nie ujawnia swego znakomitego pochodzenia; 

przeciwnie, poświęca się, by móc dalej pracować na posag dla ukochanej 

siostrzyczki (Sonnenschein / hull' dich ein, liebes Schwesterlein - Słońce 

da ... Światło dnia ... Pójdź siostrzyczko mal), której oszczędza nawet wiedzy 

o położeniu, w jakim oboje się znajdują. Ktoś tak czuły i tak wrażliwy 

musiał się poczuć dotkliwie zraniony, gdy hrabina Marica, która 

odwzajemniając jego uczucia, instynktownie wyczuwa, że ma do czynienia 

z arystokratą, w chwili ślepego gniewu niesłusznie go bierze za łowcę 

posagów i wobec wszystkich swych gości z demonstracyjnym sarkazmem 

rzuca mu plik banknotów. Towarzyski afront jest tematem drugiego finału, 

i zarazem głównym konfliktem melodramatycznego wątku. U Kalmana, 

przynajmniej od Księżniczki czardasza, jego przezwyciężeniu staje 

zazwyczaj na przeszkodzie duma i wielkopańska próżność obojga 

protagonistów, toteż pomoc może przyjść tylko z zewnątrz, w osobie 

bogatej ciotki, która zjawia się w porę niczym dea ex Pusta. Nie tylko 

zjawia się, lecz spłaca również wszelkie długi, tak że odtąd arcywrażliwy 

bohater może już z podniesioną głową zabiegać o względy Maricy. A skoro 

i może, i naturalnie chce, to tak też czyni. Ma się rozumieć skutecznie. 

Bo na powrót jest tym, kim niegdyś był, na powrót ma to, za czym 

płaczliwie tęsknił w swojej dumce, którą na wstępie rozrzewnił wytworne 

towarzystwo: Auch ich war einst ein feiner / Csardaskavalier / hab' 

kommandiert Zigeuner I gerade SO wie ihr! aa także byłem panem, lecz 

los przyszedł zły, kazałem grać Cyganom, państwo, tak jak wy). 

A ci, którzy muszą go słuchać, nie mają nic przeciw temu, przeciwnie 

czują się wręcz zaszczyceni. Bo najważniejsze to dać się porwać bez reszty 

rytmowi cymbałów. I 

Volker Klotz 
przc klac! Jmd Bali11,k1 
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Czardaszowy dżentelmen 
ldJIBAlDfSljplł!S'.) 

\\' marcu 1908 rozeszła się po 

wiedeńskich kawiarniach "operet

kowych" wieść o niezwykle uro

czej, nowej operetce węgierskiej 

Tatargaras, która od miesiąca z nie 

słabnącym powodzeniem wypeł

niała publicznością widownię 

Teatru Komedii w Budapeszcie. 

Karczag - zawsze pilnie poszuku

jący nowych talentów - wybrał się 

wraz z Wallnerem obejrzeć ową 

sztukę, a jako doradcę muzyczne

go zabrał ze sobą Leo Falla. Po 

przedstawieniu doszło do spotka

nia z dwudziestosześcioletnim 

kompozytorem w hotelu. "Chcieli 

koniecznie - wspominał w póź

niejszych latach Kalman - pozy

skać tę operetkę. Librettem byli za

chwyceni, a Leo Fall wychwalał 

muzykę słowami, których zazwy

czaj żaden kompozytor wobec 

swego rywala nie używa." 22 srycz

nia 1909 Manewry jesienne zosta

ły po raz pierwszy wystawione 

w Theater an der Wien - i Emme

rich Kalman stał się nową potęgą 

operetki wiedeńskiej. 

Urodził się 24 października 1882 

w Siofok nad Balatonem. Kupiec

kie przedsięwzięcia jego ojca roz

rastały się wraz z gospodarczą ko

niunkturą grynderskich lat, by wraz 

z ich końcem załamać się: domy 

i fabryki trzeba było posprzedawać 

i cała rodzina przeniosła się do ubo

giego mieszkanka w Budapeszcie. 

Piętnastoletni Imre, uczeń gimna

zjum, chcąc zdobyć pieniądze na 

naukę gry na fortepianie, musiał 

w ciągu dnia udzielać koreperycji 

z łaciny i greki, nocą zaś adresować 

dla jakiegoś domu handlowego 

koperry - rysiąc sztuk za jedną ko

ronę. Marzył o rym, by zostać pia

nistą-wirtuozem. „Gamy, ćwicze

nia, inwencje Bacha, łatwiejsze 

utwory Chopina, sonary Beethove

na - i mój ideał, Robert Schumann 

- opowiadał o owym okresie. 

- Całymi dniami przesiadywałem 

przy fortepianie ... nagle poczułem 

ból ręki ... czekałem przez pewien 

czas, próżno żywiąc jeszcze nadzie

ję , gdyż każda kolejna próba przy

nosiła gorzkie rozczarowanie. Te

rapia gorącym powietrzem, kąpie

le, galwanizacje, wzmacniające pre

parary; ale polepszenie nie przy

chodziło; tak skończyła się moja 

kariera pianisry - byłem ściągnię

rym z obłoków, bardzo poważnym 

i bardzo smutnym młodzieńcem." 

I takim pozostał przez całe życie: 

ściągnięrym z obłoków, poważnym 

i bardzo smutnym. Nawet w okre

sach największych triumfów nigdy 

nie widziano tego niewysokiego, 

krępego człowieka o miłych nie

bieskich oczach innym niż onie

śmielonym i zatroskanym. Uniesie

nia i swawolna beztroska były rów

nie obce jego naturze, co brak ma

nier i kultury. Ów dżentelmen czar-
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daszowy, pogodny piewca „arty

stek z variete" oraz „uroczych, słod

kich dam w pięknym Wiedniu" -

jak stwierdza jego biograf, Julius 

Bistron - nie spożytkowywal rado

śnie swoich sukcesów; był zrówno

ważonym, spokojnym obywate

lem, zajętym pracą, z przyjemno

ścią palił cygara, czytywał w kawiar

ni gazetę, utrzymywał ład w swych 

sprawach finansowych i spokojnie 

kroczył własną drogą. Fakt, że po 

fatalnym wypadku z ręką nie zre

zygnował z muzyki i nie został - jak 

pragnął jego ojciec - adwokatem, 

lecz jął studiować jej teorię, przy

pisać należy wpływom dwóch 

przyjaciół, młodych kompozyto

rów, Alberta Szirami i Wiktora 

Jacobi. Wraz z nimi oraz Batrókiem 

i Kodalym studiował harmonię 

i kontrapunkt w Akademii Muzycz

nej w klasie kompozycji Hansa 

Kosslera. Napisał cykl pieśni, sche

rzo orkiestrowe Saturnalia, po

emat symfoniczny Endre und Jo

hanna, patriotyczny wodewil Das 

Erbe von Pereszleny i objął posadę 

krytyka muzycznego i operowego 

w gazecie „Pesti Naplo". 

Artystyczny wzór i wręcz bajeczna 

kariera Lehara przywiodły 

Kalmana do operetki. Poszukując 

odpowiedniego libretta, zaczął pi

sywać kabaretowe ku piety i szlagie

ry, aż wreszcie przedstawił Karolo

wi von Bakonyi pomysł operetki, 

której akcja toczy się na manew

rach, i pozyskał współpracownika 

w tym czołowym libreciście 

Budapesztu. 

U rok i świeżość Manewrów jesien

nych polegały na niezwykle wier

nym oddaniu środowiska, różno

rodności postaci ubocznych, 

a przede wszystkim na śmiałej , peł

nej wigoru muzyce. Była to zapo

wiedź tego, co niebawem osiągnął 

Kalman w zupełności i co zapew

niło mu światową sławę - zapo

wiedź muzycznej syntezy realizmu 

i romantyzmu, węgierskiej brawu

ry, wiedeńskiej uczuciowości 

i międzynarodowego poloru. 

Światowa sława Emmericha 

Kalmana od z górą pół wieku opie

ra się na wyjątkowym bogactwie 

melodii jego Księżniczki czarda

sza (1915).Artystki, artystki, artyst

ki z variete, Tak całkiem bez dziew

czątek na nic świat, Kobietka, 

sprytny czart, Bo to jest miłość, ta 

głupia miłość, Chciałbym śpiewać, 

chciałbym płakać, f a1; maman, 

życie krótkie, żal młodych lat - to 

zaledwie jedna trzecia tej pełnej 

inwencji , rozśpiewanej i roztań

czonej muzyki. Wszystko to jednak 

nie wystarczyłoby, aby uczynić 

z Księżniczki czardasza najbar

dziej łubianą w świecie operetkę, 

gdyby nie była ona jednocześnie 

również - podobnie jak Helena, 

Zemsta nietoperza i Czar walca -

Czardaszowy dżentelmen 
l d ffEAB)fSl}pll}S'.) 

odbiciem epoki i jej społeczeństwa: 

całej przedwojennej ery, pustego 

światka nocnych lokali, lowelasów 

i szansonistek, światka, w którym 

kochanków i metresy zmieniano 

wraz z każdym programem, z nocy 

robiono dzień, wzywano notariusza 

do cafe chantant, by urzędowo po

świadczył przyrzeczenie małżeń

stwa, a mimo to wczesnym rankiem 

meldowano się na służbę w swoim 

pułku. Fotograficzna niemal wier

ność postaci libretta, napisanego 

przez Steina i Jenbacha, oto co od

różniało Księżniczkę czardasza od 

tak wielu innych operetek i obda

rzało niezwykłą silą wyrazu. Na au

tentycznych przeżyciach oparty był 

obraz środowiska budapeszteńskie

go „Orfeum", a mądry stary „roue " 

Feri i jego uczeń Boni w równej 

mierze byli autentyczni, co otacza

jący ich kelnerzy, hrabiny, kawale

rowie i kokoty. 

