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ODON VON HORVATH 

Był synem Węgra, a urodził się (1901) w chorwackiej 
części włoskiej enklawy Fiume. W dzieciństwie i młodości 
droga jego prowadziła przez Belgrad, Budapeszt i Braty
sławę do Monachium, gdzie ojciec był austriackim dyplo
matą. Maturę zdał w Wiedniu, studia rozpoczął w Mona
chium, po czym osiedlił się w Murnau, skąd wypędziła go 
na emigrację pogarda dla Hitlera. Przez rok mieszkał w 
Bratysławie, w pobliżu getta. Tutaj nauczył się trochę 
jidisch, zarazem podchwycił odpryski niemieckiego w wy
daniu węgierskim, trochę czeskiego i leopoldsztackiej od
miany gwary wiedeńskiej - wszystko to złożyło się na 
język, którym później posługiwał się w codziennym życiu 
i który częściowo znalazł odbicie w jego sztukach. 

Przyznawał, że jest przedstawicielem „typowej mie
szaniny staroaustriacko-węgierskiej" i dodawał: „Nie mam 
ojczyzny i nie cierpię z tego powodu, ale cieszę się, po
nieważ uwalnia mnie to od niepotrzebnego sentymenta
lizmu" .. Z faktu tego wynikały pewne cechy, określające 
osobowość i literacką rangę Horvatha, a mianowicie daleko 
posunięta względność ocen, brak uprzedzeń i tendencja 
do skupienia się na wartościach ogólnoludzkich. 

Dramatopisarski okres w życiu Horvatha obejmuje 
w zasadzie tylko dziesięciolecie 1926-1936. W tej twór
czości można wyodrębnić trzy okresy: pierwszy, w którym 
dominują motywy gospodarcze, polityczne i wojenne sięga 
od „Revolte auf Cote 3018" (1927) do „Italienische Nacht" 
(1931); drugi zaczyna się od „Opowieści lasku wiedeńskie
go" (1931) i sięga do „Hin und Her" (1933); trzeci, w któ
rym zaznaczają się zwroty w kierunku irrealności, misty
cyzmu i ponadwyznaniowej religijności, trwa do sztuki 
„Don Juan wraca z wojny" (1936). 

Wypadki polityczne w Niemczech doścignęły Horvatha 
w 1931 roku. Atak ściągnęły wówczas nie jego sztuki, lecz 
zeznania w charakterze świadka przed sądem; chodziło 
o jakąś bijatykę spowodowaną przez nazistów. W dwa 
Jata później doszło do tego, że Heinz Hilpert był zmu
szony skreślić z repertuaru planowaną prapremierę sztuki 
Horvatha. W tym roku wewnętrznego i zewnętrznego za
mętu powstała sztuka „Hin und Her". Horvath musiał 
pojechać do Budapesztu, by uzyskać poświadczenie swo
jego obywatelstwa. Ożenił się ze śpiewaczką Marią Elsner, 
z którą po roku się rozwiódł. Kursował między Wiedniem 
a Berlinem, gdzie chciał zająć się studiami nad narodo
vrym socjalizmem i pisał dialogi do filmów. 

Wkrótce nastąpiła ostateczna przeprowadzka do Au
strii; w marcu 1938 roku zaczęła się właściwa emigracja 
- Horvath wyjechał do Szwajcarii. Na pewien czas autor 
przyjął zaproszenie do Amsterdamu na rozmowy ze swo
im nowym wydawcą, a następnie do Paryża, gdzie miał 
spotkać się z producentem filmowym Robertem Siodma
kiem, i potem wrócić do Szwajcarii. Ponieważ Cyganka 
przepowiedziała przesądnemu pisarzowi, że na przełomie 



maja i czerwca zgmie w wypadku, a okres ten właśnie 
się zbliżał, Horvath nie chciał ryzykować podróży samo
lotem i pojechał pociągiem. W Paryżu spiesząc na spotka
nie z pisarką Bertą Pauli, mijał Champs-Elysees, gdy 
gwałtowny wiatr, poprzedzający burzę, złamał konar sta
rego kasztana, który spadając zabił pisarza na miejscu.( .. . ) 

