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Georg Buchner należał do tych młodzieńców epoki romantyzmu, którzy zdołali kilka 

/ : swych, skąpo przez los przydzielonych lat dorosłego życia wypełnić intensywnością, 
dającą życiorys bujny i niewspółmiernie do danego nań czasu realizacji bogaty . 

I 
I 

. ·,Urodził się 17 października 1813 roku koło Darmstadtu, w Hesji, jako syn wojskowe
go lekarza gwardii napoleońskiej. Profesję i profrancuskie sympatie syn przejął po 
ojcu, pierwszą realizując w zgodzie z jego wolą. drugimi prowadząc do częściowego 
ierwania stosunków z domem rodzinnym. Studia medyczne kończy pracą O uner
wieniu czaszki, przyrodoznawcze zamyka pracą doktorską O systemie nerwowym 
ryb. Sympatie profrancuskie, zogniskowane przede wszystkim na ideach rewolucji 
francuskiej, wspomagane studiami filozoficznymi, wiodą go do konspiracji politycz
nej oraz autorstwa dramatu Śmierć Dantona i manifestu rewolucyjnego Goniec 
heski. Temu ostatniemu daje wtedy - już jako współorganizator Towarzystwa Praw 
Człowieka, będącego po prawdzie nielegalną partią polityczną, podtytuł Pokój 
chatom! Wojna pałacom! i zaopatruje następującą uwagą wstępną: 
'.'Pismo to ma głosić w kraju heskim prawdę. ale tego, kto mówi prawdę, wieszają; 

ba, krzywoprzysiężni sędziowie potrafią może ukarać nawet tego. kto czyta prawdę. 

Dlatego ci, którzy otrzymają to pismo, powinni przestrzegać, co następuje: 

1. Pismo muszą starannie chować przed policją poza domem; 
2. mogą je oddawać tylko do rąk wypróbowanych przyjaciół; 
3. innym, którym nie ufają tak jak sobie, mogą je tylko ukradkiem podrzucać; 

4. jeżeli mimo to pismo znalezione będzie u tego, kto je czytał, musi on zeznać. że 
właśnie zamierzał je odnieść na starostwo; 

5. kto nie czytał pisma. które u niego znaleziono. jest oczywiście niewinny". 
Gońca heskiego, danego w Darmstadcie, w lipcu 1834 roku. kończy Buchner 
wezwaniem: 
„ Przez wielką część żywota waszego ryliście ziemię - ryjcie tedy grób dla waszych 
despotów. Budowaliście zamki warowne - tedy obalajcie je i budujcie dom wolności . 

Będziecie mogli swobodnie chrzcić dzieci wasze wodą żywota. A zanim Pan zawoła 
was przez swych gońców i znaki, czuwajcie i zbrójcie dusze wasze i mówcie sami i 
uczcie dzieci wasze tych słów modlitwy: «Panie, skrusz berło naszych prześladow
ców i przyjdź królestwo twoje - królestwo sprawiedliwości. Amem>." 
Polityczne uaktywnienie się Georga Bucbnera nastąpiło podczas studiów, które 
rozpoczął jesienią 1831 roku w Strassburgu. Tam na dobre zaraził się żywymi wciąż 

. .. 



ideami francuskich jakobinów. Na wieść o tym, że przez Strassburg przejeżdżać będą 
oddziały rozbitego powstania listopadowego pod dowództwem włosko-polskiego 
generała Girolamo Ramorino, z kilkusetosobową grupą studentów przedziera się 
Biichner przez posterunki policji i wita generała wręczając mu żałosny sztandar z ży

czeniami, by „rychło przemienił się w polski sztandar wolności". 
V\J trzydziestych latach XIX stulecia w księstwach Związku Niemieckiego. powstałe
go na podstawie Traktatu Wersalskiego pod kuratelą metternichowskiej Austrii i 
Prus, zaczynało kipieć od idei wolnościowych. „Właśnie otrzymaliśmy wiadomość -
pisze Biichner do rodziny w 1833 roku - że w Neustadt ioldacy napadli na Bogu 
ducha winną bezbronną ludność zebraną na wiecu. Kilka osób zostało zabitych. 
Podobne incydenty miały zdarzyć się i w innych miejscowościach Bawarii nadreń
skiej („.) Wiemy, czego można spodziewać się po naszych ksiąZętach. Wszystkie 
ustępstwa. na które się zgodzili. wydarto im przecież siłą. I nawet te ustępstwa 
rzucili nam jak żebrakowi jałmużnę. jak tanią zabawkę dzieciom, aby lud, ten wieczny 
gamoń, zapomniał o swojej biedzie i mocno zaciśniętym pasie. („.) Młodym wypomi
na się , że chcą użyć przemocy. Czyż jednak nie żyjemy w ciągłym stanie przemocy? 
Żyjąc w więzieniu, w którym priyszliśmy na świat. nie widzimy jut tego. że jesteśmy 
w lochu i ż.e skuto nam ręce i nogi i zakneblowal'lo usta. Co ·nazvwacie le9alnoś.ciij? 
Prawo. które wtaz z ochraniającą je brutalną siłą ba9netów oraz gfupotą i prze
biegłością jego wykonawców jest wiecznym, brutalnym gwałtem, zadawanym spra-

wiedliwości i zdrowemu rozsądkowi?" 1 

ówczesne prawo stanowiło, iż ostatnie dwa Jata studiów trzeba było odbywać w ro
dzinnym kraju - w 1833 roku zmuszony był więc powrócić z francuskiego Strassbur
ga do rodzinnej Hesji, na studia do Giessen i Darmstadtu. Duch kontestacji, rozbudzo
ny wśród zrewoltowanej młodzieży nie tylko francuskiej, ale i uchodźczej z Polski. 
Włoch czy Niemiec, nie pozwolił Biichnerowi zamknąć się w świecie medycyny i bio
logii. Studiuje filozofię i historię, zaczyna parać się literaturą. znajduje swe miejsce w 
nielegalnych i póHegalnych strukturach o charakterze politycznym. Do Wiosny 
Ludów jeszcze dość daleko, a opozycja jest jeszcze słaba i skłócona. Nowoprzybyły 
student ze Strassburga nie budzi zaufania i sympatii w Giessen. Karl Vogt, anatom i 

biolog, wspomina go z tego czasu w następujących słowaćh: 
„Prawdę mówiąc, ten Georg Biichner był nam niesympatyczny. Nosił wysoki cylinder 
zsunięty na kark. minę miał zawsze taką, jak kot na puszczy, trzymał się na uboczu, 
przebywał tylko z Augustem Beckerem, mającym przezwisko „czerwony August, 
geniuszem trochę wykolejonym i zblazowanym. jego odosobnienie poczytywane było 
za wyniosłość. a ponieważ miał oczywiście do czynienia z politycznymi knowaniami, 
a raz czy dwa razy nawet pozwoli! sobie na deklarację rewolucyjną, więc nierzadko 
wieczorem, wracając z knajpy, zatrzymywaliśmy się przed jego domem i wznosiliśmy 
ironiczny okrzyk „ Georg Buchner. obrońca europejSklej równowagi 1 pogromca 
handlu niewolnikami. ńiech żyje!". Buchner mat te oskarżenia i tłumaczył je w liście 

do rodziny: 
„Nie mam do nikogo pogardy, a już najmniej z powodu inteligencji lub wykształcenia. 
ponieważ nie jest w niczyjej mocy nie być głupcem lub zbrodniarzem („.) Zarzucanie 
mi takiej pogardy byłoby równoznaczne z twierdzeniem, że depczę nogami człowie
ka, który ma na sobie źle skrojo~ surdut„ . Robienie przykrości bliźniemu jest 
okrucieństwem; mam jednak pełne prawo szukać czy unikać jakiegoś człowieka. („ .) 
Myślę jednak wciąż, że więcej spojrzeń współczujących posłałem cierpiącym i udrę
czonym. niż powiedziałem gorzkich słów zimnym, wyniosłym sercom." 
Ideologicznym „ojcem duchowym" Biichnera w czasie Towarzystwa Praw Człowie
ka był chrześcijański demokrata, rektor szkoły w Butzbach, Ludwig Weidig. Do jego 
najbliższych współpracowników należeli ówcześni studenci - wspomniany już przez 
Vogta August Becker, Gustaw Klemm i Karol Minnigerode. Aresztowanie tego ostat· 

niego z 150-cioma egzemplarzami Gońca heskiego gotowymi do kolportażu, stawia 
opozycję w stan pogotowia. Podczas nieobecności Biichnera w domu następuje w 
jego mieszkaniu rewizja, która nie daje jednak żadnych podstaw do aresztowania. 
Czując się dość pewnie, Georg Biichner składa protest. gdyż „ustawa mówi, że tylko 
w przypadkach bardzo konkretnych podejrzeń, które mogą uchodzić za początek do
wodu, wolno przeprowaj:lzać rewizję domową. („.) Ta odbyła się bez obecności 
przewidzianych prawem trzech świadków, a więc tym bardziej ma charakter 
włamania. (.„) Znieść w milczeniu takie bezprawie znaczyłoby obwiniać rząd o 
wspólnictwo; byłoby równoznaczne z twierdzeniem, że nie ma już legalnych 
gwarancji, że za pogwałcenie prawa nie ma się zadośćuczynienia. Nie zamierzam tak 
ciężko obrażać rządu „.'' 

VII tym samym czasie - jesienią 1834 roku - Biichner pisze swój najbardziej znany 
dramat, owoc zainteresowań rewolucją francuską - Śmierć Dantona. Posyła go do -
należącego z Heinem do ugrupowania literackiego Nowe Niemcy - Karla Gutzkowa, 
niezależnego krytyka. redaktora dodatku literackiego Feniks do gazety 
Friihlingszeitung, wydawanego we Frankfurcie przez Sauerliindera (tego samego, u 
którego po śmierci Biichnera ukazało się pierwsze pełne wydanie jego dzieł). W Fe
niksie, w 1835 roku, ukazują się fragmenty Śmierci Dantona - do tego czasu jednak 
Biichner już w Hesji nie dotrwał. 
Będąc przekonany o tym, że po zatrzymaniu Minnigerode nastąpią dalsze aresztowa
nia, i że policja już jest na jego tropie, uchodzi do Francji - do Strassburga. Jego 
przeczucia okazały się trafne: wysłany został za nim list gończy, aresztowano kilka 
osób, między innymi Gutzkowa. W listach pisanych ze Strassburga Biichner, komen
tując nagonkę prasową na pisarza i krytyka, pisze: „Rządy przecież muszą wykazy
wać, piórem pisarzy bądących na ich żołdzie. że ich wrogowie, to albo durnie, albo 
ludzie niemoralni... Zresztą to wymaga wielkiej odwagi, aby atakować pisarza, który 
ma odpowiedzieć z więzienia". Współczuje też więźniom politycznym („ zatrzymani 
otrzymują jedzenie z kotła, nie mają prawa do światła ani książek"), komentuje 
wtedy właśnie wprowadzoną francuską ustawę o cenzurze pisząc, że „rząd będzie 
musiał wstydzić się tej ustawy przed narodem, który od wielu lat przyzwyczajony jest 
wypowiadać publicznie, co mu tylko do głowy przyjdzie". Głęboko też przeżywa los 
swego priyjaciela, uwięzionego Minnigerode, który „ siedzi już prawie rok, podobno 
do cna wyczerpany fizycznie, ale czyż nie objawia heroicznej postawy? Mówi się, że 
był już kilkakrotnie bity - nie chcę i nie mogę w to uwierzyć.„ Jego bohaterska 
postawa powinna napędzić strachu najbardziej zakamieniałym arystokratom". 
VII Strassburgu Biichner poświęcił się pracy naukowej i literackiej. Tu - obok prac z 
dziedziny medycyny, biologii i przyrodoznawstwa - powstaje nowela o obłędzie 
wybitnego poety i dramatopisarza, Jakuba Michała Lenza, metaliteracka, będąca 
zabawą literacką komedia Leonce i Lena, fragmenty dramatu Woyzeck, zaginiony 
dramat Pietra Af'tłtino, przekłady dwóch dramatów Wiktora Hugo - Marie Tudor i Lu
crezia Borgia. Zajmował się wtedy Biichner także krytyką literacką, przygotowywał 

się do objęcia funkcji docenta na wydziale przyrodniczym uniwersytetu w Zurychu. 
Przeniósł się tam w październiku 1836 roku, wraz z 23 rokiem życia kończąc swój 
czas „ burzy i naporu" i rozpoczynając - jak się wydawało - dorosłe życie od uniwer
syteckich sukcesów w przyjaznej Szwajcarii. Trwało ono niedługo . Przerwał je tyfus, 
Georg Biichner zmarł 18 lutego 1837 roku. 