Gdzie indziej na świecie, w Arde

nach, na ziemiach polskich i nad 

Isonzo, szalała wojna, lecz na Fa

voritenstrasse tłoczyli się ludzie 

przy kasach Johann-Strauss-The

ater, żeby posłyszeć motyw prze

wodni „ostatnich dni ludzkości", 

radosną pieśń miłosną Sylwii 

i Edwina Choćby cały świat już 

przepadł: ciebie mami 

Sukces Księżniczki czardasza za

ciążył nad jej trzydziestotrzyletnim 

kompozytorem. Ogarnął go bo-

wiem paniczny lęk , iż nigdy nie 

zdoła już stworzyć czegoś podob

nego, a nawet - że utraci sławę , 

wskutek czego zaczął odtąd kopio

wać nieprzerwanie samego siebie. 

Libretta oceniał już tylko przez po

równywanie ich z Księżniczką 

czardasza, postaci i sytuacje dopa

sowywał do zaczerpniętych z niej 

wzorów. Taki sam rodzaj numerów 

muzycznych, śpiewany przez takie 

same postaci, musiał się pojawiać 

w takich samych partiach każdego 

dzieła, często nawet w takiej samej 

szacie orkiestralnej. 

Po holenderskich i indyjskich wy

cieczkach powrócił Emmerich 

Kalman 28 lutego 1924 Hrabiną 

Maricą do bliskich sobie Cyganów, 

csikósów, węgierskich dziewcząt 

i gości „Tabarinu". Libretto pióra 

Brammera - Grunwalda relacjono

wało w pewny sukcesu sposób hi

storię de jeune homme pauvre 

Octave Feuilleta, zubożałego ary

stokraty, który chcąc zapewnić 

swej siostrze stosowną do jej sta

nu edukację zostaje administrato

rem majątku młodej, bogatej 

wdówki i na koniec, mimo mnó

stwa przeszkód, żeni się z nią. Cy

gańskie uniesienia, witalna radość 

i miły erotyzm pierwowzoru zna

lazły twórcę Księżniczki czardasza 

na dawnych wyżynach . Rekwizyta

mi pełnej wigoru, mistrzowskiej 

muzyki były interesujące harmo-
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nie, hojnie wykorzystujące skalę 

dorycką, rytmy, w których węgier

skie rubato kojarzyło się z jazzową 

synkopą, i szaleńcze biegniki cym

bałów. Popisowe numery: Po

zdrów rozkoszne, przesłodkie 

dziewczęta; Ach, jedź do Waraż

din; Tak, chcę zostać tu, samotnie 

śnić; Pójdź, Cyganie; Ach, zgódź 

się, zgódź się już zasłużenie cieszy

ły się ogromnym powodzeniem, 

a sukces Maricy mógł w pełni mie

rzyć się z wszelkimi innymi trium

fami operetkowymi. Różnił się od 

nich jedynie aż nazbyt pewną sie

bie, nieomal mechaniczną perfek

cją wykonania, za którą ukrywały 

się szablon i klisza - niebezpiecz

na tendencja do powtarzania się, 

w nadziei wygrania raz jeszcze 

największego losu. 

Hubert Marischka stał się tymcza

sem, jako następca swego teścia, 

Karczaga, dyrektorem Theater an 

der Wien , a Marica była jego 

pierwszym wielkim sukcesem. 

Pozyskał dla swego teatru Maxa 

Hansena jako nowego, znakomite

go „buffo", a w osobie Hansa Ma

sera, zdobył komika wielkiego kla

sycznego formatu. 

Z długotrwałych podróży do Pary

ża, Londynu i owego jorku przy

wiózł również nowe pomysły re

żyserskie. Wszystko ro - połączo

nez wokalnym kunsztem Betty Fi

scher i osobistymi aktorskimi wa-

lorami Marischki - doprowadziło 

do odrodzenia Theater an der Wien 

i do odnowienia jego stylu, z cze

go głównie skorzystał Kalman. 

Księżniczka cyrkówka (1926), tek

stowo stanowiąca aż nazbyt wyraź

ną repryzę Studenta żebraka , 

a muzycznie będąca wręcz fotogra

fią Maricy, zdradzała pierwsze zna

miona upadku, które w Herzogin 

von Chicago (1928) ujawniły się 

znacznie wyraźniej. Lehar znalazł 

swój późny styl, Kalman zaś, niefar

tu n n ie i zbyt późno sięgając po 

operetkowe jego laury, usiłował mu 

dorównać. Das Veilchen Montmar

tre (1930) wyraźnie ukazał jałowość 

takich poczynań. Pokonany książę 

czardasza wrócił tedy do rdzennie 

własnej domeny, choć i tutaj także 

przeżył rozczarowanie. Tymcza

sem pojawił się bowiem młody Pal 

Abraham i Teufelsreiter (1932) 

Kalmana z „żarem puszty", „węgier

ską krwią", „szam pańską kolacyjką" 

i „nocną kawiarnią" został już nie

odwołalnie uznany za vieux jeu. I 

Bern a rd G run 
przekład \l;tn.1 KurL'l h.1 



Węgry w Rumunii 
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A oto przypadek Hrabiny Maricy - w których przyszła na świat Księż-

córki gorącokrwistej, nadzwyczaj niczka czardasza, najzwyczajniej 

temperamentnej księżniczki czarcia- zniknęły. Pozostało jedynie pań-

sza Sylwii Varescu. Powiedzmy od stwo kadłubkowe ... 

razu , że to dziecko wyraźnie ane- Węgry - ojczyzna Hrabiny Maricy 

miczne. iewątpliwie dlatego, że przestała istnieć tak samo jak to się 

nie miało szczęścia urodzić się stało z Prusami po dekrecie apo-

w beztroskim świecie węgierskiej !eona, a w naszych czasach .. . wsku-

operetki, lecz odrobinę później, tek ustaleń Konferencji Poczdam-

już po strzałach w Sarajewie ... skiej. Węgierska arystokratka nagle 

Ściśle mówiąc , w roku 1924 , stała się obywatelką Królestwa Ru- 13 
i w tym samym czasie - tak infor- munii ... Odtąd, gdy zachodziła po-

mują wskazówki reżyserskie - trzeba, by coś załatwić w stolicy, 

toczą się przedstawione zdarzenia. musiała dzwonić do Bukaresztu, 

W tym czasie, czyli po przegranej a nie do Budapesztu .. . Jeden z jej 

I Wojnie wiarowej , po traktacie adoratorów, książę Populescu, nosi 

pokojowym z Saint-Germain, na nazwisko wyraźnie rumuńskie, 

mocy którego rozpadło się śre- w każdym razie romańskie, nie ma-

dniowieczne imperium dubelto- dziarskie. Inny młody ziemianin, 

wej monarchii, dalej, po traktacie Koloman Żupan, pochodzi z Varas-

w Trianon, po którym Królestwu din, wokół którego krajobraz win-

Węgier ostała się ledwie jedna trze- nice i pola barwią na czerwono, 

cia niegdysiejszego terytorium. zielono i biało, a mimo to nie są to 

Nietknięte Węgry z 1916 roku, te, ziemie węgierskie, tylko serbskie. 



W każdym razie flaga powiewa-

jąca nad zrujnowanymi koszara-

mi byłego cesarsko-królewskiego 

garnizonu jest wprawdzie nadal 

trójbarwna, lecz już nie czerwo-

no-biało-zielona , tylko taka, jaką 

przyjęła powstała federacja kra-

jów południowosłowiańskich , 

czyli niebiesko-biało-czerwona. 

Oznacza ro, że węgierski galant 

14 i playboy legi rymuje się paszpor-

rem jugosłowia1'lskim. 

Nawet były Csardaskavalier (czytaj: 

wiedeński lew salonowy, bezbłęd-

nie wyczuwający rytm czardasza) 

który obecnie, gdzieś na bałkań-

skim wygnaniu, zajmuje się admi-

nisrracją (nie swoich) dóbr, przy-

najmniej w duchu może czuć się 

jak człowiek, który utracił swe miej-

sce na ziemi. Jego pułk - wszystko 

jedno, czy był to Regiment Święte-

go Zakonu Niemieckiego , czy 

Czwarty Wiedeński Pułk Ulanów 

czy, powiedzmy, Regiment Marii-

Izabeli - oraz to, co mu służyło za 

dom, czyli oficerskie kasyno -

w roku 1924 należały już do odle-

glej, nieodwracalnej przeszłości„. 

Oznacza to, że naiwny, absurdalny, 

kiczowaty, lecz przecież całkiem 

prywatny konflikt bohaterów ope-

retki rozgrywa się w świecie, który 

wypadł z posad, w którym panuje 

polityczny przymus„. Węgierska baj-

ka zyskuje niespodziewaną perspek-

rywę historyczną o zdumjewającym 

zaiste rozmachu„. Dość rzec, że ani 

jedna z występującyd1 w niej postaci 

nie może być pewna jutra„. Że każda 

jest - w jiliejś mierze lub w jilimś 

sposobie - uciekinierem, wygnań-

cem, bankrutem, emigrantem, kimś, 

komu nieoczekiwanie pod nogami 

może zapalić się grunt.• 

Artur Maria Rabe nalt 
przekladJozcf 13a!irn,k 1 
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Inny sposób poważnego i uczciwego traktowania operetki wymaga 

sprawdzenia, w jakiej mierze utwór odbija rzeczywistość znamienną dla 

czasu, w którym powstał, bądź rzeczywistość czasu ukazanych w nim 

zdarzeń. I to nie tylko historyczną, społeczną czy towarzyską, lecz 

również polityczną. Dopiero wtedy nasuwa się pytanie, czy świat 

operetki jest rzeczywiście aż tak naiwnie beztroski, jak się wstępnie 

wydaje, i czy już sam gatunek nie jest formą ucieczki od ponurych 

realiów w operetkowy świat marzeń. W operetce istotnie wiele się marzy. 

