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z cyklu Jakob Lenz 
ekolina, akwarela, papiur 25x 25 an, 2011 

OBRAZ I Lenz rozmawia z Du:h~ Natury. Czuje, że on 

jest prz>53ną wszystki~o/~~w nim samym Pro-
~<MQi , o czas, a potem obiecuje mu 

wol ność. Słyszy też inne głosy, których nie potrafi 
zdefiniować. Wpada w ekstatyczne uniesienie. Rzuca się 

do wody, szukając w niej otrzeźvv1enia. 

OBRAZ li Oberlin, pastor alzackiej wioski Waldbach, 

Jduje Lenza w wodzie. Przywołuje go do rzeczywistości 

biera do svvojego domu. Poznaje 'N nim młodego ni

emieckiego poetę. Lenz mówi mu, że przysłał go ich 
wspólny przyjaciel, Kaufmann. Lenz jest w rozpaczy. Ober-

lin prób rzebiera go i kładzie do łóżka. 

Lenz leży w łóżku w domu Oberlina, boi się 

nocy. Rozmavvia z Jezusem Chrystusem. Skarży mu się na 
pragnienie, tęsknotę za „świętą, jedyną, boską" kobietą, 

Fryderyką, której obrazu nie potrafi przywołać. Ponown

ie słyszy Głosy. Tym razem przybierają one kształt realnych 

postaci. Obok Jezusa widzi Gagarina, Czerwonego Kap

turka, Napoleona, Kalibana i Goethego. Głosy umierają 
z pragnienia idą do wody. Lenz je przepędza. 

OBRAZ IV Oberlin raz jeszcze odnajduje Lenza w wodzie. 

Chce go wyleczyć, wprowadzić w normalne życie. Spac

er z Oberlinem działa na Lenza kojąco. Widzą prostych 

ludzi pracujących w polu, między innymi Oberlinową z 

V Lenz pyta Ober lina, czy może wygłosić kazanie. 

iował teologię. O berlin, zauroczony, pozwa
la mu. Lenz długo stoi przed ludźmi milcząc, wreszcie zac

zyna piękną, ale trudną mowę o miłości do Boga. W natch

nionej wizji spływa na niego „boskie światło". Odnajduje 
swoje powołanie, swoją „charismę". 

OBRAZ VI Lenz, w domu Oberlina, majaczy. Okaleczył się. 
Oberlinowa, pełna lęku, zakłada mu opatrunek. Lenz za

sypia. O berl in zostaje przy łóżku Lenza. Wchodzi Kaufmann, 

wyrywa go z zapatrzenia. Oberlin zostawia ich samych. 
Kaufmann próbuje skontaktować się z Lenzem - pyta go 

o pracę, wie, że jest ona dla niego wszystkim. Rozmawiają 

o estetyce. Kaufmann jest idealistą, chce od sztuki przede 
wszystkim piękna. Lenz, realista, domaga się „we wszyst

im życia". Ka ufmann widzi, ze stan Lenza pogorszył się. 

ktaklu 
Mówi, że ojciec wzywa go do powrotu do domu. Wraca 

Oberlin i staje po stronie Kaufmanna. Lenz, roztrzęsiony, 

wybiega z domu. 

OBRAZ VII Lenz na łonie natury, próbuje pracować. Znów 

odzywają się Głosy i przypominają mu o utraconej Fry

deryce. 

OBRAZ VIII Noc w domu Oberlina. Lenz wchodzi do syp

ialni Oberlinów. Pyta o kobietę, którą kochał, pyta, co się 

z nią stało. Pogrąża się we wspomnieniu o niej. Oberlinowa 

wpada w panikę, próbuje odciągnąć męża od Lenza. 
Oberlin zostaje z chorym. Lenz mówi, że chce odejść z ich 

domu. Oberlin próbuje go zatrzymać. 

OBRAZ IX Lenz i Głosy. Jeden z Głosów, jest głosem Fry
deryki. 

OBRAZ X Lenz próbuje wskrzesić martwą dziewczynkę, 
którą bierze za Fryderykę. Po nieudanej próbie, krzyczy: 

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Lenz staje się 

ateistą. 

OBRAZ XI Lenz w rozpaczy, bluźni. Głosy osaczają go. 

Próbuje popełnić samobójstwo. 

OBRAZ Xll Kaufmann niesie nieprzytomnego Lenza do 

domu Oberlina. Boi się szaleństwa, odnajduje w sobie 

potencjał choroby. Wchodzi Oberlin, próbuje przywrócić 

Lenza do przytomności, widzi, że Lenz ma rękę wyłamaną 

w barku. Zamyka drzwi do pokoju, żeby chronić swoją 

rodzinę przed Lenzem, który majaczy, mówi, że jest 
mordercą. Lenz prosi, żeby Oberlin go zbił. Oberlin całuje 

go w usta. Lenz z niego szydzi. Oberlin nastawia mu rękę. 

Próbują z Kaufmannem zmusić go do wyjazdu. Lenz 
mówi o swojej chorobie tak, jakby był jej w pełni świadomy 

Głosy śpiewają za niego, on tylko porusza ustami: „Czy nig

dy już nie nastanie noc?". 

OBRAZ XIII Robi się widno. Oberlin jest przepełniony 
lękiem i w rozpaczy czuje, że przegrał z chorobą Lenza. 
Kaufmann namawia go, żeby zostawił Lenza. Twierdzi, że 

nie mogą mu pomóc. Oberlin odchodzi z Kaufmannem. 
Lenz powtarza w pasji słovvo „konsekwentny". Ma wizję 
Ducha Natury, przed którym drżał w pierwszym obrazie. 



SCENE I Lenz speaks with the Spirit of Nature. He feels tllat 
it is the reason for everything, that it dwells in himself as 
well. He asks it to spa re his life, to grant him more time. He 
promises it freedom - later. He hears other voices too, ones 
that he can not define. He is seized by ecstatic raptu re. He 
throws himself into the water, trying to come to his senses. 

SCENE li Oberlin, a vicar in an Alsatian village ofWaldbach, 
finds Lenz in the water. He brings him back to reality and 

takes him home. He recognizes in him the young German 

poet. Lenz says that he has been sent by their mutual 

friend, Kaufmann. Lenz is in despair. Oberlin tries to calm 
him down. He changes his clothes and puts him to bed. 

SCENE Ili Lenz lies in bed in Oberlin's house, afraid of the 

night. He speaks with Jesus Christ. He complains to him 
about the desire he feels, about his longing for the 'one 

and only, saint, divine' woman, Frederica, whose picture 

he cannot evoke. Once again he hears the Voices. Th is time 

they take the shape of real characters. Apart from Jesus he 
sees Gagarin, Red Riding Hood, Napoleon, Caliban and 

Goethe. The Voices go to the water to drink. They are dy

ing of thirst. Lenz drives them away. 

SCENE IV Oberlin once again finds Lenz in the water. He 

wants to cure him, introduce him to normal life. A walk 
with Oberlin has a soothing effect on Lenz. They see com

mon people working in the field, among them Ober~in 's 

wife with her children. 

SCENE V Lenz asks Oberlin, if he could preach a sermon. 

He says he used to study theology. Oberlin, enchanted, al

lows him to do it. Lenz stands silent in front of the people 
for a long time, at last he launches into a beautiful, yet dif

ficult speech about the love for God. In an inspired vision 

he is flooded by a 'divine light'. He finds his vocation, his 
'charisma'. 

SCENE VI Lenz is in Oberlin's house, delirious. He has mu

tilated himself Oberlin's wife fearfully dresses his wound. 

Lenz fal Is asleep. Oberlin remains by Lenz's bed. Kaufmann 
er ters, waking him from his stupor. Oberlin leaves them 

alone. Kaufmann is trying to establish some sort of con
tac rwi h Lenz- he asks him about his work, knowing that 

6 
it means everything to him. They talk about esthetics. 
Kaufmann is an idea list, he expects first of all beau ty from 
art. Lenz prefers realism, he demands to see 'life in all as

pects'. Kaufmann sees that Lenz's state has worsened. He 
says his father is cal ling him to come home. Oberlin comes 

back and takes Kaufmann's sicie. Lenz, shaking, runs out of 
the house. 

SCENE VII Lenz is trying to work, in the basom of nature. 

The Voices call out again and remind him of his lost Fred
erica. 

SCENE VIII Night at Oberlin's house. Lenz enters the Ober

lins' bedroom. He asks about the woman he once loved, 

he wants to know what happened to her. He is lost in 
memories of her. Oberlin's wife panics, she tries to pull her 

husband away from Lenz. Oberlin remains with the sick 

man. Lenz says he wants to leave their house. Oberlin tries 

to stop him. 

SCENE IX Lenz and the Voices. One of them is Frederica's 
voice. 

SCENE X Lenz is trying to resurrect a dead little girl, whom 
he takes for Frederica. Failing that, he cries: 'My God, my God, 

why have you forsaken me?'. Lenz becomes an atheist. 

SCENE XI Lenz is in despair, he blasphemes. The Voices 

close in on him. He tries to commit suicide. 

SCENE Xll Kaufmann carries the unconscious Lenz to 

Oberlin's house. He is afraid of madness, he finds the po

tentia! for the illness in himself Oberlin enters, he tries to 

bring Lenz round, he notices that he dislocated his arm 

from the shou lder. He closes the door to the room, in or
der to protect his family from Lenz, who is raving and say

ing that he is a murderer. Lenz asks Oberlin to be beaten. 

Oberlin kisses him on the lips, Lenz derides him. Oberlin 

fixes his arm. Both Oberlin and Kaufmann try to force Lenz 
to leave the country. Lenz speaks about his illness as if he 

was fully conscious of it. The Voices are singing for him, he 

is just mouthing the words: 'Will the night never come 
aga in?'. 

SCENE XIII The dawn comes. Oberlin is 
filled with fear and despair, he feels he has 

lost the battle with Lenz's illness. 
Kaufmann tries to persuade him to leave 

Lenz to himself He claims they cannot help 
him. Oberlin leaves with Kaufmann. Lenz is 

passionately repeating the word 'con
sequent'. He has a vision of the Spir
it of Nature, before which he trem

bied in the first scene. 

Czerwony Kapturek z cyklu Jakob Lenz 
ekolina. akwarela, papier 25x 25 cm, 2011 



Muszę tu parę słów napisać o moim dramacie. 

Zacznę od tego, że nadmiernie wykorzystano upoważnienia, jakie dałem, do dokonania 

prawnych zmian. Na każdej prawie stronie coś opuszczono lub dodano, i to prawie zawsze 

na niekorzyść całości. Nieraz sens jest zupełnie zniekształcony albo zginął całkiem i zastąpiono 

go płaskim banałem . Książka poza tym roi się od najokropniejszych błędów drukarskich. 

Nie przysłano mi żadnych odbitek korektorskich. Karta tytułowa jest nieestetyczna i figuruje 

na niej moje nazwisko, chociaż wyraźnie prosiłem o niezamieszczanie go; nie podałem go też 

na karcie tytułowej mojego rękopisu . Ponadto korektor włożył mi w usta kilka grubiaństw, 

których bym w życiu nie powiedział. Przeczytałem entuzjastyczne recenzje Gutzkowa i przy 

tej okazji z radością skonstatowałem, że nie jestem bardzo próżny. A co się tyczy tak zwanej 

niemoralności książki, odpowiedź moja byłaby następująca: poeta dramatyczny jest w moich 

oczach zawsze tylko historykiem, ale ma nad nim tę przewagę, że stwarza historię po raz 

wtóry i miast suchej relacji przenosi nas od razu bezpośrednio w życie dawnej epoki, zamiast 

charakterystyk daje charaktery, a zamiast opisów postacie. Jego naczelnym zadaniem jest 

zbliżyć się jak najbardziej do prawdziwej historii. Jego książka nie może być bardziej 

ani mniej moralna niż sama historia; ale Pan Bóg nie tworzy przecież historii z myślą o tym, 

by stanowiła lekturę dla młodych panienek, przeto i mnie nie powinno się brać za złe, 

że się mój utwór na taką lekturę nie nadaje. Nie mogę przecież robić cnotliwych bohaterów 

z takiego Dantona i bandytów rewolucji! Skoro miałem zamiar pokazać ich rozwiązłe życie, 

musiałem im pozwolić być rozpustnikami; skoro zamierzałem ukazać ich bezbożność, 

musiałem im pozwolić przemawiać jak ateistom. Jeśli spotyka się w utworze pewne 

nieprzystojne wyrażenia, to trzeba pamiętać o sprośnej mowie tamtych czasów, której 

zaledwie słabym odbiciem jest to, co ja tym ludziom mówić kazałem. Jednak można 

by jeszcze wysunąć przeciwko mnie zarzut, że wybrałem sobie taki przedmiot, ale ten 

argument został już dawno obalony; gdyby miał jeszcze pokutować, musielibyśmy odrzucić 

największe arcydzieła poezji. Poeta nie jest nauczycielem moralności; wymyśla i stwarza 

postacie, ożywia minione czasy, a ludziom wolno czerpać z tego naukę taką sarną, jaką 

czerpią z nauki historii lub z obserwacji tego, co się wokół nich dzieje w życiu ludzkim. 

Gdyby miało tak być, nie powinno się w ogóle studiować historii, ponieważ mówi się w niej 

o wielu rzeczach niemoralnych, trzeba by z zawiązanymi oczami spacerować po ulicy, 

gdyż w przeciwnym przypadku zaobserwowano by różne nieprzyzwoitości, i trzeba by gwałt 

podnieść na Boga, stwórcę świata, na którym się tyle rozpusty uprawia. Gdyby mi jeszcze 

powiedziano, że poeta ma pokazywać świat takim, jakim być powinien, a nie takim, jakim 

jest, to odpowiem, że nie mam pod tym względem większych ambicji niż sam Pan Bóg, 

który z pewnością zrobił świat takim, jakim być powinien. A co się jeszcze tyczy tak 

zwanych poetów idealistycznych, to uważam, że oni prawie zawsze pokazywali w swych 

utworach napęczniałe patosem marionetki, a nie ludzi z krwi i kości, których radości 

i cierpienia mógłbym współprzeżywać i których czyny mogłyby mnie przerazić albo 

w podziw wprowadzić. Słowem, bardzo poważam Goethego i Szekspira, a bardzo mało 

Schillera. Rozumie się samo przez się, że ukażą się jeszcze bardzo negatywne recenzje. 

Rządy przecież muszą wykazać, piórem pisarzy będących na ich żołdzie, że ich wrogowie 

to albo durnie, albo ludzie niemoralni. Zresztą nie uważam bynajmniej swego utworu 

za doskonały i z wdzięcznością przyjmuję każdą fachową krytykę. (. . .) 

Georg Buchner 

Napoleon z cyklu Jakob Lenz 
ekolina, akwarela, papier 25x 25 cm, 2011 



z cyklu Jakob Lenz 
ekolina, akwarela, papier 25x 25 cm, 2011 

---'· 

• Jan Topolski 

„Lenz BUchnera jest opisem stanu rzeczy w środku procesu rozpadu. („.) 
Muzyczną konsekwencją takiego opisu stanu jest godzina ekstremalnej 

muzyki kameralnej. Ciągle zmierzając do głównej postaci; w zasadzie 
bez żadnego komentarza, lecz sama główna postać widziana jest jako 

wielowarstwowy poziom fabuły".1 



Na koncie blisko 450 utworów i 60 tekstów zebranych 'N 3 to

mach, ponad 40 monograficznych pły t, 50 antologii. Nagro

dy Kranichstein, Beethovena, Ernsta von Siemensa, Złoty Lew 

-wszystko to w niecałe cztery dekady dzia łalności. Trudne do 

ogarnięcia, przeżycia, oceny. Wolfgang Rihm (ur. 1952) wkro

czył na scenę nowej muzyki krokiem zdecydovvanym, wywo

łując poruszenie na najważniejszym branżowym festiwalu 

w Donaueschingen swoim Sub-Kontur (1976) O wiele istot

niejszy niż wymienione liczby jest powód owego skandalu -

oto w bastionie awangardy zabrzmiał utwór wybitnie ekspre

sywny, a może nawet celowo uproszczony! Sam Rihm pisał 

o nim, że „nie zatrzymuje się nawet przed błotem, które nosi 

ze sobą od dołu. Nieczysta muzyka, która poprzez jedno

czesność uporządkowania i entropii stać się może bezwstydną 

męką, pełną żądzy w swej awersji wobec szarej, klinicznej 

poprawności i nieprzypadkowej dowolności norm, która nas 

otacza, gdy zyskujemy pewność, że jesteśmy bezpieczni". 

Trzeba się cofnąć do tych lat, do połowy lat 70. XX 

wieku, przypomnieć konteksty estetyczne, ale i geogra

ficzne, także i nasze środkowoeu ropejskie. Po blisko 20 la

tach ofensywy rozmaitych tendencji awangardowych na

stąp ił ogólny przesyt we wszystkich dziedzinach sztuki 

i w filozofii. We Francj i i Włoszech ogłoszono postmoder

nizm, w USA i Polsce - nowy romantyzm, w Niemczech -

nową prostotę (Hans-Ju rgen von Bose, Manfred Trojahn, 

Peter Ruzicka i własnie Wolfgang Rihm)_ Wszystkim cho

dziło mniej więcej o to samo: zerwanie z prymatem mate

r i a łu, innowacyjnośc i, elitaryzmem. W samej muzyce ob

jawiło się to powrotem wyklętych: konsonansu i powtórzenia. 

Pierwszy stał s ię podstawą niej lub bardziej tonalnych 

utworów, drugi - wszelkich m inimalizmów i repetytywi

zmów Lata 70. to spektakularne zwroty w twórczości po

przednich rewo lucjonistów (Krzysztof Penderecki, Arvo 

Part) czy szybkie kariery proroków nowych czasów (John 

Tavener, Steve Reich)_ 

W tym pejzażu debiutuje Wolfgang Rihm, pozornie 

zajmu1ąc stanowisko po odpowiedniej, „nowej" stronie bary

kady. Ale to oczywiście uproszczenia i szufladki , zwłaszcza 

w Niemczech, gdzie do dziś tak si lne jest myślenie historycz

ne, dialektyczne, materiałowe. Dla Rihma najważniejsze i wte

dy, i teraz, były w yraz i ekspresja. A także swoista wszystko

żerność, wszechstronne inspiracje, wieczne wędrowanie, 

oscylowanie między momentami bardziej tradycyjnymi i no

woczesnymi. Jego patronem wydaje się być Arnold Schón

berg, który symbolicznie łączy neoromantyzm XIX wieku 

z modernizmem XX w ieku, i który niczym Mojżesz przepro-
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wadził muzykę z tona lności poprzez tzw swobodną atonal 

ność w dodekafonię i serial izm. Widać to j uż w przebiegu 

edukacji Rihma - uczył się zarówno u neoklasyka Wolfgan

ga Fortnera,jak i u awangardzisty Karlheinza Stockhausena, 

pogłębiał swą wiedzę z historii i teorii u wybitnego muzy

kologa Heinza Heinricha Eggebrechta. 

„Jakkolwiek Lenz działa na wielu poziomach (czy 

też działać próbuje lub w działanie wierzy), to nie ma 

żadnej przestrzeni do działania. Stąd jest też ściśle wple

ciony w otaczający go dźwięk. Głosy, jakie słyszy wy

łącznie on, są nim dokładnietaksamo,jakobaj mężczyź

ni, z którymi współistnieje (albo z którymi się spotyka): 

liberalny pragmatyk Oberlin i w każdej sytuacji „właści

wie" działający, żwawy Kaufmann, wywołujący (ci męż

czyźni) reakcje, których w głębi duszy pragnie. Wszech

obecna Fryderyka jest tak samo jego wewnętrznym 

światem, jak natura, której nie potrafi już postrzegać 

inaczej niż upostaciowionej, ożywionej lub martwej". 

Jak pisał Krzysztof Kwiatkowski, polski znawca twór

czości Rihma: „Emocjonalna intensywność idzie u niego 

w parze z upodobaniem do ekstremów i ostrych kontra 

stów, co widać nie tylko w cechach uformowanej materii 

muzycznej - jak choćby zestawienia skrajnych rejestrów bez 

wypełnienia w środku czy w zrywaniu narracji - lecz także 

w doborze tekstów i tematyce dzieł scenicznych. Wśród 

pieśni Rihma ważną pozycję zajmują utwory napisane do 

słów obłąkanych artystów: Friedricha Hblderlina, Ernsta Her

becka i Adolfa Wólffliego. Obłęd poety to również temat 

często wystawianej opery kameralnej Jakob Lenz (1977-78)_ 

Zdaniem jednego z krytyków »wybór tekstów [utworów 

Rihma] sugeruje, że głos przemawiający w sposób bez

pośredni jest z konieczności głosem obłąkanego«. Także 

opracowania poezji Rilkego, Celana czy Heinera MOiiera 

wynikają z rozumienia muzyki jako ujścia dla potrzeby eks

presji i przyczyniły się do odnowienia gatunku pieśni na głos 

z fortepianem, który po roku 1950 w kręgach awangardy 

uchodził za archaiczny".: 

Jakie są więc te utwory Rihma? Emocjonalne, inten

sywne, obłąkane7 Przede wszystkim: ekspresjonistyczne. 