·.„.„.„.:' 
27 kwietnia 1824 roku w Lipsku, wykonano wyrok śmierci na Johannie Christianie ~·. 
Woyzecku - fryzjerze, który 24 czerwca 1821 roku powodowany zazdrością zamor- · • 
dował panią Woost, wdowę po miejscowym chirurgu. Podczas procesu sądowego 
oskarżony mówił o swych wyrzutach sumienia . spowodowanych porzuceniem w 
przeszłości kochanki, z którą miał dziecko. Twierdził, że życie było dlań męczarnią. 
dręczyło go poczucie krzywdy - był niczym i niczego nie osiągnął. Nie wykryto u nie-
go żadnych zaburzeń psychicznych i sąd skazał go na śmierć. Przed wykonaniem 
wyroku zgłosił się - jako świadek - współwięzień Woyzecka zeznając, iż zachowanie 
oskarżonego podczas pobytu w celi nie było normalne. W snach pojawiały się mu 
znaki wolnomularskie, zdawał się cierpieć na manię prześladowczą. Proces wzno
wiono. ponowna ekspertyza lekarska nie wniosła do sprawy niczego nowego - wyrok 

utrzymano w mocy i Woyzecka stracono. 
Sprawa lipskiego fryzjera była szeroko dyskutowana, budziła sporo emocji i niemałe 
kontrowersje. Georg Biichner poznał ją gruntownie ze szczegółowych sprawozdań z 
procesu, wraz z polemicznymi komentarzami drukowanych w medycznym czaso
piśmie Zeitschrift fiir Staatsarzneikunde, z którym współpracował jego ojciec. 
Zainteresowanie tą sprawą wynika u Biichnera nie tylko stąd, że toczyła się niejako 
„na jego oczach" oraz z jego rodzinnie dziedziczonej medycznej profesji, ale też i z 
przekonań politycznych, dla których casus Woyzecka stać się miał niemalże doku
mentem i dowodem prawdy. Swym nieukończonym dramatem postanowił raz 
jeszcze, po latach, zabrać głos w tej sprawie, całość planując jako sąd nad sądem. 
Zachowany w 25-ciu scenach pisanych prozą bez podziału na akty, nieromantyczny 
dramat romantycznego kontestatora urywa się tuż przed ujęciem mordercy. Kluczo

wej w zamierzeniu sceny sądu Biichner nie zdążył już napisać. 
Motyw obłędu Woyzecka wiąże ten nieukończony dramat z nowelą Lenz (naj
prawdopodobniej też nieukończoną), gdzie analiza wyobraźni opanowanej obłędem 
niemożliwa była zapewne bez medycznego wykształcenia autora, przywodząc jedno
cześnie na myśl prozę powstającą pod wpływem doświadczeń psychoanalizy; scena 
sądu byłaby prawdopodobnie kontynuacją - lub inną wersją - tej, która w Śmierci 
Dantona na szafot prowadzi przewodniczącego Konwentu Narodowego i jego ekipę. 
Woyzeck jest więc - jak i Śmierć Dantona - dramatem autorowi współczesnym, 
niewolnym nie tylko od aktualności, ale i elementów publicystyki społeczno

-politycznej. Biichner zbyt intensywnie uczestniczył w rzeczywistości, za bardzo był 

lekarzem, biologiem i agitatorem politycznym, za bardzo ryzykował sobą, by sztuka 
stała się dlań światem zastępczym, by to, co w niej „estetyczne" miało stać się jej 
zasadą pierwszą. Nie po to po nią sięgnął. Stąd mamy tu naturalizm drażniący i obu
rzający często smak filistra, stąd nierzadko cechy plakatowe · w treściach społecz
nych, brzmiące jako echo plebejskich teatrzyków czasów rewolucji francuskiej. 
Stąd też za artystyczne credo Biichnera wziąć można wypowiedź, włożoną w drugim 
akcie Śmierci Dantona w usta Kamila Desmoulinsa: 
„Powiadam wam, jeśli nie pokaże im się wszystkiego w drewnianych kopiach, · 
rozmienionego na drobne w teatrach, na koncertach i wystawach sztuki, to nie mają 
dla niczego ani oczu. ani uszu. Ale gdy wystruga im się marionetkę, gdzie widać, jak 
wiszą sznurki, za które się ciągnie, i gdy jej stawy za każdym krokiem trzeszczą 
pięciostopowym jambem - cóż za charakter. jaka konsekwencja! Niech weźmie kto 
jakie uczuciątko, sentencję, pojęcie, ubierze je w surdut i spodnie, zrobi mu ręce i 
nogi, ubarwi twarz i każe takiemu tworowi przez trzy akty dręczyć się, aż się w końcu 
ożeni albo zastrzeli- ideał! Niech ktoś wyknoci operę, która wzloty i upadki ludzkiego 
życia odtworza, jak piszczałka gliniana napełniona wodą udaje słowika - ach, sztuka! 
Wyprowadźcie ludzi z teatru na ulicę; jakaż nędzna rzeczywistość! Zapominają o 
Panu Bogu dla kiepskiego kopisty. Z twórczej mocy, która, płonąca, hucząca i świe
cąca, dokoła nich i w nich każdej chwili rodzi się na nowo, nic nie widzą i nic nie 
słyszą. Chodzą do teatru, czytają poezje i powieści, wykrzywiają twarze na wzór tam 
widzianych maszkar i do tworów Boga powiadają: jakie to zwykłe! - Grecy wiedzieli, 
co mówili, głosząc, że statua Pigmaliona co prawda ożyła, ale nigdy nie miała dzieci." 
Tak, jak Śmierć Dantona jest dramatem socjo-politycznym, jak Lenz nowelą psycho
-socjologiczną, tak Woyzeck jest dramatem współczucia socjalnego pisanym ze 
świadomością dylematów natury i psychologicznej i politycznej. Pytanie ze Śmierci 
Dantona: „czym to jest, co w nas kłamie, łajdaczy się, kradnie i morduje?" aktualne 
jest i w historii Woyzecka, a prowadzi Biichnera ku odpowiedzi pesymistycznej, bo -
„lalki jesteśmy, przez nieznane moce ciągnione za drut niczym, niczym jesteśmy my 
sami". jesteśmy tu więc w tematycznym kręgu wyznaczonym przez kondycję czło
wieka bezradnego, przez świadomość człowieka, którego stać jedynie na deklarację, 
że „to nie sztuka być uczciwym człowiekiem, jak się co dzień je zupę, jarzynę i 
mięso". Są to - według sądowych zeznań Augusta Beckera - „nieliterackie" słowa 
Georga Biichnera. W kształcie literackim, w ustach Woyzecka, brzmią niemal tak 
samo: 
„My biedny naród. Widzi pan, panie kapitanie, grosz! grosz! Jak kto nie ma pieniędzy! 
- Niech no taki popróbuje w świecie radzić sobie na moralny sposób! ( ... ) Ale gdybym 
ja był panem i miał kapelusz i zegarek, i monokl, i umiał ładnie gadać, wtedy bym już 
na pewno był cnotliwy. Już tam musi być coś ładnego w tej cnocie, panie kapitanie, 
ale ja jestem biedny człowiek." 
I jeszcze jedno, co z moralnością i uczciwością człowieka wśród ludzi się wiąże -
prawo: 

„- W imieniu prawa! 
-A co to jest prawo? 
-Wola ludu. 
- My jesteśmy ludem i my chcemy, by nie było prawa." 

(Śmierć Dantona) 

Z zajęcia się w Woyzecku człowiekiem szczątkowym, człowiekiem „niskim" i siebie 
nieświadomym, lumpen-proletariuszem, tłumaczy się Biichner - pośrednio - w Len
zu:· „Na to, żeby wniknąć w odrębną istność każdego, trzeba kochać ludzkość. Nikt 
nie powinien nam się wydać zbyt nieznaczny, nikt za brzydki ... ". Ale przecież ów 



Woyzeck-morderca jawi się nam w kontekście dramatu i jego postaci jako człowiek 
„tylko" biedny wśród ludzkich kreatur - personifikacji różnych ,,ładów" społecznych . 

w których schizofrenicznie rozkojarzona psychika nieszczęsnego biedaka musi 
funkcjonować. Kapitan, to hierarchia, posiadanie człowieka jako siły roboczej, siły 

usługowej, podlegającej rozkazom i kaprysom. Doktor-maniak, eksperymentujący na 
żołnierzu-golibrodzie swą obłędną doktrynę, to duchowe zniewolenie człowieka: on 
to ma w istocie monopol na indoktrynację dręcznonego omamami Woyzecka. 
Tamburmajor, to rywal - przeciwnik z wojskowej nomenklatury, społeczności silnej, 
aroganckiej i wrogiej, który - gdy zechce - pozbawić może Woyzecka jedynej jego 
sfery „prywatnej" - jego związku z Marią i dzieckiem. Fizyczny terror pojawiający się 
w szamotaniu się Tamburnajora z Marią, a potem w bójce tegoż z Woyzeckiem, to w 
sumie jedynie dopełnienie, „ozdobienie" terroru zasadniczego i głównego - terroru 
psychicznego, ogłupiającego swą ówczesną nowomową, oplątującego pajęczyną 
spotworniałych w swych absurdzie frazesów bezwolny umysł ofiary. Woyzeck jest w 
tym układzie trój-niewolnikiem Kapitana, Doktora i Tamburmajora. Cóż może 
przeciwstawić? Swą animalistyczną, z gruntu „dobrą", prymitywną naturę, której nie 
dane było dotąd wykształcić wartości autentycznie ludzkich, czyli wyższych? Przyja
ciela - Andreasa, duchowo głuchego i ślepego na rozwijającą się tuż obok tragedię 
bliskiego człowieka? Marię - kochankę, matkę jego dziecka „bez błogosławieństwa 
Kościoła", dziewczynę o - ujmując rzecz eufemistycznie - reputacji wątpliwej, z którą 
żyje w związku naturalnym? Ostatecznie przecież jedynie ona jest tu „osobą ludzką", 
człowiekiem, a nie jego szczątkiem. Nikt tu z nikim nie jest solidarny: ani ofiary. ani 
nawet prześladowcy. Przerażający obraz zatomizowanych ludzkich poczwar, 
tworzących społeczeństwo.„ Społeczeństwo? 

Zapoznany Bi.ichner ze swymi dramatami czekał na odkrycie do końca XIX wieku . 
Wtedy to „maniakalno-depresyjna" huśtawka nastrojów w Niemczech: od wizji 
powszechnego braterstwa do czarnej rozpaczy wewnątrzgatunkowej agresji . od 
anarchizmu po tołstojanizm i zachwyt nad socjalną encykliką Leona XIII Rerum 
novarum, stworzyła miejsce dla odkrycia Bi.ichnera, Holderlina i Kleista, a także · 
Boscha, Breughla, El Greca czy Goyi. Nazwiska te weszły do dziedzictwa jednego z 
najtrudniej definiowanych kierunków w sztuce XX-wiecznej Europy. Być może 
najbliższe jego istocie są zdania pisarza-teoretyka, Hermanna Bahra: „Człowiek 
płacze za swoją duszą, cały okres staje się jednym natarczywym krzykiem. J sztuka 
też krzyczy, w głęboką ciemność, krzyczy o pomoc, woła o pomoc. To jest 
ekspresjonizm." 
Choć zwykło się - w jego najwęższym rozumieniu - datować ekspresjonizm w prze
dziale od 191 O („w którym wszystkie deski zaczęły trzeszczeć" - Gottfried Benn) do 
1922, to przecież miał on swe długie lata preludiowania i postludiowania. Już 
bowiem w 1897 roku Charles-Louis Philippe obwieszczał, że „czasy łagodności i dy
letantów minęły. Obecnie potrzebujemy paru barbarzyńców„ . Wiek pasji rozpoczyna 
się dziś", a paryski pieśniarz-poeta, Aristide Bruant, wyrażał „patos plugastwa", w 
jego piosenkach „wstrętny wrzód naszego społecznego piekła wykrzykiwał i wyplu
wał swą chorobę w odrażających słowach, pełnych krwi i ognia" (Emil Zola - Paryż) . 

