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,,Potrzebuję bohatera ... 
wybiorę mego przyjaciela 
Don Juana" 
Byron: „Don Juan", Pieśri I 

·, 

WPROWADZENIE DO DON JUANA 
Jose Ortega y Gasset 
(fragmenty) 

Jednym z najwspanialszych darów, jaki 
światu dała nasza rasa, jest postać Don Jua
na. Jednakże ostatnimi czasy Hiszpanie po
stać tę zani1edbali, pozwalając jej degenero
wać się w garderobach podrzędnych tea
trów. Niemniej Don Juan, nieobecny teraz 
w ojczystym kraju, wagabunda jak zawsze, 
żyje na emigracji w Paryżu, Londynie czy 
Berlinie. Traktowany lepiej czy gorzej, wciąż 
bluźni i uwodzi po francusku, po angielsku 
czy po niemiecku. Chcę tu czytelnikom 



przedstawić próbę przywrócenia tej bujnej 
osobowości ziemi ojczystej, wzywając jed
nocześnie naj lepszych spośród nich, by 
zwrócili na nią swą uwagę . 

... żeby taki kobieciarz jak Don Juan odkrył 
dopiero z tak dużym opóźnieniem kobiecą 
tęsknotę do miłości, jest czymś niezwykłym, 
rzadkim przypadkiem, który tym samym po
zbawia jego biografię waloru reprezentatyw
ności . 

... Dlatego też nie śmiałbym pouczać Don 
juana, czym jest kobieta; wręcz przeciwnie, 
jako człowiek ,mało światowy i pozbawiony 
sukcesów w tej dziedzinie, chętnie nauczył
bym się czegoś od niiego, przedstawiającego 
przecież w tym względzie kwintesencję mę
skiego doświadczenia. 

Wydaje mi się, że gdybym nie przedstawił 
go jako wspaniałego supermężczyznę, jakim 
zawsze pozostaje w fantazji ludowej, postą
piłbym jak tępawy ksiądz, który wyobraża 
sobie heretyka j1ako głupca, aby potem mieć 
przyjemność łatwego obalenia jego twier
dzeń. 

Z drug iej strony, nie spieszyłbym się 
z osądzaniem czy potępianiem Don Juana; 
mimo poważnych obaw, czy mi się to uda, 
bardziej chci ałbym go zrozumieć niż _sądzić . 
Chciałbym więc zna l eźć innego Don Juana 

niż ten, którego przed stawił nam Zori lla 
i który z psychologicznego punktu widzenia 

Nie znaczy to w żadnym razie, że wypowiadam tu 
jakikolwiek sąd na temat „Juana Tenorio" jako 
sztuki teatralnej. 

wydaje mi się marionetką, postacią z jar
marcznego widowiska, bezczelną i cwaniac
ką, mogącą. jedynie zaqowolić gusta pod
miejskiego plebsu. Gdyby Don Juan rzeczy
wiście był nikim innym, jak zadufanym w so
bie, agresywnym, rozpustnym i kłótliwym za
bijaką, to jedyną rzeczą, która pozostawała
by nam do zrobienia, byłoby wniesienie 
prośby na policję, aby uwolniiono nas od tej 
figury. W powszechnym odczuciu został jed
nak zupełnie inaczej potraktowany. Od cza
su, kiedy powstała jego kgenda nie było 
narodu, nie było epoki litrtrackiej, nie było 
myśliciela, poety czy V'J'y'bitnego muzyka, 



który by nie czuł potrzeby ustosunkowani~ 
się do naszego niesławnego rodaka. Odnosi 
się wrażenie, że czuliby, iż ich interpretacja 
serca ludzkiego byłaby niepełna, gdyby w 
swych dziełach pominęli bezcze ll ną postać 
Don Juana, tego łobuza znad Guadalquiviru. 
Co więcej, można powiedzieć, że należy on 
do nielicznych podstawowych tematów sztu
ki światowej, które udało nam się w epoce 
nowożytnej wymyślić i dorzucić do świętego 
skarbca pozostawionego nam w dziedzictwie 
po kulturze grecko-łacińskiej. 