Używające nieraz współczesnych środków (niekonwencjo

nalne techniki artykulacyjne, klastery i szumy) - ale gosz

czące w abonamentowych repertuarach i komentowane 

w prasie nie tylko fachowej . Do najbardziej udanych nale

żą z pewnością takie dz ie ła, jak skupiony, refleksyjny Ili Kwar

tet smyczkowy,,Jm innerscen"(1977), piękne i dojrzale trio fo r

te pianowe Fremde Szenen 1-11 (1 982-84), wirtuozowski 

i popularny li Koncercskrzypcowy„Gesun9eneZeit"(l991-92), 

niejednoznacznie skonstruowane Ja9den und Formen 

(1995-2001) czy o ryg inalnie religijna Vi9ilia na sześć głosów 

i zespół (2006). Można by długo wyl iczać... Rihm często wy

snuwa wiele dz ieł z jednego motywu czy inspiracji, przez 

co tworzą się ca łe ich rodziny, jak Chiffren /-VII (1982-88) czy 

Seraphin z podtytułami:/// I Sphare I Versuch eines Thearers / 

trude pour /(z lat 1991-2007) Harmonicznie i melodycznie 

to utwory pełne dysonansów i skoków, ale czasem także 

momentów w yciszenia i eufonii, poruszające się w ramach 

szeroko pojętej swobodnej atonalności. Przyjaciel nauczy

ciela Rihma, Carl Dahlhaus mówił w odniesieniu do jego 

muzyki o romantycznie rozumianej malowniczości.„ 

Inaczej to podsumował Achim Heidenreich, muzyko

log i krytyk za rządzający archiwum kompozytora: „Friedrich 

Schlegel i Novalis żądają pozbawionej reguł, samowolnej 

produkcj i sztuki, w której kojarzenie idei zrównane jest 

z idealną niemal produkcją przypadku. Chaos w interpreta

cji Pre1sendanza jest przy tym ostatn im tłem poezji. Obsta

wanie Rihma przy »genialnym« pomyśle i postulat samo

dzielnie formującego się materiału muzycznego, który 

jedynie pomaga a rtyście w pisemnym i brzmieniowym 

skonkretyzowaniu, są zobowiązane wobec tej niemal ide

alnej produkcji przypadku - racjonalny, porządkujący 

i oceniający kompozytor ustępuje twórcy działającemu in

tu icyjnie. Rihmowskie wyobrażenie samodzieln ie for

mującego się materiału bliskie jest fizycznemu zjawisku sa

moorganizacj i złożonych systemów, w których wzajemne 

związki oddziaływań nie przebiegają linearnie" ' 

Przechodząc do samego Jakoba Lenza nie sposób nie 

zauważyć, że ten szalony poeta „burzy i naporu" raz już do

sta rczył materiału na arcydzieło operowe - w latach 1963-65 

Bernd Alois Zimmermann napisał 2olnierzy (Die Soldaten). To 

jedna z najważniejszych partytur postmodernizmu i kolażu, 

angażująca ogromny aparat wykonawczy i rozpościerająca 

się szeroko w czasie i przestrzeni. Takie ideowe opery two

rzyli wcześniej i później w obszarze niemieckojęzycznym Ar

nold Schónberg (monumentalny Mojżesz i Aron z 1927-32), 

Hans Werner Henze (lewicowo zaangażowane Dos FloG der 

Medusa z 1968), Karlheinz Stockhausen (kosmiczna septolo

gia Licht z 1977-2003), Heiner Goebbels (crossoverowe 

Schwarz aufWeiss z 1996). Ale jest i druga tradycja, zagęszczo

nych oper kameralnych kumulujących nieraz akcję do czasu 

rzeczywistego, a obsadę do kilku(nastu) muzyków Wyzna

czają ją wspomniany Schónberg (wiwisekcja kobiecej duszy 

w Erwartung z 1909), Beat Furrer (przestrzenna FAt\ifA z 2003) 

czy Enno Poppe (nieoczywiste Arbeit Nahrun9 Wohnun9). Tak

że w tym pejzażu musiał się odnaleźć Wolfgang Rihm. 

„Opera kameralna nie znaczy: operka. To raczej 

- podobnie jak w relacji symfonii i muzyki kameralnej 

- inny sposób muzycznej mowy na scenie. Ruchomy 

aparat wykonawczy pozwala na bardziej złożone pro

wadzenie głosów. To, co przy dużej obsadzie musi być 

po prostu wykoncypowane, by osiągnąć komplikację, 

przy zespole kameralnym można wyrazić klarowniej 

i bardziej wielowątkowo. I staje się tematem, który ten 

sposób przestawienia musi potrafić znieść (albo lepiej: 

jest zdolny znieść), albo lepiej: prowokuje". 

Warto pamiętać, że Jakob Lenz nie był pierwszą ope

rową próbą młodego, zaledwie 25-letniego kompozytora. 

Wcześniej napisał dość lekkiego i surrealistycznego Fausta 

iJoricka (1976) o mierzeniu czaszek jako metodzie wyjaśnia-

13 
nia człowieka. Po spotkaniu z prozą Georga Buchnera 

-także w pięciu pieśniach Lenz-Fragmente(1980) - Rihm po

znał teatra l ną i l iteracką twórczość Antonina Artaud, która 

zainspirowała go do dwóch kolejnych, przełomowych dzieł_ 

Zarówno Tutu9uri (1982),jak i Die Eroberun9 von Mexico (1992) 

należą do najczęściej wystawianych oper niemieckiego 

twórcy. Trzecim hitem światowych scen pozostaje Hamlet

maschine (1985-86) na podstawie Heinera Mi.illera. 

Opera kameralna Jakob Lenz powstała w latach 1977-

78 na zamówienie Opery Hamburskiej, gdzie została po raz 

pierwszy wykonana 8 marca 1979 roku_ Główne trzy głosy to 

męskie: baryton (Lenz), bas (Oberl in) i tenor (Kaufmann), do 

tego dochodzi 6-głosowy chór (soprany, alty, basy) oraz 2-4 

głosy dziecięce. W instrumentacji uderza bardzo ograniczo

ny zespół smyczkowy (tylko trzy wiolonczele!), rozbudowa

na z kolei perkusja (dzwony rurowe, cymbały, woodblocks, 

tam-tam. bicz, snare drum, tom-tom, bęben basowy) i zaska

kujący klawesyn oraz starannie dobrane dęte (dwa oboje, 

klarnet, fagot, trąbka i puzon). Opera trwa około 70-75 minut 

i składa się z 13 obrazów nieoddzielonych przerwami, z któ

rych ewidentna kulminacja następuje w obrazie szóstym. 

Stylistycznie niewątpliwie blisko tu Rihmowi do szko

ły wiedeńskiej, a zwłaszcza do ostrej orkiestracji Berga, jak 

i skupienia monodramów Schónberga. Pełno kontrastów 

i nieoczywistych wybuchów, tudzież wyciszeń, niczym 

w żywym biegu górskiego potoku. Jednocześn ie swobod

nie gra kompozytor z romantycznym malarstwem dźwię

kowym.jak w instrumentacji wszystkich scen rozgrywanych 

w czasie nocy, w otoczeniu natury, obrazujących samotność 

lub wzburzenie. Zarazem pojawiają się też wyraźniejsze od

niesienia do tradycji, jak w aluzjach do takich tańców jak Ian

dier czy sarabanda w dziewiątym obrazie (czuwanie przy 

zmarłej Fryderyce). 

Na okładce długogrającej płyty, jedynego nag rania 

opery, napisano, że muzyka Wolfganga Rihma „ma także 

oddech i dramatyczną technikę pasji, tej barokowej pasj i, 

która odgrywa ważką ro lę w około godzinnej operze kame

ralnej Jakob Lenz. Elementy szacownej musica poetica i bez

pośrednio retorycznej muzyki można zna leźć w tradycyjnej 

tech nice parodystycznej, motetowej, madrygałowej, 

a przede wszystkim chorałowej. Kiedy Lenz - jak donosi jego 

terapeuta Oberlin -widzi ciało zmarłej dziewczyny i stylizu

je się na zbawiciela, cytując bibl ijne »Wstań i idź«; a chwi lę 

potem łka : »Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuści ł7«, 

Rihm zamienia to we właściwy lament, co czyni tradycję pa

syjną jak najbardziej aktualną".' 

„Moim zamiarem było muzycznie przedstawić 

Lenza jako ponoszącego klęskę, ponieważ w istocie 

jest on przegranym. Wyrażalne pozostają przy tym 

tylko nagie stadia tej klęski, a więc także klęski tych, 

którzy pragną Lenzowi „pomóc", gdy on sam znajdu

je się już w stanie daleko posuniętego upadku. 

Komponowałem możliwie blisko takiego stanu rze

czy. Uporczywe podkreślanie niektórych harmonicz-



nych i rytmicznych konstelacji jest uchwytnym wyra

zem pojawiającego się ciągle bezruchu głównej 

postaci. Jedno współbrzmienie przewija się przez całe 

dzieło: h-f-ges". 
Co jednak pozostaje niewątpliwie w centrum jego 

kompozytorskiej uwagi, to głos solowy ze wszystkimi jego 

ekstremami i zakrętami. $wietnie to widać w kontraście mię

dzy dwoma pierwszymi obrazami. W otwierającej scenie 

zagubienia w górach, kiedy partia głównego bohatera ob

fituje w wokalne paroksyzmy, eksplozje, dygoty, drżenia. 

W kolejnej, spotkaniu Lenza z Oberlinem, baryton zdaje się 

spowolniony i rozmodlony, a surowego i zdecydowanego 

kontrapunktu dostarcza mu bas pastora. Innymi, popisowy

mi wręcz numerami są: pełne skrajnych efektów kazanie 

Lenza w obrazie piątym, kontrastowy duet w obrazie szó

stym i żywy tercet w obrazie trzynastym. 

Rihm oddał schizofrenię Lenza w sposób zarazem ge

nialny i prosty. Wewnętrzne rozterki bohatera uzewnętrz

nione są w partii chóru mieszanego i dziecięcego. To z tymi 

głosami Lenz ciągle dyskutuje i walczy, ale i one mu dora

dzają i uspokajają. Potrafią być one zarówno oskarżycielskie 

(obraz pierwszy), jak i łagodne (chorał w obrazie czwartym), 

czy wręcz transcendentalne (dzieci z oddali w obrazie siód

mym). Jedną z najbardziej niesamowitych, surrealistycznych 

wręcz scen jest dziesiąta, gdzie dzieci fałszując i przedrzeź

niając odnoszą się do prób ożywienia Fryderyki. Generalnie 

opera rozwija się tak, że głosów wewnętrznych jest coraz 

więcej, są coraz bardziej samodzielne i dysonansowe, roz

sadzają głowę Lenza i harmonię muzyki. 

W układzie scen widać jeszcze inną logikę - to na

przemienność chwil samotności głównego bohatera i spo

tkań z ludźmi wokół. Te pierwsze mają miejsce zazwyczaj 

w arcyromantycznych okolicznościach natury (podróż 

w obrazie pierwszym, północ w trzecim, kazanie w pią

tym, góry w dziewiątym, świt w jedenastym). Te drugie 

przybierają różny charakter, zależnie od aktualnego na

stroju Lenza i nastawienia jego przyjaciół (rady i troska 

Oberlina w drugim, ewangelizacja w czwartym, ironizują

cy Kaufmann w szóstym, uspokajający Oberlin w ósmym, 

ostry dialog w dwunastym i trzynastym). 

Kolejnym oryginalnym rozwiązaniem Rihma w Jako

bie Lenzu pozostaje instrumentacja. Szczególnie zwraca 

uwagę perkusja, często przybierająca charakter marszowo

militarny (obraz dwunasty, z trąbką) lub groźny niczym me

menro mori (obraz pierwszy, z bardzo niskimi wiolonczela

mi). W każdej scenie akompaniament pozostaje odmienny, 

ściśle dopasowany do sytuacji. Figuracje klawesynu często 
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towarzyszą scenom modlitwy lub rozmowy o Bogu. Tremo

la smyczków - wewnętrznym rozterkom Lenza lub dysku

sjom z towarzyszami. Pastoralne dęte - samotnym poby

tom bohatera na łonie natury. 

Wszystkie te, nierzadko skrajne i skontrastowane fak

tury oddają coraz bardziej rozdartą psychikę głównego bo

hatera, wahającego się od pogodzenia i harmonii do 

ucieczki, buntu, autodestrukcji. Od słodkich eufonii dzie

cięcych głosów (finał obrazu czwartego), przez tremola 

smyczków i perkusji (scena szósta) po pizzicata wiolonczel 

i ostrą blachę (prolog obrazu dwunastego). Kluczowe jest 

to, że nie sposób wyznaczyć tu jednej linii rozwoju, wszyst

kie stany mogą nastąpić niespodziewanie w każdym mo

mencie, a nierzadko nakładają się na siebie. Jak w prawdzi

wym życiu, niekoniecznie schizofrenika czy szaleńca. 

Dopiero ostatnie sceny, coraz bardziej przerażające - tak

że dźwiękowo - nie pozostawiają złudzeń: tym razem skoń

czy się tragedią. Przenikliwe zawodzenie puzonu i trąbki, 

głuche uderzenia kotła, wybuchy i zapętlenia głosu. Będą 

w nas rezonować. 

„Muzyczna scena jest dla mnie miejscem bardzo 

baśniowym, a jednocześnie bardzo ludzkim, W Jako

bie Lenzu ten pierwiastek ludzki często zmienia się 

w baśniowy, ponieważ realistyczność przekonującej 

samą siebie i skonsternowanej duszy przybiera niere

alistyczne cechy albo też nie da się jej po prostu rozu

mieć inaczej niż jako nierealną. Osoba takajak Lenz jest 

skomplikowana na scenie choćby poprzez to, że sama 

kryje w sobie wiele scen, które muzyka musi reprezen

tować. (,, .) W ogólnym zarysie makroforma uzyskuje 

cechy wielowarstwowego ronda, swego rodzaju relief 

ronda, ponieważ psychologiczna bliskość i oddalenie 

są perspektywicznie wyrażone w muzyce jako relacje 

atomsferyczne, Przede wszystkim jednak: nić, jakiej 

trzyma się Jakob Lenz, prowadzi do serc słuchaczy." 

Jan Topolski (ur. 1982) - muzykolog, stypendysta 
Deutscher Musi krat i Paul Sacher Stiftung. Od 2003 roku 
publikuje jako krytyk muzyczny i filmowy w polskich pismach 
i portalach („Ruch Muzyczny", „Kino", „Odra''. 
„ Tygodnik Powszechny", „Rzeczpospolita", www.culture.pl, 
www.dwutygodnik.com.pl) oraz współpracuje z magazynami 
zagranicznymi („MusikTexte, „Neue Musikzeitung''. 
„ World New Music Magazine': „Nutida Musik", „Dissonance/ 
Dissonanz"). Od roku 2004 jest redaktorem naczelnym 

jedynego polskiego magazynu poświęconego muzyce 
współczesnej - „Glissando". W 2010 roku zredagował 
antologię „Nowa muzyka amerykańska" w Korporacji Ha!art. 

'Ten i dalsze wyróżnione cytary pochodzą z nory programowej Chi ff ren der Verstorung. Anmerkungen zu Jakob Lenz, paerirukowanej nasrępnie w: Wolfgang Rihm 
Ausgesprochen. Schriften und Gesprache, red. Ulrifh Mosfh, Schorr Verlag, Mainz 1998, ram 11, s. 314-15, tlumauenie moje, z redakcją Kata11yny Kwiecień-Długosz 
1Krzysztof Kwiatkowski, Wolfgang Rihm. Pochwała emocji, [w] Sacrum Profanum 2007. Ksiqżka Programowo, Krakowskie Biuro Fes iwo/owe, Klaków 2007, s. 42. 
1 Achim Heidenreich, Przeciwko szarej, klinicznej poprawności. Kompozytor Wolfgang Rihm, tłum. Kararzyna Kwiecień-Długosz, [w] Nowa muzyka niemiecka, 
red. Daniel Cichy, Korporacja Halarr, Kraków 2010, s. 263. 

'Auror nieznany, z norki na jedynym nagraniu opery na podwójnej płycie LP. Deutsche Harmonia Mundi IC/65-16 9522 3, 1984, rlumoaf!Tlit moje 

z cyklu Jakob Lenz 

ekolina, akwarela, papier 25x 25 cm, 2011 
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Barbara Bańda (ur. 1980} - ukończyła studia 
na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, dyplom w pracowni prof Jarosława 
Kozłowskiego (2006). Malarka, autorka niewielkich 
kompozycji, w których wykorzystuje włóczkę, kawałki 
tkanin. W obrazach i akwarelach operuje prostymi, 
celowo naiwnymi rozwiqzaniamiformalnymi, często 
zestawionymi z dosadnym słownym komentarzem. 
Stypendystka programu Młoda Polska 2009 MKiDN. 
Zajęła drugie miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 
„Kompas Młodej Sztuki" (2009). Wyróżniona nagrodq 
„Arteonu" (2008) za własnq, wyrazistq i rozpoznawalnq 
jakość artystycznq. Na koncie ma liczne wystawy 

I indywidualne i zbiorowe. 
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z Wolfgangiem Rihmem 
rozmawia 
Krzysztof Kwiatkowski 

• I I 

I I 

Tak jak wiele innych moich utworów, 
Jakob Lenz to muzyka powstała 
w sposób intuicyjny. Szczęściem 
kompozytora jest, że w jakiś sposób 
zjawiska dźwiękowe składają się 
na pewną całość, która wykracza poza 
to, co mogło być zaplanowane. 



Krzysztof Kwiatkowski: Z początkiem lat siedemdzie

siątych pańską muzykę często uważano za swego ro

dzaju apel o artystyczną wolność: wolność od mód, 

trendów, esprit de corps, wszelkiego rodzaju nacisków, 

które przeszkadzają kompozytorom w swobodny spo

sób wykorzystywać twórcze możliwości. Na ile ów „po

stulat wolności" jest aktualny dziś? Co oznaczał on wte

dy i co mógłby znaczyć dzisiaj? 

Wolfgang Rihm: Uważam, że wolność jest zasadniczą 

przesłanką sztuki. Dziś nie trzeba już chyba wolności tak 

bardzo „postulować", bo każdy o tym wie, ale może tym 

bardziej należy się zastanawiać, czy wolność rzeczywiście 

istnieje. To znaczy: czy to, co wczoraj uważaliśmy za 

wolność, nie stało się przypadkiem bezmyślnością, rutyną. 

„Kierunki", „mody" bywają najczęściej dokładną wskazówką 

- tu nie może być wolności. 

Powiedział pan kiedyś, że zachwycał się Więźniem Dal

lapiccoli, śpiewnością tej opery. Czy określenie canta

bile można odnieść również do Jakoba Lenza? Na co 

zwraca pan uwagę pisząc dla śpiewaków operowych? 

Pisanie na głosy zakłada specyficzną postawę, umiejętność 

wczuwania się. Najlepiej wtedy - na ile możliwości pozwa

lają - spróbować samemu wszystko zaśpiewać. Ludzkie 

głosy to nie instrumenty dęte ani tym bardziej instrumen

ty klawiszowe, dające gotowe dźwięki w formie cyfrowej. 

Głos, bardziej niż jakikolwiek inny instrument, jest wyrazi

cielem ludzkiej physis (i psyche!). Dlaczego w muzyce Lui

giego Nono nie znajdziemy „współczesnych praktyk wo

kalnych"? Ponieważ jest w niej głębokie zrozumienie 

natury ludzkiego głosu, które Nono zawdzięcza także 

w niemałym stopniu Dallapiccoli .. 

Protagoniści pańskich oper są zjawiskami dźwiękowy

mi, „pojawiają się jako dźwięk": Lenzowi towarzyszy 

sześć głosów, które wyrażają jego wewnętrzny świat. 

Czy wszystkie postacie opery - Lenz, Oberlin, Kauf

mann - scharakteryzowane zostały poprzez im wła

ściwe muzyczne cechy? 

Szczerze mówiąc utwór ma ponad trzydzieści lat i napraw

dę nie jestem już specjalistą od Jakoba Lenza - właściwie 

nigdy nim nie byłem. Ta kjak wiele innych moich utworów 

JakobLenzto muzyka powstała w sposób intuicyjny. Szczę

ściem kompozytora jest. że w jakiś sposób zjawiska dźwię

kowe składają się na pewną całość, która wykracza poza 
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to, co mogło być zaplanowane. Ale oczywiście w scen icz

nych utworach staram się brzmieniowy i meliczny ducrus 

poszczególnych postaci kształtować w sposób charakte

rystyczny, także tu, unikając zarazem schematycznych za

łożeń. 