W każdym dziele należącym do tego gatunku spotykamy to jawne, to 

skryte tęsknoty za czymś, co jest odmienne od otaczającej rzeczywistości, 

z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że owe marzenia wyrastają 

z takiej a nie innej rzeczywistości ... Wyobrażenia i pragnienia 

operetkowych postaci nie biorą się z niczego; ich korzenie tkwią 

w relacjach, sytuacjach, działaniach , które da się określić i uzasadnić 

historycznie. To zaś oznacza, że sztuk, których temat taką interpretację 

wręcz narzuca, w żadnym razie nie wolno traktować jak wyobrażeń 

o beztroskim i odległym od rzeczywistości operetkowym życiu. 

Gdy dla przykładu przyjrzymy się z tej perspektywy Kalmanowskiej 

Hrabinie Maricy, dojdziemy do zaskakujących wniosków, spotkamy się 

bowiem z utworem , który niewiele ma wspólnego z sielskimi 

wyobrażeniami o romantyzmie Puszty. Szczęście to tylko piękne marzenie 

- śpiewa Cyganka Manja na początku szruki: 

Gliick isr ein schóner Traum 
Gliick wachst auf jedem Baum, 
Du brauchsr die reichen Hande 
auszusrrecken nur! 
Lach, wenn das Gli.ick dir winkt, 
Lach wenn der Becher klingt. 
Hei! Sollst leben , ruft ein jeder, 
Tekintetesur! 

War niemal ein reicher Prasser: 
Gnadiger Herr! 
Trank Tokajer, g'rad wie Wasser 
Immer noch mehr! 
Weiber und Wein, Alles war sein! 
Gold und Rósser, 
Gut und Schlósser, Alles war sein! 

Jak sen jest szczęście twe, 
Gdy chcesz pochwycić je, 
Jak mgła rozwieje się , 

Choć w dal wyciągniesz dłoń. 
Ach, nie śmiej się ze zła, 
Gdy znak ci szczęście da, 
Hej, w zachwycie, cale życie 
Za miłością goń. 

Był raz sobie piękny młody 
Wielmożny pan. 
Pil szampan niby wodę, 

pił i szedł w ran, radość i szal. 
Wszystko on miał; 
Wino, fety i kobiety -
Wszystko on miał. 

Operetka i historia powszechna 
dlq=>r4=>sd8lp& dIP pun dlldJddo dIQ 

Gluck ist ein kurzer Traum, 
Gluck ist wie leichter Schaum, 
Eh'du es merkst, 
fliegt es davon ganz ohne Spur! 
Wo sind die Freunde hin, 
Jede r darf schlagen ihn, 
Kelner kennt ihn, kelner nennt ihn: 
Tekintetesur! 

Jak sen jest szczęście twe, 
Gdy chcesz pochwycić je. 
Jak mgła rozwieje się, 
Choć w dal wyciągniesz dlor1, 
Ach, nie śmiej się ze zła, 

Gdy znak ci szczęście da, 
Hej, w zachwycie, cale życie 

Za miłością goń . 

Przekład : Andrzej Włast 
Opracowanie tekstu: Laco Adamik 

„Szczęście" zrazu określane jest jako „ piękne marzenie", które, jak można 

wierzyć, łatwo się spełnia . „Szczęście", jest tedy szansą i tę szansę należy 

schwytać . Ale Manja na tym nie kończy. Chwilę później śpiewa już 

o przeszłości. Śpiewa o rym, że Tassilo był niegdyś bogaty, i że korzystał 

z wszelkich uroków życia. To pojęciu szczęścia nadaje całkiem nowy 

charakter, stąd nowa jego definicja brzmi: „Szczęście to marzenie, które 

trwa krótko". Sytuacja ukazana w Hrabinie Maricy uwypukla to jeszcze 

ostrzej: szczęście to cudowne marzenie, które jest już przeszłością. 

Co gorsza, zerwaniu uległy wszelkie więzi z ową przeszłością, zaś 

teraźniejszość to konieczność życia w anonimowości. Beztroski, 

pogodny świat z pewnością tak nie wygląda. Postaci Maricy raz po raz 

uświadamiają sobie, czym jest ich los, a czym uwarunkowane nim 

marzenia; Tassilo - gdy z goryczą rozpamiętuje przeszłość (Auch ich 

war einst ein feiner Csarddskavalier) albo kiedy wspomina uroki 

Wiednia ( Grufi mir die sufi en, die reizenden Frauen im schonen Wien), 

Marica - w swym przepojonym tęsknotą za prawdziwą miłością 

czardaszu (Wo wohntdie Liebe), rodzeństwo Tassilo i Liza - kiedy oboje 

wspominają dzieciństwo. Wszystkie te sytuacje, plus parę innych, 

których już nie będę wyliczać, potwierdzają słowa Cyganki: „Szczęście 

to piękne, lecz krótkotrwałe marzenie".• 

Kerstin Bartel 
przekbd józc-f 13alin, ki 
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Całowanie 
UdSSQ.)l 

Gdyby pocałunek był tylko tym, czym jest w ujęciu materialistów -
contractus musculus sphincter oris zachodzącym przy wzajemnym 
zbliżeniu, dotknięciu bądź potarciu naskórka pary zainteresowanych warg, 
- gdyby istotnie tak było, źle by stały interesy wszechwładnego bożka 
miłości Amora, jego nakazy, zakazy, pieczęcie, listy ... 
Bogu dzięki , wystarczy, że przestaniemy zajmować się epidermą 
i zwieraczami ust, i zamiast tego damy nura w ludzką psychikę, 
a wnet odkryjemy niebywale rozległą skalę odczuć, jakie w nas wywołuje 
wymiana tego niezwykłego symbolu, i emocji, jakie w nas wzbudza jego 
niema, mimiczna mowa. Wtedy pocałunek okazuje s ię czymś całkiem innym. 
Czy zatem pocałunek jest zapowiedzią, wstępną symboliczną wymianą innego, 
późniejszego, na razie jeszcze zaledwie oczekiwanego, za to o wiele bardziej 
intensywnego kontaktu' Inaczej: czy w miłosnej stenografii jest on jedynie 
erotycznym znakiem, symbolem cielesnego złączenia? 
A może jest przede wszystkim rozładowaniem wzajemnych napięć, których 
źródłem jest popęd ciał lub skłonność serc, przez pewien czas kontaktujących 
się z sobą wyłącznie za pomocą spojrzeń, uścisków dloni, słów? 
Jeśli tak, to dlaczego ten akt wymiany, ów gest pojednania dokonuje się 
właśnie przez wargi, które larwo się mogą ześliznąć, skoro dłonie oferują 
znacznie większą powierzchnię' Może z tej racji, iż usta, które znajdują 
się bliżej mózgu - i bliżej serca - są skuteczniejszym narzędziem 
rozbrojenia i lepszym środkiem uśmierzania nerwowych napięć aniżeli 

chłodniejsze i bardziej od nich oddalone kończyny? 
A może wargi, już przez sam fakt, że tuż pod ich naskórkiem prześwieca 
żywa krew płynąca wprost z serca - serca, które utożsamiamy z samym 
życiem, i w którym lokujemy nasze uczucia i myśli , może to właśnie jest 
powód, dla którego są one intensywniejszym zwiastunem uczuć niż 
jakikolwiek inny organ' 
Albo może jest tak, że w mimicznej grze muskułów biorących udział 
w procesie mówienia jest tyle goryczy - bądź tyle słodyczy -
wewnętrznego życia, że w chwili triumfu zwycięzca brutalnie rzuca się 
na nie, aby je zgnieść, zmiąć , zdusić i zmiażdżyć' 
Albo wreszcie jest on po prostu niezdarną reakcją, pozostałością 

z dzieciństwa' Wszak dziecko, jak wiemy, wszystko bierze do ust, po czym, 
gdy już dorośnie, wszystko przekłada na język żo ł ądka. 

I owszem, wszystko, nawet tęsknotę za miłością i dziką żądzę. Przecież 
mówimy: „ mógłbym lub mogłabym cię pożreć!" Czy pocałunek nie jest 
zatem krokiem wstępnym, poprzedzającym gryzienie? 
Moje piękne panie i czcigodne panny, możecie uznać się za szczęśliwe, 

albowiem wypadło wam żyć w epoce oświeconej , w czasach, w których 
wolno wam cenić - no i całować - słoóce, kwiaty, róże oraz kobiece usta. 
Jeszcze nie tak dawno, a prawdę rzekłszy czas ten tak całkiem jeszcze nie 
minął - pocałunek jako jawny znak diabelskiej zmysłowości, wzbudzał 
odrazę, zgrozę, wstręt. I 

Oskar Panizza 
przekbcl Jozd" llallfhkl 
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Miłość 
1nourv 

\Y,/ blasku sali, w której muzyka, płomienie świec i barwny przepych tkanin 
z jawną wprost bezkarnością współdzialają na zmysły mężczyzn, dwie istoty, 

za pośrednictwem spojrzeń i poprzez wzajemne zbliżenie nawiązują 

tajemne, choć stanowcze porozumienie. Obiecują sobie szczęście, które 

z emfazą oferuje im tak wygląd miejsca jak i wypełniające je dźwięki. Ulegli 

temu, co z impetem niesie huragan orkiestry, uczciwa walka niesfornej 

matematyki i rozświetlonych żyrandoli. 