Jest więc Don Juan istotnym i niezastąpio
nym symbolem pewnych zasadniczych nie
pokojów nurtujących człowieka, nieznisz
czalną kategorią estetyczną i mitem tkwią
cym głęboko na dnie ludzkiej duszy. Na 
wspaniałym firmamencie naszych marzeń 
i dążeń, obok Herkulesa i Heleny, obok 
Hamleta i Fausta zajmuje swe miejsce Don 
Juan, rozj,aśniając mrok naszej duszy pate
tycznymi promieniami mieniącymi się i 
wdziękiem, i rozpaczą. 

przełożył Piotr Niklewicz 

(J. Ortega y Gasset, Dehumaniżacja sztuki inne 
eseje, Warszawa 1980). 

NOTATKA AUTOBIOGRAFICZNA 
(napisana na zamówienie) 

"'" Urodziłem się 9 grudnia 1901 i to we Fiu-
me nad Adriatykiem, po południu, kwadrans 
po czwartej (a według innej relacji o wpół 
do piątej). Kiedy ważyłem 16 'kilogramów (w 
oryg. - 32 funty), opuściłem Fiume, błąka
łem się częściowo w Wenecji, częściowo na 
Bałkanach i przeżyłem niejedno, m.in. za-



bójstwo Jego Wysokości króla Aleksandra 
Serbskiego wraz z Małżonką. .Kiedy ;wyro
słem do 1,20 m przeniosłem się do Buda
pesztu i przebywałem tam aż do 1,21 m. 
Tamże byłem gorliwym bywalcem licznych 
placów zabaw dziecięcych i wyróżniłem się 
niekorzystnie mym złośliwym i marzyciel
skim usposobieniem. Przy wzroście około 
11 52 m obudził się we mnie Eros, nie spra
~iając 1mi zrazu specjalnych kłopotów (mi
łość do polityki była we mnie już wówczas 
wyraźnie rozwinięta) . Moje z~intereso~a~ie 
sztuką, specjalnie literaturą piękną, pojawiło 
się względnie późno (ze wzrostem 1,70 m), 
a dopiero od 1,79 m stało się namiętnością -
nie obezwładniającą co prawda, aleć zaw
sze. Kiedy wybuchła wojna światowa, liczy
łsm 1,67 m wzrostu, a kiedy się później skoń
czyła, osiągnąłem 1,80 m (szybko wyrosłem 
w czasie wojny). Ze wzrostem 1,69 doświad
czyłem pierwszego autentycznego przeżycia 
seksualnego - a dziś , kiedy już dawno prze
stałem rosnąć (1,84 m), rozmyślam z pogod
nym sentymentem o minionych dniach, tak 
bogatych w ·przeczucia. 

Dziś rozrastam si1ę raczej wszerz - ale 
na ten temat ni,e mogę wam jeszcze napisać, 
gdyż stoję zbyt blisko siebie. 

Odon von Horvath 

ODON VON HORVATH 
Daty z życiorysu 

1901 - w Fiume (dziś Rijeka), w dzielnicy Susak, 
urodził się Odon (Edmund) Josef von Hor
vath; 

1902 - przeprowadzka do Belgradu; 
1907 - przeprowadzka do Budapesztu; 
1909 - ojciec, pracownik służby dyplomatycznej, 

.został przeniesiony do Monachium, syn po
został w internacie arcybiskupim w Buda
peszcie; 

1913 - w ślad za rodzicami przenosiny do Mo-
nachium; 

1916 ~ przeprowadzka do Bratysławy; 
1918 - ponownie Budapeszt; 
1919 - pobyt w Wiedniu pod opieką wuja; gim

nazjum realne, matura; wyjazd do Mona
chium, podjęcie studium germanistyki, tea
trologii i filozofii; 

1920 - we współpracy z kompozytorem Siegfridem 
Kallenbergiem powstaje pierwsze dzieło 
Horvatha - „Księga tańców" (Das Buch 
der Tanze); 

1922 - estradowe wykonanie „Księgi tańców". 
Rzecz ukazuje się również w postaci książ
kowej, jednakże Horvath wykupił cały na
kład i zniszczył go; 