W tym stanie ducha Woyzeck Bi.ichnera stał się wzorcowym dziełem dla 
ekspresjonizmu teatralnego, prowadząc m.in. do Gabinetu doktora Caligari. głośnego 
filmu Roberta Wiene'a o diabolicznym dyrektorze szpitala psychiatryc~nego, i do 
sztuk jednego z głównych przedstawicieli tego kierunku w dramatopisarstwie -
Ernsta Tollera. Jego dramat Hinkemann (1923) zawiera bliźniacze niemal sceny ze 
swym bi.ichnerowskim pierwowzorem, podobnie zresztą jak i losy Tollera, w 1919 
roku poszukiwanego obiecującym 1 O tys. marek za pomoc w ujęciu go, listem 
gończym i skazanego potem na 5 lat więzienia za „zdradę stanu" mają elementy 
wspólne z biografią autora Śmierci Dantona. 

Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego Woyzeck Georga Buchnera czekac musiał na 
„swój" czas, że tym czasem był właśnie dramatyczny przełom wieków XIX- 1 XX. dla
czego - dalej - ekspresjonizm jako styl ponadszczegółowy (nie 1ako szufladka 
zawarta w historycznych datach) nie jest bynajmniej kategorią przeszłości tylko - aż 

prosi się przypomnieć w tym miejscu przez Stefana Jarocińskiego zacytowany w Or
feuszu na rozdrożu cytat z Wilka Stepowego Hermana Hessego: „Każdy czas. każda 
kultura, każdy obyczaj i tradycja ma swój styl. sobie tylko sprzyjającą delikatność i 
szorstkość, piękno i okrucieństwo. Pewne cierpienia uważa za oczywiste, pewien 
rodzaj zła znosi cierpliwie. Prawdziwym cierpieniem, piekłem, staje się życie ludzkie 
wówczas. gdy się przecinają dwie epoki, dwie kultury, dwie religie„. Otóż bywają 
epoki, gdy całe generacje tak jakoś dostają się pomiędzy dwa czasy, dwa style życia, 
że zatracają wszelką oczywistość, wszelki zwyczaj, wszelkie bezpieczeństwo i nie
winność.„ Ich przeznaczeniem jest całą problematyczność życia ludzkiego przeżywać 
w spotęgowaniu, jako osobistą męczarnię i piekło." Takim czasem zdaje się być roz
darty wiek XX. 

Jedną z otwartych na uniwersalne znaczenie bi.ichnerowskiego dramatu wyobraźnią 
artystyczną okazała się wyobraźnia austriackiego kompozytora, jednego z klasyków 
muzyki XX wieku, Albana Berga. Obejrzał go 14 maja 1914 roku z Albertem Stein
ri.ickiem w roli głównej w Wiedeńskim Teatrze Kameralnym. Decyzja o napisaniu 
według tego dramatu opery zapadła natychmiast po opuszczeniu gmachu. Kompozy
tor posługiwał się wydaniem Karla Emila Franzosa z 1879 roku. Na wiosnę 1922 
roku praca nad partyturą została ukończona. Wyciąg fortepianowy został spo
rządzony przez ucznia Berga - Fritza Heinricha Kleina i wydany własnym sumptem 
przez Almę Mahler, której dzieło jest dedykowane i Franza Werfla, jej trzeciego 
męża, dramatopisarza i poetę, jednego z najważniejszych przedstawicieli ekspresjo
nizmu. W związku z bez większych nadziei prowadzonymi rozmowami na temat 
ewentualnego wystawienia opery Alban Berg sporządził na życzenie Hermana 
Scherchena suitę koncertową z opery, przedstawioną publicznie po raz pierwszy pod 
batutą Scherchena 15 lipca 1924 roku podczas Frankfurter-Festival des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins. torując drogę ku ralizacji wersji scenicznej. Prawykonanie 
opery nastąpiło pod dyrekcją Ericha Kleibera z Leo Schi.itzendorfem, jako 
Wozzeckiem, i Sigrid Johanson w roli Marii w berlińskiej Staatsoper 14 grudnia 1925 
roku, poprzedzone 137 próbami, które stały się ceną za obalenie mitu o niewykonal
ności partytury. Dramat Bi.ichnera, trawestujący wydarzenia z 1821 roku. Wozzeck 
Berga wg Woyzecka Bi.ichnera, zaczął żyć w formie jednego ze szczytowych doko
nań w historii opery. 



• .Jeśli SchOnberg jest Bogiem Ojcem nowej muzyki" - mówi Strawiński w swych 
Rozmowach z Robertem Craftem - „to Berg jest jej Synem Bożym, a Webern -
Duchem Świętym". Jeśli można analizować sens kalamburów. jest w nim „coś na 
rzeczy". Według arbitralnych werdyktów teoretyków awangardy połowy naszego 
stulecia ów „ostatni" w hierarchii ówczesnej ważkości, „najmniejszy" z trójki 
wiedeńczyków, Berg - rośnie; żadne z jego nielicznych dzieł nie zapada w niepamięć, 
nie nabiera cech muzealnych - przeciwnie. Coraz silniej, coraz jawniej odkrywa nam 
swe nie zawsze dątąd widziane walory. Jawi się nam Berg jako dodekafonista o 
„ludzkim obliczu": poza schonbergowskim dogmatem twórcy dekalogu, poza 
webernowską zasadą objawionych konsekwencji ostatecznych. I - poza, czy ponad 
wszelkimi walorami sztuki tamtych dwóch - to u Berga właśnie objawia się najpeł
niej ludzki wymiar muzyki kręgu niemieckojęzycznego lat dwudziestych. Ta intuicja 
na temat miejsca Berga pojawia się już w latach pięćdziesiątych u biografa twórcy 
Wozzecka, Hansa Redlicha, gdy pisze, że „wyprzedził on w istocie pewne momenty 
rozwoju tych osobowości (Schonberga i Weberna - przyp. A. Ch.), nigdy jednak nie 
oderwał się od swych korzeni duchowych tkwiących w rewolucyjnych nawarstwie
niach XIX w. Z tego punktu widzenia historyczne pośrednictwo Berga. rozpoznane 
już przez Leibowitza, stanowi o sile jego twórczości, która stanie się naprawdę 
funkcjonalna i żywa dopiero w odległej przyszłości.' 
Alban Maria Johannes Berg, syn księgarza Conrada i Johanny z domu Braun, 
przyszedł na świat 9 lutego 1885 roku w Wiedniu. Bogate i wszechstronne wykształ
cenie humanistyczne - w tym artystyczne w dziedzinach literatury, teatru, muzyki, 
sztuk pięknych - otrzymał w domu rodzinnym. W wieku 15 lat miał już w swej szufla
dzie pierwsze, pieśniarskie próby kompozytorskie, wykazując jednocześnie duże 
zdolności plastyczne i - szczególne - uzdolnienia literackie, które dość długo trakto
wane były przezeń poważnie, jako ewentualność tej domeny twórczości, której 
miałby poświęcić się na dobre. W 1900 roku traci ojca i przeżywa pierwszy atak 
astmy, choroby, która nękać go będzie do końca. Nadwrażliwa natura nie wytrzymu
je w 1903 roku dramatu miłosnego i tragedii niezdanych egzaminów maturalnyh: we 
wrześniu dochodzi do próby samobójstwa. W 1904 roku ma w swym zbiorze około 
140 pieśni, zdaje maturę, a kryzysowy stan finansów zmusza go do objęcia posady 
praktykanta rachunkowości. Wtedy to, z inicjatywy brata reagującego na prasowy 
anons nauczyciela kompozycji, Arnolda Schonberga, rozpoczyna systematyczne, 
prywatne studia pod kierunkiem twórcy Mojżesza i Arona, do 1906 - gdy spadek 
sytuację Bergów diametralnie zmieni - bezpłatnie. 

Studia u Schonberga trwać będą do 191 O roku - w ich czasie powstaną m.in. trzy 
pierwsze opisywane utwory: Sonata fortepianowa, 4 pieśni i Kwartet smyczkowy. 
Rok 1911 przynosi ważne wydarzenie: prawykonanie Sonaty i Kwarteru, ślub z Hele
ną Nahowską, nieślubną córką Franciszka Józefa, i bolesną dla całego wiedeńskiego 
świata muzycznego śmierć Gustava Mahlera. Zanim w 1914 roku podejmie decyzję 
o rozpoczęciu pracy nad Wozzeckiem, a w kwietniu 1915 roku powołany zostanie do 
służby wojskowej, powstaną jeszcze trzy opusy: 5 Pieśni orkiestrowych wg widokó
wek pocztowych Petera Altenberga op. 4, 4 Utwory na klarnet i fortepian op. 5 i 3 
Utwory orkiestrowe op. 6. 
Po krótkiej służbie wojskowej w warunkach frontowych, na Węgrzech, ze względu 
na stan zdrowia Berg zostaje przeniesiony na wojskowe stanowisko kancelaryjne w 
Wiedeńskim Ministerstwie Wojny. Tkwić tam będzie do końca wojny, oddając się 
pracom wyczerpującym niemal całkowicie jego możliwości twórcze. Stać go wtedy 
jedynie na przygotowanie tekstu opery, a latem 1917 roku na rozpoczęcie kompono
wania. Wozzecka kończy ostatecznie w 1922 roku, odnosząc jednocześnie niebaga
telne sukcesy w publicystyce muzycznej. Redaguje „Musikblatter der Anbruch", 
publikuje wstępy krytyczne do partytur Schonberga w Universal Edition, współpracu-

, 



jąc z pismami „Die 1\11.usik", „Pult und Taktstock". Angażuje się także w organizowa
nie koncertów w ramach związków robotniczych i wiedeńskiego stowarzyszenia 
koncertów prywatnych. Ta pozakompozytorska aktywność doprowadzi Berga do 
założenia z Willi Reichem pisma „23" w 1932 roku. 
Po prawykonaniu Wozzecka op. 7 rozpoczyna się czas wielkich, nieopusowych już 
dzieł najpopularniejszego wtedy z trójki wiedeńczyków: Koncertu kameralnego na 
fortepian, skrzypce i 13 instrumentów dętych, Suity lirycznej na kwartet smyczkowy, 
arii koncertowej Wino, Koncertu skrzypcowego - Pamiflci Anioła i niedokończonej 
opery Lulu wg sztuk Franka Wedekinda. Podpisany w 1923 roku ekskluzywny 
kontrakt o wyłączność wydawniczą z Universal Edition zdejmuje zeń te kłopoty, które 
pojawiły się jeszcze przy wydawaniu wyciągu fortepianowego Wozzecka. 
W 1933 roku emigruje do Stanów Zjednoczonych mistrz, przyjaciel i powiernik -
Arnold SchOnberg. W 1934 roku berlińskie prawykonanie Symfonii - Lulu, fragmen
tów pisanej wtedy opery przystosowanych do wykonania estradowego, prowadzone 
przez oddanego Bergowi Kleibera, jest ostatnim wykonaniem jego muzyki w Ili 
Rzeszy - kampania prasowa uśmierca ich obu dla oficjalnego życia koncertowego w 
Niemczech. W 1935 roku. na wieść o nagłej śmierci Manon, córki Almy Mahler i 
Waltera Gropiusa. w niezwykle - jak na jego tryb pracy - szybkim tempie pisze jedno 
ze swych szczytowych dokonań - Koncert skrzypcowy. Umiera 24 grudnia 1935 

roku w Wiedniu, na zakażenie krwi. 
Jeśli SchOnberg twierdził, że „droga pośrednia, to jedyna droga, która nie prowadzi 
do Rzymu", to przyglądając się drodze twórczej Berga musimy stwierdzić, że nie 
każdy podążający idzie do tego samego Rzymu. Droga Berga była bowiem drogą 
pośrednią, która do jego, bergowskiego, Rzymu doprowadziła. Choć mozolna i trudna. 
nie roztapiała się w bezdrożach, a zdaje się być bardziej konsekwentną i upartą, niż 
droga Mistrza. Głęboka uczuciowość tego antydoktrynera łączącego błyskotliwą 
inteligencję z nieustannym współodczuwaniem tragiczności istnienia nie pozwoliła 
Bergowi stać się postacią w muzyce pierwszych dekad XX wieku normotwórczą. 
Jego idealizm i głębokie zakorzenienie w romantycznym rodowodzie nie zezwoliło 
mu na gesty - względem tradycji - barbarzyńskie. Jego nowatorstwo, doprowa
dzające nawet do publicznych skandali i obelg zacietrzewionych w swym nierozu
mieniu krytyków, nigdy nie było nowatorstwem przeciwko, zawsze nowatorstwem 