Mówi się o użyciu w Jakobie Lenzu wielu dawnych form 

muzycznych, między innymi o analogiach z baroko

wą pasją ... 

Z pewnością są tu charakterystyczne ropoi, które „coś re

prezentują" - takim toposem jest ów .,ton pasyjny". 

Co zdecydowało o wyborze dość niezwykłej, instru

mentalnej obsady? W jaki sposób treść opery określi

ła jej brzmieniowe jakości? 

Od początku było jasne, że obsada musi być mała i ruchli

wa. Wybrałem trzy wiolonczele, ponieważ wiolonczela ma 

największy ambitus spośród instrumentów smyczkowych. 

Z trzema wiolonczelami można uzyskać smyczkowe pra

wie tutti lub brzmienie smyczkowego kwartetu, a także 

szeroko rozpiętą smyczkową polifonię. Dwa oboje i klawe

syn sugerują „duchową" otoczkę- wskazuje ją też „ton pa

syjny". Pozostałe instrumenty uzupełniają psychologiczny 

obraz. 

Wspomina się często o pańskiej ówczesnej skłonności 

do wybuchów emocji. Czy to zmieniło się z czasem? 

Czy stał się pan bardziej powściągliwy? 

To, jak coś się postrzega jest zawsze bardzo subiektywne. 

Sposób słuchania określony jest zarazem przez ku lturo

we otoczenie. Muzyka odbierana w niemieckim obsza

rze językowym (i „słuchowym") jako „emocjonalna", „ro

mantyczna", w obszarze ang loamerykańskim bywa 

uważana za intelektualno-awangardową. Zaś publiczność 

ukształtowana przez repertuar klasyczno-romantyczny 

będzie zapewne uważała Jakoba Lenza za coś matema

tyczno-konstruktywistycznego ... „Wybuchy", „emocje" 

są zewnętrznymi cechami, które nasze postrzeganie przy

pisuje temu, co słyszymy. Myślę, że pod względem wyra 

zu zawsze stawiałem raczej na jego bogactwo i zmien

ność niż na cechy odnoszące się do gestu. Jestem starszy 

i w sześćdziesiątym roku życia „wybuch" może brzmieć 

już inaczej niż wtedy, kiedy ma się dwadzieścia pięć lat. 

Być może reż występuje nie zawsze tam. gdzie się zapo

wiada .. 
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)Vybucby", ,,emotje" są zewnętrznymi 
cecbamil które nasze postrzeganie 
przypis~e ternu, co słyszymy. 
Myślę/ że pod względem wyrazu zawsze 
stawiałem raczej na jego bogactwo 
i zmienność niż na cecby odnoszące się 
do gestu. 

Stockhausen mawiał, że jego ideałem nowoczesne

go kompozytora jest twórca, który nie dąży do zna

lezienia własnego stylu, do utożsamienia się z jakimś 

rozpoznawalnym stylem, lecz odkrywa nowe hory

zonty muzyki i opuszcza raz zdobyty obszar, kiedy 

otwierają się nowe perspektywy. Niezwykła różno

rodność i zróżnicowanie pańskiej twórczości wskazy

wałyby, że podziela pan to wyobrażenie, choć w cał

kiem inny sposób ... 

Stockhausenowi zawdzięczam niezmiernie dużo . Zawsze 

zachęcał mnie, bym szedł własną drogą, co odczuwałem 

jako swego rodzaju wyróżnienie, bo od innych studentów 

wymagał. by podążali za nim. Może uważał, że Rihm jest 

tak czy owak stracony i próba wywarcia na niego wplywu 

nie ma sensu ... W ten sposób jeszcze si lniej na mnie wpły

nął. Nie w naśladowaniu postaw i form, lecz w powinności 

stawania się sobą. Dla mnie jako nauczyciela jest niezwy

kle ważne, by pobudzać samoświadomość i upór. 

Po Jakobie Lenzu coraz częściej w utworach scenicz

nych obywał się pan bez gotowego, opracowanego 

w całości przez kogoś innego libretta. Jestto chyba po

wszechna tendencja. Czy oznacza to, że kompozytorzy 

nie chcą już być „tylko" kompozytorami? 

W moim teatrze muzycznym używałem także poetyckich 

tekstów, w których nie zmieniałem ani słowa: Hamletma

schine ma oryginalny tekst Heinera Mullera, Dos Gehege -

Botho Straussa, Proserpina - Goethego, też bez żadnych 

zmian. Tworzę również własne zestawienia poetyckich tek

stów, ale bez naruszania oryginału - umieszczam je jedy

nie w odniesieniach, które wynikają dopiero z tych zesta

wień. Nie ma to nic wspólnego z chęcią bycia nie „tylko" 

kompozytorem, lecz jest potraktowaniem componere na 

serio już na etapie wyboru tekstu. Zestawienie tekstów jest 

aktem muzycznym. Można by powiedzieć, że tekst jest 

pierwszą melodią. Czasem nawet nie ma już żadnych in

nych melodii .. 
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Opowiadanie Len/Georga Buchnera jest jednym z najzna

komitszych, najbardziej znanych i naje śc i ej komentowa

nych dzieł literatury niemieckiej. Powstałe w 1835 roku opu

blikowane zostało przez K.i rla Gutzkowa w 1839 roku, diva 

lata po śmierci autora. W ciągu dwóch stuleci recepcji zy

skało należną mu sławę i znaczenie. Tematem opowiada

nia jest fragment autentycznej historii obłędu osiemnasto

wiecznego p isarza Jakoba Reinholda Michaela Lenza 

(1751-92), a konkretnie okres jego pobytu w plebanii pasto

ra Johanna Friedricha Oberlina (1740-1826) ze Steintal pod 

Strasburgiem. Duchowny, uchodzący za dobroczyńcę, 

człowiek wyjątkowej łagodności i mistycznej pobożności 

Wojciech Kunicki 

• 

w1nn • • 

zdołał od 1767 roku, kiedy to otrzymał pa rafię Waldbach, 

nie tylko ugruntować wiarę , ale też ucywilizować alzackich 

chłopów z tej wioski, położonej pośród dzikich wówczas 

Wogezów. Jego dzieło społeczne sprawdzić s ię miało 

zwłaszcza w latach głodu (1816-17). Do niego przybył nie

spodziewanie, 20 stycznia 1778 roku, pisarz Jakob Reinhold 

Michael Lenz, pozostając tam do 8 lutego. Odnaleziona 

w papierach pośmiertnych i opublikowana relacja z tego 

pobytu była najważniejszym źródłem opowiadania Buch

nera, który przejął z niej nie tylko chronologię wydarzeń 

i opisy faktów, ale wręcz przepisał słowo w słowo całe ustę 

py. O ile Oberlin był ucieleśnieniem łagodnośc i i conras, 

o tyle drugi z głównych bohaterów opowiadania - poeta, 

prozaik, eseista, a przede wszystkim dramaturg Jakob Re

inhold Michael Lenz- był ucie leśnieniem tragicznego losu 

młodej literatury niemieckiej ostatnich dzies ięcioleci XVIII 

w ieku. 

Urodził się w Sesswegen (Cesvaine) w Estonii (wów

czas dominowały tam kultura i język niemiecki) jako syn 

ewangelickiego pastora, studiował w Królewcu, pierwszy 
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tom poetycki Die Landplagen (Plagi) wydał w 1769 roku. 

Nie złożywszy egzaminów, wyjechał z dwoma arystokra

tami, braćmi von Kleist, do Strasburga, gdzie w czerwcu 

1771 roku spotkał Johanna Wolfganga Goethego. Pierw

sza faza ich osobistych kontaktów trwała do sierpnia, kie

dy Goethe opuścił stolicę Alzacji, miasto będące kolebką 

nowego ruchu literackiego „burzy i naporu" właśnie dzię

ki tym dwóm autorom. Lenz pozostał jeszcze jakiś czas 

w Strasburgu, zakochując się bez wzajemności we wspo

mnianej w opowiadaniu Buchnera i w libretcie Friederike 

Brion z Sessenheim, adresatce cyklu osobistych liryków Go

ethego. Młodzi autorzy skupieni wokół Goethego i Herde

ra entuzjazmowali się Szekspirem, poszukiwali prawdy 

w źyciu i sztuce, odrzucali normy społeczeństwa feudalne

go, marzyli o wielkiej miłości i wielkim spełnieniu . Goethe 

wkrótce wyda swój przesiąknięty rewolucyjną gorączką 

dramat Goetz von Berlichngen, Lenz zaś - czerpiącą z do

świadczeń swojego pokolenia ko-

sam obszar, tę samą jasność, jakby było pozyskane tylko 

przez poglądową intuicję albo przez wszystkie siedem 

zmysłów na raz". W roku 1776 ukazuje się kolejna znakomi

ta sztuka Lenza: komedia Die So/daten (Żołnierze, 1776). 

mediodramę Hofmeister (Guwer-

ner, 1774), będącą gorzką satyrą na 

represyjny system społeczeństwa 

stanowego, które uniemożliwia 

młodym wykształconym ludziom 

godne życie. Bohater tej sztuki, 

Laeuffer, mieszczanin, zakochuje 

się w swojej wychowanicy, po 

czym dziewczyna zachodzi w cią

żę. Młody człowiek zaszczuty 

i gnębiony poczuciem winy ka

struje się. Jego tragedia to symbol 

bezsilności całego pokolenia mło

dych intelektualistów niemieckich. 

W ciągu kolejnych lat Jakob Lenz 

stara się utrzymać przy życiu jako 

nauczyciel domowy, jako służący, 

jako żołnierz. Pozostaje w kontak

cie z najważniejszymi intelektuali

stami epoki: Johannem Casparem 

Lavaterem, twórcą fizjognomiki, 

czy filozofem dziejów Johannem 

Gottfriedem Herderem. W sztu-

kach, wierszach, opowiadaniach, 

a zwłaszcza w artykułach progra

mowych jak Anmerkungen ubers 

Theater (Uwagi o teatrze, 1774) jawi 

się jako rzecznik młodej literatury, 

dla której najważniejszym poję

ciem jest „genialność": „Nazywa

my te głowy geniuszami, które 

przenikają wszystko, co przed nimi 

się pojawi, na wskroś widząc, że ich 

poznanie ma tę samą wartość, ten 

Najszczęśliwszy okres w swoim życiu, od 2 kwietnia 

do końca listopada 1776 roku, spędza w Weimarze i okoli

cach. W codziennych kontaktach z podziwianym Goethem 

powracają niejako lata strassburskie, młodzi ludzie, a także 

powieściopisarz Christoph Martin Wieland, książę Karl Au

gust mówią sobie per „ty", koszty pobytu biednego jak 

mysz kościelna pisarza przejmuje Goethe. W czerwcu jed

nak podziwiany przyjaciel zostaje ministrem, a Lenz popa

da w niełaskę, może na skutek swojej miłości do kolejnej 

sympatii Goethego, pani von Stein. W listopadzie Goethe 

zrywa z nim wszelkie kontakty i każe mu opuścić Weimar. 

W 1777 roku błąka się od domu do domu swoich przyja

ciół w Niemczech i Szwajcarii, a pod koniec roku przeżywa 

Młodzi autorzy skupieni 
wokół Goethego i Herdera 
entuzjazmowali się Szekspirem, 
poszukiwali prawdy w życiu 
i sztuce, odrzucali normy 
społeczeństwa feudalnego, 
marzyli o wielkiej miłości i 
wielkim spełnieniu . Goethe 
wkrótce wyda swój przesiąknięty 
rewolucyjną gorączką dramat 
Goetz von Berlichngen, Lenz 
zaś - czerpiącą z doświadczeń 
swojego pokolenia 
komediodramę Hofmeister 
(Guwerner, 1774), będącą gorzką 
satyrą na represyjny system 
społeczeństwa stanowego, 
które u niemożliwia młodym 

wykształconym ludziom godne 
życie. 

w Zurychu atak choroby psychicz

nej, który nikogo zbytnio nie za

skoczył. 20 stycznia 1778 roku drę-

czony schizofrenią Lenz pojawia 

się w domu pastora Oberlina 

w Waldersbach, gdzie przebywa 

do 8 lutego, po czym zostaje od

wieziony do Strasburga. Latem na

stępnego roku wyjeżdża z bra

tem do Estonii, próbuje znaleźć 

posadę w St Petersburgu, bez

skutecznie. Od 1781 roku miesz-

ka w Moskwie skazany na pracę 

guwernanta i zasiłki możnych. 

Zajmuje się tłumaczeniami z ję

zyka rosyjskiego, poznaje wybit

nego pisarza Mikołaja Karamzina. 

Umiera w Moskwie nocą z 3 na 

4 czerwca 1792 roku. 

W opowiadaniu Buchnera 

Lenz pojawia się z nikąd: schodzi 

z gór jak później Zaratustra Nietz

schego, na końcu powraca ku 

chmurnej równinie nadreńskiej 

koło Strasburga spętany obłę

dem, w towarzystwie pielęgnia

rzy. Między przyjściem i odej

ściem, wyznaczonymi precyzją 

dat 20 stycznia i 8 lutego, rozgry

wa się dramat stanowiący kanwę 

patografii, opisu choroby psy

chicznej człowieka skonfronto

wanego z nicością. Czytelnik ob

serwuje chorobę z dwóch 

perspektyw, najpierw od zew-

nątrz, dzięki opowieści w trzeciej osobie: „Nie czuł zmę

czenia, tylko było mu czasami niezbyt przyjemnie, że nie 

może iść na głowie". To zdanie jest pierwszym sygnałem 

dla czytelnika, że ma oto do czynienia z osobowością pa

tologiczną, która pragnie odwrócić hierar-

chię porządku społecznego i naturalnego. 
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stości", w sztuce i w życiu. Lenz ujawnia tu najdobitniej źró

dła swojej choroby: niezdolność do fałszu albo do „ideali

zacji" prawdy, reprezentuje w swoim rewolucyjnym 

obłędzie program radykalnego realizmu. 

Głowa (służąca myśleniu) winna „stąpać 

po ziemi", góra winna znaleźć się na dole. 

Jest też jednak sygnałem, że w tym obłęd

nym obrazie skrywa się jak motyw prze

wodni brzmiący w uwerturze przekona

nie o przewrocie, rewolucji zatem, 

wybiegające poza czystą patografię ży

czenie, aby myśl stanęła na nogach, aby 

zbliżyła się do rzeczywistości. W ten spo

sób obłąkany Lenz staje się odpowiedzią 

na pytanie, dlaczego w świecie przemocy 

norm społecznych i politycznych rewolu

cja jest patologiczną niemożliwością. 

Schizofreniany Lenz, odrzucający postulat „idealizowania" 
mówi: „Trzeba raz podjąć próbę i zanurzyć się w życie kogoś 
najmniej znaczącego i oddać je w drgawkach, w aluzjach, 
w subtelnej1 ledwo dostrzegalnej grze min". 
Obsesja prawdy i rzeczywistości staje się źródłem choroby 
pisarza w obliczu świata norm, represji, symboli, YJartości, 
wymaganych zarówno w sztuce, jak i w życiu. 

Czytelnik obserwuje też świat we-

wnętrzny Lenza przez medium jego myśli: „Pokój na ple

banii z jego światłami i kochanymi twarzami był dla niego 

jak cień, sen i odczuwał pustkę, znów jak na górze; ale nie 

mógł jej niczym wypełnić, światło zgasło, mrok wszystko 

pochłonął. Ogarnął go niedający się nazwać lęk". Ten po

rażający kontrast między bezgranicznym lękiem przed ni

cością a wręcz świętą, ujętą w ramy kultury i natury prze

strzenią domu Oberlina dominować będzie w obrazie li 

opery aż do punktu, w którym Lenz zdaje się odzyskiwać 

równowagę: do momentu kazania (obraz V), przy czym 

postać Oberlina w operze, silniej może niż w tekście opo

wiadania, wyraża patriarchalną przemoc, odwołującą się 

do postaci ojca, który chce, by syn wrócił do Estonii (obraz 

Ili i IV). Okrzyk zatem: „szczęśliwa to ziemia, gdzie wolność 

oddycha" (obraz IV) zostanie szybko zdementowany przez 

kolejne konwulsje, kolejne etapy wygaszania świadomo

ści, która budzi się co jakiś czas, jak płomień, jedynie pod 

wpływem bólu. Ten ból przywoływania do rzeczywistośc i 

w pierwszej części opowiadania i opery jawi się jako ciągłe 

obmywanie, oblewanie się chorego człowieka wodą (ob

raz IV oddany intencjonalnie z „odcieniem śmieszności"), 

w drugiej natomiast jako bezpośrednia agresja (bicie gło

wą o skałę, jak w obrazie XI), która nie wyraża chęci samo

zniszczenia, ale właśnie nieświadomy zamiar powrotu do 

rzeczywistości. W zakończeniu obrazu V Głosy mówią tuż 

po entuzjastycznej wizji Lenza, akceptującego rzekomo 

swój świat: „Zyskiem moim cierpienie/Sensem życia cier

pienie" (Co stanowi parafrazę cytowanej dosłownie przez 

Buch nera oryginalnej pieśni kościelnej: „Zyskiem moim cier

pienie/Nabożeństwem, zbawieniem".) Centralny (także 

w sensie przestrzeni obydwu tekstów: opowiadania oraz 

libretta opery) obraz VI odnosi się do problemu „rzeczywi-

Oberlina i Lenza odwiedza ich wspólny znajommy 

Chrstoph Kaufmann (1753-95), stający się u Buchnara re

prezentantem dwóch sfer represji: sztuki winnej „idealizo

wać" rzeczywistość oraz świata patriarchalnego, który do

maga się od człowieka „zawodu", „praktycyzmu", 

„zaradności". Schizofreniczny Lenz, odrzucający postulat 

„idealizowania", mówi: „Trzeba raz podjąć próbę i zanu rzyć 

się w życie kogoś najmniej znaczącego i oddać je w drgaw

kach, w aluzjach, w subtelnej, ledwo dostrzega lnej grze 

min". Obsesja prawdy i rzeczywistości staje się żródłem cho

roby pisarza w obl iczu świata norm, represji, symboli, war

tości , wymaganych zarówno w sztuce, jak i w życiu. „Któż 

nie chciałby oglądać raczej rzeczywistości niż tysiąca pięk

nych kłamstw, które zdoła wymyślić tylko jej duch?". Zda

nie to, śpiewane w obrazie VI wibruje sprzecznościami, 

gdyż spytać się można, czy owe piękne kłamstwa będące 

produktem rzeczywistośc i nie są równie rzeczywiste co 

ona sama? Tu Lenz postępuje jednak jak jego twórca: bez 

uzasadnień, komentarzy, symbolizacji, odniesień, konstru

owania sensów, a przede wszystkim iluzji dotyka nagiej rze

czywistości obłędu, która demaskuje wytwarzane przez 

siebie „kłamstwa". 

