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Trzeba znać siebie samego: gdyby to nie 
posłużyło do znalezienia prawdy, służy 
przynajmniej do wytyczenia własnego ży
cia, a nie ma nic godziwszego. 

Blaise Pascal - ,,Myśli'' 

ł:SDtlN 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 leopoldsztacklej od
miany gwary wiedeńskiej - wszystko to złożyło się na 
język, którym później, z niewielką domieszką bawarską 

posługiwał się w codziennym obejściu I który częściowo 

znalazł odbicie w jego sztukach. 
Przyznawał, że jest przedstawicielem „typowej mieszani

ny staroaustriacko-węgierskiej" i dodawał: „Nie mam oj
czyzny i nie cierpię z tego powodu, ale cieszę się, ponieważ 

uwalnia mnie to od niepotrzebnego sentymentalizmu". 
Z faktu tego wynikały pewne cechy, określające osobowość 
i literacką rangę Horvatha, a mianowicie daleko posunięta 
względność ocen, brak uprzedzeń i tendencja do skupiania 
się na wartościach ogólnoludzkich. 

Pisać zaczął wcześnie. Kompozytor Kallenberg zwrócił się 
do 19-letniego podówczas studenta z propozycją, by napisał 
scenariusz do pantomimy. Prapremiera Das Buch der Tanze 
odbyła się w 1922 r. w Monachium. Następnie Horvath wy
kupił I zniszczył cały nakład tego utworu. 

Dramatopisarski okres w życiu Horvatha obejmuje w za
sadzie tylko dziesięciolecie 1926-1936. W tej twórczości 

można wyodrębnić trzy okresy: pierwszy, w którym domi
nują motywy gospodarcze, polityczne I bojowe sięga od 
Revolte auf Cóte 3018 (1927) do Italienische Nacht (1931); 
drugi zaczyna się od Opowieści lasku wiedeńskiego (1931) 
i sięga do Hin und Her (1933); trzeci w którym zaznaczają 
się zwroty w kierunku irrealności, mistycyzmu i ponadwy
znaniowej 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 ja
kąś bijatykę spowodowaną przez nazistów. W dwa lata póź
niej doszło już do tego, że Heinz Hiłpert był zmuszony 
skreślić z repertuaru planowaną prapremierę sztuki Hor
vśtha. W tym roku wewnętrznego I zewnętrznego zamętu 
powstała sztuka Hin und Her. Horvath musiał pojechać do 
Budapesztu, by uzyskać poświadczenie swojego obywatel
stwa. Ożenił się ze śpiewaczką Marią Elsner, z którą po 
roku się rozwiódł. Kursował między Wiedniem a Berlinem, 
gdzie chciał zająć się studiami nad narodowym socjalizmem, 
i pisał dialogi do filmów. 

Wkrótce nastąpiła ostateczna przeprowadzka do Austrii; 
w marcu 1938 roku zaczęła się właściwa emigracja - Hor
vśth wyjechał do Szwajcarii. Na pewien czas autor przyjął 
zaproszenie aktorki Lidii Busch I udał się do Czechosłowa
cji, skąd wybierał się do Amsterdamu na rozmowy ze swo
im nowym wydawcą, a następnie do Paryża, gdzie miał 

spotkać się z producentem filmowym, Robertem Slodma
kiem, i potem wrócić do przyjaciół do Szwajcarii. Ponieważ 
Cyganka przepowiedziała przesądnemu pisarzowi, że na 
przełomie maja i czerwca zginie w wypadku, a okres ten 
właśnie się zbliżał, Horvath nie chciał ryzykować podróży 

samolotem z Pragi do Amsterdamu i pojechał pociągiem, 

okrężną drogą , przez pół Europy. W Paryżu śpiesząc na 
spotkanie z pisarką Herthą Pauli, mijał Champs-Elysees, 
gdy gwałtowny wiatr, poprzedzający burzę, złamał konar 
starego kasztana, który spadając zabił pisarza na miejscu. 
Można by powiedzieć, że zmarł „prawdziwie Horvathow

ską śmiercią". Ale nie koniec na tym: los sprawił, że docze
kał się on „prawdziwie Horvśthowsklego" pogrzebu, który 
ze swym komiczno-makabrycznym sztafażem pasowałby 