Zamknięci w sobie, niemi, zdolni co najwyżej do bełkotliwego szeptu, 

zawczasu kosztują jakiejś - sama nie wiem jakiej - naturalnej i zarazem 

rozsądnej rozkoszy, którą, jak przeczuwają, będzie konkluzja tego wieczoru 

pokus, jego piękna i stanowczego pośrednictwa. 

A oto oni, już poza tą salą wspaniałości i rozkoszy. Zmierzają ku sobie, 

oboje przepelnieni bogactwem, które pragną sobie przekazać. Z pałacu, 

w którym zrodziło się ich pragnienie, posępną ulicą zmierzają do jakiegoś 

przypadkowego mieszkania, gdzie je zaspokoją. 

Miłości - uważna i sprawna strażniczko wszelkich działań, bez których 

niczego by nie było; ty, która działasz w głębinach mórz 

i kierujesz ruchem gwiazd; dyktatorze jedyny w swym rodzaju, którego 

mądre ręce łączą w piękny splot dźwięki i odcienie - cóż chcesz uczynić 

z tym mężczyzną i z tą kobietą, którzy - wezwani przez ciebie - świadomi 

ryzyka i upokorzeń - zdążają ku spełnieniu?• 

Anna de Noailles 
przekład j<)Ld Ba li11,ki 
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Wiedeńskie lato 1924 
yZ'.61 J;:}WWOS J;::)U;:}~&_ 

J\ia giełdzie sprawy się toczą niewesoło i tak samo wiedzie się ludziom. 
Ci potracili nie tylko majątki; utracili również zdolność czerpania 
przyjemności z podniecenia, jakie wzbudza obserwacja skaczących 
kursów. A skoro na brak pieniędzy uskarżają się już nawet biedni, to dla 
bogaczy musi być to stan wprost nieznośny. Tak więc przez miasto 
przechodzi fala zniechęcenia i rozczarowania życiem. Nikt się nie śmieje, 
nikt się nie cieszy, a w operze serwuje się tylko „ bitą śmietankę" Ryszarda 
Straussa ... W balecie bohaterem jest chłopiec, który nadto obżera się 
słodyczami, od czego niekiedy robi mu się mdło .. . Ale to można jeszcze 
zrozumieć, choć nawet w dzieciństwie żadna bajka nie budziła we mnie 
takiego ostrego sprzeciwu jak ta o „krainie pieczonych gołąbków" . Już 

sama myśl , że trzeba by się przedzierać przez góry czekoladowego musu, 
była w najwyższym stopniu nieprzyjemna, zaś w tym, że z drzew zamiast 
liści wyrastają kiełbaski, nie dostrzegałem ani cudowności, ani czarów, 
tylko rozczarowanie, że tak nieapetycznie spospolitowano naturę. 
Tymczasem ta właśnie rozkwita tak jak to dzieje się zazwyczaj w lecie. 
W maju przez długi czas mieliśmy prawdziwy kwiecień, po którym od 
razu nastał sierpień. Miesiące i pory roku następują obecnie mniej więcej 
tak jak guziki i dziurki w niewłaściwie zapiętej kamizelce, toteż w Sylwestra 
niechybnie albo czegoś zabraknie, albo okaże się, że rozporządzamy 

klopotliwym nadmiarem. We wszystkim i wszędzie dominuje radykalizm. 
Wystarczy jednak nieznaczna zmiana modulacji albo artykulacj i, 
a Radicalismus przemienia się błyskiem w ridiculus mus -dobrze skądinąd 
znany płód brzemiennych gór.* Z powodu inwazji piżmaków nie można 
się kąpać w Dunaju. Szkoda, albowiem upały przekroczyły już wszelkie 
granice, tak że zmiękł nawet asfalt i stał uległy niczym serca nieubłaganych 
ojców w siódmym akcie filmowych melodramatów. Kinom też wiedzie 
się nieszczególnie, zawsze jednak ciut lepiej aniżeli teatrom, których 
publiczność najwyraźniej unika jakby występowały w nich piżmaki, a nie 
Madame Orska czy Frau Werbezirk. .. Jak się wydaje, kinu w lecie sprzyja 
jego lep zy stosunek do natury ... Ponadto mrok za legający we wnętrzach 
kinowych sal, co - jak wiele innych wspólnych rysów - upodabnia je do 
Kościoła, od którego z wolna, ale wyraźnie przejmuje władzę. Tak jak 
Kościół kino ogarnia cały świat (wraz z piekłem i niebem), śle swoich 
misjonarzy w najodleglejsze zamieszkałe zakątki ziemi; by oddziaływać, 
potrzebna mu jest pewna doza ciemnośc i , wyznacza zadania innym 
sztukom, przy akompaniamencie muzyki porywa umysły i dusze swoich 
wyznawców, działa cuda, uczy jak opłaca się cnota, i jak szkodzi występek; 
wzbogaca kapłanów, którzy mu służą, przemawia przy pomocy 
zrozumiałych dla łudzi symboli i znaków, ma nawet swego ewangelistę -
jest nim Bela Balas**, który w swej bystrej i błyskotliwej książce „Widoczny 
człowiek " uwodzi tych, których dobra wola skłania do uwierzenia 
w uszczęśliwiający i zbawczy cud kina. 
Tymczasem tu, w Wiedniu, obraduje akurat sobór w sprawie reformy filmu 
i przy tej okazji pokazano film o ibelungach, nabożną pieśń nad 
pieśniami na cześć sił cielesnych i odporności na ból, pieśń wynoszącą 
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boga, co posiał żelazo (a przy tym zatroszczył się o to - jak tego dowodzi 
historia obecnego dziesięciolecia - by nie wzrastało ono w niebiosach) 
jak też starogermański obyczaj, jak w imię wierności należy dopuszczać 
się niewierności. Wierność, w balladowo uroczym znaczeniu tego słowa, 

okazał ostatnio wiedeński cyklista, który, gdy nagle trafił go szlag, resztką 
sił zdążył jeszcze zaciągnąć hamulce, skutecznie zatrzymując swój pojazd. 
Temu arcydzielnemu młodzieńcowi nikt, rzecz jasna, nie wystawi 
pomnika, z jednym może wyjątkiem, naszego ulubionego publicysty 
Bettauera. Bo Bettauer jest autorem niebywale pasjonujących gazetowych 
powieści, jak też nadzwyczaj aktualnych opowiadań, w których 
w jeden bystry, bo wymuszony przez karby gazetowych szpalt, nurt spływa 
calutki potok zdarzeń odnotowanych w pozostałych rubrykach. Nic 
dziwnego, że rzeczywistość ma niemało trudności z nadążeniem za 
piórem naszego narratora. Jego metoda, która polega na wrzucaniu do 
opowieści najświeższych, całkiem jeszcze cieplutkich zdarzei'l, jest równie 
nowa jak skuteczna, a przędziwo, z którego Bettauer snuje swą nić, nigdy 
się nie wyczerpie. Ponieważ nie jest to człowiek ani pobożny, ani cnotliwy, 
wątpić należy, czy przypadłby do gustu komuś takiemu jak Herr Erich 
Schlaikjer, najprawdziwszy niemiecki mąż , który zbeształ, wręcz 
zaatakował mnie w „Gazecie Niemieckiej" za niebaczną glosę w sprawie 
zbyt surowego wyroku dla satanistów, oraz za przynależność do 
żydowskiego spisku, mającego na celu unicestwienie niemieckiego 
narodu. A propos, u Kadermanna, na Praterze, dzień w dzień pieką wołu 
na ruszcie. W Monachium jest to rzecz stara jak świat, w Wiedniu coś 
całkiem nowego. Przedstawiciele prasy, którzy zechcieli wziąć udział 
w tej premierze, zdali z niej soczyste, w paru przypadkach starannie 
zilustrowane relacje. Jeśli chodzi o mnie, to widok wołu tkwiącego na 
ruszcie - wprawdzie bez łba, kopyt i wnętrzności, mimo wszystko ciągle 
jeszcze w kształcie, jaki miał, gdy widział jeszcze światło - przypomniał 

mi prymitywne przedstawienia wyobrażeń piekła, na których widzimy 
grzeszników podpiekanych na ruszcie. Dla zwierząt zatem - co do tego 
nie mam najmniejszych wątpliwości - piekłem jest nasza ziemia. To na 
niej ponoszą karę za zło, które czyniły niegdyś na swojej zwierzęcej ziemi. 
Wyobrażenia człowieka o piekle sporo mówią o jego stosunku do 
zwierząt; potworne tortury, jakie znoszą w nim grzesznicy, żywo 
przypominają męczarnie, jakie za życia zadają oni zwierzętom na swojej 
ziemi. Wszelako żadne plastyczne wyobrażenie piekła, żaden pisemny 
przekaz, żadna legenda nie dają podstaw do przypuszczei'l, że diabeł, gdy 
nas podpieka na ruszcie, sprasza prasę.• 

Alfred Polgar 
przekład Jcucl B:din,k i 

• Horacy, De arte poetica, 139, parrurium montes, nascewr ridiculus mus (góry legn:1 w połogu , 
z rodzą zaś śmieszną mysz). 