Pojawia się pytanie, skąd czerpał Buchner inspirację dla 

tak radykalnego realizmu7 Odpowiedzi ju ż dawno udzie

lono: z dzieł pisarza Lenza, z jego wibrującej nerwowym 

rytmem, rzeczowej i precyzyjnej prozy takich opowiadań 

jak Der Landprediger(Kaznodzieja, 1777), z bezlitośnie zin

dywidualizowanego języka jego Żołnierzy czy Guwerne

ra, z radykalnej demaskacji mechanizmów dyscyplinowa

nia popędów, w tym seksualności. Już choćby początek 

opowiadania Zerbin oderdie neuere Philosophie (Zerbin albo 

nowsza filozofia, 1776) daje próbkę stylu pisarskiego Len-



za: „Jakże różnorodne są rodzaje nędzy ludzkiej! Jakże nie

wyczerpana jest to kopalnia pomysłów dla poety, który 

bardziej za sp rawą sumienia niż próżności oraz egoizmu 

czuje się zmuszony do tego, aby u swoich współobywa

te li podrażnić otępiały nerw współczucia dla setek nędz

ników, których modna filozofia odtrąca od 

siebie z okrutnym śmiechem "_ 

wa, triumfu nicości_ Program poetycki chorego Lenza 

w opowiadaniu Buch nera, a przede wszystkim język doko

nanej przez genialnego autora pantografii, wyznaczy nowe 

standardy d la języka literatury i sztuki w XIX i XX wieku_ 

Twórczosć sa mego Lenza, wprawdzie znana i wydawana, 

O ile Buchner nie przedstawił swojego 

bohatera podczas prób pisania, o t yle autor 

libretta w obrazie VII pokazuje go samotne

go w górach, „może nawet" grającego na „lut

ni", budując aluzję do pradawnej alegorii 

t<..Yórczości literackiej_ Owo „być może" jest 

ironiczną puentą już na początku obrazu: 

„głosy" rozsadzają strukturę obrazów, a tym 

samym strukturę języka, nacierają falami rze

czywistośc i na pisarza, który wbrew sobie 

pragnie stworzyć skonwencjonalizowany 

opis_ Ta scena, podobnie jak dwie następne, 

przygotowują kulminacyjny punkt opowia

dania i opery: ostatnią próbę Lenza odzyska

nia integralności, bluźniercze, imitujące Chry

stusa wskrzeszenie zmarłej dziewczynki 

(obraz X), po którym pisarz zapada w nicość: 

„Lenz musiał roześmiać się głośno, a wraz ze 

śm iechem pochwycił go ateizm, i ujął go 

z ogromną pewnością i spokojem, i mocą. Nie 

wiedz i ał, co przedtem go tak porusza ło, 

Opera Wolfganga Rihma jest studium 
wybrzmiewania głosów, studium 
zapadającego milczenia, kiedy 
schizofreniczne indywiduum zostaje 
wyrzucone poza nawias języka i 
społeczeństwa. To odtrącenie widać 
aluzyjnie (aluzyjnie wobec ostatnich 
słów Chrystusa) w ostatnim zdaniu 
Oberlina: „Muszę cię zatem opuścić", 
ale ani ono, ani milaenie obłąkanego 
Jakoba Lenza nie oznaczają końca 
słowa, triumfu nicości. 

marzł; przypomniał sobie, że chce i ść do łóż-

ka, i szedł wyziębiony i niepowstrzymany przez niesamo

witą ciemność - wszystko było dla niego puste i wydrążo 

ne, musiał biec i położył się do łóżka"_ Ostatnie sekwencje 

opowiadania i ostatnie obrazy opery Rihma to już tylko wy

gaszanie świadomości pisarza, kulminujące w zdaniu: „nie 

słyszycie tego przerażającego głosu, który krzyczy aż po 

horyzont, a zwanego zazwyczaj ciszą?"_ Potem, aż do kori

ca,jest j uż tylko urywane powtarzanie jednego słowa „kon

sekwentnie", przerażen ie Ober\ ina i Kaufmanna, który, wy

posażony w operze zapobiegliwie i jakby „przypadkowo" 

w kaftan bezpieczeństwa, odwozi Lenza do Strasburga_ 

Ten natomiast w koricu „czynił wszystko, co czynili inni; pa

nowała w nim jednak przerażająca pustka, nie czuł już stra

chu, nie czuł p ragnień, byt stał się dla niego koniecznym 

ciężarem. - Tak wegetował. __ " 

Opera Wolfganga Rihma jest studium wybrzmiewa

nia głosów, studium zapadającego milczenia, kiedy schi

zofreniczne indywiduum zostaje wyrzucone poza nawias 

języka i społeczeństwa. To odtrącenie widać aluzyjnie (alu

zyjnie wobec ostatnich słów Chrystusa) w ostatnim zdaniu 

Oberlina: „Muszę cię zatem opuscić", ale ani ono, ani mi l

czenie obłąkanego Jakoba Lenza nie oznaczają końca sło -

doczekała się, zwłaszcza w Niemczech, nowych odczytań 

po roku 1968: odkryto w raz z tym autorem wczesne pró

by konstrukcji takiego języka, który ujawnia mechanizmy 

władzy, a przede wszystkim drąży sfery tabu, właśnie obłę

du, właśnie wypieranej seksua lności, właśnie wyobcowa

nia człowieka z więzi społecznych, religijnych, emocjonal

nych_ Powstała w latach 1977-78 opera kameralna 

Wolfganga Rihma ujawnia powstawanie nowego Języka 

ze schizofrenicznej sieci tych wyobcowań, podobnie jak 

czyni to proza dwudziestodwuletniego Georga BLichner a 

Wojciech Kunicki (ur. 1955) - gennamsta, tluma,--;:, 
literaturoznawca, prof dr ha/J. w /nstytuetc Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Wrocławsk11.·go. Opublikował 

m.in.: Dzieje kultury niemieckiej. ląsk. Rzc..--zywi tości 

wyobrażone, Wrocław literacki. Tł11mac;: prozy Emsta 
Jungera. z cyklu Jakob Lenz 

ekolina. akwarela, papier 25x 25 cm, 2011 
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I I 

z Natalią Korczakowską rozmawia Piotr Matwiejczuk 

• • 

I I Psychoza jest traktowana 
we współczesnym społeczeństwie jako zło. Ale nie zawsze tak 

sądzono, gdyż w cierpieniu (pathos) wiele światopoglądów religijnych 
i filozoficznych widzi siły pozytywne, a chory psychicznie w innych 

kręgach kulturowych odgrywał nieraz aktywną rolę społeczną. 
Zaburzenia psychiczne - nawet mimo swego społecznie często 
negatywnego aspektu - wycisnęły swe piętno na obyczajach, 

wierzeniach, mitach, religiach i twórczości artystycznej. 

(„~ Świat człowieka - to w równej mierze świat wiedzy ścisłej, 
logiki, przemyślanych czynów, co twórczej intuicji, niepokoju, absurdu. 
Nauka jest narzędziem pierwszej, sztuka - drugiej dziedziny naszego 

życia. Tak jak obraz uzyskuje pełnię dzięki światłom i cieniom, 
kontrastom i walorom, tak pełnia życia człowieka i jego poznanie są 
możliwe dzięki najbardziej krańcowym doznaniom, nawet za cenę 

cierpienia jako patologicznego przekroczenia określonej granicy 
zwanej zdrowiem psychicznym.1 



Piotr Matwiejczuk: Jednym z problemów, które po

dejmujesz w swojej inscenizacji Jakoba Lenza, jest 
cienka i nie zawsze precyzyjnie wyznaczona granica 

między „normalnością" a chorobą. Antonii Kępiński 

w swojej książce pokazuje, że potencjał naszego umy
słu może być równie dobrze twórczy, co destrukcyjny. 

Tłumaczy, że zaczątek choroby istnieje w każdym z nas. 

Wszyscy jesteśmy schizofrenikami? 

Natalia Korczakowska: Zadan iem ludzkiego umysłu jest 

kontrolowanie „metabolizmu informacyjnego", a więc pano

wanie nad nadmiarem informacji, które do niego docierają 

z zewnątrz, i które sam tworzy. Wybiera tylko te potrzebne 

do przetrwania, a odrzuca zbędne. Umysł ludzki w swojej 

istocie jest na rzędziem władzy. Schizofrenia zaś to termin, 

który obejmuje szereg zaburzeń umysłu. Kępiński nazywa 

je „zakłóceniem metabolizmu informacyjnego". Nie ma jed

nej konkretnej formy tej choroby. Ja poprzez schizofrenię 

próbuję przyjrzeć się problemowi, który formułuję w jed

nym zdaniu: nikt z nas nie panuje nad swoim umysłem. Zy

cie prędzej czy późn iej prowadzi nas do obserwacji, że wszy

scy- mniej lub ba rdziej - jesteśmy „szaleni". To, co utrzymuje 

świat w równowadze ro swego rodzaju harmonia tych sza

leństw, czyli fakt, że różne sza leństwa mogą funkcjonować 

obok siebie w pozornej zgodzie. 

Umysł ludzki to skomplikowane narzędzie. A im mecha

nizm bardziej skomplikowany, tym łatwiej się psuje ... 

Z punktu widzenia ewolucji najbardziej doskonałą istotą jest 

glon - coś skrajn ie prostego. Dz ię ki temu, że żywi się świa 

tłem jest w stanie p rzetrwa ć każdy kataklizm. Dezorgan iza

cja wyrafinowanego mechanizmu, jakim jest człowiek jest 

dużo bardziej prawdopodobna, a przetrwanie jako gatun

ku - nie tak pewne. Próbuję sobie wyobrazić, co się dzieje, 

gdy w to skomplikowane narzędzie, którym jest umysł ludz

ki wpada ziarnko piasku ... Schizofrenia jest dobrą okazją do 

obserwacji błędów, które tkwią w ludzkim umyśle. Uważam, 
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ze to doskonały temat dla teatru, ponieważ jest to - mówiąc 

językiem „klasycznym' - tragiczne. 

Czy, twoim zdaniem, możemy jakoś tej tragedii unik

nąć? 

vVedług mnie paradoks polega na tym, że jedynym ratun

kiem przed szaleństwem jest myślenie. Myślen ie w swojej 

najdoskonalszej formie, którą jest empatia, może chronić 

człowieka przed cierpieniem i przed krzywdzeniem innych 

ludzi. Hannah Arendt w książce Eichmann w Jerozolimie: rzecz 

o banalności zla pisze, że podczas procesu sądowego jedne

go z największych zbrodniarzy hitlerowskich zobaczyła za

mkniętego w szklanym pudełku normalnego człowieka. Nie 

potwora, na jakiego go kreowano, ale kogoś, kro po prostu 

nie wiedzi ał, co robi. Idąc za tą obserwacją Arendt formułuje 

tezę, że bezmyślność jest dla ludzkości dużo groźniejsza, niż 

wszystkie złe instynkty razem wzięte. Nie chodzi tu o wiedzę 

ani zdolności intelektualne, ale o ten rodzaj myślenia, który 

pozwala nam przekroczyć własny sposób widzenia św ia

ta i przyjąć, że inny człowiek może myś l eć i, co za tym idzie, 

czuć inaczej. Chodzi o empatię - umiejętność wytworzo

ną przez nasz umysł, przez to niedoskonałe narzędzie, słu

żące przede wszystkim do tego, żeby zapanować nad rze

czywistośc ią i chronić organizm ludzki przed potencjalnym 

zniszczeniem, a więc również przed drugim człowiekiem. 

Poczucie nierzeczywistości, o którym pisze Kępiński, 
to ucieczka przed koszmarem życia albo próba obrony 

przed jego monotonią. Świat alternatywny, to świat na

szych snów i marzeń, który często przypomina film lub 

scenę teatralną. Czy wchodząc do teatru, masz poczu
cie ucieczki przed „koszmarem życia", czy przeciwnie 

jest to miejsce, w którym się z nim mierzysz? 

Teatr to dla mnie na rzędzie, które służy temu, by z monoton

nej albo koszmarnej rzeczywistości wyjąć coś. czemu rze

czywisty bieg czasu nie pozwala się przyjrzeć. Teatr służy do 

dwóch rzegywistośd, z których składa się ludzka doba (a prawdopodobnie też zwierzęca), jedna jest obroną 
przed drugą; rzeczywistość na lawie broni przed sennvm koszmarem. a rzeczywistość marzenia sennego
przed koszmarem żyda. Pierwszym kroki m jest zaprzeaenie aktualnej rzeczywistośd, a drugim - przejście do 

rzeaywistośd przeciwstawnej (z jawy do marzenia sennego i na odwrót). Jeślibypf11iqć opinię wielu psychiatrów, a także ludzi 
z psychiatrią nie zwiqzanvch, że chorypsycńianie. zwłaszaa w schizofrenii, jest ałowiekiem śniacym na jawie, wówaas można 
by uważać zaburzenie poauda rzeczywistości za pierwszy krok do wejścia w rzeczywistość inną-psychotyanq. 

tego, żeby wskazać problem, który jest groźny, bo niezau

ważany i spróbować go sformułować, tzn. „rozbroić" Wie

dza wyniesiona z tego procesu służy rzeczywistości poza te

atrem. Najtrudniejsze w leczeniu schizofrenii często jest to. że 

chory po prostu nie chce wracać do realnego życia, mimo 

że umie już odróżnić swoją chorobę od tego, co społecznie 

jest traktowane jako zdrowe. Dzieje się tak z powodu nie

zwykłej intensywności doznań psychotycznych. Nie ma się 

co oszuk iwać- teatr też często staje się sposobem na życie. 

Schizofreniczny świat - świat doznań ekstremalnie sil

nych, ale też świat, w którym wszystko składa się w kla

rowną i zrozumiałą całość, może być bardzo pociągający. 

W strukturze przedstawienia, które ma dotyczyć schizofre

nii, szukam oczywiście miejsca na postawienie pytania, jak 

zjawisko inscenizacji operowej ma się do tej choroby. Wizje 

schizofreniczne są na swój sposób logiczne: wiemy, że Putin 

rozmawia z naszą sąs iadką o tym,jak przeprowadz i ć zagładę 

świata . Wiemy, że to oni, razem z właścicie l em warzywnia

ka są za wszystko odpowiedzia lni. Schizofrenikom jawi s ię 

często przejrzysta struktura świata. Zdarza się to i reżyse 

rom. Pretensja do tego, żeby wszystko wiedzieć. Z doświad
czenia wynika, że świat jest chaosem. Można zaryzykować 

stwierdzenie, że każda próba uporządkowania go jest schi

zofreniczna, a co za tym idzie, że schizofreniczna jest ku ltu

ra w ogóle. Kępiński, opisując konkretne przypadki i zacho

wania chorobowe, często cytuje Bib lię i inne źródła kultury 

europejskiej. Ku ltura czerpie ze schizofren ii, a wizje schizo

fren iczne powstają pod wpływem kultury. Jest w tym coś 

przerażaj ącego i zachwycającego. 

Swój zachwyt i swoje przerażenie schizofrenicznością 

kultury pokazujesz w operze Rihma nadając „głosom 

z głowy Lenza" konkretne i precyzyjnie dobrane tożsa

mości. W libretcie oznaczone są one jedynie jako głosy 

dziecięce, soprany, alty i basy. 
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Wybrałam dla głosów Rihma konkretne postaci, powszech

nie znane, żeby mieć obraz tego, że schizofrenia ma zwią

zek z kulturą, i że wszyscy w jakiś sposób bierzemy w tym 

udzia ł. Inspiracją w ich wyborze były Dziełka moralne Giaco

mo Leopard iego, czyli dialogi znanych osobowości kultury 

europejskiej, które w rzeczywistości nigdy się nie spotkały 

Wszystkie wybrane przeze mnie postaci odnoszą się do cha

rakteryzującej człowieka woli panowania nad światem . Her

der, Goethe i Lenz- „za łożyc i ele" romantyzmu niemieckiego 

odkrywali na nowo Szekspira i ku l turę ludową. Stąd Szekspi

rowski Kaliban, który reprezentuje też to, co w człowieku dzi

kie, co odrzuca kultu rę. Stąd postać Czerwonego Kapturka 

z baśn i braci Grimm, które były wówczas spisywane. Czer

wony Kapturek mówi o potrzebie zapanowania nad czyjąś 

seksualnością. Jej najbardziej współczesne wcielenie to dla 

mnie Laura Palmer z fi lmu Davida Lyncha. W moim zestawie 

występuje też Gagarin, uosabiający romantyczną potrzebę 

zapanowania nad przestrzen ią kosmiczną, nad tym, co nie

pod l egające prawom ziemskim. Jezus Chrystus jest c iąg le 

żywym symbolem ludzkiej potrzeby sprawowania władzy 

nad tym, co duchowe. Napoleon to oczywiście uc ie l eśnie

nie władzy ziemskiej. 

Najważniejszą postacią wydaje mi się Goethe, którego 
Lenz rzeczywiście spotkał. 

Goethe okazał się klasykiem, racjonal i stą, naukowcem, a więc 

reprezentuje w tym zestawie potrzebę panowania nad ludz

kim umysłem i wszystki m, co ten umysł wytwarza. Poza tym 

Goethe jest nosicie lem traumy Lenza, mógł m ieć istotny 

wpływ na rozwój jego choroby. Lenz zakocha ł się w Fryde

ryce, która była przez j a ki ś czas obiektem miłośc i Goethego. 

Trudno zresztą rozst rzygnąć, czy bardziej pożądał kobiety 

Goethego, czy Fryderyki jako takiej . Jakob Lenz był nieprze

ciętnie zdolnym, młodym, desperacko twórczym człow ie

kiem, który jest w stanie poświęcić wszystko swojej sztu

ce. Można sobie wyobrazić, czym było dla niego spotkanie 

Nastrój urojeniowy charakteryzuje się stanem dziwnego napięcia, niepokoju, poauda, że coś musi nastąpić, 
przerwać poaude niepewnośd, rozjaśnić demnośl która chorego otaaa. Moment ten przychodzi w fazie 
olśnienia. Nagle jakby wszystko staje się jasne. Jest to olśnienie - w zasadzie podobne choć bez porównania 

silniejsze, niż przeżywane wtedy, gdy nagle rozumie się coś, aego dotychaas nie można bvło pojąć. Podobne olśnienie przeżywa 
się w procesie twórczym, gdy koncepcja dzieła nagle staje przed oayrna. Są to jednak wszystko słabe odpowiedniki przeżyć 
chorego. 



Powinowactwo 
wyobraźni jest Jeszcze 

jednym dowodem, 
że n ie ma ostrej , 
granicy między 

pewnymi sektora1mi 
psychiki „normalnej" 
a 11schizofrenicznej". , 

Warto tu zacytować 
zdanie Jaspersa, że nie 
pow1inno się traktować 

przeżyć m1istycznych 
w schizofrenii jako , 

zjawiska patologicznego, 
gdyż stany takie są 

naturalnym wyrazem 
transcendentnych 

potrzeb natury ludzkiej. 
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z Goethem. To sytuacja, którą znamy na przykład z powieści 

Przegrany Thomasa Bernharda, opisującej rywalizację trzech 

młodych pianistów, z których jednym był Glenn Gould. Kiedy 

- będąc na najlepszej drodze do osiągnięcia w swojej dziedzi

nie wszystkiego - spotyka się Goulda albo Goethego, moż

na od tego oszaleć. Wszystkie te postaci - Kalibana, Czerwo

nego Kapturka, Chrystusa, Gagarina, Napoleona i Goethego 

- to figury, które my wszyscy, nie tylko ludzie schizofrenicz

ni z medycznego punktu widzenia, utrzymujemy w pamię

ci zbiorowej. Znamy ich, przychodzą do nas, na różnych eta

pach naszego życia. Tylko nie wszyscy wiemy, że oni się tak 

dobrze znają między sobą. W wielu scenach korzystam też 

z głosów w sposób abstrakcyjny, zgodnie z intuicją Rihma. 

Przekraczanie granicy, za którą może czaić się choro

ba psychiczna, za którą doznania są tak intensywne, 

że aż trudne do wytrzymania, jest ryzykowne i wiąże 

się z cierpieniem. Pewnego rodzaju odpowiednikiem 

tych stanów ekstremalnych jest akt twórczy albo do

świadczanie sztuki, co jednak wydaje się dużo bardziej 

bezpieczne, gdyż nie odbywa się „naprawdę" - tak jak 

w teatrze. 

Nic nie dzieje się bezkarnie, nawet w przestrzeni teatralnej. 

Jest tam tylko więcej czasu na przeżyc ie pewnych rzeczy. 

Trzeba głęboko wejść w temat, nad którym się pracuje, wy

obrazić go sobie w sposób jak najbardziej radykalny. żeby 

znaleźć dla niego środki wyrazu. Poza tym teatr jest przede 

wszystkim instytucją, praca w nim wiąże się ze stresem, któ

rego źródłem są wszystkie struktury władzy oparte na hierar

chii. W tym świecie ze wszystkiego jest się rozliczanym. Dla 

mnie ważne jest nie tylko to, co się w teatrze przeżywa, lecz 

także jakimi metodami się te przeżycia osiąga. Jestem głę

boko przekonana, że do teatru powinno wrócić takie poję

cie jak etyka. Zawiera się ona przede wszystkim w tym, by 

nie upokarzać ludzi na scenie, starać się o rzeczy radykalne, 

ale nie za wszelką cenę. Złe systemy teatralne wypracowały 

fałszywe dla mnie przekonanie, że aktor jest najbardziej au

tentyczny i poruszający wtedy, kiedy nie wie, co robi. W te

atrze operowym jest trochę inaczej, doskonale piękny głos 

w zasadzie nie poddaje się upokorzeniom. 

Opera to najbardziej sztuczny, umowny i odległy od 

rzeczywistości gatunek teatru. A mimo to współcze

śnie zdaje się przeżywać swój kolejny renesans. Czy ta 

operowa konwencja jest pomocna, czy częściej prze

szkadza? 

Teatr nie imituje rzeczywistości. Kino, na szczęście, zdjęło 

z niego zadanie dostarczania ludziom tego rodzaju przy

jem ności. Opera u swych źródeł była próbą przywrócenia 

do życ i a teatru greckiego. To teatr bez porównania bogat

szy niż ten po wielkiej reformie przełomu wieków Opera jest 

dla mnie nadzieją na zbliżenie się do wymiaru teatru greckie

go. Kiedy widzę człowieka, który jest w stanie jednocześnie 

wykonywać bardzo trudną strukturę muzyczną i, korzysta

jąc z pomocy suflera, improwizować duże emocje na wyso

kim poziomie aktorskim (Holger Falki), to odnoszę wrażenie, 

że mam do czynienia z przekroczeniem ludzkich możliwo

ści, z czymś, co Jest z definicji genialne. Znakomitą okazją do 

myś l enia o operze jako o najwyższego rodzaju teatrze, czyli 

jako o dramacie muzycznym, jest dla mnie Jakob Lenz Wol

fganga Rihma. Warstwa dramatyczna i muzyczna są w nim 

doskonale sprzężone. 
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Kompozytor wraz z librecistą, Michaelem Frohlingiem, 

podejmują zresztą w Jakobie Lenzu dyskurs o teatrze, 

czy też szerzej - o formach wypowiedzi artystycznej 

w ogóle. 