świetnie do którejkolwiek z jego fars. Zaczęło się od tego, 
że gdy pośpiesznie sprowadzeni z Monachium rodzice zmar
łego weszli wraz z Herthą Pauli do pomieszczenia, w którym 
znajdowały się zwłoki pisarza, zza otwartego okna rozległa 
się wygrywana na katarynce skoczna melodia, co nadało całej 
scenie jakiś teatralnie nierzeczywisty posmak. Wkrótce po-

tem u rodziców zmarłego zjawił się wysoki, staroświecko 

ubrany pan, który przedstawił się jako zbawca w tej smut
nej sytuacji. Słyszał on o śmierci „grand poete" i gotów był 
przyjąć skromną sumę pieniędzy, jaką dysponowała rodzina, 
Jako zaliczkę I bez żadnego zabezpieczenia zorganizować 

godny pogrzeb. Kiedy wydało się, że nie jest to przedsię
biorca pogrzebowy, ale notoryczny oszust, którego zwolniono 
z więzienia - pan dawno się ulotnił z zaliczką w kieszeni. 
Tym większe było zaskoczenie, gdy pojawił się następnego 

dnia jako mistrz ceremonii pogrzebowej, która wypadła 

daleko okazalej niż to było umówione. W tydzień później 

szacowny „przedsiębiorca" znów został aresztowany. Wów
czas wyszło na jaw, że nie mógł się on pogodzić z tym, by 
zmarły pisarz został pochowany skromnie, toteż część zy
sków z jakiejś nowej oszukańczej afery przeznaczył na kosz
ty pogrzebu pragnąc oddać „grand poete" to, co mu się na
leżało. Wśród nie wtajemniczonych statystów tej wspaniale 
wyreżyserowanej I prawdziwie Horvathowskiej farsy po
grzebowej znajdowali się m.in. Carl Zuckmayer I Jacques 
Maritain. (-) 

Wiele wsp6lnych rysów łączyło Horvatha z Brechtem, ale 
były też między nimi krańcowe różnice. Podobnie jak 
Brecht, choć może w jeszcze większym stopniu, poddawał 
się Horvath wpływom ludowego komizmu i jarmarcznej 
budy. Wiemy, że w dzieciństwie głęboki wpływ wywarł na 
niego Shakespeare i znamy jego młodzieńcze zachwyty nad 
twórczością węgierskiego poety Ady Endre. Ale u kolebki 
jego sztuki Inni stall chrzestni: wiedeńska komedia ludowa 
I pielęgnowany do dziś, zwłaszcza w Wiedniu, żydowski 

dowcip, dalej Nestroy, Raimund I Mozart. Były w twór
czości Horvatha fazy, w których górę brał wpływ Strind
berga I Wedekinda. Ale nie trwało to długo, podczas gdy 
woływ Nestroya utrzymał się, I jeszcze kilka miesięcy przed 
śmiercią Horvath pisał do Csokora: „Boże, co to za czasy! 
Swiat pełen niepoko.iu , wszystko staie na głowie i nic pew
nego nie wiadomo! Trzeba by być Nestroyem, aby zdefinio
wać to wszystko, co nie zdefiniowane stoi człowiekowi na 
drodze". (-) 

Podobnie jak u Brechta, język Horvatha nie ma nic 
wspólnego z naturalizmem, ale składa się z elementów róż
norodnych. Obok melodyjnych składników austriackich wy
stępują w nim rozlewne zwroty bawarskie, urozmaicone raz 
po raz ciętymi powiedzonkami berlińskim!. Pośród tego zaś 
rozsiane są zwroty żydowskie, zasłyszane w leopoldsztacklch 
kawiarniach I należące za czasów Horvatha do codziennego 
jl:zyka wiedeńskiego środowiska literatów i ludzi wykształ
conych. Jest to zjawisko tak wydatne, że nie przypadkiem 
Carl Zuckmayer, uzasadniaiąc przyznanie Horvathowł na
grody im. Kleista, podkreślił „liryczne wartości jego dia
logu". Tendencja ta nie ogranicza się tylko do sfery języka, 
lecz sie!!a znacznie dalej, tak że w przeciwieństwie do epic
kości Brechta można mówić o liryczności sztuk Horvśtha. 
Przy odmiennych założeniach zarówno sztuki Brechta, jak 
Horvatha wykazują podobnie otwartą formę. 



