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Piotr Lachmann 

DUCH CZV LITERA „WOYZECKA" 
dobry, piękny i prawdziwy mord bez kolacji 

Franz Woyzeck, tytułowa postać (bo przecież nie „bohater", a jeżeli to co 
najmniej negatywny, pożałowania godny) sztuki Georga Btichnera przebija 
swych gnębicieli, którzy dobijają go swoją ideologią i roszczeniami, wiedzą. Wie 
i widzi więcej od innych, zwłaszcza od tych, którzy reprezentują wiedzę z 
urzędu, tę oficjalną, podaną do wierzenia. Ta wiedza go w końcu gubi. Ale co 
widzi - to widzi. Widzi również na odległość. Na „odległość" czasu przyszłego. 
Franz W. marzy o kimś, kto potrafiłby rozszyfrować hieroglifowate, zagadko
we dla niego konfiguracje „grzybków". Nikt z wtajemniczonych w wiedzę ofi
cjalną nie chce mu w tym pomóc, nikt nie podejmuje tematu grzybków-gąbek. 
Grzybki bowiem, o których mówi się we „Fragmencie" noszą w oryginale 
niemieckim nazwę „Schwamme". „Schwamme" to słowo co najmniej dwuzna
czne. Określa pewien rodzaj grzybów i jest nazwą potoczną grzybów w ogóle, 
ale jego konotacje sięgają dalej. Wynikają z natury słowa i przywołują automa
tycznie wszelkie „Schwamme", to jest właśnie gąbki.· W tym również gąbki 
szkolne, jakich używa się na lekcjach i między lekcjami do wymazywania z 
tablicy wiedzy przekazanej uczniom, wiedzy jedynie obowiązującej. Gąbki są 
dla tej wiedzy oficjalnej prowokacją, zagrożeniem, a jednocześnie szansą ura
towania się spod jej presji. Sam Btichner specjalizował się w zgryźliwych 
notatkach na marginesach własnych zeszytów szkolnych, w których wymazy
wał, przekreślał i przedrzeźniał wiedzę lekcyjną, irytującą go, marzącego o 
innej, głębszej, przystającej do jego intuicji para-wiedzy. Na tablicy szkolnej 
między lekcjami, zacierają sią granice przedmiotów, ich ograniczonych, jedno
wymiarowych, dyscyplinarnych, zdyscyplinowanych sensów. Powstają zawiro
wania i nowe pola przenikających się dziedzin, nowe pola gry wyobraźni. Nad 
literą, często ponurą literą, przedmiotu zaczyna górować bliżej nieokreślony 
jeszcze duch „interdyscyplinarny". 

Franz W. sam jest postacią z natury i nad-natury (na którą się powołuje) 
„interdyscyplinarną" , podobnie zresztą jak autor fragmentu dramatycznego pod 
tytułem „Woyzeck". Zna się na niejednym fachu, zna na pamięć Pismo, chociaż 
często przeinacza Jego literę. Jest jednak pod silnym wpływem Jego ducha. 
Przewiduje przyszłość, cytując ,,Apokalipsę" tak, jakby chodziło o jego własne 
wizje. Przewiduje realno-nierealny kształt nowej apokalipsy. Również tej dwu
dziestowiecznej, w której zgodnie z poetycką formułą Paula Celana „Śmierć 
jest mistrzem z Niemiec". Franz W., w formie nie tylko przecież retorycznego 
zapytania, przywołuje Pierwszą Księgę Mojżeszową: „Dym wznosi się z ziemi, 
jak dym z pieca?" Marie nie wie co odpowiedzieć na to dziwne „pytanie", chociaż 
sama jest biegła w Piśmie, obeznana z Jego literą, którą sprawdza w Księdze. 
Odpowiada Franzowi W. wymijająco, ale nie tak jak to sugerują dotychczasowe 
wydania Fragmentu, „człeku" (Mann). Wyśmiewa go, nazywając błaznem 