Wiele wspólnych rysów łączyło Horvatha z Brechtem, 
ale były też między nimi krańcowe różnice. Podobnie jak 
Brecht, poddawał się Horvath wpływom ludowego komiz
mu i jarmarczne j budy. Wiemy, że v1.r dzieciństwie olbrzy
mi wpływ wywarł na niego Shakespeare, znamy jego 
młodzieńc~e zachwyty nad twórczością węgierskiego poety 
Ady Endre. Ale u kolebki jego sztuki inni stali chrzestni : 
wiedeńska komedia ludowa, żydowski do wcip, dale j Nes
troy, Raimund i l\fozar t.( ... ) 

Podobnie jak u Brechta, język Horvatha ni e ma n ic 
wspólnego z natu ra lizmem, ale składa się -z elementów 
różnorodn:ych . Obok melodyjnych składników austriackich 
występują w nim rozległe zwroty bawarskie, urozmaicone 
raz po raz ciętymi powiedzonkami berlińskimi, pośród 
t ego zaś rozsiane są zwroty żydowskie . J est to zjawisko 
tak wydatne, że Carl Zuckmayer, uzasadniając przyznani e 
Horvathowi nagrody im. Kleista podkreślił „liryczne war
tości jego dialogu". Tendencja ta sięga znacznie dale j, tak 
że w przeciwieństwie do epickości Brechta można mówil: 
o lirycznoś ci sztuk I-Iorvatha. Przy odmiennych założe
niach zarówno sztuki Brechta, jak i Horvatha wykazują 
podobnie otwartą formę. U Horvatha elementy liryczne 
splatają się nieustannie z elementami muzycznymi: Ten 
muzyczny liryzm jest, zdaniem Oskara Bendy, najbardziej 
uderzającym wyróżnikiem stylistycznym całe j sztuki :.iU

striackiej. I nie przypadkiem jedna z najlepszych i naj
bardziej znanych sztuk Horvatha nosi tytuł walca Johanna 
Str~~ssa „Opo:vi eś ci lasku wiedeńskiego". Przez cały cz.:is 
akcJi rozbrzmiewają na przemian walce i marsze, pod
k~eślające i zrywające nastrój poprzez kontrastującą iro~ 
mę. A jako stałe tło muzyczne, wciąż przewijający się 
tytułowy '.Vale, brzdąkany na fortepianie, grany na cytrze, 
nucony prz0z starą złą kobietę, znakomicie odtwarzany 
przez orkiestrę. . 

Są tak~e u Horvatha daleko sub!elniejsze wpływy mu
zycz~e. Nie ulega na przykład wątpliwości, że oddziały
wanie Beaumarchais („Figaro się rozwodzi" (1934) było 
natury czysto zewnętrznej, natomiast istota i atmosfera 
tych sztuk Ho:vatha zrodziła się z muzyki Mozarta, która, 
zał~?1awszy się w prymacie odrębności pisarza, znalazła 
SWOJ nowy wyraz dramatyczny.( ... ) 

Mieszanina elementów tragicznych i komicznych w 
sztukacfi Horvatha . s~ała się przyczyną niejednej pomyłki 
kr~ty~ow. A. przeciez Horvath chciał pokazać, jak czGsto 
w zyc1u ~odz1ennym wydarzenia tragiczne przybierają for
mę. ko'.Iliczną : „Wszystkie moje sztuki to tragedie, które 
staJą się komiczne przez to, że są niesamowite" - zanote~ 
wał pisarz, . wierząc, że życie ludzkie co najwyże j w szcze-
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gółach może być komedią , w całości zaś zawsze by\va tra
gedią . ( ... ) 