Kluczową sceną libretta jest rozmowa Kaufmanna z Lenzem 

o estetyce. Ten pierwszy stoi po stronie idealizmu, drugi - re

alizmu historycznego, za którym opowiada s i ę też w swoich 

listach Georg Buch ner. Ta opozycja ma zasadniczy wpływ na 

kszta łt przestrzeni scenicznej w mojej inscenizacj i, ponieważ, 

idąc za Buchnerem i Rihmen, chcę realizm historyczny pod

dać próbie. Scenografia i kostiumy nawiązują i;lo romanty

zmu niemieckiego. W realizm historyczny wrzucone zosta

ją idealne bryły, monolity z czarnych luster. Ich ruch pracuje 

na obrazy schizofreniczne głównego bohatera. Na konflikcie 

tych dwóch światów, a więc na rozszczepieniu rzeczywisto

ści, na schizis, oparta jest cała sfera wizualna tej inscenizacji. 

*Wszystkie cytaty pochodzq z ksiqżki 
Antoniego Kępińskiego Schizofrenia 

(Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 
Warszawa 1979. 

W tematyce świata schizofrenianego wyraźnie zaznacza się dążenie do prawdy. Chory na schizofrenię 
nie potrafi pogodzić się z powienchniąiyda, z zewnętrznym, formalnym aspektem neaywistości; szuka 

odpowiedzi na 0,ytanie: „czvm jestem naprawdę i czym jest świat, który mnie otacza': Niestety, to samodzielne szukanie prawdy 
prowadzi do tragicznvch skutków. Widocznie nie można bvć filozofem na serio, tzn. wyznawać filozofię własnvmiydem. a nie 
tylko słowem. Normy społeczne są zbyt silne, by nawet największy filozof mógł się z nich wyłamać. Młodzieńcza, jak gdyby 
romantyczna walka z normami i zakłamaniem iycia społeanego występuje w pnedchorobowej historii życia chorych na 
schizofreni~ zwvkle silniej niż w przeciętnejpopuladi w tym okresie iycia.( . . ) Sam wybuch choroby jest jakby przełamaniem 
tamy zewnętrzne;, społeanie akceptowanej formv osobowości, przez spiętrzone uczuda. marzenia. mvśli, które, dotąd ukryte, 
w burzliwy sposób wydostają się na zewnątrz. Trudno tu mówić o odwadze, gdvż wybuch dokonuje się sam z siebie, bez 
świadomego współudziału chorego. Chory na schizofrenię nie kłamie, nie ma zresztą powodu, bo dla niego sprawx które dla 
przeciętnych ludzi mają istotne znaczenie, straciły swą wartość. 
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Dorota Jarecka 

Skąd się zatem biorą artyści? // 
Ze szpitala. 

Odkrycie Freuda, które zawarł w teorii sublimacji, na nowo 

i w ciekawszy niż do tej pory sposób, powiązało ze sobą 

sztukę i chorobę. Wcześniej, co prawda, mówiono już o ich 

związku - pod koniec wieku XIX w Europie sławę zyskała 

książka Cesare Lombroso Geniusz i obłąkanie. Koncepcja 

szaleńca, obłąkanego o odmiennej ńzjologii, bladości cery, 

tikach nerwowych, skłonności do pewnych napojów, któ

ry w sprzyjających okolicznościach może zostać geniu

szem, a w niekorzystnych - „tylko" chorym psychicznie, 

doskonale i prosto tłumaczyła świat. 

Lombroso odkrył związek między osobowością psy

chotyczną a twórczością. Zauważył, że choroba zdejmuje 

pewne bariery, które u zd rowych ludzi zwykły og raniczać 

wyobraźnię. Stąd już było blisko do uznania, jak robili to 

niektórzy myś lic ie le przełomu wieków, ca łej sztuki współ

czesnej za odchylenie i chorobę. No, może nie całej, po 

prostu tej, która była sprzeczna z ich idea łam i pol ityczny

mi, narodowymi, estetycznymi. 

Lenz żyjący w XVIII wieku był tylko melancholikiem, 

sto lat później siedziałby zamknięty w klinice jako schizo

frenik. 

Lombroso mógł zebrać tak doskonały materia ł, bo 

chorych miał tuż obok siebie, w zakładzie dla obłąkanych, 

w którym pracował. W jego czasach kategoria choroby sta

wała się coraz bardziej wykluczająca. Wciągnął twórczość 

Jak wszyscy„. 

w pole kl inicznej obserwacji. Zauważał, że rysunek, malar

stwo i rzeźba chorych potrańą bardzo dużo powiedzieć 

o ich psychice. W analizie obrazów znajdował z resztą szcze

gólną przyjemność, zastrzegając cały czas, że opisuje dzie

ła „wariatów", a więc prace bezużyteczne, dziwaczne 

i świadczące o „występnej" erotycznej wyobraźni. A jed

nak w pewien sposób potrańl je docenić. Widzia ł np. u mo

nomaniaków „dziwną skłonność do rysowania arabesek 

i ornamentów, odznaczających się geometryczną prawie 

prawidłowością, a j ednocześnie bardzo wykwintnych", zaś 

u „dementów" - „mnóstwo oryginalnych zakrętów, splą

tanych ze sobą rozmaitymi sposobami, ale bardzo wdzięcz

nych". Przeczuł też związek, zana lizowany potem przez 

Freuda, między sferą popędów a sztuką: „Rysunki wielu 

wariatów, szczególniej dotkniętych obłędem erotycznym, 

paralityków i dementów, odznaczają s ię bezwstydną nie

przyzwoitością. Tak np. pewien obłąkany stolarz wyrzeź

bił na nogach swych mebli i wierzchołkach drzew męskie 

narządy płciowe, co zresztą przypomina rzeźbę dzikich, 

u których wszędzie spotykamy organy płciowe", pisał o jed

nym ze swych pacjentów 

Freud to myś l e nie zniuansował. Skierował uwagę na 

procesy psychiczne, którewlaści1·ve są tak chorym, jak i zd ro

wym. Podpowiedzia ł, że w jakiś sposób choroba może taić 

się w każdym, podobnie jak i możliwość tworzenia. Jaźń 

ciągle gotowa przynosić niespodzianki: czasem coś wy

pływa na powierzchn ię, jakiś obja11v, przejaw, sygnał, jed

nak to, co nieświadome odsiania się zawsze tylko częścio

wo. Jak wielkie pole dla interpretacji! Za chwi lę do jego 

koncepcji nieświadomego zbliżyła się sztuka. 

NAIWNOŚĆ I POLITYKA 
Picasso odkrył w paryskich 

galeriach Musee de l'Homme 

rzeźbę afrykańską, odkrył tak

że Henriego Rousseau, zwane-

go Celnikiem. Do tego s ięgnę li 

surrealiści, interesując s i ę sztu ką 

naiwną, jarmarczną, zestawiając ar

tefakty z dziełami sztuki, fotografie 

z obrazami, manekiny z rzeźbami, to, co 

wysokie z tym, co niskie, i sami starali się two

rzyć tak, jakby byli wytrącen i z normalności . 

Jednak równie ważne jak podniesienie do rangi 

sztuki, tego, co sztuką wcześn iej nie było - obiektu go-

towego, śmiecia, odpadku, szyldu, reklamy i malarstwa 

naiwnego - było to, że a rtyści przenieś l i akcent z tego, co 

przedstawione na to, co wewnętrzne. Obiekt nie był tak 

istotny jak działanie. Pismo automatyczne miało być naśla 

dowaniem procesu psychicznego, ujawnieniem go. To jest 

chyba najważni jsza zasługa surrealistów, chyba większa 

niż „szalone" tematy ich obrazów. Choc iaż one też. 

Poza tym był także kontekst polityczny. Obrona cho

roby i prawa do choroby, do marzenia, nawet erotyczne

go i sadystycznego, miała znaczenie nie tylko jako bunt 

przeciw tzw. mieszczaristwu. Opowiedzenie się za choro

bą. zwłaszcza w latach 30. i 40. XX wieku, a więc w świecie 

uzdrawianym na s ilę 1 masowo, znaczyło o wiele więcej n iż 

tylko indywidualne wyzwolenie wyobraźni. 

W Polsce spotkanie ze „sztuką inną" miało miejsce 

nieco później niż we Francji, ale też nie nastąpiło w próżni. 

Zainteresowanie sztuką nieprofesjonalną, w tym także cho

rych psychicznie, ma swoje pol ityczne uwarunkowania. 

Nie jest przypadkiem, że rozwinęło się w latach 40. i 50. XX 

stulecia. Jak wspomina Aleksander Jackowski, w tym kie

runku poszedł wtedy, kiedy poczuł zbyt silny nacisk socre

alistycznej doktryny w badaniach nad sztuką. To była ni

sza, w której sam dla siebie zna l azł pole wolności. Tak 

zosta li odkryci i uznani za artystów Nikifor, Teofil Ociepka, 

Edmund Monsiel. 

Kiedy w 1972 roku na Documenta 5 w Kassel Harald 

Szeemann zaaranżowa ł „ce lę" Adolfa Wolffl iego, wybitne

go artysty schizofrenika, pacjenta kliniki Wa Ida u w Bernie, 

pokazując jego zdjęcie i niesamowite rysunki jakby utka

ne z gęstej sieci kresek, też nie rob i ł tego wyłącznie dla ce

lów estetycznych. Sztuka psychicznie chorych, twórczość 

wykluczonych, ta sztuka, którą Dubuffet okreslil .,L'.Art Brut" 

przydawała się zawsze, kiedy trzeba było uderzyć w zasta

ne hierarch ie, zasiać ziarno anarchizmu. 

BARDZIEJ CHORY ODE MNIE 
W tytule albumu Aleksandra Jackowskiego Szruka zwana 

naiwną, poświęconego ulubionym przez niego nieprofe

sjonalnym artystom, znalazła s ię konieczna relatywizacja. 

Skoro zwracamy się do nich jak do artystów i to, co od nich 

otrzymujemy uważamy za sztukę, czemu umieszczać ich 



w tej pod rzędnej kategorii, klasyfikować jako sztukę gor

szego, drug iego gatunku? Obcowanie z tą sztuką narusza 

pojęcie nor rny psychicznej i artystycznej, kw tionuje ję

zyk i społeczne urządzenia. 

Co to jest normalność, co to jest choroba? Antonin 

Artaud malarstwo van Gogha opisuje jako objaw zdrowia, 

czyli jasności widzenia, klinikę zaś, w której osadza się jemu 

podobnych, jako przejaw lęku „dziedzicznie obciążonego 

społeczeństwa" przed zbyt dociekliwą i inteligentną jed

nostką. „Nic też dziwnego, że rozpadają się święte miesz

czańskie instytucje, i że medycyna - ten zwietrzały, bezu

;~yteczny trup - ogłasza van Gogha wariatem Wobec 

olśn i waiącej jasnowzrocznośc i malującego van Gogha 

cała psychiatria wydaje się szpitalem obłąkanych i prześla 

dovvanych oryli, którym pozostała jedynie ostatnia deska 

ratunku przed najpotworniejszymi stanami przerażenia 

i duszności - śmieszniutka terminologia, godny produkt 

Ich schorzałych umysłów". Artaud szedł 

35 
lekcji Prinzhorna została włączona do wystawy Entartete 

Kunsrw Monachium jako przykład do czego podobna jest 

sztuka współczesna, która według nazistowskiej propa

gandy była objawem degeneracji i społecznej schizofre

nii. Porównanie artysty z psychotykiem miało być jego 

ostatecznym zhańbieniem 

Prócz Lenza Georga Buch nera innym wielkim teks tern 

o rozszczepieniu osobowości artysty jest oczywiście Dok

tor Fausrus Tomasza Manna, napisany około 100 lat później. 

Czy wielką sztukę A rian Le erkuhn zawdzięcza chorobie, 

w której spotyka się z diabłem, c też jego spotkanie z de

monami to tylko interpretacja pokornego kronikarza tego 

niezwykłego żywota - Serenusa Zeitbloma, niemieckiego 

nauczyciela, który jest narratorem tej książki? Jeśli mode

lem, na którym Mann się wzorował był Arnold Schónberg, 

Leverkuhn który tworzy w latach 30. XX w ieku w Niem

czech, zostałby autorem .muzyki zdegenerow,anej". Uza-

sadnienie awangardowej muzyki spotka-

w tym tylko krok za van Goghiem, któ

remu zawdzięczamy obserwację z li

stó1"' do brata o jego ulubionym dok

torze Gachet: „Przede vvszystkim,jak mi 

się zdaje, jest bardziej chory ode mnie 

albo co najmniej tak samo". 

Co to jest normalność, niem ze złem, z mocarni piekielnymi, jest 

w takim razie o wiele bardziej misterne, 

niż obowiązująca interpretacja sztuki 

w tamtych czasach. Jest uwzniośleniem 

i zaprzeczeniem choroby. Gdyby na roz

wój Leverkuhna spojr ;a ł jakiś ówczesny 

działacz kulturalny z NSDAP, dostrzegłby 

tam zapewne wyłącznie chorobę. 

Dowodem melancholii doktora 

jest jego portret namalowany przez van 

Gogha: człowiek bez maski, odsłonięty 

w swej bezradności, smutku, przejmu

jąco bliski. 

Lekarze końca w ieku XIX we Fran

cji nie byli jeszcze tacy pewni, czy czło

wiekowi psychicznie choremu pozwo

lić na ekspresję artystyczną By uzyskać 

pozwolenie na malowanie w zakładzie 

dla psychicznie chorych w Saint-Remy, 

Vincent musiał prosić o wstawiennictwo 

brata. Zmiana nastawienia do choroby 

i poszukiwanie alternatywnych metod 

terapii nastąpiło wkrótce w całej Europie. 

W początku w ieku XX w Heidelbergu 

powstaje kolekcja sztuki psychicznie 

chorych historyka sztu ki i psychiatry 

co to jest choroba? 
Antonin Artaud malarstwo 
van Gogha opisuje jako 
objaw zdrowia, czyli 
jasności widzenia, klinikę 
zaś, w której osadza się 
jemu podobnych, jako 
przejaw lęku „dziedzicznie 
obciążonego społeczeństwa" 

przed zbyt dociekliwą 
i inteligentną jednostką. 

Doktor Foustus to chyba ostatnia 

wielka powieść, w której sztuka tak bli

sko łączy się z opętaniem. Dzisiaj nikt po

ważnie nie traktowałby takiej konstruk

cj i. Minęło prawie sto lat i sytuacja znów 

zmieniła s ię o 180 stopni. Artyści wcze

śniej przez społeczeństwo kierowani do 

kliniki albo do gzorcysty, stali się spo

łecznymi terapeutami. Chorzy --ro jeste

śmy my, społeczeństwo Oni nas l eczą 

z różnych ułomności: ksenofobi i, nacjo

nalizmu, lęku przed obcym. Trochę prze-

rysowuję. Ale nie mówię tego z nostal

gią, raczej z radością. W publicznym 

dyskursie nie ma już miejsca na medy

kalizację sztuki. 

Hansa PrinLhorna, która wywołała wielkie za interesowanie 

Zygmunta Freuda i surrealistów. Książka Prinzhorna Malar

stwo chorych psychicznie z 1922 roku w kręgu francuskim 

stała się znana dzięki niemieckiemu surrealiście Maxowi Ern-

Skąd się zatem biorą artyści? Z szpitala. Jak w szyscy. 

st owi. 

ARTYŚCI I PACJENCI 
Priznhorn zmarł w 1933 roku. Gdyby żył dłużej, doświad 

czyłby kolejnego obrotu zd r ,:eń. W tym samym 1933 roku 

uchw alono w Niemczech ustawę nakazującą sterylizację 

osób psychicznie chorych, a cztery lata później część ko-

Dorota Jarecka - jest krytykiem i historykiem sztuki, 

dziennikarką „Gazety Wyborczej". Zajmuje się sztukq 

współczesną, designem i architekturą . Publikowała także 

m.in. w pismach: „Obieg", „Magazyn sztuki", „1V!idrasz", 
„Kresy". 1'vfieszka w Warszawie 
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68 
Lenz gna przez góry. Dialogujące z nim glosy, 

słyszane tylko przez niego, personifikują naturę. 

LENZ 

Ach! Och! O .. o, duchu' 

GŁOSY 

Duchu „. Duchu. 
(Natura napiera na Lenza.) 

LENZ 
Duchu, który we mnie żyjesz! 

Skąd przybyłeś, że tak ci śpieszno? 

GŁOSY 

Ha' 
LENZ 

Czekaj, niebiańsk i .. 

GŁOSY 

Duchu ... Duchu „. Duchu „. 

Przybądź! Przybądź' Przybądź! 

LENZ 

Schronienie twe daremne, wszystkie pęta 

drżą ... Wyżej już nie' Już nie ... 

Pociesz się, niedługo 

wolnym już będziesz. 
(jakby zduszonym głosem) 

Niedługo już zwyciężysz, okrutny ... Biada mi, 
biada, chroń mnie, chroń, chroń jeszcze! Dłużej 

już nie mogę! 

Nie mogę' 
Nie mogę! Nadchodzę, tak, nadchodzę! 
(Rzuca się w wodę.) 

Lenz, Ober/in 

OBERLIN 

Co tu robisz? Co tu robisz? Co tu robisz? 

LENZ 

(początkowo nie reagując na pytania Ober/ina) 

Kąpię się. Kąpię się. Kąpię się. 

OBERLIN 

O tak późnej godzinie? 
Jest przeraźliwie zimno! 

Śmierć na siebie sprowadzisz! 

LENZ 

O, słodka śmierci! 

O BERLIN 

(otulając go płaszczem) 

Chodź do domu. 

LENZ 

O, słodka śmierci! 

OBERLIN 

Chodź' Do domu! 

LENZ 

O ... 

OBERLIN 

Usiądź koło mnie ... 

Co cię tu sprowadza? 
LENZ 

43 

Przynoszę pozdrowienia od Kaufmanna. 

OBERLIN 

Jak się nazywasz? 

LENZ 

Jakob Lenz. 

OBER LIN 

Ach, ten poeta, ten poeta. 

LENZ 
Tak„. nim byłem„. 

OBERLIN 

Czytałem co nieco. 

LENZ 

... o czym zapomniałem już dawno. 

(z naciskiem) 

Zapomniałem. 

(przyjmując pozę, z ironią) 

Jakub Lenz, radość Niemiec i duma Inflant! 

OBERLIN 

Zdajesz się przybity, co z tobą? 

LENZ 

(wybuchając) 

Życie mnie strawiło ... 

OBERLIN 

Uspokój się ... 

LENZ 

. . . zanim naprawdę się zaczęło. 
OBERLIN 

(wykrzykując) 

Lenz! 
LENZ 

Obumrzeć, obumrzeć ... 

OBERLIN 

Lenz! 

LENZ 

... dla tego świata, który tak mało mnie znał. 

Jaka ponura rozkosz w tej myśli. 

OBERLIN 

(Nie do końca rozumie, mimo to odpowiada.) 

Przecież łagodna melancholia 

dąży do szczęśliwości. 
LENZ 

Szczęśliwość! 

Szczęśliwość! 

(sam siebie przedrzeźniając) 

Szczęśliwość! 

Szczęśliwość' Jak ... 
(Ober/in próbuje uspokoić Lenza.) 

Jak mam ją kiedykolwiek osiągnąć? 
(Dostaje silnych drgawek.) 

OBERLIN 

(Chwyta Lenza mocno, ten natychmiast się 

uspokaja. Z naciskiem) 

Cichą modlitwą! Zaufaj Bogu' 

(Lenz gwahownie próbuje się wyrwać, jednak 

Ober/in go trzyma.) 

Zostań jeszcze chwilę' 
(Lenz uspokaja się.) 

Zostań tu! 

LENZ 

Jestem obcym, niespokojnym duchem wiecznie 

w drodze! 
OBERLIN 

Wejdź w normalność, w zwykłe życie, Lenz. 

Dzień wypełniony ciężką pracą przynosi spokój 
i zadowolenie. 
(Lenz nie reaguje.) 

„Jaki siew, taki plon!" 

(Lenz najpierw nie reaguje, potem energianie 

kiwa głową.) 

Liczę na ciebie, Lenz. A teraz, dobrej nocy! 
(Odchodzi.) 

LENZ 

Stary, poczciwy człowieku! Nie licz na zbyt wiele! 
(Kładzie się do łóżka.) 

W tle łóżko, na ścianie obraz Chrystusa. Lenz leży 

bezsenny . 