(Narr). Dla Marie ten, ubrany w fom1ę pytania, cytat z Pisma Świętego, odno-
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szący się do odległej w czasie przeszłym Sodomy i Gomory, nie ma żadnego 
realnego znaczenia. Dopiero dla dzisiejszego czytelnika otwiera się tu horyzont 
wcale nie błazeński. Horyzont, którego nie mógł przecież prze-wiedzieć nawet 
geniusz Btichnera. Ale prze-wiedział go Franz W., postać tajemna, wyrosła z 
romantycznego ducha. W podobny horyzont sztuki dwudziestowiecznej wpisuje 
się wra:~ ze swym błazeństwem „Czekając na Godota", które jest eschatologi
cznym sporem po Oświęcimiu. W najnowszych zaś inscenizacjach niemieckich 
fenomenalna „gąbczastość" „Fragmentu - Woyzeck", konflikt między poniżo
nym Woyzeckiem a jego przełożonymi, nabiera cech paraboli na temat obe
cnego stosunku Niemców ze Wschodu do Niemców z Zachodu. Również i ten 
konflikt budzi uśpione zdawałoby się po wsze czasy, brunatne upiory. 

Byliśmy zgodni z reżyserem Wojciechem Maryańskim, że ten najbliższy nam 
horyzont uczestniczy w tajemniczy sposób w tragedii Woyzecka. Nie musieli
śmy sobie tego szczegółowo wyjaśniać. Zaskoczyło mnie to, że moja „wiedza 
tajemna" na ten temat, filologicznie nie do udowodnienia, pokrywała się z jego 
spontaniczną intuicją, zwróconą przede wszystkim w stronę ducha tekstu. 
Wszak jego literę znał tylko pośrednio. Najwięcej kłopotów jest bowiem w 
wypadku „Fragmentu - Woyzeck" właśnie z samą literą, z jej bezpośredniością. 

Zaczyna się ten kłopot i ten galimatias od litery samego tytułu, od literalnego 
nazwiska postaci tytułowej. Nie chcę przypominać dziwnej historii „prawidło
wej" lub „nieprawidłowej" pisowni tytułu, który nie został zresztą nigdy osta
tecznie ustalony. Domniemana, a nawet raczej udowodniona dysleksja autora 
„Fragmentu" mogła być źródłem podstawowych niejednoznaczności, co dopro
wadziło do dwóch konkurujących pisowni i w ostateczności do różnicy między 
tytułem fragmentu dramatycznego (Woyzeck), a tytułem opery Albana Berga 
(Wozzeck). Dość powiedzieć, że pierwotna litera oryginału, a raczej jego szcząt
ków, została zmasakrowana przez pierwszych lektorów i konserwatorów. Trud
ności z literą dramatu Btichnera pod umownym tytułem ,,Woyzeck" polegają 
bowiem na braku „oryginału", w ścisłym tego słowa znaczeniu i wynikają z 
faktu, iż odczytywacze i rekonstruktorzy, a za nimi interpretatorzy, zarówno 
literaturoznawcy, jak i twórcy teatralni, mieli do czynienia z odpadkami tekstu, 
rozmaitymi szczątkami brulionowych scen i ich wariantami z różnych faz pracy 
nad tekstem, bez ładu i składu, bez końca, a kto wie - może i bez początku. 

„Fragment" jest w zasadzie mniej lub bardziej dowolną składanką, kolażem 
poszczególnych, zachowanych, brulionowych, ryzykownie zrekonstruowanych 
wysepek liter, niekiedy ewidentnie i boleśnie niezgodnych z duchem tekstu, 
duchem Btichnera, znanym lepiej i konkretniej z obu jego ukończonych dra
matów „Leonce i Lena", „Śmierć Dantona" oraz listów i innych pism, zwłaszcza 
rewelacyjnej prozy „Lenz". Tekst czytywany i grywany od chwili pierwszej 
publikacji książkowej w 1879 roku (a więc na 42 lata po śmierci autora) i 
prapremiery w 1913 roku na scenie monachijskiego Residenztheater był nace
chowany ideologią odczytywaczy i wydawców poszczególnych, konkurujących 
do kanoniczności, „Btihnen-" i „Lesefassungen", różniących się niekiedy od 
siebie znacznie, zarówno ilościowo, jak pod względem brzmienia oraz kolejno
ści poszczególnych scen i scenek. Ale grywało się, choć pewnie nie bez wewnę
trznych oporów co bliższych duchowi Btichnera inscenizatorów i aktorów, 
wszystko tak, jak nakazywała akademicka litera tych właśnie ogólnie dostę
pnych i wciąż wznawianych wydań . Mimo oczywistych pęknięć i sprzeczności, 