Brak Horvathowi właściwej Brechtowi aktywności 
i wiary w naukę i postęp. Wychodzi on wprawdzie od tych 
samych co Brecht przesłanek, obrazując raz po raz „ciąg 
zdarzeń na przestrzeni jakiegoś czasu", ale sądzi, że nale
ży całą uwagę poświęcić jednostce, a nie „ciągom zdarzeń" 
i określającym je okolicznościom. Na każdym kroku spo
tykamy u Horvatha odsyłacze do jednostki, do je j włas
nego życia i własnego rozwoju, który od zasady „poznaj 
samego siebie" może i powinien prowadzić ,do samodosko
nalenia . W związku z tą treścią pozostaje także otwarta 
forma jego sztuk. W przeciwieństwie do Brechta nie wy
rachowana, epicka technika składanki oorazkowej, lecz 
pełnia własnego życia postaci utrudnia u Horvatha prze
pisową budowę sztuk i powoduje daleko idącą atektonikę 
akcji . 

Wszystko więc pozostaje otwarte, również w treści, nie 
ma żadne j tendencji ani recepty. Nie ma prawie drugiego 
nowoczesnego dramatopisarza niemieckiego obszaru języ
kowego, który by z tak odartą ze złudzeń i nieprzekupną 
ostrością dostrzegł i pokazał ciemne nieuleczalne i rozpa
czliwe strony ludzkiego życia. Nie ma prawie drugiego, 
który by w swoich sztukach w taki sposób obnażał śmiesz
ną próżność i bezgraniczną pustkę, tandetny patos i nędzę 
unormowanej i sztucznej, zakrzepłej i doprowadzonej do 
bezsensu moralności. A przecież raz po raz napotykamy 
w sztukach Horvatha wzruszającą i niewzruszoną wiarę 
w człowieczeństwo ... 

Opracowano na podstawie książki 
Josepha Strelki „Brecht, Horvath, 
Diirrenmatt". Wege und Abwege 
des moderns Drama („Dialog" 1965 
nr 2). 
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PRZEDMOWA DO SZTUKI 

DON JUAN WRACA Z WOJNY" 

Nie wiadomo czy Don Juan żył kiedykolwiek jako pos
tać historyczna. Pewne jest, że niegdyś ist~iał . t~p Don 
Juana, stąd nie ma wątpliwości, że ten typ ist~ie3e róv.:
nież dziś i będzie istniał zawsze. Dlatego pozwoliłem sobie 
przedstawić Don Juana nas~ych ~z~sów, pon.iev~raż współ
czesność interesuje nas na1bardz1eJ. Pozornie i ten J?on 
Juan należy już do przeszłości, gdyż umarł podczas wiel
kiej inflacji 1919-1923, a zatem .w. okre~ie, w kt.órym z_d~
waluowały się wszystkie wartosc1, ta~ze ~e. na1bana~meJ~ 
sze. Jest to jednak epoka tylko pozornie miniona, pon~ewaz 
spoglądając z nieco wyższego . punk~u. o?serwa:yJnego, 
wciąż jeszcze żyjemy w epoce mflac1i i me da się prze
widzieć, kiedy się ona skończy. 

Jest typowe dla naszych cza.sów ~ak. ba~dzo pod ~pły~ 
wem katastrof dotykających ogoł zm1ema się w &łębi swe] 
istoty każdy człowiek. Podobnie jak. D~n Juan, ktor~ w~aca 
z ,.,,·ojny i wmawi~ sobie, ż~ st~ł się mny':11 ~łowi.e~ie~. 
Niemniej pozostanie tym, kim 1est. Inacze] me moze. Nie 
wymknie się paniom. 

Od stuleci próbowano na różne sposoby rozwiązać za
~adkę Don Juana, ale zagadka je~t nierozwiązaln~. Ta 
postać przechodziła rozmaite prze!Il~any - od prym1~yw
nego kochanka rozbijającego małzenstwa, mor~ercy i zu
chwalca bezczeszczącego groby aż do skomplikowanego 
psychologic·mie, zmęczonego kawalera. Żyj~ on_ w ~ege_n
dzie i tradycji jako bezlitosny złoczyń~a, ktory Jak _zywioł 
atakuje obyczaj i prawo. Jest wspam?łym uwo~ciele~ 
kobiet. Wszystkie mu ulegają, lecz -:--- i. to chyba 3est naJ
ważniejsze: w istocie przez ż~~ą n~e Jest ko~hany .. (Dla
tego w tej sztuce nie ma am 3edneJ sceny m1łosne3) . 