LENZ 

Często o północy ... często o północy 

to uczucie, mam wtedy łzy w oczach, 

w ciemnościach padam przed Tobą na kolana -

a Ty badasz moje serce. 
(Nie wie, co dalej„.) 

Modlę się do Ciebie, 
gdy niebo i ziemia wokół mnie przemijają. 
(Nagle odnajduje się.) 

Wtedy wizerunek jej, tak czysty, uśmiecha się 

do mnie, a serce we mnie topnieje. 
(Patrzy w przestrzeń pustym wzrokiem. 

Nagle ogarnia go przerażenie.) 

Kobieto, ty zbyt piękna dla tej ziemi, dziecko 
słońca, wiosenny duchu! Kiedy znów cię 

napotkam, w gorączce poczuję twoją obecność. 

Święta, jedyna, boska! 
(szepcząc mechanicznie) 

Fryderyko! 
(nagły krzyk) 

Która jesteś, bo ja jestem i pragniesz mnie, 



pragniesz mnie, jak ja ciebie I 

Precz! Pragnę - ach! Pragnę coraz bardziej! 

GŁOSY 

Nie ma na tym świecie dla mnie radości. 

Mam skarb, co jest tak daleko. 

LENZ 
Panie! To pragnienie - niebiańskie przyciąganie. 

Straszna nocy, straszna nocy! 

Kto cię tu wpuścił? 

Kto kazał ci ciemne skrzydła rozpostrzeć? 

(Opada na łóżko, trwa w bezruchu, pomału się 

rozgląda.) 

Przeklęta nocy! 

GLOSY 
Uak echo) 

Nocy. 

LENZ 
Przeklęty sen! 

GLOSY 
Sen. 

LENZ 
(chwytając się za głowę) 

Myśli, które mi teraz umykacie, 

o, gdybym was tylko mógł pochwycić! 

GŁOSY 

Nie ma . .. na świecie tym -

(Lenz nasłuchuje.) 

. . . mój skarb ... jest daleko ... 

LENZ 
Dłużej nie mogę tu zostać - sam - muszę 

wyjść ... wyjść ... muszę wyjść ... wyjść. 

Muszę przed siebie .. . 

przed siebie iść ... iść .. . 

(Rzuca się znów w wodę. Nie jest to próba 

samobójcza, raczej chęć ochłodzenia się. 

Kilkakrotnie nurkuje, pozostaje w wodzie.) 

Pojawia się Ober/in. 

Ober/in zastaje Lenza w kąpieli. Sytuacja jest 

nieco komiczna. Lenz wynurza się z wody 

OBERLIN 
(lekko przerażony) 

Lenz. Szukam cię cały czas. 

(Pochyla się, wyciąga Lenza z wody, otula go 

płaszczem, itd.) 

Chodź ze mną, powędrujemy w głąb natury. 

LENZ 
(rzucając się na Ober/ina) 

Ach, Oberlinie, Oberlinie ... 

OBERLIN 
Spójrz na pola, łąki, niwy. 

Obejrzymy boskie dzieła. 
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LENZ 
Tak pan uważa . . może ... 

O BERLIN 
I obejrzymy, jak wiele rąk ludzkich kontynuuje 

boskie dzieło. 

LENZ 
Myślę, że ma pan rację. 

(Spogląda optymistycznie.) 

Spijam oszałamiający aromat kwiatów! 

OBER UN 
Tak dobrze ... 

LENZ 
Odauwam kruchość, 

łagodność kwiatowych pąków! 

Wdycham wyzwalający powiew woni. 

OBERLIN 
Zanurz się w złotą powódź słoneanych 

promieni, to uzdrawiająca kąpiel! 

Uzdrawiająca kąpieli 

LENZ 
(wybuchając) 

Zanurzyć się w boskim, otwierającym się, 

kipiącym życiem łonie matki, 

wszechmatki natury! 

OBERLIN 
Patrz! 

(Wskazuje na niebo.) 

Patrz! Patrz, jak chmury .. . 

tam, chmury ... patrz .. . 

śnieżnobiałe baranki, chmury jak baranki. 

Ganiają i uciekają .. . chmury. 

LENZ 
Ona jedna mnie słucha, podaje 

balsam łagodzący choremu synowi. 

(Spogląda ku górze, śledzi chmury, sięga ku nim.) 

(Glosy, które w całym obrazie czwartym 

występują jako „pracujący rolnicy", zbierają się 

w grupę, dołącza do nich dwoje dzieci.) 

LENZ 
Podążam z nimi, 

(Wpatruje się w niebo.) 

śnię o dalekich, błogich przestrzeniach, 

(apatycznie) 

zapominam, co mnie dręay. 

GLOSY 
Blaskiem karm się nadziei, 

martwe jest, co tam było. 

Co się ciemnym jawiło, 

teraz jest nazbyt wyraźne. 

1. DZIECKO 
Patrz, ten człowiek' 

Tam! 

2. DZIECKO 
Jak on patrzy ... 

OBERLIN 
(do ludzi) 

On marzy 

LENZ 
Szaęśliwa ziemio, 

gdzie wolność swobodnie oddycha! ... 

Wolność swobodnie oddycha' 

GŁOSY 

Śnij wciąż sny dawne, tkwij w dawnym 

szaleństwie, zobaa swoją przyszłość 

w złotym szczęścia blasku. 

Lenz spostrzega ludzi - podchodzi do nich -

niektórym podaje dłoń. 

y 

LENZ 
(do Ober/ina) 

Proszę pozwolić mi wygłosić kazanie ... 

OBERLIN 
Jesteś także teologiem? 

LENZ 
Uakby spodziewa/ się takiego pytania) 

Studiowałem teologię ... 

OBERLIN 
Zatem chętnie ... 

LENZ 
(Jakby przepełniony potrzebą głoszenia, chce 

zacząć natychmiast. Jednak nie od razu mu się 

ta udaje. Słowa więzną mu w gardle. Długie 

milczenie. Lenz stoi przed zborem i czyni najpierw 

spętane gesty mówcy; wreszcie zaczyna mówić.) 

O, Ty, którego słowem nie można nazwać, 

którego wszyscy mają i aczą, 

o, Ty, któremu wszystko, co dajemy 

i dać możemy, to wdzięaność jedynie, 

który na niemoc naszych dążeń 

zawsze dobrocią odpowiadasz' 

(milczenie niezrozumienia) 

(niemal nieobecny) 

Kto podziękuje Ci, o Panie, gdy płoniemy, 

że Ojcem nazwać Cię możemy. 

(niemal krzycząc) 

Kto podziękuje Ci, że słabość znosisz 

i siłą niemoc zastępujesz; 

że burze w ludziach rozpętujesz, 

od których nasze dusze drżą. 

Tobie cały się oddałem, 

zechciej dać mi posłuchanie. 

Tyś jest Ojciec, a ja dziecko. 

Za Ojcem mym podążam ślepo. 

DZIECI 
Niech boli, niech boleć zaanie ... 

GLOSY 
Niech we mnie tryśnie źródło świętego bólu . .. 

LENZ 
Ach! Ach, jak boskie światło wokół mnie' 

Zdumiony wzrok pochwytuje z dreszczem 

rozkoszy przyszłość w świętości. 

GŁOSY 

(grzmiąc) 

Cierpienie niech będzie całym moim zyskiem. 

Cierpienie niech będzie sensem mego życia . 

DZIECI 
Cierpienie niech będzie moim ... 

(Przestają śpiewa( i podchodzą do Lenza.) 

LENZ 
(cicho, w zachwycie) 

Pozwól z pokorą się przyglądać. 

Dzieci wpatrują się w Lenza. Chwila bezruchu. 

Potem wybuchają śmiechem i ruszają z Lenzem. 

Lenz śmieje się także i biegnie z dziećmi. 

ÓSJY 
Scena mówiona Lenz - Kaufmann. Lenz, upojony 

i nieobecny duchem, wraca do domu. 

Nie zauważa Kaufmanna, który właśnie przybył. 

OBERLIN 
(do Kaufmanna) 

To miło, że pan przyszedł. 

KAUFMANN 
Niech będzie pochwalony, proszę księdza! 

(szeptem) 

Czy to nie był Lenz? 

OBERLIN 
Jak pan widzi, jeszae tu jest. 

Dobry chłopak i pobożny jak dziecko. 

KAUFMANN 
Nie bawi się już w wodzie? 

OBERLIN 
(szeptem, bardzo poważnie) 

Niech pan nie żartuje sobie z niego! 

Proszę! 

KAUFMANN 
Prawda to, kto zna Lenza, musi go kochać, kto 

go widzi, musi jak ja auć; 

on bez cichej pomocy nie potrafi żyć. 

OBERLIN 
Chętnie pomagam mu odnaleźć spokój. 

Spokój i modlitwa .. . 

KAUFMANN 
Aha! 

OBER LIN 
... odniosą skutek. 

(Daje znak, że Kaufmann może porozmawiać sam 

z Lenzem i wychodzi.) 

KAUFMANN 
Rozumiem, rozumiem. 

(do Lenza) 
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„Bądź pozdrowiony, mój drogi przyjacielu!" 

Poeta w słów szacie uciekł w samotność. 

Ha, ha, ha, ha ... ha, o, ha. 

LENZ 
Samotność! Samotność! 

Co ty o niej wiesz! 

(raczej do siebie) 

Dzięki niej odkrywam swoje drugie ja. 

KAUFMANN 
A więc geniusz występuje w dwóch osobach? 

Haaaaha, haaaha, 

ha, ha, ha ... ha. „ ha ha.ha ... 

LENZ 
Och! Daj spokój swoim głupim żartom ... 

KAUFMANN 
Nie mam najmniejszej chęci zranić cię ... 

(Walczy ze śmiechem.) 

No ... powiedz, co piszesz. 

LENZ 
(szeptem, sycząc) 

Nic, nic zupełnie! Nic! 

Praca jest niemożliwa, wszystko, 

co w pocie uzyskam, wpada w studnię 

bez dna. Wszystko zanika we mnie samym. 

Gdybym znał drogę jaką dla mej duszy, ale nie 

znajduję krzyku dla mego bólu ani wołania 

z radości, ani harmonii w błogości. 

KAUFMANN 
Spójrz na naturę! 

To w niej jest harmonia, jest rzeaywistość, 

(poczciwie), 

jak ją wielu poetów opisuje. 

LENZ 
(natychmiast podchwytując) 

Któż nie widziałby chętniej nagiej 

rzeczywistości niż tysiąca pięknych kłamstw, 

które jej duch wymyślił? 

KAUFMANN 
Rozważ ... 

(Owo „ rozważ" powtarza z coraz większym 

naciskiem, coraz bardziej histerycznie.) 

LENZ 
Co mu tak często rzeaywistość wydarli, 

i radzi są tylko, gdy on w nią wierzy. 

KAUFMANN 
Rozważ ... 

LENZ 
Chcecie, poeci, się nawrócić, 

przyjdźcie do mnie, 

(wstrząśnięty) 

chcę was nauayć prawdy 

(powoli, sylabizując). 

Zanurzeni w zmysłowej rozkoszy, 

(znów szybko) 

tu ją aujecie, widzicie całkiem obnażoną. 

KAUFMANN 
Rozważ„. jednak ... 

LENZ 
Wszystko inne to nicość, mgła, sny, 

i tylko po to jest, 

(gorzki śmiech) 

żeby się rymowało. 

KAUFMANN 
Rozważ ... 

LENZ 
Szaleństwo ... 

KAUFMANN 
(do siebie) 

Tak, szaleństwo .. 

LENZ 
. .. które poetów światem włada 

i niejedno młode dziecko skusiło! 

KAUFMANN 
Roz ... rozważ, 

(Teraz on musi zebrat myśl ... nagle.) 

jak piękne postaci stworzyli! 

LENZ 
Jak piękne i bez życia! 

(z agresją) 

Ludziki ze złotka, liliptuy! Radosna mrzonka 

marionetki z papieru- nie ludzie. 

KAUFMANN 

Ja ... 

(z wyższością) 

nie przydaję każdemu błaznowi znaczenia! 

LENZ 
(spokojnie, wręcz powoli) 

Nikt nam nie może być zbyt mały, 

zbyt brzydki, 

(natarczywie) 

dopiero wtedy można go zrozumieć! 

KAUFMANN 
(z ignorancją) 

A jakie jest kryterium? 

LENZ 
(walcząc o zrozumienie) 

We wszystkim domagam się życia, 

możliwości bytu, wtedy jest to dobre. 

KAUFMANN 
(przemądrzale) 

Ale właśnie piękności nie może zabraknąć! 

Dziwce daleko do madonny. 

LENZ 
(dotykając go) 

Piękne ay paskudne: 



dobry Pan Bóg stworzył nasz świat. 

My nic lepszego nie wymyślimy. 

(niemal intymnie) 

Móc chwilę tworzyć na Jego wzór 

sprawia mi przyjemność. 

KAUFMANN 

(podenerwowany, wróg introwertyzmu, 

ze znawstwem) 

Myślisz, żeś sam, wiele książek jednak napisano. 

LENZ 

Książki, książki , książki I 

Wiecznie tylko książki, wypchane pustymi. .. 

KAUFMANN 

A cóż to ma znaczyć? 

LENZ 

i wzniosłymi słowami. Cała moja próżność 

przejawia się arogancją. 

KAUFMANN 

Co„. co to ma znaczyć7 

LENZ 

(gorzko) 

Tu za wiele, tam za mało, żadnego związku, 

nigdzie ładu, nigdzie prawdy! 

(szybko, natarczywie) 

Ja też postawiłem sobie za cel zostać malarzem 

społeaeństwa, ale kto by chciał malować, 

gdy wokół same ohydne twarze? 

Mają się za bogów, a są głupcami! 

KAUFMANN 

(ironicznie) 

I co radzi Lenz? 

LENZ 

Wmieszajcie się w ludzi, i umie się od nich 

tego, co chcecie pokazywać! 

(zrezygnowany) 

Jednak ta ponura poetów dola nigdy się nie 

odmieni. Mój brat Goethe podobnie myślał. 

Gdybym był tylko przy nim pozostał, 

cóż byśmy osiągnąć mogli! 

KAUFMANN 

Szukałeś przecież samotności! 

(z wyrzutem, ale współczująco) 

Ona cię osłabia - przez nią gorzkniejesz! 

LENZ 

(bardziej do siebie) 

Im więcej w siebie zaglądam i rozdłubuję 

własną duszę, tym więcej zdaje mi się, 

że wszyscy inni tylko brednie opowiadają. 

O, gdybym się był urodził chłopem! 

(z dużym obrzydzeniem) 

Precz! Precz! 

Od tego myślenia pęka mi głowa. 

Precz! Precz! 

(Chce odejść; Kaufmann go zatrzymuje.) 

KAUFMANN 

Dość już! 

Przepędzasz tu czas 
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na niepotrzebnych rozmyślaniach. 
Twoje życie straciło cell 

(Szybko przemawia do Lenza.) 

Jeszcze jedno, mam listy od twojego ojca: 

masz wracać do domu I 

LENZ 

(przyglądając się Kaufmannowi beznamiętnie) 

Do domu? Stąd? 

(podekscytowany) 

Żeby tam oszaleć? 

Nie ma tam aym oddychać, zwariowałbym! 
(Przeszywa go dreszcz.) 

Zostawcie mnie w spokoju! 

Zostawcie mnie w spokoju! 

(błagalnie) 

Trochę spokoju, 

który tak dla mnie dobroczynny. 

(gorzko, z niedowierzaniem) 

Wyjechać stąd? 

Miałbym stąd wyjechać? 

KAUFMANN 

(do Ober/ina, który wszedn 

Czego tu chceszl 

LENZ 

Tu odnalazłem nową ojayznę .. 

KAUFMANN 

Jak długo chcesz się tu błąkać? 

Błąkać się tu? 

LENZ 
(aż do utraty tchu) 

Cóż wy wiecie! Cóż wy wiecie! Cóż wy wiecie! 

KAUFMANN 

Jak długo? 

LENZ 

Tu jest mi dobrze! 

KAUFMANN 

Tu? 

OBER UN 

(do Lenza) 

Ale twój ojciec! 

LENZ 

Czego chce mój ojciec? 

Czy może dać mi więcej niż pan, pastorzel 

On nie może mi pomóc, to niemożliwe. 

Niemożliwe. Nie mogę nawet na krok 

stąd się oddalić. 

Raczej mnie zabijcie ... 

(Odbiega pędem.) 

KAUFMANN, OBERLIN 

Lenz I Lenzl Zostańże! ... 

Lenz! Zostań! ... 

Lenz w górach. Jest smutny i pisze„. 

Może bawi się w zgłoski„. I 

LENZ 

Jak łagodnie i słodko opada chłód wieczoru na 

rozgrzaną, spragnioną ziemię. 

Matowo lśnią głębie nieboskłonu , 

w wonnym, białym lśnieniu. 

Tylko w oddali, gdzie gór dumnych wielogłowe, 

skalne morze, (pisze) , 

ku chmurom wznosi się złowroga 

(Szuka słowa„. znajduje je.) 

ściana mgły ... chmury ... ściana mgły .. coraz 

gęstszym snu szalem otula z matczyną czułością 

zamroczone zmysły pocieszycielka noc. .. 

GŁOSY 

Dziecko błogosławione, ach, ach, ach, 

w łonie matki. Ach ... 

LENZ 

(Uderza pięścią w ziemię; do siebie.) 

Nie ... nie ... już nie gaworzące dziecko, 

ale płonący młodzieniec! 

GŁOSY 

Co masz na myśli? 

LENZ 

„ .płonący .. Nie dziecko. „ 

(Nasłuchuje.) 

GŁOSY 

Ziemia okrągła jest, ziemia okrągła, 

I nic na niej trwałego. 

LENZ 
(do siebie) 

Czemu płaaę? 

(lnów nasłuchuje.) 

GŁOSY 

Pła a jest niezdrowy, a strata konieczna, 

a strata konieana, strata konieczna. 

Czemu płaczesz? 

LENZ 

(słuchając) 

Strata? - Co ja straciłem 1 

Co mogę jeszae stracić? 

GŁOSY 

(szepty, oddechy) 

Fryderykęl Fryderykę! Fryderykę! 

LENZ 
Ach, straszna myśl! 

GŁOSY 

Straciłem ją! Straciłem! Straciłem! 

LENZ 

Nie!! Straciłem ją? 

GŁOSY 

Straciłem ją! Straciłem jąl 

Straciłem! Straciłem! Straciłem ją! 

LENZ 
Straciłem ją? Straciłem? 

GŁOSY 

Straciłem ją! Straciłem! 

Umrze, umrzel Umrze, umrze! 

LENZ 
Ona10na1LJmrzeć ma? „. Umrzeć?! „. 

Chcesz wtrącić mnie w wieczną noc? 

Ratować jąl ... Ratować! .. Ratowaćl 

(Pędzi do Ober/ina. W oddali) 

Ratowaćl ... 

(rodzaj sennego widziadła) 

DZIECI 

(bardzo cicho) 

W głębi serca czuł ciepło, 

teraz mu ciasno tak i biednie! 

Tak biednie! Chce odejść ... 

LENZ 

(bardzo daleko) 

Ratowaćl ... 

Ober/in w pokoju, noc. 

LENZ 

(wpadając) 

Niech pan mi powie, co z tą dziewczynką, 

przez którą tak cierpię l 

OBERLIN 

(spoglądając na niego zdumiony) 

Nie wiem, o co ci chodzi 

nie wiem, o co chodzi . .. 

LENZ 

Dziewczynka, dziewczynka ... 

OBERLIN 

(pokazując mu, by ucicM 

O co ci chodzi ... 

gdybym tylko wiedział ... 

LENZ 

(płacząc) 

Dziewaynka, przez którą cierpię 

Gdy szła przez pokój, 

tańaył mi cały świat. 

Szczęśliwość, która ją otaczała, 

spływała wtedy i na mnie. 

W głębi serca czułem ciepło, 

a teraz ciasno mi i tak biedniel 

Chcę odejść. 

OBER LIN 

W środku nocy? 

LENZ 

Na Boga, tu było mi znośnie ... 

Jednak ... muszę iść, muszę do niej. 

OBERLIN 
Poczekaj, aż wzejdzie dzień ... 

LEN.Z 

Wyruszam! 
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Nie rusza się jednak z miejsca. Wokół niego scena 

przeobraża się w góry. Także Ober/in stoi jak 

skamieniały. Długo przygląda się Lenzowi. 

Potem odchodzi. 

Góry. Glosy (góry.I) zbliżają się stylizowanym 

krokiem sarabandowym. Lenz stoi bez ruchu. 

GŁOSY 

Nie mam żadnej radości na tym świecie. 

LENZ 

(Jeszcze sztywny, śpiewając, zaczyna się 

porusza() 

Znów się ku mnie zakradaszl 

GŁOSY 

Dokąd idziesz mój bracie? Dokąd? 