wynikającym z. 
Jeśli SchOnberg twierdził, że „muzyka nie ma zdobić, ma być prawdziwa", to - jak 
wynika z partytur Berga - prawdy w muzyce nie da się realizować poza estetycznym 
kształtem, który, jako że muzyce musi być nadany, może być jednocześnie mistrzow
ski; jeśli Schonberg twierdził. że „sztuka nie płynie z umiejętności, tylko z musu". 
Berg swymi partyturami zdawał się łączyć bieguny, które - wydawać by się mogło -
połączyć się nie dają. Stąd przedziwna i niezwykła tu symbioza tego, co spontanicz
ne, pozornie chaotyczne, rządzone rozpętanym żywiołem z tym, co do ostatniego 
dźwięku przemyślane, ba, wyspekulowane, precyzyjnie - jak zmyślna zabawka -
„wykombinowane". I w efekcie nieprawdą czyni Berg twierdzenie Adorna. że „im 
lepiej artysta się wytęża, tym mniej jest tego, co wyraża". Bo co u Berga było 
najpierw? - trudno powiedzieć - poryw czy warsztat? Czy można jedno od drugiego 
tu rozdzielić? Jeśli jednak to, co ma być wyrażone „z musu", co ma być „prawdą", 
wyrażać się ma bryzgiem, bluzgiem; jeśli - a do tego sprowadzają rzecz aforyzmy 
Adorna i Schonberga - ma być eksplozją rozedrganej psychiki na nutowy papier, 
spontanicznym obrazem sejsmograficznym zapisem, ma być fragmentem „suro
wym" - Berg daleki jest od takiego pojmowania ekspresjonizmu, bo o eks
presjonizm, choć nienazwany i niezdefiniowany, tu w końcu chodzi. 
Tenże zresztą Adorno, tak doktrynersko często preparujący rzeczywistość na obraz i 
podobieństwo swych błyskotliwych tez, w podpisanym pseudonimem Hektora 

Rottweilera eseju o Symfonii - Lulu pisał: „On nie wlewał chaotycznie substancji w 
formę - chwytał ją podstępem . Formować - to znaczyło zawsze dla Berga 
kombinować, łączyć przeciwieństwa nie do pogodzenia. ( ... ) Wszystkie środki kon
strukcji stanowią dla Berga fortele do ujarzmienia bezkształtnej materii. Repryzami w 
ruchu wstecznym oszukuje czas, podobnie jak kontrapunktem - przestrzeń dźwięko

wą. Muzyka Berga nie wyrzeka się niczego, chce godzić ekspresję z konstrukcją, 
wstrząs chaotycznego wyrazu z szałem brzmienia, autobiograficzne wyznania z 
obiektywną architekturą. Jego pragnienie szczęścia, bezmierne i beznadziejne, tłu
maczy się utajoną potrzebą pewności; pragnął, żeby jego muzyka była absolutnie 
pewna, żeby się oparła wszelkim kryteriom, jakimi by ją chciano mierzyć... Na 
szczęście Berg nie osiągnął tej pewności. Został aż do śmierci przywiązany zarówno 
do tego, czego wymagał wiek XIX, jak do potrzeb nowej sztuki, Polifema i Ulissesa 
zarazem". 
Jeśli istotnie najważniejszym punktem odniesienia stał się dlań Schonberg, nie stał 
się on dla Berga jednak - mimo dozgonnej czci, bezmiernego szacunku i nie
zachwianej przyjaźni - „miarą wszechrzeczy" muzycznej. Otwarcie na przeciw
stawny Schonbergowi biegun nowej muzyki lat 20-tych - Strawińskiego, objawia się 
w śladach syntez heterogenicznych elementów diatonicznych, szczególnie w „kar
czemnych" scenach Wozzecka przywodzących na myśl Pietruszkę. Do Wozzecka - a 
i w nim choćby poprzez technikę leitmotivów - żywa pozostaje, choć przefiltrowana i 
wybiórczo ograniczona, konsekwencja wagnerowskiego Tristana; partytury Berga 
zawierają pamięć o skriabinowskiej akordyce, a z największymi fajerwerkami barwy 
inpresjonizmu zdają się wchodzić w zwycięskie zawody. 
To jednakże, co jest najbardziej bergowskie, co ukazuje się w tej, w ostatnich 
utworach najbardziej niedodekafonicznej muzyce dodekafonicznej ważne, nazwał z 
frapującą celnością Luigi Rognoni: jest to przynaleźność Berga do „autochtonicznie 
wiedeńskiej linii wielkich tęskniących", linii, w której twórca Suity lirycznej pojawia 
się po Schubercie, Brahmsie, Brucknerze - Wolfie i Mahlerze. To tu właśnie, w krai
nie arkadii stanu pierwotnego, radości dzieciństwa i pieśni ludowej, Berg - spóźniony 

liryk romantyczny czuje się „u siebie". Stąd ta szczególna - (nie była ona tu wśród 
wiedeńczyków wyjątkiem) - atencja do Mahlera; stąd próba znalezienia jakiejś wy
padkowej między symfonizmem mahlerowskim, jego instrumentacją, pracą moty
wiczną i - last but not least - typem tańca i marsza symfonicznego, cytatem, a formą 
„wzorcowej", schonbergowskiej Symfonii Kameralnej. Wiedeński liryzm Berga nie 
pozwala mu nie wielbić Mahlera, nie iść za nim w zachwycie nad naturą i „czystym 
pięknem" w beznadziejnym poszukiwaniu utraconego wiedeńskiego romantyzmu. 
Nie mogąc iść dalej drogą Mahlera, z fragmentów jego tradycji Berg próbuje skon
struować swą własną „postać" liryczną; tkwiąc· głęboko w estetyce wiedeńskiej 
secesji, buńtuje się przeciwko niej „eskresjonistycznie", stroniąc jednocześnie w 
swej liryce od tekstów typowo ekspresjonistycznych; mając świadomość, że nic już 
nie uchroni języka tonalnego od dezintegracji, najdalszy jest od zaakceptowania 
dedekafonii jako narzędzia uśmiercającego emocje; wciąż będzie się jej wymykał, 
wciąż układał z nią na osobnych prawach. W swym rozdarciu i zwątpieniu potrafił 
jednak znaleźć to coś, w czym mógł realizować swe odzyskiwanie tradycji. Tym 
czymś stała się dla Berga - na przekór wszystkiemu i nad wszystkim, o czym było 
napisane wyżej- reintegracja formy. 
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„W Berlinie wystawiono operę ~lbana Berga pt. Wozzeck. Opera ta jes~ w ~wiec~e 
muzycznym zjawiskiem zupełnie nowym i dość ekscentrycznym. Oparta 1est Jedynie 
na najprzeraźliwszej kakofonii dźwięków, sam autor czuwa codzienn~e nad ty~, aby 
wszystkie instrumenty były możliwie najbardziej rozstrojone. Krytyka 1est po.dztel~na. 
Część twierdzi, że Berg jest genialnym muzykiem". (w jednym z polskich pism 

1 codziennych). . . . . 
„Gdy ubiegłego wieczora opuszczałem Operę Państwową, m1ałe":' wraze~1e, ze wy
chodzę nie z instytucji publicznej, ale z domu obłąkanych. Na scenie, w ork1e~trze, na 
sali - po prostu wariaci. Wśród nich w zwartym szyku szturmowe oddziały ato
nalistów, derwiszów Arnolda Schonberga. Wozzeck Albana Berga był hasłem do 

, walki. Dzieło Chińczyka z Wiednia. Albowiem z europejską muzyką i jej rozwojem ten 
· wściekły, masowy atak instrumentów nie ma nic wspólnego. W muzyce Berga ~ie 

ma śladów melodii. Są tam tylko strzępy, szczątki, czkawki i rzęrzenie. O harmonice 
nie ma co mówić, bo wszystko brzmi źle. Sprawca tego dzieła stawia na głupotę i mi
łosierdzie swych bliźnich i wreszcie zdaje się na Wszechmocnego i na Universal 
Edition. uważam Berga za muzycznego hochsztaplera. niebezpiecznego dla spo
łeczeństwa ... " (berliński „Deutsche Zeitung", nazajutrz po prawykonaniu). 
Zacytowane wyżej dwa „wypadki przy pracy" dziennika~ muzyc~nych ~iech p~ią 
tu funkcję jedynie secesyjnego ozdobnika. Opera Berga me stała się bo"".1e~ uśmier
conym przez Ciemnogród arcydziełem, czekającym na łaskawe dla pam1ęc1 autora a 
doniosłe dla potomności odkrycie przyszłych pokoleń. Burza nieporozumień i sprzecz
nych opinii przydała tylko dziełu posmaku sensacyjności n~ początku triu.mfaln~j _jego 
drogi przez liczne sceny operowe lat dwudziestych i trzydziestych - od F1ladelfu 1 No
wego Jorku po Leningrad. W wielu krajach nie na długo: propaganda goebelsowska 
wrzuciła Wozzecka do worka „sztuki zwyrodniałej" z praktyczną wskazówką „verbo
ten!". Do akcentów „buffo" w czarnej tragedii należy fakt, iż jedyne wystawienie 
opery w czasach li wojny śl(Yiatowej miało miejsce w rzymskim Teatro Reale pod 
dyrekcją Tullio Serafina, co zdaje isę sugerować. że nawet faszyzm we Włoszech 
miał w sobie coś z operowej teatralności. 

/ ·. · Jeśli nie liczyć skandalu na tle narodowo-politycznym, który towarzyszył praskiej 
premierze Wozzecka w 1926 roku i zakończył się śmiercią na zawał serca burmistrza 
miasta. pochód opery przez teatry miał istotnie wszelkie cechy pochodu triumfalne
go. W 1927 roku wystawiono operę w Leningradzie, w 1929 - w Oldenburgu i Essen, 
w 1930 - w Wiedniu. Amsterdamie, Rotterdamie, Akwizgranie, Diisseldorfie, Lube
ce, Kolonii i Gera, w 1931 - w Zurychu, Filadelfii, Nowym Jorku, Darmstadcie, 
Frankfurcie nad Menem, w 1932- w Brukseli, Magdeburgu, potem jeszcze Freibur
gu, Królewcu. Wrocławiu, Lipsku, Mannheimie, Stuttgarcie i Chemnitz (dzisiejszy 
Karl-Marx-Stadt). Jeszcze za życia Berga Wozzeck wykonany został w niP.mal trzy
dziestu miastach w 5-ciu wersjach językowych, dobrze ponad 150 razy, często przez 
małe, prowincjonalne zespoły operowe, burząc mit o niebotycznych trudnościach wy
konawczych partytury. 

Decyzję o napisaniu opery do fragmentów dramatycznyh Georga Biichnera podjął 
Berg wbrew sugestiom Schonberga, który w tym „banalnym przypadku z historii 
kryminalistyki" nie widział żadnego bezpośredniego powodu artystycznego do 
twórczości muzycznej. Sarkastyczn!~ . muszą brzmieć słowa autora Oczekiwania i 
Szczęśliwej ręki, przytoczone w l~ .:Sch pięćdziesiątych przez Karla Rankla, że 