Co popycha kobiety do Don Juana? Chy_ba .nie t?'lko 
męski seksualizm którego jest on bez wątpienia naJWJ'.'
bitniejszym repre~entant~m, lecz z pe~nością niesłyc~ame 
wyraziste metafizyczne uwarunkov.:ame ~ego seks~ahzmu, 
przed którego oddziaływaniem kobiety me mogą się obro,
nić. Don Juan szuka zawsze doskonałości,. zatem c~egos, 
czego na świecie nie ma. A kob~ety chcą, łemu, .tak~e so
bie, udowodnić, że wszystko mozn~ zn.alezc. na zie~. Ko
biety mają ziemski horyzont. I to Je~t.ich_ meszczęsciem-: 
dopiero gdy z przerażeniem ro~u~1e]~, ze Don Juan n~ -
dąży do życia, lecz tęskni do smierc1, wtedy odv:raca3ą 
się od niego ze zgrozą. Tragiczną winą Don Juana _1est to, 
że zapomina wciąż, a _nawet ~rwi ze swej tę~kr:oty i .w ten 
sposób staje się cyniczną ofiarą samego siebie. Nie bez 
smutku. 

1936 r. Odon von Horvath 
Przekład: Michał Misiorny 

DON JUAN 

Postać Don Juana od pona·d trzystu lat zakorzeniona 
jest w życiu intelektualnym i artystycznym Europy. Mimo 
wielu przemian, jakim wizerunek tego bohatera ulegał 
w historii, zawsze odznaczał się swym podstawowym ry
sem nienasyconego, zmysłowego pożądania, owej „wielkiej 
entelechii", z której wyłaniają się głos sumienia oraz jakaś 
przyciągająca, promieniująca siła. Intensywnością przeżyć 

dorównujący Doktorowi Faustowi, wyrasta Don Juan 
z ducha średniowiecznego świata „sądów bożych" i rene
sansowej śi.viadomości; ów genialny zuchwalec pogrąża się 
w końcu w piekle. Doświadczenia w sferze duchowej 
i zmysłowej, bezmiar pogoni za doznaniami i brak pow
ściągliwości w urzeczywistnianiu celów czynią Fausta 
i Don Juana braćmi w sprawach ludzkich i ponadludzkich. 

Faust poszukuje swego największego szczęścia w po
znaniu, w zamiłowaniu do spraw duchowych; Don Juan 
pragnie natomiast życiowego spełnienia w sprawach ero
tycznych. Przeżycia duchowe i zmysłowe jako niepohamo
wane urzeczywistnienie ludzkich dążeń uwypuklają te 
nadzwyczajne lecz wypaczone skłonności obu bohaterów, 
dokonujących czynów w obliczu rozgniewanego nieba 
i oczekującego ich piekła za nieposkromioną pychę i zu
chwałość. Jeden z nich zawiera pakt z diabłem, by zaspo
koić pasję poznawania świata, drugi nie przebiera w środ
kach, chcąc urzeczywistnić potrzeby zmysłowe, które są 
dlań ważniejsze niż wszelkie przykazania i konwencje ... 

Don Juan, ów niepowstrzymany zdobywca kobiet, któ
rego pożądanie pobiło wszelkie rekordy (uwiódł 1003 ko
biety w samej Hiszpanii, czym się szczyci), naprawdę nie 
kocha żadnej z nich, każdą kolejną porzuca, nie zna skru
chy ni współczucia. Ten Narcyz, oddający się wyłącznie 
uciechom ciała był już w swoim pierwszym literackim 
wcieleniu raczej symbolem niż odbiciem życia. 