Czy domyślasz się kim jestem? 

Kim ja jestem? 

LENZ 

Dokąd? 

(idąc, do siebie) 

Kim jestem? 

GŁOSY 

Jak duch cicho cię obejmę, 

Co oddali twą żałobę. 

( 7 .Głos pozostaje przy Lenzu, pozostałe 

rozpraszają się po okolicy. Lenz biegnie.) 

LENZ 

(zatrzymując się) 

Bądź zadowolony ... 

1. GŁOS 

(młoda kobieta, coraz bardziej natrętna wobec 

Lenza) 

Bądź zadowolony, Jakobie mój! 

LENZ 

Mój? 

(Chce uciec.) 

1. GŁOS 

Wiesz, dopiero teraz jestem twoja. 

(Uczepia się Lenza.) 

LENZ 

Ja? Ja? Ja? 

(Walczy.) 

Moja? Moja? Moja? 

1. GŁOS 

Twoja na wieki, tu i tam ... 

LENZ 
(Wyrywa się„. ucieka, wrzeszcząc.) 

Na wieki?! 

1. GŁOS 

(Wola za nim.) 

Więc nie odchodź już! 

(Zostaje sama, znika.) 

PIĘĆ GŁOSÓW 

Twoja na wieki! ... Więc nie odchodź już! 

Lenz dotarł do martwej dziewczynki. 

Ona leży niepochowana, mała dziewczynka. 

Żałobnicy, krzyż 

PIĘĆ GŁOSÓW 

(Stoją nad ciałem dziecka.) 

Więc nie odchodź już! 

LENZ 

(przepędzając żałobników) 

Precz! Precz! Ach, Boże! 

GŁOSY DZIECIĘCE 

(Z oddali, dzieci nie widać.) 

Ach, Boże, jej zimna, piękna dłoń 

LENZ 

Jej zimna, piękna dłoń ... tak spokojna ... 

GŁOSY DZIECIĘCE 

Tak spokojna - mój Boże! 

LENZ 

Mój Boże! 

(Modli się zrozpaczony.) 

GŁOSY DZIECIĘCE 

Wstań i chodź! Wstań i chodź! 

LENZ 

(uroczy5cie) 

Wstań i chodź! 

GŁOSY DZIECIĘCE 

Wstań i chodź! 

Ach, przyjaciółka moja nie żyje?! 

LENZ 

Wstań i chodź! 

(uparcie) 

Ach, przyjaciółka moja nie żyje?! 

„Boże mój, Boże mój, aemuś mnie opuścił?" 

(Wybiega.) 

Lenz biegnie bez celu przez okolicę. Świt. 

LENZ 

Odtąd słońce w żałobie, 

odtąd ponury dzień! 

GŁOSY 

Co miłość radzi ci? Co miłość radzi ci? 

Co miłość radzi ci? 

LENZ 
Zamknięte nieba bramy . .. 

GŁOSY 

Czas by już chyba umiera ć! 



(Głosy gromadzą się wokół Lenza, 

któremu zauyna się robić ciasno.) 

LENZ 
Ona nie żyje! 

GŁOSY 

Dlaczego zwlekasz? 

LENZ 
Ona ... 

GŁOSY 

... ze śmiercią ... 

LENZ 
Ona nie żyje! 

Serce moje - serce - zabrała! 

(Zamiera.) 

GŁOSY 

Więc musisz umrzeć, by trafić do niej! 

(Glosy na przemian odskakują od Lenza 

i przypadają znów do niego.) 

LENZ 
Tak, tak, muszę ... Tak, tak, tak, muszę ... 

GŁOSY 

Musisz, musisz! Musisz umrzeć! 

LENZ 
Muszę ... 

(łamiącym się, drżącym głosem) 

Nigdy już cię nie zobaczyć. 

GŁOSY 

Musisz umrzeć! Umrzeć! 

Musisz umrzeć! Umrzeć! 

LENZ 
Straszliwa myśl! 

GŁOSY 

Musisz umrzeć! 

Musisz umrzeć, by trafić do niej! 

Musisz umrzeć! Musisz! Musisz umrzeć! 

Umrzeć! Umrzeć! Musisz umrzeć! 

LENZ 

Przelej na mnie całą swoją mękę. 

Czuję ją, czuję całą - to zbyt wiele ... słabnę. 

(Glosy b/yskawiunie znikają.) 

Umieram - straszliwy - dla ciebie! 

Próba samobójcza, np. uderzanie głową w skały. 

Musi byt wyraźnie widać, że Lenz nie może sobie 

zrobić krzywdy. Gwałtownie robi się ciemno, 

a potem powoli znów widno. 

Wnętrze. Kaufmann wciąga do środka Lenza. 

OBERLIN 
Co się stało? 

KAUFMANN 
Szaleńcza jego pogoń ... szaleńaa pogoń 

za powietrzem ... powietrzem i tworami 
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wyobraźni ... wyobraźni, zapędza go za 

daleko ... za daleko. 

OBERLIN 
Lenz! 

LENZ 
Och, och! 

OBERLIN 
Odpowiedz mi! Czemu tu leżysz? Jesteś ranny? 

KAUFMANN 
Najpierw próbuje przywrócić do życia martwe, 

martwe dziecko ... 

LENZ 
Ona nie żyje? 

OBERLIN 
Lenz?! 

LENZ 
Czy jeszcze żyje? 

KAUFMANN 
... a teraz próbuje sobie życie odebrać, 

(bardziej do siebie) 

sam sobie życie odebrać ... 

LENZ 
Anioł. 

OBERLIN 
Czemu tak leżysz? ... Jesteś ranny? 

LENZ 
Czy ona nie żyje? Czy żyje jeszcze? 

Ona mnie kocha, ja kocham ją ... 

KAUFMANN 
... martwe dziecko? .... 

(do siebie, kręcąc głową) 

Sobie życie ... życie odebrać. 

OBERLIN 
Jesteś ranny? 

LENZ 
... złożyłem ją w ofierze, kochałem ją, 

jestem mordercą!! 

KAUFMANN 
Ach, Lenz! 

OBER LIN 
Lenz! 

LENZ 
(Chwyta kij, podnosi go, podaje Ober/inowi.) 

Bijcie mnie! 

OBERLIN 
(Całuje Lenza w usta. Trzykrotnie. Potem mówi.) 

To cię pocieszy. 

(Lenz, Kaufmann, Ober/in stoją spokojnie i patrzą 

na siebie.) 

LENZ 
Boskie pocieszenie, boskie pocieszenie! 

Większość modli się z nudy, inni z nudy się 

zakochują - cnotliwe, grzeszne, puste wszystko, 

wszystko niczym, zupełnie niczym. 

Nawet już nie wiem, co mam powiedzieć. 

Nawet nie mam już ochoty się zabić: to nuda! 

Oberlin, Oberlin, a mieliście nadzieję?I 

OBERLIN 
Jedź do domu. To życzenie twoich rodziców. 

(mocno) 

„Czcij ojca swego i matkę swoją''. 

KAUFMANN 
„Czcij ojca swego i matkę swoją''. 

LENZ 
Nie wytrzymam tego! 

( Wuepia się w Ober/ina.) 

Chcecie mnie odrzucić? 

OBERLIN 
(odsuwając go) 

Ależ nie! Jednak potrzebujesz ich wsparcia. 

KAUFMANN 
„Czcij ojca swego i matkę swojąl" ... 

Czcij ojca i matkę! 

LENZ 
(do Ober/ina) 

W panu jest ratunek dla bezbożnika. 

Pomóżcie, pomóżcie mi, pomóżcie mi, 

pomóżcie! Pomóżcie mi! 

(Wokół niego bezruch. Krzyczy niemal szybko.) 

Gdybym był wszechmocnym, nie zniósłbym 

takiego cierpienia, ratowałbym, ratował! 

Pomóżcie mi! 

(Rozpaułiwie wuepia się w Ober/ina, Ober/in 

i Kaufmann stoją w bezruchu. Lenz szeptem) 

Jestem synem marnotrawnym. Już przepadłem. 

Już po mnie. Przeklęty na wieki! 

KAUFMANN 
Uspokój się! Jakobie! 

OBERLIN 
Uspokój się! 

LENZ 
(napędzając własne szaleństwo) 

Gdybym nie był szaleńcem, 

moglibyście mnie do tego zmusić. 

KAUFMANN, OBERLIN 

Uspokój się! 

LENZ 
(Krzyczy.) 

Ach! 

KAUFMANN, OBERLIN, GŁOSY 
Lenz! 

(Ober/in i Kaufmann muszą trzymać Lenza, 

ubierają go w kaftan bezpieczeństwa, który 

Kaufmann „zapobiegliwie" ma przy sobie, silą 

sadzają go na krześle. Lenz trwa w bezruchu.) 

LENZ 
Siły moje wyczerpane, olej się wypalił ... 

co poczniecie z tą śmierdzącą, 

wygaszoną lampą? 

(Kaufmann i Ober/in odchodzą na bok, 

przyglądają się.) 

CZTERY GŁOSY 
(Niewidoczne. Lenz „śpiewa" niemo, tylko 

poruszając wargami, synchronicznie z czterema 

glosami żeńskimi.) 

O Bożel O Boże! W powodzi twego światła, 

W pełnym blasku południa. 

LENZ 
Oczy me zbudzone bólem, 

czy nigdy już nie nastanie noc? 

CHÓR 
Fryderykol Fryderyko! Fryderyko! 

LENZ 
Czy to sen czy jawa? Muszę to sprawdzić. 

(Spętany kaftanem bezpieczeństwa 

zaczyna ganiać po okolicy. Wydaje nieartykular

ne dźwięki i okrzyki, które dopiero po pewnym 

czasie przyjmują formę zrozumiałych słów) 

CHÓR 
Fryderyko! Fryderyko! Fryderyko! 

LENZ 
(szept, przeradzający się w krzyk) 
Fryderyko! Fryderyko! Fryderyko! 

OBERLIN 
Lenz, co to wykrzykujesz? 

KAUFMANN 
Lenz, co to wykrzykujesz? 

LENZ 
Fryderyka, moja dziewczynka. Nie żyje. 

KAUFMANN, OBERLIN 
Skąd to wiesz? 

LENZ 
Hieroglify! 

(tajemniczo) 
Hieroglify! 

KAUFMANN, OBER LIN 
Hieroglify? 

LENZ 
Hieroglify. Na tej ścianie tu: 

KAUFMANN 
Gdzie? 

LENZ 
Hieroglify! Hieroglify! Tak, nie żyje! 

(drżąc) 

Umarła I 

(Lenz odchodzi w kaftanie bezpieczeństwa. 

Pozostaje w nim już do końca opery. ) 
Hieroglify ... Hieroglify? 
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Robi się widno. Ober/in pochylony, Kaufmann 

obok niego. 

OBERLIN 
Jego stan jest nieznośny. 

KAUFMANN 
Kto może mieć do was pretensję?! 

On wszystko wywraca do góry nogami! 

OBERLIN 
Ta ciągła ... 

KAUFMANN 
(z palcem na ustach) 

(iii. .. 

OBERLIN 
. . . troska o jego zdrowie! 

KAUFMANN 
(monotonnie) 

On żyje w straszliwym świecie szalonych idei ... 

OBERLIN 
.. . jego nienasycona dusza dręczy 

nieszczęsny umysł. 

To tak, jakby on był podwójny, 

a jedna aęść próbowała ratować tę drugą 

i przywoływać samą siebie. 

KAUFMANN 
(podniecony) 

Cicho, wracal 

LENZ 
(z tylu) 

Nie słyszyciel 

Nie słyszycie? 

OBERLIN 
Co tam, mój miły? 

LENZ 
Nie słyszycie tego straszliwego głosu, który 

krzyczy po całym horyzoncie, 

a który zwykło się nazywać ciszą? 

(Lenz w pewnym oddaleniu kuli się na podłodze.) 

O BERLIN 
Straszliwie fantazjuje, czy on naprawdę jest ... 1 

LENZ 
(Krzyuy.) 

... konsekwentny .. 

KAUFMANN 
(z naciskiem) 

Tak! Tak! 

LENZ 
. . . konsekwentny ... konsekwentny ... 

konsekwentny ... 

OBERLIN 
Niech mu Pan Bóg będzie miłościwy! 

KAUFMANN 
Nie powinnien pan był go przyjmować!. 

Nie powinnien pan! 

On pustkę swego bezbożnego serca wypełnia 

już tylko obrazami wyobraźni. 

OBERLIN 
Niech mu Pan Bóg będzie miłościwy, 

niech mu będzie miłościwy! 

LENZ 
Konsekwentny ... konsekwentny . .. 

konsekwentny .. 

KAUFMANN 
(do Ober/ina) 

Jesteście gotowi do drogi? 

LENZ 
'Konsekwentny ... ko n sek ... 

(Urywa.) 

OBERLIN 
Jak? ... Tak, lecz co się stanie z ni ml 

KAUFMANN 
(cicho do Ober/ina) 

Jemu nie można już pomóc! 

OBERLIN 
(do Lenza) 

Przyjacielu ... 

LENZ 
(niemal szeptem) 

... konsekwentny ... konsekwentny ... 

konsekwentny ... 

OBERLIN 
Ja .. 

(szybko) 

ja jadę z Kaufmannem. 

(Lenz kuli się w sobie.) 

GŁOSY 

(niewidoczne, w gęstniejącej szybko plątaninie 

głosów) 

Konsekwentny ... konsekwentny . .. 

konsekwentny .. . 

O BERLIN 
Muszę cię opuścić ... 

(Żadnej reakcji ze strony Lenza. Ober/in chce 

jeszcze coś powiedzieć, jednak odwraca się z ulgą. 

On i Kaufmann oddalają się szybko.) 

LENZ 
... konsekwentny ... konsekwentny ... 

konsekwentny ... 

(Głos mu się załamuje, podnosi się z podłogi.) 

Konsekwentny ... konsekwentny ... 

(Traci równowagę, upada. Zapada ciemność. ) 



WOJCIECH 
MICHNIEWSKI 
[DYRYGENT I KOMPOZYTOR] 

Studiował w Par1stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w War

szawie: dyrygenturę pod kierunkiem Stanisława Wisłoc

kiego (dyplom z wyróżnieniem), teorię muzyki ( również 

dyplom z wyróżnieniem) oraz kompozycję u Andrzeja Do

browolskiego. Wraz z Krzysztofem Knittlem i Elżbietą Sikorą 

utworzył grupę kompozytorską KEW. Za utwór Szeptet na 

2 soprany, 2 mezzosoprany, 2 alty i kulturystę (1973) otrzymał 

w 1975 roku nagrodę włoskiego Radia i Telewizji „Premio 

RAI" W 1974 roku zdobył vvyróżnienie na Ogólnopolskim 

Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, w 1977 roku: I na

grodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyry

genckim im. Guido Cantellego w mediolańskim Teatro alla 

Scal la, a w 1978 roku: Brązowy Medal na Międzynarodowym 

Konkursie Dyrygenckim im. Ernesta Ansermeta w Genewie. 

W latach 1973-78 związany był z Filharmonią Narodową, 

początkowo jako dyrygent-asystent, zaś od l 97ó roku jako 

dyrygent. Od 1979 do 1981 roku był dyrektorem artystycz

nym Teatru Wielkiego w Łodzi; pełnił równocześnie (do 

1983) funkcję kierownika muzycznego sceny 'NSpółczesneJ 

w Warszawskiej Operze Kameralnej. Następnie był stałym 

dyrygentem gościnnym Polskiej Orkiestry Kameralnej 

( 1984-87), pełniąc ważną rolę jej transformacji w znaną 

dziś Sinfonię Va rsovię, a od 1987 do 1991 roku stał na czele 

Fi lharmonii Poznańskiej jako jej dyrektor naczelny 1 arty

styczny. Po 1991 roku dyryguje wyłącznie gościnnie. Jest 

artystą bardzo wszechstronnym, prowadzi zarówno kon-
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certy symfoniczne, Jak 1 spektakle operowe, a obok reper

tuaru klasycznego szczegolnie ceniony jest za interpretacje 

muzyki współczesnej. W 1975 roku otrzymał od krytyki Na

grodę „Orfeusza" za najlepsze wykonanie polskiego utwo

ru podczas „Warszawskiej Jesieni" (Psychodrama Tadeusza 

Bairda); w 1987 roku - nagrodę krytyki na Musikbienna le 

Berlin. Chętnie współpracuje z czołovvym i polskimi zespo

łami: Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią, Narodową 

Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Rad ia, czy Orkiestrą Ope

ry Narodmvej, gdzie przygotował muzycznie prapremiery 

oper Elżbiety Sikory (Wyrywacz serc, 1995), Roxan ny Panuf

nik (The Music Program me, 2000), Pawła Mykietyna (lg nora nr 

i szaleniec, 2001), wznowienie opery Rossiniego Tankred 

oraz przedstawienia z c11kluJerytoria": CurlewRiver Benjami

na Brittena, Zapiski tego, który zniknął Leosa Ja naćka, Sonety 

Szekspira Pawła Mykietyna, Fedrę Dobromiły Jaskot i balet 

Alphę Kryonię XE Aleksandry Gryki, Zagładę domu Usherów 

Philipa Glassa i Ofelię Henrika Helsteniusa. Był kierownikiem 

muzycznym polskiego prawykonania opery lv1arka czarno

skrzydlych snów Hanny Kulenty (Opera Wrocławska, 201 O) 

oraz prapremiery opery Kochankowie z klaszroru Valldemosa 

Marty Ptaszyńskiej (Teatr \Nielk1 w Łodzi, 2010). Koncerto

wał we wszystkich niemal krajach Europy, w Azji, .Ameryce 

Północnej i Południowej. Brał udział w vvielu międzynaro

dowych festiwalach muzycznych. Dokonał 1Nielu nagrań 

płytowych, radiovvych i telewizyjnych . Został wyróżniony 

Nagrodą ,,Fryderyka' za płytę z muzyką Witolda Lutosław

skiego, nagraną z Krzysztofem Jakowiczem i orkiestrą Sin

fonia Varsovia ( l 99ó) oraz za płytę z galowym koncertem 

Rossiniego z udziałem Ewy Podleś (1999) Zaś w 2004 roku 

nom i naCJę do „Fryderyka" uzyskała płyta z interpretacjami 

muz11ki Mieczysława Ka rłowicza i Wojciecha Kila ra. W 2005 

roku został uhonorowany Nagrodą Związku Kompozyto

rów Polskich „za w ieloletnie i krearywne tow arzyszenie pol

skiej muzyce współczesnej"; otrzymał także Srebrny Medal 

.Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

NATALIA 
KORCZAKOWSKA 
(REżYSER) 
Absolwentka klasy skrzypiec w Państwowej VVyższej 

Szkole 1V1uzycznej im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. 

Ukończyła róvvnież wydział wiedzy o teatrze i reżyserię 

w warszawskiej Akademii Tea tralnej. Debiutowała w 200ó 

roku spektaklem Pensjonat lvladryr, według prozy Aglai Ve

teranyi. Była asystentką Rene Pollescha i Oskarasa Korsu

novasa. Swoje naJważnieJSZe przedstawienia zrealizowała 

u Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa oraz na scenach dol

nośląskich: w Teatrze Polskim i Współczesnym we Wrocła

w iu, w Tea trze Dramatycznym w Jeleniej Górze, w Teatrze 

Dramatycznym vvWałbrzychu. Reżyserowała też w Teat rze 

Narodowym w l/\farszawie i w Teatrze \Nspółczesnym 

w Szczecinie. Wśród Jej prac są m.in .. )mierć człowieka-wie

wiórki Małgorzaty SikorskieJ-Miszczuk (2007), Elektra Eu

rypidesa (2008), Stawrogin. Wieczór autorski (2008) i Nelly 

(2008) na podstawie twórczości Fiodora Dostojewskiego, 

Pasazerka Zofii Posmysz (2009), Solaris. Raporr na podsta

w ie opowiadan ia Lema (2009), Oynasria. Sclerosis multi

plex (20 1 O) oraz Pelikan na podstawie utworów Augusta 

Strindberga (2011) 
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ANNA MET 
[SCENOGRAF 
I AUTORKA KOSTIUMÓW] 

Absolwentka wydziału scenografii Akademii Sztuk Pięk

nych w Warszawie. Stale współpracuje z Natalią Korcza

kowską. Wspólne projekty, to m.in.:- Pensjonat Madryr 

w Centrum Artystycznym M25 w Warsza1Nie (2005), Ver

klćirte Nachr (Tea tr Narodowy 200ó), Smycz (Teatr Polski we 

Wrocławiu, 2006), Strefa działań wojennych (Teatr Rozmaito

ści, 2006), 5mierć człowieka-wiewiórki (Teatr Jeleniogórski, 

2007) Elektra (Teatr Jeleniogórski, 2008) Nelly na podstawie 

Skrzywdzonych i ponizonych Fiodora Dostojewskiego (Teatr 

Dramatyczny w Wałbrzychu), Pasażerka Zofii Posmysz (Te

atr Współczesny we Wrocławiu), Solaris. Raport na podsta

wie Solaris Stanisława Lema (Teatr Rozmaitości) i Dynasria. 