1923 - przeprowadzka do Murnau, gdzie zamiesz-



kali rodzice; początek intensywnej działal
ności pisarskiej. Powstają „Bajki sportowe" 
(Sportmarchen), ogłaszane na łamach „Sim
pl icissimusa" i „Jugend". Prawdopodobny 
czas powsta11ia sztuki „Morderstwo przy 
ulicy Murzynów" (Mord in der Mohren-

gasse) ; 
1924 - dłuższy pobyt w Paryżu; po powrocie de

cyzja zamieszkania w Berlinie; 
1926 ~ prawykonanie „ Księgi tańców" w Osna

bruck; 
''Rewolty na Wzgórzu 3018" 1927 - prawykonanie 

w Hamburgu; po premierze Horvath prze-
rabia sztukę i ogłasza ją pod tytułem 
„Górska kolejka" (Die Bergbahn); 

1928 - Horvśth pisze sztukę „Sladek albo czarne 
wojsko" (Sladek oder die Schwarze Ar
mee), przerabia ją następnie pod tytułem 
"Sladek czarny żołnierz Reichswehry" (Sla
dek der schwarze Reichswehrmann); 

1929 - prawykonanie „Kolejki górskieji" w Berli
nie. Wydawnictwo Ullstein oferuje autorowi 
stałą umowę, która ułatwia zajęcie się wy
łącznie pisarstwem. Prapremiera 11 wersji 
„Sladka" na poranku teatralnym ; 

1930 - powstaje farsa „Wokół kongresu" (Rund 
urn den Kongress). Po podróży do Hiszpa
nii pisze dla wydawnictwa Propylaen pierw
szą swą powieść - „Wieczny drobnomiesz
czuch" (Der ewige Spiesser). Czas powsta-

nia sztuk „Włoska noc" (ltalienische Nacht) 
i „Zdarzenia z Lasu Wiedeńskiego" (Ge
schichten aua dem Wiener Wald); 

1931 - prapremiera „Włoskiej nocy" w Berlinie, 
w teatrze Am Schiffbauerdamm. Podczas 
bójki, zainscenizowanej przez narodowych 
socjalistów w Murnau, Horvath został prze
słuchany i po raz pierwszy publicznie ostro 
zaatakowany. Na wniosek Karla Zuckmaye
ra Hor'48th zostaje laureatem nagrody lite
rackiej im. Kleista (wespół z E. 'Regerem). 
W Murnau powstaje sztuka „Kazimierz i Ka
rolina" (Kaeimir und Karolina). 2 listopada 
w teatrze Maxa Reinhardta prapremiera 
„Zdarzeń z Lasu Wiedeńskiego" w reżyse
rii Heinza Hilperta z Carolą Neher, Paulem 
Horbigerem, Hansem Moserem, Lucią H~f
lich, Peterem Lorr~ w rolach głównych. 
Spektakł jest sensacją sezonu, wzbudza 
entuzjazm i gwałtowne protesty. Max Rein
hardt namawia m.ln. Horvatha do pisania 
rewii; 

1932 - prapremiera „Kazimierza i Karoliny" w Lip
sku. Monachijskie spotkanie z dziennika
rzem, sprawozdawcą sądowym, Lukasem 
Kristlem, który inspiruje powstanie sztuki 
„Wiara Miłość Nadzieja" (Glaube Liebe 
Hoffnung); 

1933 - Heinz Hllpert zmuszony jest wycofać z prób 
sztukę „Wiara Miłość Nadzieja". Dom rodzi-



ców w Murnau zostaje przeszukany przez 
narodowych socjalistów. Horvath opuszcza 
Niemcy, wyjazd do Salzburga i Wiednia. 
Powstaje sztuka „Nieznajoma z Sekwany" 
(Unbekannte aus der Seine). Horvath udaje 
się do Budapesztu, wszczyna starania o 
obywatelstwo węgierskie. Powstanie farsy 
„Tam i z powrotem" (Hin und Her). Małżeń
stwo ze śpiewaczką Marią Elsner; 