„muzyka powinna zajmować się bardziej aniołami. niż oficerami". Faktem jest 
jednak. że decyzja Berga mogła być oceniana jako pełna ryzyka. a nawet brawurowa. 
Przeświadczenia o „upadku opery" nie były w stanie oddalić ani dzieła Straussa, po 
uznanej wielkości Salome i Elektry coraz bardziej przez szkolą Schonberga i jej 
zwolenników traktowane jako galanteria muzyczna stawiająca wciąż widomiej na 
bezguście towaru konsumpcyjnego, ani blednący Verdi, czy dokonania weryzmu . 
Dwa istotne wektory sztuki operowej, zawarte w wagnerowskim Tristanie i replice 
tegoż. danej przez Debussy'ego w Peleasie coraz bardziej zdawały się prowadzić w 
dwa ślepe zaułki teatrów statycznych: jednego, który od idei greckiej syntezy 
prowadził do sparaliżowania gatunku w uścisku ekstremalnego subiektywizmu, a w 
swej muzycznej realizacji do „symfonii na wielką orkiestrę z akompaniamentem 
głosu solowego" (słowa Schonbergal. drugiego „obiektywnie" zastygającego w kon
templacji wyrafinowanej, estetyzującej zmysłowości pozbawionej dynamiki. 
Jako próbę znalezienia trzeciej drogi uznać można monodramaty Oczekiwanie i 
Szczęśliwa ręka Schonberga oraz operę Schreckera Der ferne Klang, spokrewnioną 
psychologicznie z lulu Berga. antycypującą w treści (kompozytor, ścigający 

nieuchwytną ideę muzyczną paktuje z ciemnymi mocami) Doktora Faustusa Toma
sza Manna. Partytury te wniosły w świat opery próbę zmierzenia się za pomocą 
muzyki z głębinową problematyką psychologiczną. W monodramatach Schonberga, 
eksponujących aktualność społeczną, rozedrganą, rozwibrowaną psychikę „samot
nego w tłumie" człowieka początku XX wieku, załamuje się tradycyjna ekspresja 
głosu ludzkiego: w miejsce śpiewu kompozytor wprowadza Sprechgesang - melo
deklamację na przybliżonych wysokościach dźwięku. Bohaterzy tych melodramatów 
- przerażeni i odrętwiali; kobieta, którą atakuje obłęd, robotnik całkowicie 

uprzedmiotowiony, postacie sparaliżowane - wymuszają sparaliżowanie nie tylko 
dotychczasowego śpiewu w operze, ale i operowego gatunku jako takiego. Forma 
staje się tu w stosunku do ekspresji bezsilna. rozsypuje się. „To. co w wagnerowskim 
,syntetycznym dziele sztuki' było jeszcze powiązane racjonalną organizacją arty
stycznego procesu wytwórczego i miało swój aspekt postępowy - pisze Teodor 
Adorno w Filozofii nowej muzyki - u Schonberga rozpada się na luźne elementy". 
Kluczem dla Adorna do rozumienia monodramatów Schonberga staje się pojęcie sa
motności. Tej samotności, która zawarta jest w tekstach użytych przez Schonberga 
w Oczekwianiu: 

Tysiąc ludzi przeciąga drogą, 
tego, do którego tęsknię, nie ma wśród nich! 
Żaden z ludzi nie odpowiada: Tu jestem, bądź spokojna 
i tak oto stoję, na skraju drogi, 
podczas gdy ciżba ludzi przeciąga obok ... , 

samotności, która jest wspólną samotnością „mieszkańców miast, nic już nie wie
dzących o sobie nawzajem". To słowo - samotność - robi przed I wojną karierę 
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równie dużą, co słowo alienacja, staje się - jak rzecze Adorno - stylem. Jest to też 
styl Wozzecka - samotność Wozzecka w randze symbolu oskarża społeczeństwo sa
motność rodzące. 

Jeśli utwory Schonberga, tak bardzo Berga inspirujące w pisaniu Wozzecka prowa
dzą do rozpadu świata wagnerowskiego, opera ta stara się odrestaurować tę traconą 
jedność ponad Wagnerem i Schonbergiem. Berg odważył się napisać pierwsze dzieło 
wielkiej formy poza stylem tonalnym, bez użycia tego, co dotąd formę taką w sposób 
najpewniejszy konstytuowało - tonalności. U źródeł Wozzecka mamy więc Wagnera, 
Mahlera. Schreckera. Debussy' ego, SchOnberga, Straussa z czasów Elektry i Salome. 
Powstało syntetyczne dzieło tradycji bez tradycyjnej harmoniki, dzieło symbiozy 
wszystkich środków wyrazu od ścisłej polifonicznej atonalności po „impresjo
nistyczne" efekty szmerowe, arii i Sprechgesangu, techniki leitmotiwów z antywag
nerowskim zamknięciem w częściach poszczególnych scen, stylem przetwarzania 
tekstu i traktowaniem orkiestry prowadząc jednocześnie ku symfonizmowi Mahlera i 
Symfonii Kameralnej oraz monodramatowi Arnolda Schonberga, dzieło rewolucyjne i 
„reakcyjne" zarazem, gdzie frapujące odkrycia łapane są przez żelazną kontrolę 
formy. Kazało to Cocteau zauważać z podziwem, że „Berg wiedział zawsze, jak dale
ko może pójść", a Boulezowi wyznać w trzydzieści lat po śmierci kompozytora. że „po 
Wozzecku i Lulu nie było żadnej rzeczywiście nowej opery". Bo - jak pisze Luigi 
Rognoni - „siła ekspresji dzieła operowego Berga i tajemnica potęgi jego oddziaływa
nia leżą w całkowitej i totalnej zgodności między dialektyczną koniecznością kon
strukcji a fantastyczną intuicją kompozytora, w doskonałej równowadze formalnej i 
ekspresyjnej każdego elementu opery, której dramatyczna jedność oparta jest na za
sadzie greckiej tragedii: ekspozycja. perypetia, katastrofa". 
Tym, co umożliwiło Bergowi zapanować na atonalną w zasadniczej większości mate
rią i bogactwem zawartej w tej operze oryginalności, stało się ujęcie jej w ścisłe 

formy rodem z muzyki instrumentalnej. W tym fakcie - i w maestrii jego wykonania -
tkwi najpoważniejszy, najczęściej podawany dowód na oryginalność Wozzecka. 
Dodać tu można. że wielkość dzieła realizuje się przede wszystkim na przecięciu 
kunsztu formującego materię z formowanym bogactwem, na rzadkim połączeniu 
klasycznej mądrości z romantycznym emocjonalizmem. Bo w sumie w tej partyturze 
konstrukcja nie rządzi tu ekspresją - przeciwnie, to ekspresja, niekiedy patologiczna, 
w temperaturze swej doprowadzona do zenitu, utrzymywana nieustannie w wyso
kich rejestrach swej skali dynamicznej, wyznacza sobie potrzebne pęta rygorów. De 
facto Berg stosuje w swej partyturze. w ramach ścisłych form dających się odkryć 
jedynie w drodze analizy, a nie wyłącznie słuchowego odbioru, wszystkie środki, 
które uznaje za przydatne. Obok swobodnej atonalności znajdujemy tu strony party
tury, na których mamy elementy myślenia serialnego (Schonberg sformułuje zasady 
dodekafonii dopiero w 1923 roku, w rok po ukończeniu Wozzecka), elementy tonal
ności dur-moll, a dla potrzeb zilustrowania groteski posłuży się wypróbowaną już po
litonalnością. Ścisłe przebiegi polifoniczne nie przeszkadzają mu w konsekwentnej i 
drobiazgowej ilustracyjności, malarstwie muzycznym, oraz stosowaniu figur alego
rycznych i symboli dźwiękowych, tak często pojawiających się w jego partyturach. 
Nie gardzi tu Berg niczym: ani harmoniką k.11artową, ani akordyką skriabinowską, 
wielodźwiękami działającymi samą swą barwą. Nie waha się przed cytowaniem mu
zyki ludowej i tanecznej, przed akordeonem i rozstrojonym pianinem na scenie, przed 
wprowadzeniem obok rozszalałego symfonizmu - liryki pieśniowej. Głos ludzki 
wykorzystany jest tu w pełnej skali - od bel canto po gwizd i naturalistyczne chrapa
nie w scenie ze śpiącymi żołnierzami. Jest rzeczą paradoksalną i zachwycającą zara
zem, że ten rozpętany dla wykrzyczenia wozzeckowskiej niedoli żywioł przeci
wieństw mógł zostać i został przez Berga tak niezwykle i celowo - okiełznany. 

W tekście Bi.ichnera Berg dokonał skrótów - z niektórych scen zrezygnował w ca
łości, niektóre skondensował, rezygnując z ich fragmentów, elementy innych zespolił 
w nowe całości, skupiając wymowę libretta przede wszystkim na psychicznym 
dramacie głównego bohatera, który - w odróżnieniu od pierwowzoru literackiego -
popełnia samobójstwo. Efektem zabiegów kompozytora jest 15 scen rozdzielonych 
po 5 na 3 akty, oznaczone jako Ekspozycja, Perypetie, Katastrofa. Każdemu z aktów, 
a jednocześnie i każdej z scen przypisana jest samodzielna forma muzyczna. tworząc 

w I akcie zbiór pięciu „utworów charakterystycznych", w li - Symfonię w pięciu 
częściach i w Ili - cykl 6 inwencji; przedostatnia z nich wykonywana jest jako inter
ludium między sceną czwartą i piątą tego aktu, przy zamkniętej kurtynie. Schemat 
całości przedstawia się więc w sposób następujący: 

Wozzeck i jego otoczenie 
1. Wozzeck i Kapitan 

2. Wozzeck i Andrzej 
3. Wozzeck i Maria 
4. Wozzeck i Doktor 
5. Maria i Tamburmajor 

AKTi 

5 utworów charakterystycznych 
Suita (preludium - pawana - gigue - gawot -
aria) 
Rapsodia 
Marsz wojskowy i Kołysanka 
Passacaglia (temat z 21 wariacjami) 
Andante affettuoso (quasi Rondo) 

AKTll 

Perypetie 

Wozzeck upewnia się w podejrzeniach Marii o zdradę 

Symfonia w pięciu częściach 

1. Maria z dzieckiem i Wozzeck- rodzą 
się podejrzenia 

2. Kapitan i Doktor wyśmiewają 
Wozzecka 

3. Wozzeck stawia zarzuty Marii 
4. Taniec Marii i Tamburmajora w kar

czmie 
5. Wozzeck pobity przez Tamburma

jora w koszarach 

- Sonata 

- Fantazja i 3-tematyczna fuga 
- Largo 

- Scherzo 

- Rondo marziale con introduzione 

AKT Ili 

Katastrofa 

Wozzeck morduje Marię i popełnia 
~amobójstwo 

1. Marię dręczą wyrzuty sumienia 
2. Wozzeck zabija Marię 
3. Wozzeck szuka zapomnienia w szyn-

ku 
4. Wozzeck topi się w stawie 
interludium instrumentalne przy 
zamkniętej kurtynie 
5. Zabawa dziecka 

Sześć inwencji 

- Inwencja na jeden temat 
- Inwencja na jeden dźwięk 

- Inwencja na rytm 
- Inwencja na 6-dźwiękowy akord 

- Inwencja na tonację d-moll 
- Inwencja na powtarzający się ruch 

ósemkowy (perpetuum mobile) 

Akt drugi - najdłuższy i najbardziej dramaturgicznie skomplikowany jest tu ogniwem 
centralnym i najważniejszym. Jest też - w swej konstrukcji symfonicznej najbardziej 
spoisty muzycznie. Akty pierwszy i trzeci - krótsze i formalnie swobodniejsze - sta
nowią dlań dramaturgiczne ramy, nadając całej operze strukturę A BA. W niezwykle 
przemyślany sposób Berg uzyskuje integrację scen i aktów w całość, w czym rola 
instrumentalnych łącz'ników należy do najprostszych. Myślenie makroformą pro
wadzi do spinania tkanką muzyczną aktów między sobą - początek aktu li wprowa
dza akord końca aktu pierwszego, akt drugi kończy się wyeksponowanym, sym
bolicznym dźwiękiem - symbolem tragedii i śmierci - stającym się centralnym 