••Bela Ba l ~s. Wybór pism, wyb. A.Jackiewicz, tłum. z niem. K.Jung, z węgr. R. Porges, Warszawa 1987. 
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Pomimo wojny, w Ameryce, między rokiem 1914 i 1918 tańczyło się chętnie 
i często. Niez'ależnie od tego młodziutkie debiutantki, na znak solidarności 
i współczucia dla cierpieó Europy, postanowiły zgodnie występować 
w skromniutkich sukniach balowych, co ich oficjalnym wystąpieniom 
nadawało specyficzny, familiarny ton. I tak, na balu w Operze w Baltimore 
Miss Wallis Warfield* wystąpiła w śnieżnobiałym jedwabiu i takimż 
szyfonie suto obszytym perłami. ,Jej ramiona były spowite w mgiełkę 
z szyfonu - donosi Ewelina Wilson, autorka jej biografii - a spod tej 
mgiełki, po same łydki spływała prosta tunika, także z szyfonu, z krawędzią 
vvykoóczoną dyskretnym szlaczkiem z pereł. Tunika była w stylu cesarstwa. 
Do tego, zamiast biżuterii, dwie skromne róże - American Beauties".„ 
Katherine Mansfield**, kiedy zjawiła się w Paryżu, występowała 
w obszernej pelerynie, to sprawiało , że przypominała podróżniczkę 
z epoki romantyzmu„. Nosiła też grzywkę, starannie przyciętą tuż nad 
łukami brwi. Lecz gdy przybyła na Riwierę, wciągnęła na siebie haftowany 
żakiet z bielutkiej angielskiej wełny. Spódnice, jak wszystkie inne, nosiła 
raczej krótkie.„ 
Eleonora Duse*** odwiedzała na froncie żołnierzy w szaro-popielatym 
welonie, zaś Tina di Lorenzo, gdy wydatnie przytyła, wkładała na głowę 
okrągły kapelusz pełen dorodnych róż . Capiello, Alfredo Terzi i Sachetti 
wprowadzili modę na sylwetki parasolowato rozszerzające się poniżej linii 
bioder. Włosy upinało się wysoko, ale Miss Wallis Warfield czesała się 
z przedziałkiem na środku i grzywką, po bokach zaś włosy puszczała 
swobodnie aż do uszu. Mniej więcej wtedy wyszła za mąż za oficera 
marynarki, który przez krótki czas służył również w lotnictwie. Był to 
porucznik Spencer. Na swoim ślubie wystąpiła w białym , perlami 
obszytym jedwabiu, na głowie miała pomaraóczowej barwy wianek 
z kwiatów i welon, w ręku - bukiet z bielutkich orchidei 
i konwalii...Podczas miodowego miesiąca , w San Diego, chodziła 
w śnieżnobiałych pantofelkach, takich samych poóczoszkach i sukience 
oraz w niebieskim sweterku , spod którego wystawał zaokrąglony 
kołnierzyk i identycznie skrojone mankiety rękawów sukienki. Do tego 
aż po brwi nasunięty słomkowy kapelusz. 
Hrabina de Noailles*** - podówczas już oficjalnie uznana Muza -
przewiązywała sobie czoło opaską. Tym sposobem uzyskiwała modną 
grzywkę nie musząc podcinać włosów („.) Ta córa znakomitego, niemal 
orientalnego rodu, przez malżeóstwo spowinowacona z najlepszą 
arystokracją francuską, w przewyborny sposób wprawiała w szok całe 
Faubourg, gdy zapomniawszy bielizny, publicznie występowała 
w półprzeźroczystym tiulu . Witając się z gośćmi nigdy nie mówiła „dzieó 
dobry", tylko cytowała Platona. Z niej samej, jej licznych miłostek, jak też 
z jej poezji promieniowało coś, co można by nazwać ekstazą. Uwielbiała 
kochać się i pisać sonety. To pierwsze było chyba dla niej ważniejsze. 
Gdy pewnego dnia, jedna z jej przyjaciółek, oczekując na windę, spytała 
ją: Quo ferons nous, ma bonne, lorsque nos ne pourrons plus fair l'amour? 
(Co poczniemy, kochana, gdy już nie będziemy mogły się kochać?) -
odpowiedziała: C'est bien simple, nous ferons hara-kiri (To oczywiste, 
popełnimy hara-kiri), po czym sama wsiadła do windy i wzniosła się wprost 
ku niebu„. Niestety, nie popełniła hara-kiri, lecz została Kawalerem Legii 
Honorowej . Później się zestarzała i ze zgrozą rozpamiętywała grzechy 
młodości. Swój zamek wyposażyła w łóżka z żelaza i fotele z surowych 
metalowych prętów. Obcięła włosy, nadal pisała wiersze, zestarzała się, 
w koócu zmarła. „ 

Obyczaje i stroje. 1920 - 1940. 
'Oy61 - OZ:6I '!WnlSO:) d !Sn 

Hrabina Dorota Len tice di Frasso poznała w Ameryce aktora Gary Coopera 
i zaprosiła go, by ją odwiedził we Włoszech. Cooper był jeszcze miody 
i nie tak sławny. Pewnego dnia wylądował w Neapolu, gdzie miał się z nią 
spotkać, a gdy dowiedział się, że hrabina jest na lunchu w Clubie, udał się 
tam w jaskrawozielonej marynarce. Wszyscy mówili: „potwornej 
marynarce w kolorze zielonego jabłuszka' " · Przyjaciele hrabiny 
natychmiast znaleźli mu w szatni parę białych spodni i stosowny pulower, 
po czym zawieźli go do hotelu i zapakowali do łóżka . W tym samym czasie 
hrabina ściągnęła do hotelu oddział krawców, szewców i właścicieli 
butików z koszulami.Już po dziesięciu dniach zezwoliła swojemu gościowi 
wstać z łóżka i przedstawiła go - całkowicie odmienionego - szlachetnemu 
neapolitańskiemu towarzystwu . Potem gościła go jeszcze u siebie 
w Rzymie, odbyła z nim parę podróży po Italii i po Afryce, podczas których 
osobiście odpowiadała na listy producentów Hollywood, których jego 
absencja najwyraźniej irytowała . „To hrabina Dentice di Frasso - wyznał 
później Gary Cooper - uczyniła ze mnie artystę''. Hrabina wsławiła się 
jeszcze tym , że jako jedna z pierwszych dam zaczęła nosić futro 
ze srebrnych lisów„. 
Miss Wallis Spencer, którą opuściliśmy jako młodziutką małżonkę, zdążyła 
się tymczasem rozwieść, po czym natychmiast udała się do Chin, gdzie 
Man Ray sfotografował ją w piżamie w starochióskim stylu, a wkrótce po 
tym poślubiła Ernesta Simpsona. 
W 1931 roku spotykamy ją w Londynie, skąd robi częste wypady do Paryża, 
a ściślej do Mainbochera, który zaopatruje ją w stroje. Przed południem 
najchętniej wdziewa ciemne kostiumy, do których nosi jasne bluzki, ale 
o tej porze dnia nader rzadko można ją ujrzeć na ulicy. Wallis 
zdecydowanie woli wychodzić po południu, w swoich dopasowanych 
płaszczykach, zaś wiosną w obramowanych bielą czarnych lub 
turkusowych sukniach. W kreacjach sportowych wprost przepada za 
purpurową czerwieni ą, bo purpura, jak wiemy, to barwa królewska.„. 
Wieczorami nosi się na czarno. Z futer najbardziej lubi norki 
i kuny, które sposobi dla niej Kiirschner Reveillon.Jej ulubione kamienie ' 
to rubiny, szafiry, szmaragdy i akwamaryny. Na pierwszy występ na 
angielskim dworze nie zamówiła sobie żadnej nowej kreacji, lecz 
pożyczyła suknie od przyjaciółki. Prócz tego trzy futra i obowiązkowy 
płaszcz. Wallis zawsze była demokratką, stąd nawet do głowy jej nie 
przyszło, żeby narażać się na koszty tylko po to, by zadośćuczynić 
dworskiej etykiecie„. Jednakże diademu z akwamarynów nie mogla sobie 
odmówić, w końcu coś jednak musiało podtrzymywać pióra wpięte we 
włosy. „ Do tego, na piersi, sprawiła sobie jeszcze dziesięciocentymetrowy 
krzyż, również z akwamarynów„. Ci, co go pamiętają, twierdzą, że był to 
sensacyjny występ. • 

Irene Brin 
przekład ,lwd ll;il11i>k1 

Miss Wallis Warfield, następni e Spence r, nasu; pnie ' impson. \YI roku 1936 wyozl:i za mąż za króla 
\Y/. Bryta nii Edwarda VIII. Sprzeciw Kościo ła i PMlamenru wobec tego zwi4zku sprawił , że Edward Vlll 
abdykowa ł (1936) na rz.ecz brata Jerzego VI. 
Katherine Mansfield, wlaśc. ileauchamp (1888-1923), pisarka angielska urodzona w Nowej Zelandii. 
Zaprzyj ~1Z niona z A Huxleyem, D.A.Lawrance'm, jest autorką cenionych opowiadań publikowanych 
w tomach, IV niem ieckim pe11sjo11acie ( 19 11 ), Upojen ie (1920), G'arde11 Party ( 1922). 
Eleonora Duoe (1858-19240. słynna w ioska aktorka, przyjaciółka i n1l1z;1 Arrigo Boi to, a potem Gabri~l a 
d'Annunzio. Debiutowała jako cz te:: rolern ia dziewczynka w ro li Cosette \V scenicznej wersji Nędzników 
Wiktora Hu~o. w ial0w:1 sław~ przyniosła jej tytułowa rola w Damie Ka meliowej i postaci ze sztuk Ibsena. 
Anna de ~oaill es . por. norc; nas. 46. 
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Wskazówki dla tęższych kobiet 
Udll.BJd Ud.ldlqidpq dIP JDJ Ud8Ull.SidMUIH 

Sprawa poważna, ale nie bezna

dziejna. 