1934 - powrót do Berlina. Horvath chce studiować 
rzeczywistość narodowo-socjalistyczną, aby 
o niej napisać sztukę. Wiąże się z przemy
słem filmowym, pisze dial'ogi. Hitlerowcy 
wszczynają nowe dochodzenia przeciwko 
Horvathowi. Druga ucieczka z Niemiec, z 
aktorką Werą Lissem; prapremiera „Tam 
i z powrotem" w Zurychu. Rozwiązanie mał
żeństwa z Marią Elsner; 

1935 - na zlecenie wydawcy wiedeńskiego powsta
je komedia „Głową w ścianę" (Mit dem 
Kopf durch die Wand), od której jednakże 
autor później się zdystansuje. W krótkim 
czasie, w oparciu o wcześniejsze szkice, 
powstają sztuki „Don Juan wraca z wojny" 
(Don Juan kommt aus dem Krieg), „Figaro 
się rozwodzi" (Figaro łasst sich scheiden), 
„Wieś bez mężczyzn" (Ein Dorf ohne Man
ner), „Dzień odkupienia" (Der JOngste Tag). 
„Pompea" (Pompeji). Plan „Komedii czło
wieka" (Komódie des Menschen); 

1936 - Horvath osiedla się w Henndorf pod Salz
burgiem. Prawykonanie „Wiary Miłości Na
dziei" w Wiedniu, w reżyserii Ernsta Jubala. 
Powstaje powieść „Młodość bez Boga" (Ju
gend ohne Gott); 

1937 - w Pradze prapremiery „Figaro się rozwo
dzi" i „Wsi bez mężczyzn". Duży sukces po
wieści „Młodość bez Boga", wydanej przez 
oficynę Allert de Lange w Amsterdamie . Do 
końca roku praca nad powieścią „Dziecię 

naszego czasu" (Ein Kind unserer Zeit). 
Pierwsza powieść ukazuje się w przekła
dach na 8 j,ęzyków . Troski finansowe, depre
sje, artystyczny autokrytycyzm; 

1938 - powrót do Wiednia, emigracja do Budapesz
tu. Brak spokoju do pracy. Przyjaciele 
(F. T. Csokor, Hertha Pauli, Walter Mehring) 
również uciekają z Wiednia - pierwszy 
do Polski, tamci do Paryża . Tułaczka emi
gracyjna. Po krótkim pobycie u przyjaci~
ki, aktorki Lydii Busch w Czechosłowacji -
podróż przez Jugosławię, Wenecję, Medio
lan do Zurychu. Potem Amsterdam i Paryż. 
Tam 1 czerwca ginie w czasie burzy od ude
rzenia spadającego konara - przy Champs 
Elysees, na wprost teatru Marigny. Pocho
wany na cmentarzu St. Ouen; nad grobem 
przemawia Carl Zuckmayer. Klaus Mann 
pisze piękne wspomnienie pośmiertne (Das 
neue Tagebuch, t. VI, nr 24, r. 1938). 



WYBIERAŁ SIĘ DO POLSKI. .. 

Lisi do przebywającego w Polsce no emigracji przyjaciela, 
Franciszko Teodoro Csokoro 1), dotowany w Czechosłowacji 
15 kwietnia 1938 r. 

Mó) drogi, dobry Csoku, najlepszy przy
jacielu - zawsze mi1ałem nadzieję móc na
pisać Ci, i wciąż jeszcze wierzę, że będę 
mógł donieść, iż pragnę Ciebie odwiedzić, 
chociaż niestety, niestety nic z tego nie wy
chodzi. Nie mogę teraz przybyć, muszę tutaj 

pozostać 2), a w przyszłym tygodniu jadę do 
Zurychu i Amsterdamu przez Budapeszt, 
Jugosławię i Milano. Tak, tak, świat staje się 
coraz większy ~ mój dobry, drogi Csoku, 
a i ciebie też dobrze rozumiem, gdy posta
nawiasz na razie pozostać w Polsce. Prze
cież dla nas pytanie g d z i e jesteśmy to 
często sprawa drugo i trzeciorzędna (cza
sem ostatniorzędna), podczas gdy główną 
jest to, że mamy warunki do pracy. Trzeba 
stale i zawsze robić swoje, to jest jedynie 
słuszne i tak jest dobrze. Ty ponadto jesteś 
w tej niezwykle korzystnej sytuacji, że cie
szysz się w Polsce uznaniem i sławą 3