2 

„ 

mimo oczywistych absurdów, które z Bi.ichnera czyniły miejscami prek irsora 
humoru Ionesco. Duch rozpłynął się w zamulonej, zawiesistej obcymi in; :eren
cjami w „oryginał" literze. I w irytującym odwoływaniu się, zamiast do fucha 
Btichnera, do dokumentacji „sprawy Woyzecka" - historycznego modelu p >staci 
scenicznej, niejakiego Johanna Christiana Woyzecka, którego publiczna egze
kucja na Placu Targowym w Lipsku, 27 sierpnia 1824 roku (a więc na dwanaście 
lat przed napisaniem przez Btichnera sztuki o nieznanym nam tytule) odbiła 
się głośnym echem we wszystkich państewkach niemieckich. Jeszcze dziś co 
poważniejsze wydania „Woyzecka" zawierają szczegółowe teksty ekspertyz psy
chiatrycznych rzeczoznawców historycznego Woyzecka, które analizują stany 
jego chorego ducha. Niewiele wnosi to jednak do sporu o stosunek nieznanej 
w pełni litery, do nieznanego w pełni ducha fragmentu dramatu, chociaż 
tłumaczy na przykład, skąd bierze się tyle pytajników w „monologu wewnętrz
nym" tytułowej postaci, mordującej swą niewierną partnerkę jakoby pod naka
zem „głosów", które słyszał był również historyczny Woyzeck. 

Gdy Wojciech Maryański skonsultował ze mną po raz pierwszy niektóre 
miejsca polskiego, skądinąd świetnie brzmiącego przekładu (ale dobrze brzmią
cy przekład jest pułapką dla teatru, gdy transportuje mimo woli zafałszowaną 
literę) zacząłem uważnie wschłuchiwać się w głos Franza W. Błędów „jako 
takich" nie można było tłumaczowi „udowodnić". Wszystko było zgodne z 
oryginałem. Ale nasuwały się wątpliwości, niejasne przeczucia niezgodności z 
duchem. Wynikały one stąd, że „oryginał" nie był właśnie oryginałem. Był jego 
pozorem, uzurpacją, projekcją wyobrażeń odczytywaczy. Był wróżeniem z fusów 
- bo ze zniekształconego, szczątkowego manuskryptu. Dopiero w roku 1981 
ukazały się równolegle w ówczesnym NRD i w RFN dwa wydania facsimile 
owych zachowanych brulionowych wersji - jedynego autentycznego materiału . 
literackiego „Woyzecka". Berliński fotochemik Werner Wunderlich dokonał 
dzieła znalazłszy sposób na precyzyjne, optymalne uczytelnienie wersji nie 
ukończonego dramatu (albo i ukończonego, ale nie zachowanego lub nie odna
lezionego w swojej finalnej postaci). Udało się naprawić szkody, jakie tym 
rękopisom wyrządziły dozowane brutalnie chemiczne odczynniki pierwszych 
badaczy tekstu. 

„Duch" dzieła to równocześnie jego styl, język, obrazowanie, po prostu -
jego środki . Bi.ichner, niezależnie od swej zdumiewającej „interdyscyplinarno
ści" (zupełnie wyjątkowej jeśli zważy się tragicznie krótki okres jego życia -
niecałe dwadzieścia cztery lata) jako literat, badacz systemu nerwowego ryb i 
publicysta polityczny, był - będąc tym wszystkim razem i z osobna - poetą. W 
poezji interdyscyplinarność jest cnotą i obowiązkiem, i nałogiem, i stanem 
wyjątkowym ducha. Jako poeta zaś już i jeszcze romantyczny (mimo, iż słusznie 
uchodzi za prekursora ekspresjonizmu) zafascynowany był poezją ludową, śred
niowieczną, duchem czyli również techniką pieśni i ballad. ,,Woyzeck" jest 
skrzyżowaniem, kolażem gatunków. Ale jest - mimo swojej struktury otwartej, 
właśnie fragmentarycznej, szczątkowej - -rodzajem dramatycznej ballady.· W 
balladzie paralelizmy i „pętle" są sprawą naturalną. Gdy podjąłem się tłuma
czenia na nowo „Fragmentu - Woyzeck", korzystając z dostępnych mi tu na 
miejscu wydań, obiecałem Wojciechowi Maryańskiemu, że postaram się dotrzeć 
do ukrytej, ale przeczuwanej przeze mnie struktury właśnie balladowej, do tego 
elementu we „Fragmencie", który roboczo nazwałem sobie „pierwiastkiem Lor-
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ki". Maryański wyznał mi zresztą, że Lorca jest jego ulubionym poetą scenicz
nym, który fascynuje go od początku pracy w teatrze. 