punktem aktu trzeciego. Zgaszone perpetuum mobile ostatniej sceny trzeciego aktu 
w symboliczny sposób mogłoby przedłużyć się pierwszymi taktami aktu pierwszego, 
z opery i historii Wozzecka tworząc wielkie perpetuum mobile: los Wozzecka jawi się 
tu jako fatum ciążące nad jego beztrosko bawiącym się dzieckiem-sierotą: wykona
nie opery można by - bez cezury - rozpocząć od nowa. Wielkim łukiem pomiędzy 
końcem pierwszego i końcem drugiego aktu spięte są quasi-rondo i rondo marziale -
gwałt zadany przez Tamburmajora Marii i pobicie przez tegoż Wozzecka. 
Nie tylko takimi - rzec~ jasna - zabiegami Berg uzyskuje integralność tej „formy 
form". Ciągłość dramaturgiczna - skroś te fugi i sonaty, ronda i inwencje - realizuje 
się w pierwszym rzędzie dzięki technice motywów „przypomnieniowych", charakte
rystycznych leitmotivów. Ich wagnerowski rodowód .można rozszerzyć tu o we
berowskiego Wolnego strzelca czy o rewolucyjną operę francuską Mehula tak, jak i 
obecność „autonomicznych" form instrumentalnych w formie opery wysnuwać 
można od kanonów w operach Beethovena i Wolfa, fug u Wagnera i Verdiego, 
chorału u Mozarta, jak - koniec końców - znaleźć tu można pryncypia obecne w ga
tunku od Monteverdiego i Glucka. 
Leitmotivy w Wozzecku rozumieć trzeba jako struktury-klucze, tematy-klucze, 
idiomy muzyczne zawierające asocjacje z postaciami dramatu, zależnościami między 
nimi zachodzącymi i sytuacjami, w których tragedia się realizuje. Pojawiają się one 
częściej w orkiestrze niż w linii melodycznej danej do realizacji wokalistom, wchodzą 
w tematyczne „rodzinne" pokrewieństwa: kwartowość w motywach Marii, 
Wozzecka i Andreasa symbolizować tu może ich plebejskość tak. jak grupowanie 
rytmiczne i typ instrumentacji nadaje charakter wojskowy motywom Kapitana i 
Tamburmajora. Postaciom przypisane są grupy motywów - u Wozzecka wyróżnić 
można motyw szczucia go przez prześladowców, motyw strachu, obłędu, motyw 
fatum, realizującego się morderstwem i samobójstwem; puste kwinty motywu Marii, 
„fatalny" dźwięk H czy współbrzmienia kwintowo-trytonowe - to nie tylko sama 
Maria, ale i jej tragiczne przeznaczenie, i jej ciepły, naturalny związek z dzieckiem. 
Motywy te nie funkcjonują tu tylko na sposób wizytówek. charakteryzujących tych, 
którzy występują na scenie - są także symbolami tych o których, do których, czy z 
myślą o których bohater dramatu działa. Stąd motyw Marii pojawia się także w 
kwestiach Wozzecka, stąd funkcjonuje też motyw dziecka, które do swojego „hop, 
hop" w ostatnich minutach opery- milczy. 
I jeszcze jedno, dla koncepcji opery jako całości, bardzo ważne: dyspozycja potężnego 
aparatu orkiestrowego i sposoby posługiwania się nim. Można wozzeckowską 
orkiestrę rozdzielić na cztery typy zasadnicze, których walory brzmieniowe zespolone 
są z wymogami dramaturgicznymi. Elementy typowe dla tych „wzorcowych" zespo
łów, skorelowane m.in. z techniką motywów przewodnich, przeplatają się w całości 
partytury. Te typy, to: 
1. 15-głosowa orkiestra kameralna - ta sama, której Schonberg użył w Symfonii 
Kameralnej op. 9, wprowadzona do Wozzecka przez Berga w hołdzie mistrzowi, a z 
klasyczną „czystością" wykorzystana w largo drugiego aktu - w centralnym punkcie 
opery: flet (także piccolo), obój, rożek angielski, klarnety Es i A. klarnet basowy, fagot, 
kontrafagot. dwa rogi i kwintet smyczkowy w obsadzie solowej. 
2. „Muzyka karczemna" zastosowana na scenie, z przestrojonymi skrzypcami 
(wzorem IV Symfonii Mahlera). klarnetem C, akordeonem, gitarą, bombardonem 
(rodzaj tuby), rozstrojonym pianinem i zestawem perkusyjnym. 
3. „Muzyka wojskowa" - za sceną - złożona z instrumentów dętych drewnianych i 
blaszanych, dużego i małych bębnów. talerzy, triangla. 
4. Tutti całej orkiestry. 
Czas Już na pobieżny przegląd problemów zawartych w kolejnych scenach. 

Akt pierwszy. 

Pierwsza scena opery zawiera dialog Kapitana z Wozzeckiem. rozdzielony - wg 
tematów miłującego filozofować tępola w oficerskim mundurze - na ogniwa suity: 
preludium, pawana, gigue, gawot z wariacyjnymi double i 3-częściową arię, w której 
do głosu dochodzi wzburzony Wozzeck, porzucając swe sakramentalne. na jednym 
dźwięku wypowiadane „jawohl, Herr Kapitan!", dzielące dotąd suitę na frllgłllenty. 
Jeżeli Józef Chomiński podważa zasadność mówienia tu o pawanie, gigue itp., o -
dalej - allegrze sonatowym i formie symfonii pięcioczęściowej czy zbiorze „inwencji", 
uważając określenia tych form za nadużycie komentatorów, w pewnym sensie ma 
rację: w pewnym tylko, gdyż: a) określenia te nie pochodzą od komentatorów. a od 
samego Berga, który - choć oznaczeń tych w większości nie użył w partyturze -
posłużył się nimi w swej szczegółowej analizie opery; b) nie należy ich rozumieć z 
pełnym terminologicznym rygoryzmem. Naturalną konsekwencją takiej właśnie, jak 
ta, suity pisanej w drugiej dekadzie XX wieku musiałby być neobarokizm. A nie jest. 
Nie można tu bowiem mówić ani o tanecznym charakterze kolejnych ogniw, ani o ar
chaizacji czy stylizacji. Jeśli sam Berg „historyczne zabarwienie" tej suity uznał za 
„niezamierzone", to oznaczenia te mają swą prawomocność, jeśli kategorię 

„tożsamości" zamienimy na kategorię „odpowiedniości". VII tej kategorii okazać się 
może, że - jak i w innych miejscach partytury w których Berg wykorzystuje zespoło
we traktowanie orkiestry - owo „historyczne zabarwienie" wyrlika z instrumentacji. 
każde z ogniw suity wprowadza grupę instrumentów traktowanych niejako „obliga
toryjnie", jak grupa concertina w barokowym concerto grosso. Cztery pierwsze 
części, zawierające dywagacje Kapitana, wykorzystują w tym celu instrumenty 
charakterystyczne dla „muzyki wojskowej": preludium - 5 dętych drewnianych, 
pawana - 3 bębny i harfa. gigue - 3 flety, gawot - 4 dęte blaszane, dopiero w arii 
Wozzecka pierwszoplanową rolę przejmuje kwintet smyczkowy. 
Gdy dodać do tego taki szczegół natury - zdawałoby się - czysto technicznej, jak 
wzmocnienie crescenda w pierwszych taktach werblem małego bębna, który na 
samym wstępie symbolizuje charakter „środowiska wojskowego" zauważymy, że 
partytura Wozzecka nasycona jest „znaczeniowością", symboliką muzyczną. alego
rią, Słodkawo-obleśny ton tenora buffo Kapitana czyni z postaci zniewieściały, 

impotencki automat; całość jego kwestii - od motywu zasadniczego, podanego w 
preludium -tworzy klimat farsy. Pogłębia się ona, gdy zauważymy, że motyw Kapita
na jest trawestacją tematu I części VI Symfonii Beethovena: ten sam rytm, rysunek 
melodyczny histerycznie przerysowany, a więc beethovenowskie „rozbudzenie się 
pogodnych uczuć po przybyciu na wieś" przetransponowuje Berg na „rozbudzenie się 
upiornych uczuć po przybyciu do garnizonu". Koszmar kapitańskich rozważań „serio" 
o rzeczach wzniosłych: wieczności, istocie czasu, moralności, zestraja się w jeden po
ziom mentalny z elementem „buffo" w gigue: mającym ośmieszyć Wozzecka w żar
cie o wietrze, wiejącym z kierunku „północno-południowego". Od początku mamy tu 
zwierciadlane a rebour względem świata Haska: opozycja głupoty dobrodusznej i 
głupoty nienawistnej. Dobry wojak Szwejk mógł się bronić swą ludowo-kpiarską 
inteligencją, Wozzecka agresja kapralskiego żołdactwa dopadnie w jego własnym 
obłędzie i tam go zniszczy. 
Przeciwwagą czterech pierwszych ogniw suity jest trzyczęściowa, zawierająca 
elementy liryczne, aria Wozzecka, wprowadzająca jeden z podstawowych jego moty
wów: „My biedni ludzie", dająca wykład jego obronnej filizofii życiowej, filozofii 
fatalistycznej i w swym materialiźmie pozbawionej jakiejkolwiek ludzkiej perspek
tywy, nadziei. Pierwszą scenę zamyka refreniczny powrót wstępnego preludium 
przeprowadzony w konsekwentnym ruchu wstecznym (raku). 11awiązującym przez to 
treściowo do punktu wyjścia oraz, łączące sceny pierwszą i drugą. postludium, 
dające przeprowadzenie głównych idei dramaturgiczno-muzycznych suity. 
Podczas, gdy obraz Kapitana w pierwszej scenie sugerować może, że jest on 
projekcją chorej wyobraźni Wozzecka, że demonizmu Kapitanowi dodaje nam sama 
percypująca psychika Wozzecka, jeśli więc w scenie pierwszej zaznacza się nam w 
odbiorze klimat rodem z pisarstwa Kafki, scena druga wrażenie to ugruntowuje. 
Zdeformowana, wynaturzona przyroda z obsesyjnie pojawiającymi się w imaginacji 



Wozzecka widziadłami znaków wolnomularskich, toczącej Śię głowy, płomieni, 
tworzą niepokojący obraz świata onirycznego. Tematem tej Rapsodii jest struktura 
trzech akordów, pojawiających się w wariacjach przekształconych i pozostających 
względem siebie w funkcjach analogicznych do funkcji tńady tonika - subdominanta 
- dominanta w systemie dur-moll. Ten harmoniczny schemat staje się w swych 
wańacjach podstawą obsesyjnego continuum komórek motywicznych. Trudno bar
dziej bezlitośnie ukazać w muzyce rozpad osobowości. Psychopatyczny charakter 
rapsodycznych figur potęguje naiwność ludowej pieśni myśliwskiej, której trzy 
zwrotki - każdą z osobna, po dłuższej przerwie - śpiewa Andreas, towarzyszący 
Wozzeckowi w zbieraniu drewna. Solowe partie rogu, klarnetu i oboju, chromatyczne 
partie kotłów, smyczki con legno i blacha con sordino wszczepiają w tę „rokokową" 
wg określenia Hansa Redlicha fantastykę przeczucie katastrofy. Łącznik, potrzebny 
na zmianę sceny, zespala w sobie elementy cody w stosunku do Rapsodii i intro
dukcji do sceny trzeciej - Marsza wojskowego i Kołysanki. 

Rozgrywa się ona w „opozycji" motywu pustych kwint, charakterystycznych dla 
postaci Marii i „fałszywych basów" banalnego, mańonetkowego marsza z Tambur
majorem na czele. W motywie Mańi Berg widzi „spokój harmoniczny", który „ilustru
je czekanie na coś nieokreślonego, czekanie, które znajdzie kres dopiero w jej 
śmierci". Gdy jednak w tejże scenie motyw ten towarzyszyć będzie Wozzeckowi, 
sygnalizując obecność Marii w jego myślach, w połączeniu z jego własnym moty
wem stanie się ideą 'katastrofy. Mańonetkowość marsza wojskowego „udziela się" 
piosence Mańi, refrenowi Quasi trio, brzmiącej jak melodia „anonimowa". jak -
wedle słów Luigi Rognoniego - niczyja melodia śpiewana dla niczyjego dziecka" 
Kompozytor nawiązuje tu do pieści Revelge z Des Knaben Wenderhorn Gustava 
Mahlera. Następująca po marszu Kołysanka należy do najpiękniejszych kart napi
sanych przez Berga. „tak czysta - pisze Rognoni -. że zdaje się wyrastać bez
po~rednio z mozartowskich i schubertowskich ;fródeł." W wańacyjnej repryzie Koły
sanki Berg używa rytmu siciliany. 
Jak bardzo w drugiej dekadzie naszego wieku „wisiał w powietrzu" system dodeka
foniczny, świadczy czwarta scena I aktu. Temat Passacagli jest dwunastod;fwięko
wą serią, nie prowadzącą w dalszym ciągu utworu - co trzeba podkreślić - do utworu 
dodekafonicznego. Temat ten - motyw Doktora. jego pseudonaukowej ide~ fixe i 
nadziei na swą, dzięki niej. nieśmiertelność - staje się podstawą 21 wariacji. W roz
wibrowanej retoryce. wśród groteskowych powtórzeń d;fwięku, tok jego histerycz
nych wywodów sięga szczytu w diagnozie: „Znakomite aberratio mentalis partialis! 
Drugiej klasy!", by podczas wołania Doktora o nieśmiertelności w ostatniej wańacji 
powrócić z tematem w basie sharmonizowanym na wzór chorału. 
W formie ronda (Andante affettuoso) ostatniej sceny I aktu wprowadzony zostaje -
jako drugi temat - motyw brutalności Tamburmajora. W kwartowo-kwintowo-try
tonowym akordzie Luigi Rognoni dopatruje się „symbolu wagnerowskiego erosu". W 
scenie tej Berg po raz pierwszy używa pełnego tutti orkiestry - dynamika sceny 
rośnie do pełnego fortissimo i urywa się z chwilą. gdy Tamburmajorowi udaje się 
wciągnąć Marię do domu. 