Kiedy ogląda się liczne nowe kolek

cje, które u progu każdego sezonu 

demonstruje się z wielką pompą, 

należną takiemu wydarzeniu , 

i kiedy opadnie pierwsza fala za

chwytu, powstaje zawsze trwożne 

pytanie: Czy tęższe kobiety w ogó

le mają jeszcze jakąś szansę? Pomi

mo wszystkich pocieszających za

pewnień, sylwetka staje s ię coraz 

smuklejsza, prostsza, wydaje się 

wręcz, że została wymyślona wy

łącznie dla gwiazd filmowyd1, któ

re co dzień wypijają przepisaną 

poznać swoje „słabe punkty", bo 

poleganie wyłącznie na krawcowej 

byłoby nieco ryzykowne. Przede 

wszystkim poważne ostrzeżenie : 

nie należy poddawać się uwodzi

cielskiemu urokowi pokazywanych 

modeli, choćby się do nich serce 

wyrywało. Na figurze o wymiarach 

jak z żurnala, wszystko wygląda ina

czej, jest wyidealizowane, a model

ki, te ucieleśnione marzenia ele

ganckich kobiet, przechodząc przed 

nami nie muszą wykonywać tylu 

różnych ruchów co my, kiedy nosi

my suknię przez dłuższy czas. Tak 

powinna brzmieć dewiza kobiety, 

porcję soku pomarańczowego , zja- której waga przekracza sześćdzie-

dają sałatkę z pomidorów i co pół siąt pięć kilogramów".• 

godziny kontrolują swoją wagę. Jest 

jednak wiele kobiet, które mają coś 

ważniejszego do roboty albo któ

rym lekarz nie pozwala stosować 

takiej głodówki. ie muszą być 

przy tym zdeformowane, ale bądź 

co bądź mają wymiary nie intere

sujące twórców mody. 

Po pewnym zastanowieniu się 

i przy odrobinie zręczności można 

naturalnie ominąć tego rodzaju 

przeszkody i w ramach panującej 

mody stworzyć modele różniące 

się w wiadomych szczegółach od 

propozycji nastawionych całkowi

cie na obowiązującą „linię" . Oczy

wiście kobieta sama musi najpierw 

Heimito von Doderer 
przekbd Irena i F~on i'\1.1g.mnw.:,q• 
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Krawat (1924) 
( tZ:6I) ll'.!MBJ)l 

Bo już wtenczas chwycił go dziwny spleen, raczej 
tęsknota słodkich uśmiechniętych oczu, już 
wtedy z całą wyrazistością stanęła mu w myśli 
wygięta sylwetka pani Sercjew w chwili 
pożegnania: - spotkamy się? 
I nagle odczuł, że powrót na północ może być 
nieskończenie melancholijny. 
Wróciwszy późnym wieczorem do hotelu, 
siedział długi czas przy oknie, obserwując od 
niechcenia ożywiony nawet o tej porze ruch 
uliczny. Machinalnie zaczął rozwiązywać 
krawat; fałdzisty jedwab tak się jednak 
zacisnął, że nie sposób go było rozplątać; im 
więcej nim szarpał, tym mocniej ściągał, aż 
wreszcie - zdenerwowany (miał tylko ten 
jeden krawat z sobą) musiał go rozedrzeć 
pilnikiem do paznokci. 

Ta ostatnia noc, którą tu spędził, 

nazywała się nieopanowaną nocą marzenia; nie 
było pani Sercjew, ale odbicie jej uśmiechu 
odnajdował w lustrze w szybach 
wpółotwartego okna. • 

Stanisław Baliński 
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K ażda kobieta wydaje się większa z daleka niż z bliska. 
U kobiet nie tylko więc logika i etyka, ale i optyka stoi na głowie. I 

Kosmetyka - to nauka o kosmosie kobiety. I 

Powiedziała sobie: przespać się z nim, tak - tylko bez żadnej poufałości. I 

Znałem raz taką, która do diabla mówiła: „Ty niedobry", a potem: „Co teraz 
pan o mnie pomyśli'" · Tego było za dużo nawet dla diabla. Pocieszał się 
jednak rym, że ona modląc się nie wierzyła w Boga. I 

Chciał skazać swoją kochankę na wolność. Czegoś takiego kobieta 
w żadnym wypadku nie zniesie. I 

Wiele kobiet chciałoby marzyć z mężczyznami bez spania z nimi. 
ależy im z naciskiem wykazać niemożliwość takiego przedsięwzięcia. I 

Każde małżeństwo jest mezaliansem. I 

ie jest w zwyczaju żerne się z kobietą, która przedtem miała 
z kimś stosunek. Jest natomiast w zwyczaju mieć stosunek 
z kobietą, która przedtem wyszła za mąż. I 

Jakie to piękne, gdy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana. I 

ie potrafię uwolnić się spod wrażenia, jakie wywarłem na pewnej 
kobiecie. I 

Czy kobieta znajduje się w pokoju, zanim wejdzie ktoś, kto ją zobaczy? 
Czy istnieje kobieta sama w sobie? I 
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Kobieta potrzebuje w radości i rozpaczy, wewnątrz i zewnątrz, w każdej 
sytuacji - lustra. • 

Lustro służy tylko próżności mężczyzn; kobieta potrzebuje go, by upewnić 
się o swojej osobowości. • 

Przyjemność erotyczna to bieg z przeszkodami. • 

\ liłość płciowa jest w teologii grzechem, w prawie - niedozwolonym 
porozumieniem, w medycynie mechaniczną czynnością, a filozofia 
w ogóle czymś takim się nie zajmuje. • 

Chrześcijaństwo wzbogaciło erotyczną ucztę o przystawkę ciekawości , 
ale zepsuło ją deserem pokuty. • 

\\ strzemięźliwość mści się zawsze. U jednego powoduje pryszcze, 
u innego ustawy seksualne. • 

Zmysłowość kobiety jest praźródłem , w którym odnawia się intelekt 
mężczyzny.• 

Oczy kobiety powinny odzwierciedlać nie jej, lecz moje myśli. • 

„Prawa kobiet" to obowiązki mężczyzn. • 

Karl Kraus 
Przeklad \t.m.rn De 1hri 1 ·I k1. 
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Hrabia Chojnicki 
PF>1uf Ol{) JB19 

Popisy kozaków nie były jedynymi uroczystościami na obszarze granicznym 
między monarchią a Rosją. W garnizonie tym był również pułk dragonów. 
Nawiązywanie serdecznych stosunków między oficerami batalionu 
strzelców i pułku dragonów oraz rosyjskich pułków granicznych ułatwiał 
hrabia Chojnicki, jeden z najbogatszych magnatów polskich w tych stronach . 
Hrabia Wojciech Chojnicki, spokrewniony z Ledóchowskimi i Potockimi, 
spowinowacony ze Sternbergami, zaprzyjaźniony z Thunami, światowiec, 
mężczyzna czterdziestoletni, którego wygląd nie zdradzał wieku, rotmistrz 
rezerwy, kawaler, lekkoduch i melancholik w jednej osobie, kochał konie, 
alkohol, towarzystwo, lekkomyślność, ale także powagę. Zimę spędzał 
w wielkich stolicach Europy i w salach gry na Riwierze. Ale skoro tylko na 
nasypach kolejowych zakwitały szczodrzeńce, powracał jak ptak wędrowny 
do ojczyzny przodków. Przywoził ze sobą lekko perfumowane tchnienie 
wielkiego świata oraz historie przygód miłosnych. Należał do ludzi, którzy 
nie mają wrogów, ale nie mają także przyjaciół, jedynie towarzyszy, kolegów 
i obojętnych znajomków. 