Droga była wprawdzie dla mnie jasna, ale cel raczej ciemny. Albo odwrotnie. 
Usiadłem więc, ale nie siedziałem długo, bo teatrowi się spieszyło. Czasu było 
mało, haniebnie mało i wszystko to, co kapitan we „Fragmencie" mówi o czasie 
i jego antynomiach, ganiąc wiecznie zagonionego, popędzanego przez własne 
sprawy Woyzecka, mogło odnieść się również do tłumacza, popędzanego przez 
narzucony sobie „mus" doczytania się w Bi.ichnerze Lorki. Wiedziałem zresztą, 
że będzie ta przygoda moją pierwszą przymiarką do „Woyzecka" (wcześniej, nie 
tak dawno, na potrzeby teatru w Opolu, popełniłem nowy przekład „Leonce'a 
i Leny", gdzie sprawa zasadności nowej polskiej wersji językowej była jaśniejsza 
i lepiej umotywowana, bowiem dotychczasowe tłumaczenia dosyć jaskrawo 
ignorowały warstwę gier językowych i literackich aluzji, specyficznej ironii tej 
bi.ichnerowskiej „komedii dworskiej") i nie zastanawiałem się nawet nad tym 
jak dotrzeć do suponowanego Lorki. Byłem bezradny, gdy zgodnie z literą• 
wszystkich dostępnych mi wydań Bi.ichnera (a było ich w Warszawie niemało) 
musiałem każdorazowo w scenie poprzedzającej krwawy mord na Marie tłuma
czyć występujące w niemieckich wydaniach słowo „Nachtessen" bądź jako „wie
czerza", bądź to jako „kolacja", w zależności od obranej stylistyki. Ale wewnę
trznie skręcało mnie. Lorca odsuwał się coraz dalej. Niemieckie wydania na
rzuciły taki, a nie inny - jednoznaczny - sens. Marie chciała uciec przed 
oszalałym z zazdrości Franzem W. To jasne. I zrozumiałe. Ale argument, że 
marznie i musi w związku z tym czym prędzej udać się do domu celem 
przyrządzenia „Nachtessen" byłby, jak na Bi.ichnera i jak na moje własne wy
obrażenia o tym tekście, argumentem poronionym, beznadziejnym. I jaskrawo 
realistycznym, wziętym po prostu z innej sztuki, innego autora. Mimo to, 
pokornie, choć zgrzytając zębami tłumaczyłem „wiernie", zgodnie z literą wy
dań. Nie wpadłbym na to, na co powinienem był (jako poeta, nie wiernopod
dańczy tłumacz) wpaść sam od siebie, od razu. Odchodząc od głupiej litery, 
słuchając tylko „głosu" ducha. Przypadkowo, zupełnie przypadkowo (bo na 
systematyczną pracę, ani wyjazd do moich „rodzimych" bibliotek uniwersytec
kich bądź w Bochum, bądź w Konstancji, które pamiętają moje boje o literę i 
ducha wielu polskich oryginałów od Kołakowskiego po Kotta, od Konwickiego 
poprzez Kajzara do Różewicza i Milosza nie było czasu) sprawa owej fatalnej 
kolacji wyjaśniła się sama. Warto jeszcze dodać, że nie chodziło tu, o co w 
ostateczności można było posądzić Bi.ichnera, o „ostatnią wieczerzę" Marie. 
„Fragment" zawiera skądinąd masę kryptoodnośników do świętej historii, blas
femizujących niejako, ale i po\emizl!ljących z kanonicznym tekstem i kanoni
cznymi emblematami w duchu chrześcijańskiej „odnowy". Chodziło o coś zu
pełnie innego, banalniejszego jeszcze od kolacji, ale bardziej poetyckiego. Oto 