U Horvśtha elementy liryczne splatają się nieustannie 
z elementami muzycznymi. Ten muzyczny liryzm jest, zda
niem Oskara Bendy, najbardziej uderzającym wyróżnikiem 
stylistycznym całej wielkiej sztuki austriackiej. I nie przy
padkiem jedna z najlepszych I najbardziej znanych sztuk 
Horvatha nosi tytuł walca Johanna Straussa Opowidct 
lasku. wiedeńskiego. Przez cały czas akcji rozbrzmiewają 
na przemian walce i marsze, podkreślające i zrywające na
strój poprzez kontrastującą ironię. A jako stałe tło muzycz
ne, wciąż przewijający się tytułowy walc, brzdąkany na 
fortepianie, grany na cytrze, nucony przez starą, złą kobie
tę, znakomicie odtwarzany przez orkiestrę. 

Są także u Horvatha daleko subtelniejsze wpływy mu
zyczne. Nie ulega na przykład wątpliwości, że oddziaływa
nie Beaumarchais (Figaro się rozwodzi, 1934) i librecisty da 
Ponte (Don Juan wraca z wojny, 1936) było natury czysto 
zewnętrznej, natomiast istota i atmosfera tych sztuk Hor
vatha zrodziła się z muzyki Mozarta, która, załamawszy 

się w prymacie odrębności pisarza, znalazła swój nowy wy
raz dramatyczny. (-) 

Mieszanina elementów tragicznych I komicznych w sztu
kach Horvśtha stała się przyczyną niejednej pomyłki kry
tyków. A przecież Horvath chciał pokazać, jak często w ży
ciu codziennym wydarzenia tra!(iczne przybierają formę 

komiczną. „Wszystkie moje sztuki to tragedie, które stają 

się komiczne przez to, że są niesamowite" - zanotował pi
sarz, wierząc, że życie ludzkie co najwyżej w szczef:(ółach 

może być komedią , w całości zaś zawsze bywa tragedią. 
Epoka rozkładu, przełomu i zapowlada .iącej się z~lany, 

w jakiej przyszło żyć Horvśthowi stała pod znakiem jednej 
warstwy społecznej i była przez nią określana: coś w ro
dzaju nowoczesne1rn stanu średniego. „W przeciwieństwie 

do starego stanu średnief:(o - utrzymvwał Horvath - skła

da się ona z „rozbitków dawnych stanów'' I od początku 

kryje w sobie zala:!:kl rozkładu. Mimo to rozpiera się coraz 
bardziej, ale ostatecznie staje przed alternatywą: albo kon
solidacja I rozpłyniecie się w proletariacie, albo służba 

w charakterze gwardii przybocznej burżuazji". 

Ten nowy stan średni tworzy nowoczesny „lud" w nowo
czesnych ludowych sztukach Horvśtha. Najbardziej ukształ
towanym typem I niemal ponadczasowym zjawiskiem w tej 
warstwie społecznej jest drobnomieszczanin, a Horvśth, nie
mal tak wnikliwie i czesto jak Hermann Broch w epice, 
pokazywał w swoich sztukach, że właściwą chorobą drobno
mle~zczanina jest ukryty sadyzm: że groza, znieprawienie 
I zło naszej epoki ma swoje :fr6dło w światowym drobno
mieszczaństwie. (-) 

Brak Horvathowi właklwe1 Brechtowi akt:vwnokl I wia
ry w naukę i posteo. Wychodzi wprawdzie od tych samych, 
co Brecht, przesłanek, obrazu.lac raz po raz „ciąg zdarzeń 
na przestrzeni 1aklef:(oś czasu", ale sądzi, że należy całą 

uwal!"ę poświęcić jednostce, a nie „c!ąeom zdarzeń" I okre
ślaiacym je okolicznościom. Na każdym kroku spotykamy 
u Horvatha odsyłacze do jednostki, do jej własnego życia 

• 

i własnego rozwoju, który od zasady „poznaj siebie samego" 
może i powinien prowadzić do samodoskonalenia. W związ
ku z tą treścią pozostaje także otwarta forma jego 
sztuk. W przeciwieństwie do Brechta nie wyrachowana, 
epicka technika składanki obrazkowej, lecz pełnia własnego 
życia postaci utrudnia u Horvatha przepisową budowę sztuk 
I powoduje daleko Idącą atektonikę akcji. 