Okres pierwszej wojny światowej i lata dwudzieste, 
które ódon von Horvath przeżył jeszcze jako zupełnie 
młody człowiek, wycisnęły piętno na sztuce „Don Juan 
wraca z wojny". W utworze tym \VyStępują 32 postacie 
kobiece, uczestniczą w spotkaniach z powracającym z woj
ny. On zaś właściwie we wszystkich poszukuje tylko jed
nej, w końcu znajduje ją w grobie, na cmentarzu.( ... ) 
W spotkaniach z kobietami Do Juan pozostaje samotny, 
doskonałości, której szuka, nie ma w ogóle na świecie. 
Horvathowski poszukiwacz ideału nie jest rewolucjonistą, 
lecz raczej wielkim żałobnikiem.( ... ) Jego tęsknota była 
od początku tęsknotą za śmiercią. 

Kim jest Don Juan? 

Na to pytanie próbował odpowiedzieć Edmond Rostand 
w swym uroczym utworze „La derniere nuit de Don Juan" 
(„Ostatnia noc Don Juana"). W dramacie tym, napisanym 
_przed pierwszą wojną światową, a opublikowanym w 1.921 



roku Don Juana odwiedza diabeł. Bohater opuszcza pie
kło i powraca na ziemię na dziesięć lat. Diabeł, przebrany 
za marionetkę, przesłuchuje Don Juana, by dowiedzieć się, 
kim ów był naprawdę. Na pytanie, jaki' to triumf skrywa 
fakt posiadania kobiety, Don Juan odpowiada: zawładnię
cie jej nagą duszą. Diabeł tworzy więc duchy ofiar Don 
Juana, który ma teraz udowodnić, że zna duszę każdej 
z nich. Niestety, nie może nawet ich zidentyfikować, a sa
me kobiety twierdzą, że zawsze były tym, czego sobie 
życzył, co w nich dostrzegał. Don Juan próbuje zatem in
nej odpowiedzi: posiadanie kobiety jest samo w sobie 
triumfem. I znowu kobiety prostują: nie on je posiadał, 
lecz one jego. Na to Don Juan ma trzecią odpowiedź: on 
uszczęśliwiał kobiety i właśnie w obdarowywaniu szczęś
ciem tk\l.ri męski triumf. Duchy kobiet wskazują jednak, 
że na to szczęście składały się zupełnie nieistotne elemen
ty, np. zapach jego perfum, używanego tytoniu, ale nie 
osobowość zdobywcy. Bohater szuka nowej racji, oznaj
mia, że kazał kobietom cierpieć. Odparły na to, że łzy 
i westchnienia należały tylko do rytuału miłości, były po
wierzchownym środkiem zadowolenia mężczyzny. Wresz
cie Don Juan mówi o poszukiwaniu ideału: w każdej ko
bieci e szukał doskonałości, lecz jej nie znajdował. Wów
czas zjawia się biały duch nie mający imienia w rejestrze 
ofiar Don Juana - kobieta, którą po trosze widział w każ
de j innej i która wiecznie na niego czekała. Tu Don Juan 
musiał przyznać, że w gruncie rzeczy w ogóle nie chciał 
je j spotkać, bo gdyby ją znalazł, umarłby z nudów. Na 
usprawiedliwienie postawy Don Juana duch tej kobiety 
odpo\viedział tylko: ci, którzy nie kochają samych siebie, 
potrzebują miłości innych. 

Don Juan, grzesznik i nikczemnik, uwodziciel i uwie
dziony, buntov,,nik i stojący na uboczu spraw tego świata, 
poszukiwacz id<:'ałów i samotnik, marionetka i m~czennik 
- stale jeszcze żyję w tym lub innym wcieleniu. Będzie 
żył, jak długo będą istnieć poeci. To, że w tym lub innym 
okresie postać ta jest bardziej lub mniej skomplikowana, 
zależy od aktualnych czasów. 

' 

Margaret Dietrich 
Przekład i opracowanie 
Teresa Harkawy 
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