natrafiłem któregoś szarego poranka po na wpół bezsennej nocy, wertując gruby 
tom komenterzy badaczy-bi.ichnerologów na temat stanu ich badań i sporów, 
na miejsce, które wyjaśniło sprawę natychmiast i wykreśliło „kolację" raz na 
zawsze. Badacz opisał korzyści płynące z nowego, rzetelnego wydania facsimile. 
I triumfująco oznajmił, iż zamiast „Nachtessen" Bi.ichner napisał - albo miał 
na myśli - „Nachtthau", a więc nocną, wieczorną rosę. Może pomylił się trochę 
w pisowni jako dyslektyk i producent okropnego charakteru pisma. Nie pomylił 
się jednak - jako poeta. Marie marznie, bo robi się coraz zimniej i w dodatku 
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mokro, a Franz W. wykorzystuje jej słowa, by przepowiedzieć - metaforycznie 
i konkretnie - jej rychłą śmierć. Stan, w którym nie będzie już musiała marznąć 
od porannej rosy. Uratowana została, po prawie osiemdziesięciu latach od 
prapremiery, balladowa struktura tej sceny. Odnaleziony został „pierwiastek 
Lorki", pierwiastek poezji, wzorowanej na poezji ludowej, ale przepuszczonej 
przez filtr bardzo świadomego swoich środków warsztatu. Ze swej strony trium
falnie doniosłem o tym - nie swoim odkryciu - Teatrowi na Szwedzkiej. Nagle 
byliśmy pewni, iż mimo mroczności drogi, nie błądzimy. Nagle też zajaśniała' 
poezja Bi.ichnera, zaćmiła nawet jego rewolucyjność (jeżeli rewolucyjność jesz
cze kojarzy się komuś z realizmem, a nie z wyobraźnią, która jest kwintesencją 
poezji, a ta jedyną rewolucją, jaka nie zdradza nigdy swoich „ideałów"). Ale 
wszyscy ci, którzy powołują się do znudzenia na rewolucyjne zaangażowanie 
Bi.ichnera, czego dowodem są teksty „Hessischer Landbote" i na jego zaanga
żowanie po stronie wyzyskiwanego ludu, na jego wtajemniczenie w sytuację 
ekonomiczną tegoż ludu, powinni byli znacznie wcześniej domyślić się, że nie 
mogło być mowy o żadnej „wieczerzy", ani „kolacji". Skoro lud, jak twierdził 
Bi.ichner, nie miał kartofli do włożenia w usta, to tym bardziej autor „Frag
mentu" nie włożyłby dziewczynie z ludu, noszącej również rysy Kobiety z 
Apokalipsy, wytwornego i niestosownego słowa „Nachtessen". Słowa z zupełnie 
innego słownika, które kłóci się z fakturą języka tej sceny i wszystkich innych 
scen między Franzem W. a Marie. „Wczesny komunista" Bi.ichner (a przypo
mnijmy, że na temat takiej jednowy111iarowej sylwetki pisarza toczy się nadal 
w Niemczech dyskusja i że ta polemika dzięki Bogu wydobywa coraz to bardziej 
skomplikowane, wymykające się jednoznacznemu profilowaniu oblicze poety
-tragika i myśliciela) nie mógł po prostu popełnić takiej gafy. A jednak taki 
właśnie tekst był grywany od 1913 roku, wspomnianej daty prapremiery „Woy
zecka" na niemieckich i światowych scenach. Rosa wieczorna lub nocna - i 
rosa poranna. Między tymi dwoma szczątkowymi opadami następuje przelanie 
krwi. Gorące wargi Marie - w figurze oksymoronu - zapowiadają stygnięcie jej 
ciała, które już nie będzie musiało marznąć. 