Akt drugi. 

Rozbudowana i wysoce skomplikowana forma pięcioczęściowej symfonii w akcie 
drugim rozpoczyna się w Tempi di sonata. Formuła allegra sonatowego rozwija się w 
trójkącie tematów Marii. Wozzecka i - pobocznego - dziecka. obecnego w partii 
orkiestry. Schemat ekspozycja - I repryza - przetworzenie - li repryza zakłada dwu
krotne pojawienie się niektórych sytuacji ze szczytowym punktem na motywie 
Wozzecka „My biedni ludzie", w którym na widok nowych kolczyków Mańi, ponoć 
znalezionych, rozpoczynają się jego podejrzenia. Akord C-dur, pojawiający się w tym 
momencie. ma tu znaczenie symboliczne: „Czy można - pyta Berg - bardziej 
wyrafoie zobrazować rzeczowość pieniądza, o który tutaj chodzi?" Scenę tę z 
następną łączy intermezzo obramowane glissandami harfy. 
Utwierdzające w podejrzeniach o zdradę są insynuacje Kapitana i Doktora w drugiej 
scenie aktu - Fantazji i fudz11 trzytematycznej. Organicznie powiązanym ze sobą 

tematom ze sceny pierwszej, symbolizującym osoby sobie bliskie, przeciwstawione 
są tu motywy odległe - motywy kapitana. Doktora i Wozzecka, które po swobodnym 
przeprowadzeniu w Fantazji. splatają się w fugę. 
Largo desolato zawiera centralną scenę oskarżenia Marii przez Vllozzecka. skompo
nowaną ściśle w orkiestracji Symfonii Kameralnej op. 9 Arnolda Schónberga, z doda
nymi - oczywiście - głosami wokalnymi. Koniec sceny 1est wstecznym powtórze
niem początku: podczas gdy w pierwszych taktach figuraqe klarnetowe tworzą 
akord, w ostatnich ten rozsypuje się w figuracje. 
Tak, jak trzecia scena była hołdem. złożonym Schónbergow1, tak czwarta - Scherzo -
jawi się jako hołd złożony stylistyce Gustava Mahlera. Ludowo-malarska scena ro
dzajowa z małego miasteczka gdzieś w monarch11 austro-węg1ersk1e1 zobrazowana 
jest komplementarnie przez wielką orkiestrę 1 zespół orkiestrowy na scenie. 5chema
tyczne następstwo segmentów tej sceny wygląda następuiąco: 
scherzo I - landler, 
trio I - pieśń terminatora. 
scherzo li - walc, 
trio li - chór myśliwski chłopców, 
scherzo Ili - wariacyjny powrót walca, 
trio Ili - melodram obłąkanego - parodia kazania. 
scherzo IV - wariacyjny powrót landlera. 
Dość szybki landler, zawierający ironiczny cytat z Kawalera z rozą Ryszarda 
Straussa, rozwarstwia swą pierwotną tonację g-moll w układy politonalne, co Berg 
„uprawomocnia" teoretycznie: muzycy, wedle zasad, mogą modulować do dominan
ty albo subdominanty, mogą też powrócić do toniki. Oczywiście - za sprawą Berga -
wybierają wszystkie z tych równie prawidłowych dróg, bo w końcu „któż mógłby 
mieć to za złe podpitej, muzykującej z werwą podmiejskiej kapeli?!" - zapytuje Berg i 
konkluduje z satysfakcją: - „cud, że przy końcu landlera wszyscy znów się spotykają 
razem!''. 
Przy okazji tego scherza, rozgrywającego się między E-durowym walcem i politonal
nym landlerem, ludową piosenką Andreasa. kupletami pijaków z odpowiadającym im 
chórem. tańcem Marii z Tamburmajorem i symbolicznym akordem krwi, przypieczę
towującym w świadomości podglądającego bieg wydarzeń Vllozzecka los nie
szczęsnej Marii, warto chyba przypomnieć krytyczne uwagi Adorna sformułowane 
pod adresem opery Berga, a dotyczpce powtórzeń w tym doskonałym formalnie 
dziele oraz zastosowanych w niej cytatów. 
Przypominając w Filozofii nowej muzyki Oczekiwanie i Szczęśliwą rękę Schónberga 
Adorno z ubolewaniem stwierdza, że „z tego wszystkiego powstała wielka opera 
Berga Wozzeck: właśnie wielka opera i tyle. (.„) Mistrzowsko skomponowana mu
zyczna tragedia płaci drogo za swą rozległą pełnię i za kontemplacyjną mądrość swej 
architektury. Spontaniczne zapisy ekspresjonisty Schonberga zmieniają się tu w 
środki obrazowania efektów. Pewność formy staje się sposobem wchłaniania 
wstrząsów. Cierpienia bezsilnego żołnierza w trybach maszynerii krzywdy zastygają 
w stylizację, zostają wchłonięte i złagodzone. Eksplozje lęku stają się operowo 
strawne, a odzwierciedlająca ten lęk muzyka układa się zrezygnowanie i ugodowo w 
schemat „wyzwolenia''. Wozzeck jest arcydziełem, jest dziełem sztuki tradycyjnej. 
Ów spłoszony motyw trzydziestodwójkowy, tak bardzo przypominający Oczekiwa
nie, staje się tu „motywem przewodnim", powtarzalnym i powtarzanym. Dostosowu
jąc się tak gładko do nurtu, motyw ten równie gładko rezygnuje z tego, by być 
branym dosłownie. Zastyga zmieniając się w środek wyrazu; powtórzenia odbierają 
mu żądło. Chwalcy Wozzecka jako jednego z pierwszych trwałych osiągnięć nowej 
muzyki sami nie wiedzą, jak bardzo ich pochwały kompromitują utwór, którego słabą 
stroną jest właśnie jego dojrzałość." 
I dwadzieścia stron dalej, zauważając równie słusznie, co gołosłownie, iż Berg nigdy 
nie wyzwolił się spod wpływu secesji i pisząc. iż „cytat od czasów Wozzecka coraz 
silniej występuje na pierwszy plan" w jego twórczości, Adorno uznaje, iż „przez takie 
cytaty zostaje anulowana autonomia formy, a jednocześnie monadologiczne zagęsz
czenie tej formy zostaje uznane za fikcję. Jeśli mamy spełnić coś, co było zadaniem 



innych, to tylko w. ten sposób, byśmy sami sprostali niepowtarzalnej formie. Cytując, 
ekspresjonista kapituluje wobec obiegowości". Zacytowany tu tok rozumowania 
ucznia Berga, tak charakterystyczny dlań w swej bezwzględności i apodyktyczności, 
nie nadaje się do szczątkowej i pobieżnej polemiki - anty-adomowska filozofia nowej 
muzyki wciąż czeka na swego autora. Dodać tu jednakowoż można z uczuciem ulgi, 
że adomowska formacja humanistyczna i światopoglądowa zdaje się coraz bardziej 
należeć do przeszłości, stając się dokumentem epoki. 
ów liindler, który sprowokował nas do wycieczki w stronę Theodora Vlliesegrund 
Adorna, poprzez instrumentalny łącznik przechodzi w ostatnią scenę drugiego aktu 
opery - rondo marziale. Berg, porównując je z rondem, zamykającym pierwszy akt, 
wskazuje, że w przeciwieństwie do tamtego quasi-ronda, kończącego się zniewole
niem Marii, to zbudowane jest rygorystycznie - „zgodnie z regulaminem wojsko
wym". Rozpoczyna się pięciogłosowym chórem chrapiących żołnierzy - jednym ze 
śmielszych w muzyce rozwiązań brzmieniowych, kończy zaś się, po awanturze w 
czasie której Tamburmajor znęca się nad Wozzeckiem, głucho wygasającym akor
dem, z którego pozostaje jedynie wytrzymywany, symboliczny dźwięk H. 

Akt t rzeci. 

Dwuczęściowy, siedmiotaktowy temat staje się podstawą Inwencji na jeden temat, 
przeprowadzonej siedmiokrotnie (temat i 6 wariacji), po czym następuje krótka fuga 
eksponująca dwa siedmiodźwiękowe tematy, w której główną rolę instrumentalną 
bierze na siebie pięcioro solowych skrzpiec. VII piątej wariacji, będącej reminiscencją 
bajki opowiadanej dziecku, występuje tonacja f-moll. Schónberg tę predylekcję do 
„systemu przeszłości" komentował w sposób następujący: „Alban Berg, bodaj 
najmniej ortodoksyjny z naszej trójki - Webern, Berg i ja - mieszał w swych utworach 
fragmenty pisane ściśle w określonej tonalności z innymi, nietonalnymi. Tłuma
czył to utrzymując, że kompozytor piszący operę nie może zawsze wyrzekać się - ze 
względu na ekspresję i dramatyczną charakterystykę - kontrastu, który daje 
przejście z „dur" do „moll". Jeśli nawet miał rację jako kompozytor, błądził z punktu 
widzenia teorii. VII moich operach Z dnia na dzień i Mojżesz I Aron dowiodłem, że 
wszelkie wymogi ekspresji i charakterystyki mogą być osiągnięte w swobodnym 
stylu dysonansowym." 
„Pozostająca" po fudze ze sceny pierwszej nuta H staje się „zasadą" następnej -
Inwencji na nutę, sceny morderstwa. Dźwięk-fatum pojawia się w tkance 
dźwiękowej jako nuta pedałowa, leżący głos środkowy lub górny, w zdwojeniach i 
zwielokrotnieniach oktawowych, w różnych rejestrach i oświetleniach barwnych, 
narasta w kanonie rytmicznym, mieni się w wciąż nowym, coraz jaskrawszym 
oświetleniu Klangfarbenmelodie, dochodzi w niezwykle dramatycznie, bez perkusji 
przeprowadzonych crescendo do fff w kotłach do jednego, zespolonego z interwałem 
trytonu cięcia sztyletem kończącego życie Marii - gasnącego z towarzyszeniem 
wszystkich ważnych figur muzycznych związanych z jej osobą. Podobno w chwili 
śmierci gasnąca świadomość lotem błyskawicy przypomina sobie dokonane życie„. 
Scena trzecia, to Inwencja na rytm. Jest to rytm szybkiej polki granej w szynku na 
rozstrojonym pianinie. Wozzeck wśród podpitych tańczących, w towarzystwie 
Małgorzaty, pragnie zapomnieć. Rytm polki ulega wariacyjnym zmianom w augmen
tacji, diminucji, wykrzywia się w przesuwających się akcentach. różnych rodzajach 
taktu, w podziałach na triole i kanonicznych wejściach. Chorobowe rozkojarzenie 
sięga szczytu, Małgorzata odkrywa na ręce i rękawie kurtki krew, strach osiąga zenit. 
Jeśli motywem śmierci Marii było współbrzmienie trytonowe w „obecności" 
dźwięku H, motywem śmierci Wozzecka w czwartej scenie ostatniego aktu jest 
sześciodźwiękowy akord rozwiązujący się na d-moll. VII tej Inwencji akord ulega 
nieustannym wariacyjnym przekształceniom: przegrupowaniom, zmianom rejestrów 
wszystkich dźwięków składowych, podziałom, nadawaniu im znaczeń melodycz
nych. Inwencja ma strukturę trzyczęściową, w częściach skrajnych akord budowany 
jest na jednym stopniu, w części środkowej na wszystkich pozostałych stopniach 
skali chromatycznej. Tak, jak w scenie morderstwa Marii w blasku krwawego 
księżyca, tak i w tej scenie nad stawem Berg uruchamia wszelkie możliwości 

barwne zespołu orkiestrowego, z ośmiokrotnym divisi skrzypiec i sześciokrotnym -
altówek włącznie. Rozszalały impresjonizm nie boi się naturalizmów: kumkania żab 
we fletach, klarnetach i rogach, zamykania się fal stawu nad tonącym V\tozzeckiem. 
„Mimo to - wyznaje Alban Berg - nigdy nie pragnąłem osiągnąć tego stylu mu
zycznego, który skłonni jesteśmy wywodzić od Francuzów, głównie Debussy'ego. 
Mianowicie impresjonizm („.), który tu i w innych miejscach mej opery można rzeko
mo zauważyć, t e n impresjonizm można znaleźć już u klasyków 1 romantyków 
muzycznych, żeby pominąć już wagnerowskie wiekopomne impresje z nat ury. VI. 
rzeczywistości wszystko, co przypomina tu impresjonizm w tym znaczeniu, 1est 
bardzo dalekie od nieokreślonej, pozbawionej fundamentów gry dźwięków tego 
stylu." 
Tonacja d-moll, pozostająca z poprzedniej sceny, staje się podstawą orkiestro
wego, czysto instrumentalnego, granego przy zamkniętej kurtynie punktu kul
minacyjnego opery. To interludium - Inwencja na tonalność d-mol/ - staje się 
dramaturgicznym epilogiem po samobójstwie głównego bohatera i ma być, wedle 
Berga, rozumiana jako „ wyznanie autora wychodzące już poza wydarzenia akc1i 
teatralnej, jako apel do publiczności, jak gdyby reprezentującej całą ludzkość" . VII 
trzyczęściowej Inwencji, wywodzącej się z d-moll, doprowadzone1 w części 