) -

a to rzeczywiście piękny dar opatrzności dla 
Ciebie. Gratuluję Ci z powodu tych wszyst
kich wysokich odznaczeń. Mój drogi przy
jacielu, na twoim miejscu rzeczywiście roz
ważyłbym, czy nie przyjąć polskiego obywa
telstwa. Wyobrażam sobie, że nie miałbyś 
z tym trudności - zważywszy na wszystkie 
twe zasługi wobec polskiej literatury -

Z Wiednia nic nowego nie słyszę, w każ
dym razie nic wprost, bo tylko tyle, co piszą 
w gazetach. A to, mój Boże, nic dobrego! 

Zastanów się w każdym razie, czy nie po
winieneś czegoś napisać prozą - ja w każ
dym razie w A. 4

) będę zupełnie niezobowią
zująco agitował za tobą. A ty to sobie jesz
cze raz dokładnie przemyśl. 



Nie wiem jeszcze. gdzie wyląduję. Naj
chętniej pojechałbym do francuskiej Szwaj
carii albo do Francji, by osiąść gdzieś bli
sko Genewy na skraju Alp. Planuję nową, 
dużą książkę 5

). 

Najukochańszy, dobry Csoku, wszystkie
go, wszystkiego dobrego na Wielkanoc! 

ściskam Cię serdecznie - twój Odon 

PS. Posyłam ten list expressem, abyś go 
otrzymał w święta. 

Przypisy: 
1) Franz Theodor Csokor (1885-1969). pisarz aus

triacki, prezes austr. PEN-Clubu, 1938-1946 na 
emigracji. Ekspresjonistyczny dramaturg, uprawiał 
także nowelistykę i przekład . Wielki przyjaciel 
literatury polskiej. tłumaczył „Nie-boską komedię·· 
Z. Krasińskiego i spowodował jej wystawienie w 
Wiedniu. Planował wielki dramat poetycki o Jad
widze. królowej Polski. Władzę Polskiej Akademii 
Literatury nadały Csokorowi wysokie odznacze
nie. Podczas pierwszych lat emigracji przebywał 
w Polsce, na śląsku (1'938-1939), w Chorzowie 

2) Czeskie Teplice, u aktorki Lydii Busch . 
3) Wynikało to uznanie z roli Csokora. jaką odegrał 

jako tłumacz i propagator literatury polskiej . 
4) Horvath wybierał się do Amsterdamu, gdzie chciał 

pośredniczyć m.in. w sprawie publikacji twórczo
ści Csokora w wydawnictwie Allert de Lange. 

5) Horvath pracował wówczas nad powieścią „Dzie
cię naszego czasu". 

OD TŁUMACZA 

Bardzo lubię tego pisarza. Peter Handke 
ceni go nawet wyżej niż Bertolta Brechta. 



Nie dziwię mu się: postacie, które wychylają 
się ku nam z archiwów ostatniego okresu 
c.k. monarchi1i wiedeńskiej, są nieskończe
nie bardziej sympatyczne i ciekawe od tych 
hałaśliwych reklamiarzy, jakich u swego 
schyłku wydała epoka wilhelmińska. Hor
vath i Brecht byli niemal rówieśni1kami; ten 
drugi zrobił karierę błyskawiczną i huczną, 
pierwszy - zaczyna ją robić dopiero teraz, 
dawno po śmierci. Dlaczego? Powiadam: nie 
był reklamiarzem, a nadto tak wcześnie 
i tak bezbronnie zginął! 

Rzecz jasna nie był Horvśth pisarzem c.k. 
Austrii, tak j

1
ak Brecht nie był autorem wil

helmińskim . Wskazuję tu jedynie na różnice 
gleby duchowej, z jakiej obaj wyrośli. Całe 
twórcze życie Horvśtha - to już sławne 
Golden Twenties oraz początek ery hitle
rowskiej w Europie, łącznie z Anschlussem. 
Charakterystyczne również, że właśnie Hor
vath, nie Brecht, dał pierwszą precyzyjną 
anali1zę hitleryzmu i osoby Hitlera (ob.serwo
wał go na pewnym zamkniętym zebraniu) 
i już w roku 1929 - przepowiedział wszyst
ko, co nastąpi później. A na to trzeba było 
bodaj innej wrażliwości, może właśnie ta
kiej, która karmiła się przenikliwością i dow
cipem Karla Krausa, jednego z duchowych 
mistrzów Horvatha. 