Taki i tylko taki jest poetycki i dramaturgiczny sens uratowanej sceny. Po 
niej następuje furiacki mord. Głosy historycznego Woyzecka, echa tych głosów, 
popędzają jego scenicznego sobowtóra do powtórzenia czynu poprzednika. A 
chór (biurokratyczny, jak przystało na czasy nowożytne) komentuje, że chodzi 
tu o „piękny, prawdziwy i dobry mord". Dopiero dzięki tak zakwalifikowanemu 
mordowi Franz W. znalazł się - a rebours - w obrębie odległego i zasadniczo 
niedostępnego dla siebie świata cnót ewangelicznych, w polu przyciągania 
wysokich acz abstrakcyjnych wartości. Nie miał tam dostępu, bo zabrakło mu 
po prostu środków. Również środków językowych. 

Tu otwiera się nowe, ważne, najważniejsze pole - również pole do popisu 
dla następnego tłumacza tego utworu na język polski, którym być może stanę 
się sam przy sprzyjających warunkach zewnętrzno-wewnętrznych. Wtedy uda
łoby mi się wywiązać z drugiej, danej już tylko sobie, obietnicy. Jeżeli bowiem 
rozbieżności między literą a duchem udało się odrobinę zniwelować, przez 
uratowanie paru miejsc, które zawierały nonsensy (zamiast „pułku kastratów", 
który spieszy ogolić Franz W., mowa jest teraz o „pułku kozaków", itd, itd) 
pozostaje otwarta sprawa dialektu lub gwary jak kto woli. Partie gwarowe 
stanowią o szczególnym, niepowtarzalnym uroku językowym „Woyzecka" i są 
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dla dzisiejszego czytelnika i widza, najbardziej może niedostępną warstwą dra
matu. Do „mordów pięknych, dobrych i prawdziwych" nasze oko zdążyło się 
już przyzwyczaić. Ucho do gwary na artystycznej scenie wciąż jeszcze nie. A 
sceny między przyjacielem Franza W., Andresem oraz sceny między Marie a 
Franzem W. są po części - napisane w · „czystej gwarze" rodzinnych stron 
Biichnera, Hesji .. Autor odszedł tu zresztą bezceremonialnie od autentycznej 
historii Woyzecka, który mówił przypuszczalnie w dialekcie saksońskim, skoro 
mieszkał w Lipsku. Zignorował więc podstawowy fakt socjologiczny, ale nie 
zignorował faktu i możliwości poetyckiej funkcji gwary lub dialektu w ramach 
dramatu literackiego. Pod tym względem „realista" Biichner jest jeszcze ro
mantykiem i znów romantykiem. Między scenami napisanymi w gwarze, a 
scenami w języku samego Biichnera jest wyraźny i dramaturgicznie efektywny 
dysonans. Zbiory zdań gwarowych, dialogów w gwarze lub ich szczątkowych 
prób, tworzą jakby dramat w dramacie, a dla ucha widza gwarantują one 
polifonię całej sztuki, jej wielojęzyczność, która w tej formie jest ważnym 
odkryciem Biichnera. Nie posądzajmy go o folklorystyczne sentymenty. Na 
współczesnej scenie niemieckiej partie te brzmią jak czysta poezja, jak poezja 
konkretna, tym bardziej, że dla ucha powiedzmy kolońskiego albo monachij
skiego, przyzwyczajonego do słuchania dźwięków wciąż żywych i funkcjonują
cych lokalnych gwar i dialektów, muszą one, pod względem semantycznym 
chociażby, ciążyć w stronę hermetyzmu. Akademia Ruchu w swoim ostatnim 
spektaklu „Życie codzienne po Wielkiej Rewolucji" wykorzystała ten hermety
cznie-konkretny walor, używając nie polskiej przecież wcale gwary kaszubskiej. 
W ,,Woyzecku" podobnie brzmią melodyka i barwa zdań heskich. Tak czy owak 
żaden przekład, nawet najbardziej pod tym względem konsekwentny (a konse
kwencja jest tu koniecznością) nie zastąpi słodyczy i konkretnej muzyczności 
takich odezwań Franza W. jak: „s is so heiss dahie". Żadna stylizacja na „ludo
wość" czy „plebejskość" języka postaci nie odda wiernie ducha takich cząsteczek 
czystej poezji języka. Wymagana jest tlecyzja idąca w kierunku znalezienia i 
radykalnego zastosowania pełnych odpowiedników, ekwiwalentów gwaro
wych w bliższym lub dalszym otoczeniu językowym, dzięki którym efekt obco
ści-obecności drugiego języka w obrębie języka ogólnie zrozumiałego i literac
kiego zaowocuje estetycznie. A tylko w estetyce mogą następować implika
cje innego typu, socjologicznego, ideowego, jeżeli mamy - a w wypadku „Woy
zecka" jest to niewątpliwe - do czynienia z dziełem artystycznym. Bez uwz
ględnienia tych elementów nie powstanie napięcie między różnymi poziomami 
języka, którym to napięciem naładowany jest „Woyzeck", zawierający dzięki 
temu, obok dramatu wartości, dramatu moralnego, dramatu krwi również 
dramat, może nawet tragedię języka lub wielojęzyczności . Ewidentna staje się 
bowiem, dzięki swoiśtej polifonii sztuki, niemożność pełnego porozumiewania 
się osób, funkcjonujących w dwóch co najmniej polach językowych, które są 
również polami, albo wycinkami różnych, odmiennych, nieprzejednanych 
„światopoglądów". 