Wszystko więc pozostaje otwarte, równie:!: w treści, nie 
ma żadnej tendencji ani recepty. Nie ma prawie drugiego 
nowoczesnego dramatopisarza niemieckiego obszaru języko
wego, który by z tak odartą ze złudzeń i nieprzekupną 

ostrością dostrzegł i pokazał ciemne, nieuleczalne i rozpacz
liwe strony ludzkiego życia. Nie ma prawie drugiego, który 
by w swoich sztukach w taki sposób obnażył śmieszną próż
ność I bezgraniczną pustkę, tandetny patos i nędzę unormo
wanej i sztucznej, zakrzepłej i doprowadzonej do bezsensu 
moralności. Nie ma prawie drugiego, który by tak jak on 
potrafił zakląć na scenie grozę i okrucieństwo, samotność 
i gorycz, pogardę I odrazę, wstręt, bezsens, egoizm i nik
czemność. A przecież raz po raz napotykamy w sztukach 
Horvatha wzruszającą i niewzruszoną wiarę w człowieczeń
stwo„. 

na podstawie ksiątki Josepha Strelki 
Brecht, Horvdth, DUrrenmatt. Wege und 
Abwege des modernen Dramas, (Dialog 19$ nr 2) . 

Odon von Horvśth jest także autorem powieści: Wieczny 
mieszczuch (1930), Dziecko naszych czasów, Młodość bez 
Boga (1938). Dwie ostatnie przyniosły mu międzynarodową 
sławę. Zostały wydane w Polsce w tomie pt. Epoka ryb 
<PAX, Warszawa 1979). 



ODON VON HORV ATH: 

Nie wiadomo czy Don Juan żył kiedykolwiek jako 
postać historyczna. Pewne jest, że niegdyś istniał 

typ Don Juana, stąd nie ma wątpliwości, że ten typ 
istnieje również dziś i będzie istniał zawsze. Dlatego 
pozwoliłem sobie przedstawić Don Juana naszych 
czasów, ponieważ współczesność interesuje nas naj
bardziej. Pozornie i ten Don Juan należy już do 
przeszłości, gdyż umarł podczas wielkiej inflacji 
1919-1923, a zatem w okresie, w którym zdewa
luowały się wszystkie wartości, także te najbanal
niejsze. Jest to jednak epoka tylko pozornie minio
na, ponieważ, spoglądając z nieco wyższego punktu 
obserwacyjnego, wciąż jeszcze żyjemy w epoce in
flacji i nie da się przewidzieć, kiedy się ona skończy. 

Jest typowe dla naszych czasów jak bardzo pod 
wpływem kptastrof dotykających ogół zmienia się 

w głębi swej istoty każdy człowiek. Podobnie jak 
Don Juan, który wraca z wojny i wmawia sobie, że 
stał się innym człowiekiem. Niemniej pozostanie 
tym, kim jest. Inaczej nie może! Nie wymknie się 
paniom. 

Od stuleci próbowano na różne sposoby rozwiązać 
zagadkę Don Juana, ale zagadka jest nierozwiązalna. 
Ta postać przechodziła rozmaite przemiany - od 
prymitywnego kochanka rozbijającego małżeństwa, 
mordercy i zuchwalca bezczeszczącego groby aż do 
skomplikowanego psychologicznie, zmęczonego ka
walera. Żyje on w legendzie i tradycji jako bezli
tosny złoczyńca, który jak żywioł atakuje obyczaj 
i prawo. Jest wspaniałym uwodzicielem kobiet. 

Wszystkie mu ulegają, lecz - i to chyba jest naj
wazmeJsze: w istocie przez żadną nie jest kochany. 
(Dlatego w tej sztuce nie ma ani jednej sceny mi
łosnej.) 

Co popycha kobiety do Don Juana? Chyba nie 
tylko męski seksualizm, którego jest on bez wątpie
nia najwybitniejszym reprezentantem, lecz z pew
nością niesłychanie wyraziste metafizyczne uwarun
kowanie tego seksualizmu, przed którego oddziały
waniem kobiety nie mogą się obronić. Don Juan 
szuka zawsze doskonałości, zatem czegoś, czego na 
świecie wcale nie ma. A kobiety chcą jemu, także 
i sobie, udowodnić, że wszystko można znaleźć na 
ziemi. Kobiety mają ziemski horyzont. I to jest ich 
nieszczęściem - dopiero gdy z przerażeniem rozu
mieją, że Don Juan nie dąży do życia, lecz tęskni do 
śmierci, wtedy odwracają się od niego ze zgrozą. 

Tragiczną winą Don Juana jest to, że zapomina 
wciąż, a nawet drwi ze swej tęsknoty i w ten spo
sób staje się cyniczną ofiarą samego siebie. Nie bez 
smutku. 

1936 r. 



TEATR IM. WILAMA HORZYCY 

W TORUNIU 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
MAREK OKOPIŃSKI 

Zastępca dyrektora 
JERZY POLKOWSKI 
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