Po wtóre - dlatego tak późny renesans, 

że trudno się dokopać do złoża istotnych 
wartości. Horvath po prostu opiera .się. Cze
kamy przeto wciąż na reżysera, ktory na.gie 
zrozumie, że w jego sztukach mało. wazne 
jest, co i ile mówią na s.cenie postaci z dr~
matów, że jest to w kazdym razie. z~acznie 
mniej istotne od tego, czego n.ie mow1ą, cze
go zwyczajnie nie są w sta~1e wyartykuł~
wać. Dramaturgia języka jak<;> . narzędzia 
agresji i represji - to jest własnie wyna.la~ 
zek Horvatha. Niestety - wynalaz?k wc1ąz 
jeszcze zapoznany. R~~lizm szcze~.ołu, ~fow~ 
cip sytuacyjny, bystrosc obserwacji, lap1dar 
nosć esencjonalnych scen - to w.~zys~ko 
szczegóły drugorzędne w dramatu~g11, ktora 
naprawdę traktuje o sprawa?h p1erws~ych 
i ostatecznych. Dlatego Horva.th ~ługo jesz
cze będz ie się przebijał. ~o w1dzow - cho
ciaż próby trwają i z k.azdxm dniem zasko~ 
czyć nas może prawdziwe 1 radosne odkry 

cie. o J n Don Juan.„", ten .umierający on ua 
ni~· należy do najgłośniejszych sz~uk. Hor
vatha. Ma on jiednak wszystkie wdz.1ęk1 Hor
vathowskie i ma to przesłanie, ktore ~pra
wia że warto się nad tą sztuką zadumac„ 

' Michał Mis1orny 



W repertuarze Teatru: 

Hans Christian Andersen 
KROLOWA ŚNIEGU 

Jerzy Szaniawski 
DWA TEATRY 

Karol Wojtyła 
PROMIENl'OWANIE OJCOSTWA 

Jerzy Przeździecki 
MASZ OCHOTĘ NA MIŁOść? 

Velimir Lukić 
SANTA MARIA DELLA SALUTE 

Antoine de Saint-Exupery 
MAŁY KSIĄŻĘ 

Odon von Horvath 
DON JUAN WRACA Z WOJNY 

W przygotowaniu : 

Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 
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. . . . , 
ODON VON HORVATH 

DON JUA 
WRACA 

Z WOJNY 
Przekład: 

Michał Misiorny 

Warszawa, ul. Marszałkowska B 



„Don Juqn wraca z wojny" Odona von Horvótha (1901-1938) 
nawiązuje do legendy znanej z wielu literackich i teatralnych wcie
leń. Akcja sztuki rozgrywa się w czasach kryzysu po zakończeniu 

I wojny światowej. Bohater, zdemobilizowany żołnierz, obraca się 
wśrółł kobiet: artystek i mieszcżek, subretek i dam, pensjc;marek i pro
stytutek. Horvóth odwraca jednak. sytuację. Don Juan nie jest zdo
bywcą kobiet. To one próbują go zdobyć. Wystawiony na liczne po
kusy pragnie jednak dochować wierności swej ukochanej. Uczucie 
pozostało bowiem jedyną wartoś~ią w czasach, gcfy i1 pieniądze, i nor
my moralne uległy dewaluacji. 

Horvóth pi~ał: „Istnieją dla mnie tylko dwie rzeczy, przeciwko któ
rym piszę: głupota i kłamstwo. I dwie, za którymi się opowiadam: 
rozsądek i uczciwość". 

W roli tytułowej występuje Zygmunt Malanowicz, pamiętny z fil
mów „N'ói w wodzie" R. Polańskiego czy „Polowanie na muchy" 
A. Wajdy. 
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