Sytuacja Franza W. między tymi różnymi polami, jego sytuacja odmieńca i 
wykolejeńca, staje się jaśniejsza, bardziej dramatyczna i bardziej wymowna. 
Wbrew bowiem temu co zgodnie pisze na ten temat niemieckie literaturo
znawstwo, Woyzeck nie jest bynajmniej niemową. On wcale nie bełkocze. Jest 
nad wyraz elokwentny, wygadany, jak wygadani są ci, którzy nie posiadają 
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własnego języka. Polemizuje z uczonymi i wykształconymi, uświadamia ich, 
próbuje nawrócić na swoją wiedzę tajemną, intuicyjną wiedzę o nadnaturalnych 
zjawiskach, o pozawerbalnych sytuacjach mentalnych i emocjonalnych. Ale 
werbalizuje - retorycznie sprawnie - swoje mgliste domniemania. Jest filozo
fem i mistykiem, wcale nie naiwnym. Dosłuchać się można w jego „dyskursach" 
prekursora Heideggera, który również zaglądał z wielkim upodobaniem do 
gąbczastych figur, do grzybni języka, odrzucając lub przekreślając akademickie 
etymologie i „rodowody", tradycje i ustalone ciągi. Franz W. szokuje swoją 
dziwną pół-wiedzą, mimo iż duża jej część tkwi - jak grzyb - pod ziemią. W 
porównaniu jednak z Walusiem z tragedii Różewicza „Do piachu" (a to porów
nanie nasuwa się nie bez motywacji) jest wręcz gadułą. Cytuje Pismo Święte, 
albo tyle, ile z niego zapamiętał, w zgodzie z jego duchem również wtedy, _gdy 
mylą mu sią litery. Używa słowa „struktura" (to bynajmniej nie moja „interpo
lacja", choć do niektórych „aktualizacji", wynikających z chęci doczytania się 
przez gąszcze liter „ducha" tekstu, działającego do dziś, się przyznaję). Jest 
najwyraźniej skrzyżowaniem wyobrażonego „człowieka z ludu" z porte-parole 
samego autora. Jest niehistorycznym Woyzeckiem i Biichnerem w jednej oso
bie. Tym Biichnerem, który był, jako doktor nauk i przyrodniczych i docent 
Uniwersytetu W Zurychu, był na bieżąco jeśli chodzi o dyskusję naukową, ale 
który był równocześnie wstrząśnięty faktem dokonywania przez wybitnego 
kolegę eksperymentów na ludziach. Eksperymentów, które służyły zmniejsze
niu porcji mięsa dla armii, a więc racjonalizacji kosztów jej utrzymania. 

Biichner był poetą, a jako poeta korzysta właśnie z gwary, z jej możliwości, 
bo w niej i tytko w niej następuje maksymalne zejście się litery z duchem, 
następuje pełna materializacja ducha w literze, a raczej w dźwięku, wibracji tej 
litery w ustach ~-wiadomego takiego zabiegu aktora. Uprzedzenie do gwary w 
„Woyzecku" może się stać mimo woli powodem ciągłego dystansu każdej in
scenizacji, chóćby najbardziej natchnionej, do duchd tej sztuki, do ducha 
Biichnera. Rozgorączkowanego jak „bohater" dramatu, któremu ziemi<: pali się 
pod stopami i który dostrzega nie tylko nowe kolczyki w uszach niewiernej 
kochanki, ale również, z tą samą przenikliwością, o wiele mniej materialny dym 
z wielkiego pieca i ogień na zachodzie, „łunę z ogromnej kuźni" . Ta sama 
gorączka trawiła Biichnera, który bał się odpowiedzi na własne pytanie, sfor
mułowane w słynnym liście do narzeczonej: „Cóż to jest, co w nas kłamie, 
morduje, kradnie?". 

Dziś to samo pytanie pali się nam na ustach, stając się znakiem tragedii w 
Bośnii, w każdym innym miejscu na ziemi, która tylko pozornie i tylko dla 
tych mających monopol na „wartości", jest kulą o gładkiej, wystygłej powierz
chni. Poeci, którzy się na niej rodzą, boją się - jak Franz W. - stąpać po niej. 
Czują jej ogień pod stopami. Są braćmi Franza W., synami i kochankami Marie, 
marzącej o roli świętej Magdaleny, ginącej jak kozioł ofiarny starej tragedii -
w nowych, we wciąż odnawiających się dekoracjach. 

Wllrszuwu, w yruui1iu 1992 r. 
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