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Wśród r p ntów literatury 
austriackiej Af~~ hnitzler zajmuje 
miejsce sz ei e. Hermann Bahr 
o)Sreślił Je_ w.JPQIÓQ. P' # ' Ql*r;Y.:: , T)' 
jak nikt inny spośród nas , .zd~leś 
ująć delikatną dłonią cały _ wdzięl-c 
przemijającego Wiednia. Byleś leka
rzem przy łożu śmierteln ie chorego, 
którego kochaleś mocnie j, n i·ż ktokol
wiek z nas, ponieważ wiedziałeś, że 
nie ma już żadnej na-dziei: właśnie 
ta nieokreślona melancholia, która 
mnie czasem niecierpliwiła w Twoich 
utworach i w Tobie samym, zapewnia 
przyszłość Twoim dziełom··. 

Jednym z głównych motywów twór
czości Schnitzlera jest e rotyka. I to 
w najrozmaitszych przejawach. Od 
zupełnie prymitywnych do najbardziej 
wy rafinowanych. Niektórzy kry tycy 
określa j ą jego światopogląd jako ero
centryczny lub panseksualistyczny. Ale 
miłości schnitzlerows·kiej b rak rzeczy-· 
wi.stego ognia namiętności. Wszystk!e 
te romanse, afery , stosunki - mimo . 
tragicznych nieraz powikłań - rzadkQ 
zasługują na nazwę silniejszego uczu .. · 
cia. Nie miłość to lecz miłostka, prze
lotna igraszka zmysłów. z- tej nie
trwałości uczuć bohaterowie Schnitz
lera zdają sobie doskonale sprawę. 
Ale nie rozpaczają. Przyjmują ją do 
wiadomości z lekkim smuteczkiem, 
łagodną mela-ncholijką, albo po prostu 
zniecierpliwieniem. 

Niezwykle' cha rakterystyczna pod 
t ym względem je:~ najgłośn i ejsza, 
lecz najrzadziej grywana sztuka 
Schnitzlera - "Korowód" (Reigen). W 
momencie opublikowania (1896) wzbu
dziła ogromną sensację. Konfiskaty i 
kolejne wydan ia mnoży ły się z błys
kawiczną szybkością. W sumie było 
ich ponad sto. Ale autor miał dość. 
By uniknąć montowanej przez zaw-o
dowych świętoszków afery, opubliko
wał oświadczenie, że nie dopuści do 
w ystawienia "Korowod'...l" . . Premiera 
odbyła się dopiero w roku 1920 w Bt.r-
~chł-nie.samo..wJty, skandal 
Doszło do procesu, k tóry przeszedł do 
historii literatury i obyczajćw. 
Dzi ś sztuka nie wzbudza już takich 

wybuchów faryzeuszowskiego oburze
nia ani niezdrowe_go podniecenia. Opi
nia publiczna meże sobie pozwolić na 
całkowicie obiektywną jej ocenę. Jest 
to przede wszystkim znakomicie na
pisana komedia obyczajowa. Efektow
ny pomysł konstrukcyjny, na którym 
opiera się jej dramaturgia, przypomi
na nieco chwyt zastosowany przez 
Paula Hoggartha w cyklu rysunków 
"Before and After". Dziesięć razy 
Schnitzler doprowadza temperaturę 
swych scen od ze,ra do punktu wrze
nia po to, by następnie znowu ostu
dzić ją do zera. Os.i ąga to przy pomo
cy znakomicie zindywidualizowanych, 
imponujących lapidarnością i błysko· 
tliwością, dialogów. Rzecz pozornie 
uwarunkowana obyczajowośdą epoki, 
w której powstała, . nabiera dzięki 
swej psychologicznej celnośc i walorów 
ponadczasowych, co zapewnia jej 
trwałe miejsce, jako jednej z najdow
cipniejszych komedii satyrycznych w 
literaturze świ atowej. 

"Korowód" reżyserowała 
Laskowska. 
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