Od lat był Chojnicki posłem do parlamentu, regularnie wybieranym 
w swym okręgu; bił wszystkich kontrkandydatów, posługując się 
pieniędzmi, przemocą i metodą zaskoczenia. Był ulubieńcem rządu 
i gardził reprezentacją ludu, do której należał. igdy nie wygłosił żadnej 
mowy, nigdy nie przerwał żadnym okrzykiem mowy innego posła. 

iedowiarek i nieustraszony szyderca, zwykł był mówić bez skrupułów, 
że cesarz jest bezmyślnym starcem, rząd - bandą matołów, parlament -
zgromadzeniem dobrodusznych i patetycznych idiotów, że władze 
państwowe są przekupne, tchórzliwe i opieszałe; Niemcy austriaccy tańczą 
świetnie walca i śpiewają przy „heurigerze", Węgrzy cuchną, Czesi są 
urodzonymi pucybutami, Rusini - zakapturzonymi zdradzieckimi 
Rosjanami, Kroaci i Słoweńcy, których nazywał „Krowotami" 
i „Szlawinami", fabrykują szczotki i pieką kasztany, a Polacy, którego to 
narodu był członkiem, są fircykami, fryzjerami i modnisiami. Po każdym 
powrocie z Wiednia i z innych stron wielkiego świata, w których obracał 
się jak u siebie w domu, zwykł był wygłaszać ponurą mowę, brzmiącą 

mniej więcej tak: 
-To państwo musi upaść. Jak tylko nasz cesarz zamknie oczy, rozpadnie 
się ono na sto części. Bałkany staną się potężniejsze od nas. Wszystkie 
narody stworzą swoje własne, małe , cuchnące państewka, nawet Żydzi 
w Palestynie obwołają króla. Wiedeń śmierdzi już potem demokratów, na 
Ringach po prostu nie można wytrzymać. Robotnicy chodzą z czerwonymi 
sztandarami i nie chcą pracować. Burmistrz Wiednia jest pobożnym 
stróżem. Księża idą z ludem, w kościołach wygłaszają kazania po czesku. 
W Burgtheater grają ohydne sztuki żydowskie i co tydzień jakiś węgierski 
fabrykant klozetów zostaje baronem. Powiadam wam, moi panowie, jeśli 
nie przyjdzie do strzelaniny, wszystko skończone! Dożyjemy tego! 
Słuchacze hrabiego śmieli się i pili dalej . ie rozumieli go. • 

Józef Roth 
przekład Wanda Krag~n 
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Okiem hrabiny Hahn-Hahn 
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Szofera przy lala Tante elly. prostowrwarze, mrużyłyśmyoczy. 

Nellyke - księżniczka i stara panna. 

Mam tyle lat co nasze rulecie, lubiła 

mówić. Była bardzo mądra 

i świetnie grała w szachy, 

z łatwością ogrywała mnie jeszcze 

przed rokiem, właściwie leżąc już 

na łożu śmierci: była sparaliżowana, 

mówiła z trudem i ś linił a się. 

W zasadzie ja też bylem mądrym 

dzieckiem, przynajmniej tak 

o mnie mówiono, i to nas zbliżyło do 

Zsuwała nisko kapelusz, żeby jej 

nikt nie rozpoznał, oczywiście 

wszyscy, naprawdę wszyscy, 

wszyscy i tak ją rozpoznawali, ale 

przechodzili obok naszej ławki, 

taktownie udając, że nie mają 

pojęcia , kim jest ta piękna kobieta 

z dziewczynką. Rozkładała na 

kolanie moje maleńkie szachy 

z kości s ł oniowej i grałyśmy . 

Szachownica ciąg l e zsuwała się to 

siebie, że niby jesteśmy podobni („.). na jedną, to na drugą stronę . Szach, 

Będąc w moim wieku, grywała w mówiłam, aha, odpowiadała , król 

szachy z Katarin Schratt, słynną jest w opałach! Wtedy ja: I cesarz 

aktorką, przyjaciółką Franciszka 

Józefa. Die Schratt! - Umiała nieźle 

grać. Naprawdę, całkiem nieźle. Nie 

była wykształcona ani oczytana, ale 

grała z uczuciem - zapewniała. 

- Z uczuciem? - roześmiałem s i ę. 

- Chcia ł am powiedzieć, z wy-

czuciem. Cesarz też często z nią 

grywał. Ale on był okropnym 

partaczem; opisała mi kiedyś kilka 

ich rozgrywek. Śm iechu warte. 

Nuda despotyzm. Prze

siadywa łyśmy często w Volks

garten. - Wahała s i ę, czy ma dalej 

opowiadać. - Sło1'ice świeciło nam 

też! - i obie wybuchałyśmy 

śmiechem. Volksgarten„. cudowny 

Volksgarten„. 

Ne llyke pochodziła z jednego 

z najstarszych aust riackich rodów. 

Jej przodkowie uczynili Węgrom 

wiele z łego, niekiedy wspólnie 

z moimi przodkami. Dla mnie 

wszystko jest historią rodu. Nellyke 

przypominała Monarchię, w tym 

sensie, że tak jak ona składał a się 

z różnych sprzeczności. I 

Peter Es terhazy 
przeklad I l1hh.:1;1 ..,_ohult.·\\ ... k.1 
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Wyznania patrycjusza 
p~S~lUOffBA J~81od A8g 

Któregoś ranka przyjechał ze Schwarzwaldu K., tłumacz, z dwoma psami, 

grubym węgierskim pisarzem emigracyjnym, który cały czas rozglądał 

się dookoła z wyrazem obrazy i weltszmercu, i z przyjaciółką, austriacką 

hrabiną, która tłumaczyła dzieła pisarzy amerykańskich na niemiecki, 

a w późniejszych latach sama stała się bojowniczką niemieckiej literatury 

lewicowej. Czekałem na nich na dworcu. Ich pojawienie się wywołało 

we Frankfurcie poruszenie. Z psami było wiele kłopotów, w pensjonacie, 

w którym zatrzymali się zaraz po przyjeździe, z powodu psów wkrótce 

im wymówiono, przeto oddałem im swoje mieszkanie; od krawca-sadysty 

już dawno się wyprowadziłem i na Eschersheimer Landstrasse, w pobliżu 

wydawnictwa Rutten und Leming i redakcji „Frankfurter", wynajmowałem 

trzypokojowe, piękne i jasne mieszkanie. Zajmowałem sam cale pierwsze 

piętro willi i ten luksus niezwykle mi odpowiada!. Kiedy więc K. pokłócił 

się w kwestiach światopoglądu i psów z frankfurckimi właścicielami 

pensjonatu, wprowadzili się do mnie, a ja przeniosłem się na drugie piętro 

willi, do pokoju na poddaszu. I tak żyliśmy razem, w przypadkowej 

wspólnocie losu typowej dla cudzoziemców za granicą i w atmosferze 

nieustannej obrazy. K. obrażał się często i chętnie. Ale jednocześnie dobrze 

się tam czuliśmy. Oni oboje wiele pracowali, a i ja w tym czasie przywykłem 

do systematycznej pracy. 

K. był człowiekiem podejrzliwej natury, wszędzie i z każdej strony węszył 

afront i swoim podejrzeniom dawał wyraz w gniewnych listach, które 

wysyłał jako polecone, ekspresowe i lotnicze. Był wśród moich znajomych 

człowiekiem, który pisał najwięcej listów ekspresowych poleconych. 

W późniejszych latach dostawałem od niego takie listy także za granicą, 

budzono mnie w nocy, by wręczyć ekspresowy polecony od K„ w którym 

powiadamiał mnie krótko, że kontynuuje zaplanowaną pracę lub że nie 

darzy mnie już więcej zaufaniem albo przeciwnie, nieporozumienie się 

wyjaśniło i uważa mnie dalej za przyjaciela. Wszystko traktował jako pilną 

sprawę. Był typem pieniacza, często sprzeczał się z Niemcami, pisywał 

listy i procesował się. Z hrabiną poznał się w Davos, podczas wojny; oboje 

byli chorzy i w sanatorium w Davos narodziła się między nimi owa trwająca 

całe życie, bardziej nierozerwalna, czystsza i silniejsza od wszelkich 

urzędowych więź, która tych dwoje ludzi połączyła ze sobą na zawsze. • 

S<1ndo r Mara i 
pr<eklad Tere'"\\"'°'"'" 
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Szlachectwo (1924) 
( t Z61) dSS;;)lqON 

Franciszek de Seryeuse był dumny. Dumny ze swego nazwiska. Czy był 
nim przez litość dla przodków, czy też przez czystą pychę? To właśnie chciał 
wiedzieć. Seryeuse'owie należeli do skromnej szlachty. Co do pani 
de Seryeuse, była to wielka dama, która dla prostoty swego życia uważała 
się za mieszczankę. Częściej zdarza się na odwrót. Niewątpliwie wychowana 
została w dumnym poszanowaniu swego nazwiska, lecz w dumie tej 
widziała jedynie ciążący na niej dług, do którego, tak uważała, powinny 
poczuwać się wszystkie dzieci, nawet te najskromniejszego stanu. Lecz czyż 
samo to rozumowanie nie było już dowodem szlachectwa ? 

Zawód pana de Seryeuse, którego poślubiła w bardzo młodym wieku, 
przyzwyczaił ją do wdowie!'1.stwa jeszcze przed śmiercią męża. Już wówczas 
- tyleż przez wrodzoną dzikość, co przez szacunek dla niego - niezbyt garnęła 
się do arystokratycznych rodzin, które byłyby ją przyjęły jak córkę. (. .. ) 
Utrzymywała jedynie stosunki z krewnymi pana de Seryeuse. Rodzina ta, 
składająca s ię przede wszystkim ze starych panien i kobiet leciwych, 
wydawała o wszystkim sądy dość małostkowe. Pozbawiona innego 
towarzystwa, pani de Seryeuse nabrała w końcu uprzedzeń dawnego 
mieszczaństwa do ary tokracji, nie zdając sobie sprawy, że to swoich 
potępia. Nie przeszkadzało jej to zresztą własnym postępowaniem 