środkowej, do dwunastodźwięku, mającego zabarwienie dominantowe w stosunku 
do tonacji zasadniczej i do niej wracającego, Berg przetwarza wszystkie figury 
związane z Vllozzeckiem: tak, jak uczynił to, żegnając Marię. 
Scenę kończy glissando harfy, czelesty i klarnetu, przerywając działanie tonalności 
d-moll i wprowadzając kręgi ósemkowych triol skrzypiec i fletów, tworzących 
„jednorodny ruch ósemkowy", owo perpetuum mobile ostatme1 sceny opery z 
bawiącymi się, śpiewającymi 1 tańczącymi dziećmi, z nieświadomym tragedii 
dzieckiem Marii i Wozzecka. Żałobne „puste kwinty" Marii są dlań mezrozum1ałe 
dalej huśta się na swym drewnianym koniku z 1ednostajnośc1ą ósemkowego 
perpetuum mobile, które nie kończy się już żadną kadencrą „. 
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Rzecz dzieje się na początku dziewiętnastego wieku. w jednym z małych miaste
czek garnizonowych monarchii austriackiej. Franz Wozzeck jest żołnierzem, ma 
trzydzieści lat i dziewczynę. Marię, z którą żyje bez ślubu i która wychowuje ich 
nieślubne dziecko. Z pochodzenia jest najprawdopodobniej Słowianinem - Pola
kiem. Czechem lub Słowakiem. Trudno rzec, by należał do trzeciego - jest to raczej 
czwarty stan społeczny. By utrzymać rodzinę dorabia do żołdu goleniem kapitana. 
zbieraniem dla niego drewna, wycinaniem prętów z zarośli , a pułkowemu doktoro
wi służy za przedmiot eksperymentów. 

Akt I 

Scena 1. VI/czesnym rankiem Wozzeck goli Kapitana. Kapitan filozofuje. naigrawa 
się zeń i prawi banały. Vlledług Kapitana człowiek, który się wciąż śpieszy. nie 
może być człowiekiem uczciwym. Wozzeck szybko goli Kapitana - wniosek jest 
więc jeden: on nie ma moralności. Zrsztą „ma dziecko bez błogosławieństwa 
Kościoła. jak mówi nasz wielebny kapelan". Odpowied:f Wozzecka, że „Dobry Bóg 
nie będzie pytał biednego pędraka. czy wymówiono' amen przed jego zrobieniem" 
wyprowadza Kapitana z równowagi. Wozzeck twierdzi. że i on byłby cnotliwy. 
gdyby miał pieniądze. Według Kapitana Wozzeck jest w sumie dobry, a że jest 
głupi, to stąd. że za dużo myśli. 
Scena 2. Późnym popołudniem. za miastem. Wozzeck i jego przyjaciel. Andreas. 
wycinają dla Kapitana pręty w zaroślach . Wozzeck ulega chorobliwym halu
cynacjom - widzi toczącą się po trawie głowę. znaki wolnomularskie, wybuchający 
z ziemi ogień. łunę nad miastem. słyszy. jak ktoś za nim chodzi. Andreas, coraz 
bardziej zaniepokojony. śpiewa piosenkę myśliwską. VII oddali słychać kapelę 
wojskową i bębnienie na apel. Żołnierze wracają do garnizonu. 
Scena 3. Ulicą miasteczka przeciąga orkiestra wojskowa z Tamburmajorem na 
czele. Przez okno wygląda Maria z dzieckiem na ręku. Zaczepia ją idąca ulicą 
sąsiadka - Małgorzata. wypominając Marii jej status panny z dzieckiem i zachwy
cone blaskiem munduru spojrzenia, Maria śpiewa fragment piosenki o żołnierzach, 
słychać muzykę wojskową. Efektem kłótni sąsiadek jest zatrzaśnięcie okna - w 
mieszkaniu Maria śpiewa dziecku smutną kołysankę. Pod oknem pojawia się 

Wozzeck. Śpieszy się na apel, nie wstępuje do domu. Maria dostrzega u niego 
oznaki szaleństwa. 
Scena 4. VII gabinecie Doktor przeprowadza na Wozzecku swe psychologiczne 
eksperymenty. za co daje mu wikt i 3 grosze na dzień. Ten wikt. to wyłącznie 
groch, odgrywający w sadystycznych doświadczeniach Doktora rolę istotną. 

Wozzeckowi dostaje się bura za to. że - jak się okazuje - „.„szczał na ulicy''. Próby 
tłumaczeń Wozzecka (..jak kogo natura przyprze„.") są oczywiście bezowocne. sam 
eksces zaś staje się podstawą „seansu" psychologicznego, zakończonego diagnozą 
o „ aberratio mentalis partialis drugiej klasy" i samozachwytem Doktora. 
widzącego już swe nazwisko umieszczone na parnasie nauk. 
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Scena 5. Przed drzwiami domu Maria rozmawia z Tamburmajorem. Konkluzją za
lotów jest propozycja Tamburmajora, by „założyć hodowlę tamburmajorów". Mimo 
oporów Marii Tamburmajor jest nieustępliwy j wreszcie dziewczyna ze słowami 
„wszystko jedno" ulega. 

Akt li 

Scena 1. Maria przymierza kolczyki. które otrzymała w prezencie od Tamburmajora 
i śpiewa kołysankę dziecku. Przychodzi Wozzeck, by oddać jej żołd oraz pieniądze 
zarobione u Kapitana i Doktora. Widok kolczyków budzi jego niepokój - rodzą się 

pierwsze podejrzenia. 
Scena 2. Kapitan dogania na ulicy Doktora i skarży się mu na swe dolegliwości. 

Złośliwy Doktor straszy go fatalnymi konsekwencjami, dochodzi do kłótni z równie 
rozzłoszczonym, co przerażonym Kapitanem. Zaczepiają przechodzącego ulicą 

Wozzecka i - już w zgodzie - czynią aluzje do romansu Tamburmajora i Marii. który. 
jak się okazuje, w kilka godzin stał się w miasteczku tajemnicą poliszynela. 
Wzburzony Wozzeck ucieka. 
Scena 3. Przed domem Marii Wozzeck żąda od niej wyjaśnień. Gdy ta wypiera się. 
w ferworze Wozzeck chce ją uderzyć. „Raczej nożem d:fgnij, ale ręki nie podnoś!" 
woła Maria. nieświadomie wyzywając swój los. 
Scena 4. W karczmie, pófoym wieczorem, wśród innych, Maria tańczy z Tambur
majorem. chełpiącym się swą zdobyczą. Andreas i czeladnicy śpiewają, kapela gra 
do tańca. zazdrosny Wozzeck podgląda taniec i upewnia się w swych podejrze
niach o zdradę Marii. Teraz nie ma już jakichkolwiek wątpliwości. Obłąkany pijak w 
swej perrorze „ wietrzy krew". Wozzeck podejmuje decyzję: zabije Marię. 

Scena 5. W koszarach śpią żołnierze. Wozzeck nie może usnąć, budzi Andreasa. 
Ma wizje noża, ze ścian przemawia coś do niego, namawiając do zabójstwa. 
Wchodzi Tamburmajor pełen samozachwytu. syty alkoholem i zdobytą Marią. 
Wychwala jej zalety. Każe Wozzeckowi pić z sobą wódkę. Ten gwiżdże i ignoruje 
Tamburmajora. Wywiązuje się bójka, w wyniku której Wozzeck zostaje pobity. 

Akt Ili 

Scena 1. Maria w swym domu. nocą czyta Biblię. Dręczą ją wyrzuty sumienia. 
szuka pociechy w przypowieściach o grzesznej Magdalenie. Niepokoi się tym, że 
Wozzeck od dwóch dni do niej nie przychodzi. Rozbudzonemu dziecku opowiada 
bajkę o sierocie, która nie miała nikogo na świecie. 
Scena 2. Wozzeck prowadzi Marię drogą przez las. Zatrzymują się koło stawu. 
„Czerwono wschodzi księżyc". Wozzeck wyciąga nóż i podrzyna Marii gardło. 

Scena 3: W szynku. nocą, Wozzeck szuka zapomnienia. Pije. tańczy z Małgorzatą 
polkę. Ta dostrzega na jego ręce i na rękawie krew. Wozzeck wpada w panikę. 

Ucieka. 
Scena 4. Wozzeck wraca na miejsce zbrodni. Szuka noża - narzędzia zabójstwa. 
Odnajduje go i wrzuca do stawu. Wchodzi do wody, by obmyć się z krwi. Zagłębia 
się coraz bardziej w wodę, która „staje się krwią". Tonie. Drogą nieopodal prze
chodzą Doktor i Kapitan. Słyszą tajemnicze odgłosy w stawie. 
Scena 5. Przed domem Marii bawią się dzieci. Jest słoneczny poranek. Dziecko 
Marii i Wozzecka huśta się na drewnianym koniku. Jedno z dzieci woła, że Maria 
nie żyje, że leży w lesie. Dzieci biegną nad staw„. 



współpraca muzyczna - Agnieszka Kreiner, Maciej Gawin-Niesiołowski, Tadeusz 
Wicherek 

asystenci reżysera - Maciej Dzienisiewicz, Danka Markowska 
inspicjenci - Teresa Krasnodębska, Bogumił Skorski 

korepetytorzy solistów - Teresa Brzozowska, Helena Christenko, Grażyna lkowska, 
Alina Liwska, Irena Sobczyńska-Zaleska, Beata Swanidze 

suflerzy- Barbara Rakowska, Romuald VI/alter 

Dyrektor techniczny: mgr inż . Jerzy Bojar 

światło - Stanisław Zięba 
dźwięk - Janusz Pollo 

kierownik działu pracowni dekoracji i kostiumów - mgr inż . Kazimierz Olbryś 
kierownicy pracowni - Janina Ajnenkiel, inż. Wiesław Kalinowski, Wacław 
Krawczyk, Lucyna Kudajczyk, Jan Lipiec, dr inż . Tadeusz Michalec, Teresa 
Misierewicz, Wojciech Niedbał, Elżbieta Sławińska, Marek Sotek. Adam 

Starachowski, Julian Woroniecki. Stanisław Żelechowski 
kierownik zespołu garderobianych - Tadeusz Iwanowski 

kierownik działu elektrycznego - inż . Piotr Marconi 
kierownik działu sceny - mgr inż . Mirosław Łysik 

brygadierzy sceny - Andrzej Nowolski, Stefan Piźnior 

redakcja programu: Mirosław M. Bujko 
opracowanie graficzne: Aleksander Januszewski 

redaktor techniczny: Janusz Wójcik 
opracowanie streszczenia libretta: Andrzej Chłopecki 

wydawca: 
Teatr Wielki w Warszawie 

cena: 60&ł 

IPPW z. 556/84 n. 8000 M.58 

• . . I 
•• • - ' 

"' „. 
... 

I , „ , 
I , • 

t' · 
. 

• 
• 

.~· ; 

„ -
.; .. 
•• 
. p 
•:J .,. 

~ . 

" 
~ 

•• 

• 
, 

• „ 
„ 

·' . -· J . „ 
• 

' ... ' 

. . 
' . 

' 

, 
I • 

" 
~ 

... \ 
• 

•. .• . '\= ~ 
• • .• " T ~ „ . .- ,. . ' ~ \, 

\._, ~ - .:~. ~~' · . 
\. . \..~ • ·łl • " . "" . .._, 

.. 
• 

. ' 
,. 

• 

• 

-
.„ 

.. 

• '°"'\ 
~L .... ) .. . . 

'" • 

' c 

• ' .· 
~ 

.... 
•• 

• .„ 

' \ 

' 

. ""··· ~. -• 

• 

• 

• 

„ 

' 

-I 

• 