świadczyć nieustannie o swoim pochodzeniu. Maniery te zaskakiwały 
rodzinę jej męża. Kładziono je na karb dziwactw charakteru, braku 
doświadczenia. Na przykład, mian.o jej trochę za złe, że nie umie pokierować 
edukacją Franciszka. Rodzinie jej męża wydawało się trudne do pojęcia, 

iż pozostawia w bezczynności chłopca dwudziestoletniego, że nie troszczy 
się, by otworzyć przed nim jakąś karierę. Wbrew przypuszczeniom 
szwagierek, kuzynek pani de Seryeuse postępowała tak nie przez dumę 
ani też nie dlatego, że majątek jej, choć nie zawrotny, pozwalał jej synowi 
nic nie robić. Po prostu pani de Seryeuse nie żywiła wobec lenistwa 
drobnomieszczańskich uprzedzeń. Powiadała sobie, że nacisk do niczego 
nie prowadzi. Mimo swej odrazy do życia światowego uznawała nawet 
konieczność dla młodego człowieka rozrywek nieco frywolnych. 
Franciszek nie zdawał sobie może dostatecznie sprawy ze świetności 
nazwiska matki. Toteż w życiu , jakie prowadził, skłonny był przypisywać 

zbytnią wagę własnym walorom, nie podejrzewając, iż jeśli jest bywalcem 
w domach, gdzie nie wszystkich się przyjmuje, to dla pewnego 
podobieństwa rodzinnego, którego tamci zresztą nawet sobie nie 
uświadamiali. W takim na przykład kaprysie hrabiego d'Orgel 
niepoślednią rolę grała przyjemność, przyjemność, z jaką odkrywamy coś 
nowego w tym, do czego przywykliśmy. • 

Raymo nd Radigu et 
przekład Kr) 'I) nJ i)lliallll\ 'ka 
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Ze zb10row 
.C21iału Dokumentai::.·

'7.G ZASP 

Opowieści Lasku Wiedeńskiego (1931) 
(lf6T) PIBM.JdUdTA\ 1-Udp Sl1B lldllPTlPSd9 

ALFRED (kłania się elegancko i odchodzi. jedna z ciotek 
nastawia gramofon, który odtwarza arię „ Ta rączka taka zimna ") 

ERICH (słucha) 
Cyganeria. Boski Puccini. 

MARIANNA (obok Alfreda, słucha) 
„Ta rączka taka zimna''. „ 

ALFRED 
To „Cyganeria''. 

MARIANNA 
Puccini. 

WALERIA (do Ericha) 
A jakie pan zna operetki? 

ERICH 
Ależ to nie ma nic wspólnego ze sztuką! 

WALERIA 
Idźżesz pan, jak można mówić coś takiego. 

ERICH 
Zna pani „Braci Karamazow"? 

WALERIA 
Nie. 

ERICH 
To właśnie prawdziwa sztuka. 

ódon von Horvath 
przekład garhara S" inar,b 
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imcresuj:)cy portret; indor Maral ( 1900- 1989), wybiLny pbarl w<;gierski, do niedawna ( 1990) niemal niema ny. 

jeł{O 1...:,·órczoS bowiem ohj~ta była zakazem ce nzury. Ogromny, już po.~mkrrny sukn.· ... po,vicSci Zar. 
a n:J . .;;1ępnic l\'~)·znc11i pat1)'C)t1.r;za {obie ksi~1żki uk~1z:1ł y :.i<; jui. po po l~ku) zwróciły nai'l uwag, światowej 

kry1yki. k 1ó ra uznała w ni ni jedn~1 z n3jwit:k:-.zyc:h incly"\vidu~1lności euro pejskiej literatury XX wicku: Carmcl 

Myers ( Ul99-1980), słynny w:imp; jej spccjalnosci11 hyly role kobiet fai"lnych (Hrabina l'edora w .\'l<'ll'ol11lkt1ch 

zntJ~lóil'( 1923). jej pan nerami - R:imon Nov:irro,John Burrrmore, lludolfV:ilemino.; Anna de, oaJl/es ( 18- 6-

1933), hrabina, francuska po<:Lka i powie..;ciopisarka. córk" rumuń,kiego księcia Bibc:sco i greckiej "rystokrmki 

z Krccy. \Y/ jej słynnym salonie brw~1li Colette. 1\\. Prou.;1 i J. Cocte:w. Z:1 zyci<I jej ~bwa przCW)7.S7.ab poetyckie 

zasługi (byb laurc . .:atk~\ prestiżowych na.uród Akath.:mii Fr:mcuskiej i Akac.lemii Bt:l~ij:-.kiej), c.lzi~ z kolei nie jL':-l 

całkiem sprawiL'dliwc i.1pomnic:nic, w jakie popadły jej wiersze i pisma (Gc'Orgcs E.Clancicr); Paul Ou1cbrldge, 

wyb i111 y fo1ogrank ~111eryk:1ński urodzony w 1 ~96 roku. \X1spółprncow:1I z wielkimi ma,Aał'.ynami mody 

i:tkimi jak 1.-0gue czy \lcmiO' Fair. \'i/ lat~t c h dwudzic.stych pracow:tl w P~tryżu, gd zil'. do jq~,o przyj~1ciól 

i pannerów należeli: Marcel Duch:1mp, M;in R~1y. P::thlo Pic:1sso, C()ns1amin 13rancusi, Max Ernst. Igor 

Suawinski... Poszukuj:1c ide~dnej formy \\'yp racowa l wła~ny sLy l elegan ckich ak1ów i doskonałych 
kompozycji nb„trakcyjnych. Zma rł w z:q>omnieniu w 1958 roku; Oskar Panlzza (1853- 192 1). niemiecki 

pisarz i \ekarl psychialra. Autor groLeskowo - fanwsrycznych opoxv i ~1t1 : 11\ (np. Par3ijana) i ~l o.~nt.:j, dm:1d 

nigdy w Nit..:mczech niewysL~twionej sa1yryn:no-erocycznej lragedii Das Llebeskonzil(Sobór milof>ci). za kair:.1 

skazany zostal na więz ienie za obr:iz~ uczuć rdigijnych; Alfred Polgar, właściw ie Alfred Polak ( 1873-1955), 

ausLri~1cki literat, kry1yk i tlum~Kz. auwr opow i adań, sct::n3riu~zy dr~11n:nycznych. błysko11iwych krr1yk 

i felieto nów. Jako mistrz malej formy wzbuLlz:d podz i w 111 .in . Musila , Rocha. Tucholsky'cgn , 

\: . Heniamina,j. Ro1h ~1. \V/ 1938 wyemigrowa ł do Francj i, a nas1Qpnit'.'. do USA. Jego 1 wórczość. 7.\'\ bszcza 

doskon:lłe fe li ~COn)' d ~tją w~l:ld w wicc.Jc 1isk ic życ i e intclck1ualnc i any:.iyczne pierw!-zych 1r1.cc:h 

dziesit;cioleci XX wieku; Artur Marła Rabenah ( 1905-2002 ), austri:Jcki reżyser, ceniony z~1dokonan ia w1t . .'atr1.c 

muzycznym.\'(/ btach dwudzk:s1ych uczynił z Landes1hc~11L'r w l )armstadzi~ je:dn:1 z n~1jnm\'(>CZc$nicj~zycl1 scc:n 

w Niemcze-eh. Autor ksi:p>xk: 0/X'r i11 der Zeit ( 1937), Oper<'//<' aL< 1i1if.~abe ( 1948). 0/x:relle Im Fac/e11J.:rrmz, b.r.w„ 

Ex imprul'iso - Zw/sc/Je11 de11 Fro11te11 des NachkrieRes ( 1950); Raymond Radłguet (1903- 1924 ), pocia 

i powicściopisar1. fr:.111cuskL \'(lc.~dle.Je:ina Cocteau Hagidut::t po1..ost~1w il trly książki: zbiór niewydanych wierszy Les 

jo1ws C!n feu (Roz1x 1lone policzki). Opętanie - arcydzielo, kt re w iele obiecuje. ornz !" JX:łnicnic tych obie1nic: 

po>mieru1ie "Y<bny( 1924)Bal 11 lm1biagoc/'01'f,'f!i, z k1óre~o pochodzi z~1miL.,;zczony tu usu;p; May Ray( 189(} 1976) 

\"\-'ybi1ny łOtogrnJik mrn;:ryk:uiski. Dcbiu1owal w 1915 roku w nowojo~kit:j Daniel Gal.ler}~ \Y/ latach <lwudzil.:stych 

pr1.eb}'\\-:.1ł w P:try-i.:u, gc.lz.ie związał ,:.,it.; z :,urrcałbtam i i zgn11xl dad~1i:;16w. \V'spółpr:.1cowal z. i Jarper:'i BaztWJ; 11-J.'!lt<?. 

\'/1, \tmlty Fair; Józef Roth ( 189+1939) "ustriacki pi><lfZ urodzony w Urodach, "Ybilny Pf"lecbtawicid nurtu 

\V litermur1.eaustr. Z\\':.mt.-go milt:1n hal).'J)u~kim. Tem:uem widu jt:gOOJXJ\\i~Kkul 1 powiL*.i (wo,;\i(y'k57.ośd pr7.L-ło7.onyd1 

na pol>ki) j<:sl up:1dek monarchii austro-w~-gicrskiej. Najwybitniej,;Z)'nl dLidcm Rotha jcSt .I farsz Radetzky(1,>0 ( 1932), 

przcdstawiaj'lcy dzieje rodziny von Trem" od bitwy pod Solferino do S:1r.1jcw:1: Głor1a Sw:inson ( 1897- 1983). 

najct~ścicj rmografow~ma aktorka lat d\vudziesrych, :, łynn::i z licznych OŻL'l1kÓ\V. ek:-.1raw:·1ganckich l,'\)'~t<;:pów 

i skandali , n:t~bdowanych pr.tei koleżanki i r}'W<t lki. \Y/ 1950 roku, JX> latach zapomnienia. prt.:~żrb Lriurnfalnc 

come bt1ck w filmie Bulwar zt1chodzącego sl0>lca, w którym :wgrał:i role.: zapomnianej gw i aztły filmu niemego. 
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