Sclerosis multiplex (w 1-vałbrzyskim teatrze). Projektowała 

performatywne zdarzenia w ramach Festiwalu Niewinni 

Czarodzieje - Tyrmand, Komeda, Polański. Asystowała Berto

w i Neumannowi przy spektaklu Rene Pollescha w Teatrze 

Rozmaitości. Pracowała z Grażyną Kanią - Nordost (Teatr 

Polski w Bydgoszczy, 2007), Anną Smolar nad Panią z Birmy 

(Teatr Polonia w Warszawie) i Markiem Kalitą nad Widzialną 

ciemnością (Tea tr Dramatyczny w vVarszawie, 2007). 
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To MA s z wy Go DA [TANCERZ, AKTOR, CHOREOGRAF] 
Ukończył wydział historii WSP w Kielcach. W latach 1997-2003 tańczy! w $1ąsklm Te
atrze Tańca w Bytomiu. Występował m.in. w spektaklach Jacka Łumińs k i ego i Konrada 
Drzewieckiego (Polska), Henrietty Horn (N iemcy), Jonathana Hollandera (USA) i Paula 
Claydena (Wielka Brytania). Stypendysta DanceWeb w Wiedniu (2002). Występował 

w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie i we Włoszech. Z zespolem 
W&M Phisical Theatre współtworzył spektakl Made in Polska-museum ofimaginarion 
(Calgary 2004). Z warszaws im Teatrem Breton Caffe stworzył spekta I Siam ouc oraz 
Tańcząc Sarę Kane. Wspólpracuje z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie bierze udzial 
w spektaklach Krystiana Lupy (larawsrra, Faccory 2), Pawła Mickiewicza (Niewinna), 
M ichała Z dary (Fedra) Występuje takze u Krzysztofa Warlikowskiego (Ocz}'5zczeni, 

Teatr Współczesny we Wrocłavviu, Teau Polski w Poznaniu, TR Warzawa) i Agnieszki Ol sten (Lincz, Samsaro Disco, Teatr Polski we 
Wrocławiu) Autor choreografii do spektak li m.in. Barbary Wysockiej (Zagłada domu Usherów, TW-ON), Michała Zadary (Oreste
ia, TW-ON), Mikołaja Grabowskiego i Jana Peszka, Moniki Pęcikiewicz, Wiktora Rubi na, Mai Kleczewskiej. V Teatrze Maryjskim 
w Petersburgu opracował ruch sceniczny do Pierscienia Nibelunga Wagnera w reżyserii Valery'ego Gergieva/George Tsypina/ 
Alexandra Zel ina oraz La /iberra chiama la liberra (reż. Mikołaj Zadra/Eugeniusz Knapik). Z Mariuszem Trelińskim pracował nad 
La Boheme Pucciniego (Opera w Waszyn tonie), Borysem Godunowem Musorgskiego (Teatr Opery i Baletu w Wilnie, TW-ON), 
Królem Rogerem Szymanowskiego, Alekiem R chmaninowa i Jolanrą Czajkowskie o (Teatr V1aryjski w Petersburgu), Orfeuszem 
i Eurydyką Glucka (Opera w Bratyslawie, TW-ON), Traviatą Verdiego oraz Turondoc Pucciniego (TW-ON). 

WOJCIECH PUŚ (ARTYSTA WIZUALNY] 
Absolwent Wydziału Operatorskiego, AnimaCJi i Efektów Specjalnych Państwo 

wej Wyższej Szkoły Fil mowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2004), obecnie 
asystent na tej uczelni . Zawodowo współpracuje z wieloma cea rami w Pol sce 
kreując świetl ną przestrzeń scen i czną. Większość jego realizacji tea ralnych ma 
charakter instalacyjny i funkcjonuje na zasadzie równouprawnienia z aktorami 
i inn mi elemen ami spektakli. Współpracuje z Galerią Leto w Warszawie (wysta
wa Given). Stypendysta programu Młoda Polska 201 O MKiDN w kategorii Sztuki 
Wizualne. 

MARCIN KOZI EŁ [PIANISTA, ORGANISTA, ŚPIEWAK] 
Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej, wie eńsk iego Uniwersytetu M zycz
nego oraz Konserw torium Wiedeńskiego. Jako akompanlaror występował w kra
ju i z granicą z artystami tej miary co Izabella Kłosińska , Anna Lubańska, Mał

gorzata Pańko, Małgorzata Olejniczak, Andrzej Hiolski, Hanka Bielicka, Łucja Prus, 
Jerzy Połomski, Jerzy Zelnik, Aneta Łastik, Danuta Błażejczyk, Agnieszka Fatyga, 
Daniela Fally, Angelika Kirchschlager, Mali n Hartelius i Matjas Roba s. Swój warsz
tat wokal ny doskona l ił pod kierunkiem Haliny Mickiewiczówny i Heleny Łaza r skiej 

oraz podczas kursóvv w Dusznikach i Santiago de Compostell $pie ał Cappeł-
11 Gedanensis i Teatrze Muzycznym w Gdyn i. Od 2003 roku związany jest z zespo
łem wokalnym Schleswig-Holstein Musik Festiva l Współpracuje z pedagogami 

śpiewu Heleną Łazarską, Gerhardem Kahr m, Francisco Ara izą i Rudolfem Piernayem. Był korepetytorem i kierownikiem 
muzycznym takich projektów, jak: Czarodziejski flet Mazar a, The Old Maid and The Thief Menottiego, Ifigenia w Taurydzie 
GI c a, Zemsca nietoperza J Straussa, Der Prinz on Homburg Henzego oraz Elektra R Straussa w TW-ON (2010). Od 201 O 
roku prowadzi klasę korepetycji dla wokalistów na Uni ersitat fur Musik und darstellende Kunst Wiedniu. 
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HOLGER FALK 
baryton LENZ 
Urodził się w Regensburgu w Niemczech. Studiował ~piew w Konserwatonum w Wurzburgu 
i w Mediolanie. Jego nauczycielami byli ro.in.: Sigune von Osten. Franco Corelli i Neil Semer 
Występował na rakich scenach, jak: Theaue de la Monnaie (Bruksela), Theatre des Champs·E 
lysees (Paryz), lhearer an der Wien, Teatr Wielki Opera Narodowa, a ta kże w operach w Bo· 
stonle, Bangkoku oraz ielu niemieckich teatrach operowych. Wspólpracowal z tak1m1 dyry
gemarn1,jak: Christopher Hogwooc!. Gabriel Garrido, FranckOllu, Stephen Stubbs, Paul O'Dene 
I Jeremie Rhorer Występuje zarówno repertuarze klasycznym, jak i współczesnym, a rakze 
oncertowym i oratoryjnym. Bra ł udział w licznych festiwalach. Jest załozycielem Ensemble 

Hafez. grupy w konująceJ muzykę klas czną. 
Role w TW-ON: K<issandra w Oresce1 Xen<1kisa 

JACEK JANISZEWSKI 
bas OBERLIN 
Absolwent Akademn Muzycznej im Fryderyka Chopina " arszawie. laureat I pagrod, Ili 
iędzynarodowego Kon ,ursu Wokalnego 1m. Stanisława Moniuszki (1998) oraz nagrody 

specjalnej Konkursu Bel edere w Wiedniu (1999). Od 2005 roku jest zaangażowany w ze· 
spale operowym Teatru Miejskiego w Bielefeld. 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Salome R. Straussa, Bo(Ysie Godu o ie Musorgskie
go, Rigoletcie i Makbecie Verdiego, Cyruliku sewilskim Rossiniego, Weselu Figara Mozarta, 
Fidel1u Beethovena. 
Role w TW-ON m.in.: Zbigniew w Srrasznym dworze Moniuszki, Leporello w Don Giovan· 
nim Mozarta, Colline w Lo Boheme Pucciniego, Zuniga w Carmen Bizeta, Doktor Gren 11 
w Traviocie Verd iego i Priam w Trojanach Berlioza 

DANIEl KIRCH 
tenor KAUFMANN 
Urodził się w Kolonii, gdzie s ud 1ował śpiew u Hansa Sot1na. Ukończył ta że studia w Ber
linie, pod kierunkiem lrmgard Hartmann Dressler. Finalista VDMK Bundeswenbewerb Ge
sang Berhn (1996). W stępował na takich scenach, jak m.in_ Komische Oper Berlin, Deutsche 
Oper Berlin, Staatsoper Unrerden Linden, Opera Zunch, Bayerische Staatsoper, Teatra del li· 
ceu" Barcelonie, Opera Dimeldorf. La Scala w Mediolanie, Thea tre de la Monnaie w Brukseli, 
Staatsoper w Wiedniu. Na koncie ma liczne koncerty, recitale i występy na festiwalach (m.in. 
na Bregenzer Fesrspiele). 
W repertuarze artysty m.in. partie w: CosJ fan rur re, Uprowadzeniu z seraju i Czarodziejskim f/eoe 
Mozarta, Fo/sraffieVerdiego, Mi/ości do rrzech pomarańczy Prokofiewa, Soulu Haendla, Tannhdu
serze Wagnera, Tragedii florenckiej Zemlinsky'ego, Rozkwicie i upadku miasta MahagonnyWeilla. 
Role w TW-ON: de iut 

KAMILA KUŁAKOWSKA 
sopran CZERWONY KAPTUREK I FRYDERYKA 
Absolwentka Akademii Muz cznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004). Ulu· 
reatka konkursów wokalnych: Xll Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady 
Sari w Nowym Sączu (2007), VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stan i s ława 

Moniuszki w Warszawie (2007) oraz Ili Konkursu Wokalnego im. Ignacego Jana Paderew· 
skiego w Bydgo>zczy (2006). 
W repertuarze artystki m.in . partie w: Czarodziejski fleoe Mozartd, Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego, Jasiu i Malgosi Humperdincka. 
Role wTW-ON: Poliksen w Trojanach Berlioza 
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MAGDALENA MOLENDOWSKA 
sopran JURIJ GAGARIN 

Absolwent a wydzi ału wokalno-aktorskiego gdańskiej Akademii vluzycznej. Swoje umie
jętności doskonal iła m.in. pod kierunkiem Renaty Scono w Accademia di Sa nta Cecilia 
w Rzymie i na kursach mistrzowskich, m.in Rudolfa Piernay'a, Charlesa Kellisa, Claudio Des
derie o. Mirelli Freni i Heleny Łazarskiej. nnalistka przesłuchań w Opera Studio przy La Scali i 
Ko kursu J kuba Pustiny w Czechach, półtinalis ka VI Międzynarodowego KonkursL 1-. uzyki 
Sakralnej w Rzymie 
W repertuarze artystki partie m.in. w: Kserksesie Haendla, Cleofide Hassego, Czarodziejskim 
flecie, Don Giovannim, Łaskawości Tytusa. Weselu Agora Mozarta, Cyruliku sewtlskim Rossinie
go, Prasznlku z Tyrolu Zellera, Zemście nietoperza J. Straussa, Balu maskowym 'erdiego, Borysie 
Godunowie Musorgskiego, Ariadnie no Naksos R Straussa. 
Role w TW-ON: debiut 

AGNIESZKA BAJER 
mezzosopran NAPOLEON BONAPARTE 
Absolwentka \ działu wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi (dy lom 
z wyróżnieniem) . Ukończyła także klasę śpiewu solowego Christiana Elssnera we 
wrocławskiej Akademii Muzycznej. Zajmuje się działalnością pedagogiczną . Pracowała 

jako pedagog śpiewu w Pa ńs twowej Sz.kole Muzycznej w Ku tnie. terapeuta zajęciowy na 
warsztatach muzy oterapli, ilustrator muzyczny w łódzkiej A ademii Muz czneJ. Obecnie 
jest a systent ką chóru w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz aktorką improwizatorką 
w Teatrze łmprov Ab-Ovo. Na koncie ma liczne solowe oncerty ameralne. 
Role w TW-ON: debiut 

MAŁGORZATA GODLEWSKA 
kontralt KALIBAN 

Studentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Muzycznej 
im. Fryd ryka Chopina w Warszawie. Wspólpracuje z Warszawską Operą Kameral ną . 
W repertuarze artystki m.in. partie w: I Capu/er ie i Momecch1 Bellin iego. Gwalcie na Lukre· 
ej/ Brirtena, Tankredzie Rossiniego. Balu maskowym Verd iego. 
ROLE W TW-ON: Bronka w Pasażerce We1nbe rg a i Heku ba Trojanach Berlioza 

LESZEK SOLARSKI 
bas-baryton JEZUS CHRYSTUS 

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej (klasa śpiewu Jac a Ozimkows iego), Die 
Hochsc:hule fu r Musik und darsrellende Kunst we Frankfurcie nad Menem (kl asa śpiewu 
Berrholda Possemeyera). Uczestn1Czył w kurs eh mistrzowskich, m.111 .: Heleny Łazars 1ej. 
Leopolda Spitzera, R szarda Karcz ko sklego, łodzimierza Zalewskiego, Marka Rzepki, 
Petera Ts haplika, Lothara Odinusa. Brał udzia ł w licznych festiwalach i konkursach, m.in. 
był finalis t ą Konkursu Muzyki Słowiańskiej w Kato icach (2008). 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Eme Kop11ulatton Schaffera, Amolach w Ameryce 
Eorvósa, Cyruliku sewilskim Paissiella, Mesjaszu Haendla, Siedmiu bramach Jerozolimy Pen
dereckiego. 
Role w TW-ON: debiut 
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PIOTR WOŁOSZ 
bas JOHANN WOLFGANG GOETHE 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi vVspólpraco
wa ł z tea trami operowymi w Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu. 

W repertuarze artysty m.in. partie w: Strasznym dworze Moniuszki, Kserksesie Haendla. 
Weselu 19ara i Czarodziejskim f!ecte Mozarta, Carmen Bizeta, Cyrultku sewilskim i W/oszce 
w Algierze Rossiniego, Borysie Godunowie Musorgskiego. 
Role w TW-ON: Cień Hektora w Trojanach Berlioza. 

KRZYSZTOF WAKULIŃSKI 
aktor OJCIEC 
Absolwent warszawskiej PWST. Aktor teatrów war~awskich: Ludowego (1971-74), Naro
dowego (1974-83), Wspólczesnego (1983-95), Powszechnego (1995-96), Dramatycznego 
(1997). Od roku 1997 ponownie w zespole Teatru Narodowego. 
W repertuarze artysty role m.in. w: Balladynie, Horsztyńskim i Zwalanie Słowackiego, Mic
kiewiczu wg utworów Mickiewicza, Plaronowie Czechowa, Pluskwie Majakowskiego, Białym 
malżeńsrwie i Na czworakach Różewicza. Jak wam się podoba i Romeo iJulii Szekspira, Drama
cie nie rozpoznanym Witkiewicza. Dwóch rearrach Szaniawskiego, Sekrecie wróżki Wojtyszki, 
C.Z ojqc na Gadara Becketta, Nocy lisropadowej, Weselu i Hamlecie Wyspiańskiego, Halce 
Spinozie Grzegorzewskiego. Nie-Boskiej komedii K rasińskiego, Morzu i zwierciadle Audena, Sa
ragossie wg Potockiego, Tra kracie o marionetkach Kleista, Kopciuchu Głowackiego, Chłopcach 
z Placu Broni wg Mol nara, Opowiadaniach dla dzieo wg Singera, Wędrowcu McPhersona, Po
lowaniu na łosia Walczaka. 

DOROTA LANDOWSKA 
aktorka OBERLINOWA 
Absolwentka warszawskiej PWST Aktorka Teatru Powszechnego w 'Narszawie (1992-99) Od 
1999 roku w zespole Teatru Narodowego. 
W repertuarze artystki role m.in.: Weselu Wyspiańskiego, Nie-Boskiej komedii Krasi ńskiego, 

Requiem dla gospodyni Mysliwskiego, Akropolis Wyspiańskiego, Osrarni , Łubieńskiego, 2 maja 
Saramonowicza, Mewie Czechowa, Blqdzeniu wg utworów Gombrowicza, Norze Ibsena, Sro
ra kobiero wysiaduje Różewicza . Elektrycznym parkiecie Wa Is ha. 

ANITA WACH 
tancerka TANCERKA 
Studiowała filozofię i pedagogikę. Re dentka pierwszej edycji SOLO PROJEKT Starym Bro
warze. Solo w ramach programu bylo jej pierwszym w pełn i autorskim projektem i debiu
tem choreograficznym. Przez pięć lat związana była ze Sląskim Teatrem Tańca, od ~ilku - jest 
niezależną tancerką, wspó pracującą głównie z warszawskim Te trem Bretoncaffe. Związa
na również z teatrem Vi egariva z Ljubljan . Stypendystka Pro Hel etii (projekt impro iza
CyJny z Thomasem Hauertem, 2003) oraz rezydent · Centrum Choreograficznego Zollwe
rein w Essen {2005). Pracuje i uczy tar1ca w /\/ m:a ie. zięła także ucina ł w projekcie i eo 
& Dance w ramach wspólpracy z festiwalem Vdance /Tel Aviv współorganizowanym przez 
Instytut Adama Mickiewicza 



Harvard Business Review Polska 
wybór liderów biznesu 
Menedżerowie osiągający sukcesy wiedzą, że droga na szczyt jest ciężka 

i pełna niebezpieczeństw. W tej wędrówce niezbędny jest doświadczony 

i zaufany przewodnik. Magazyn Harvard Business Review Polska jest uznawany 

przez światowych liderów biznesu za najlepsze źródło wiedzy o zarządzaniu. 

Tworzony dla najbardziej innowacyjnych menedżerów i przez nich czytany, 

prezentuje pogłębione analizy i wskazówki, jak lepiej zarządzać, podpowiada, 

jak - krok po kroku - radzić sobie z nawet najbardziej nietypowymi sytuacjami 

biznesowymi i prezentuje konkretne doświadczenia firm w takich obszarach 

zarządzania, jak: przywództwo, motywowanie, strategia, marketing, relacje 

z klientem i finanse. Harvard Business Review Polska to niezbędny przewodnik 

po meandrach biznesu i magazyn, który po prostu wypada czytać. 

tel. 22 630 66 88 www.hbrp.pl 
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POLSKA 



CUKIERNIA CAFE DELIKATESY NOWY ŚWIAT 35 



ru 
na miarę 

e 

I •.. 





a.. 
~ c.. 
i 

.Q., 

§ 
Ą.-

DEGUSTATOR.I EKSKLUlYWNE SALONY 
KLUB STAŁEGO KLIENTA BEZPŁATNY 

RABATY zAPROSZENIA NA DEGUSTACJE KWARTALNIK WINIARKI 
DUPUY COGNAC VOYER LIKIERY COLLETSZAMPANY 
KONIAKIM & p NEGOCJATOR 
LHERAUD IMPORTER 

DYSTRYBUTOR RUM WÓDKI GINI 
BRANDY P\LKOfiOLETEQUILA 

CABERNET SAUVIGNON PINOTAGE 
Ktli~iGt~~~~OGWB IAIŁNE f\ECANATI 

CASAS PATRONAL,E~ A SPERi 
MERLOTROZOWE CZERWONE 

SHIRAZ PASCUAL TOSOCHARDONNAY 
ROSE FINCA SOBRENO KREMY 

ALLozo,ll;LTAIRCARMENERE 
BROWSTONELAS PARCELAS 
MARQUS DE ULIAPRADO REY 

NAVAJAS PFAFFMANNTINTARA 
PIEDEMONTE QUATROCCH I 

HEIDERE-MAYER MASSOLINO 
PROWADZIMY ROCCA 

PROFESJONALNE 
DEr,t JSTACJE 
BLNf ONS KILCHOMAN 

GLENMORANGIE BOURBON 
BENRIACH SINGLE MAL T 

GLENDRONACHNIKKA 
SZKOLENIA WHISKY 
DOWÓZ DO KLIENTA 

KOSZE OKOLICZNOSCIOWE 
REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA 

SPECJALNE 
DOSTARCZMY ALKOHOL 

NA WESELA 

M&P 
ALKOHOLE I WINA ŚWIATA 

www.wina-mp.pl 



Teatr Wielki - Opera Narodowa 'i Wydawnictwo Axis Mundi 
prezentują w serii wydawniczej 

Biblioteka Teatru Wielkieg 

„ Pasażerka " by/a wydarzeniem niellly
klym. Czas wstrząsających opowiadań, 
których tematem by/ obóz koncentra
cyjny jakby rm/al. I tu nagle, zupelnle 
inne widzenie winJ'. zbrodni i cierpienia. 
Opowiedziane prościutko, cichym g/o
sem Zosi Posmysz - a 1ak, że nie można 
by/o odwrócić się, uciec, zapomnieć. 

Akurat pracowa/em w filmie i widzialem, 
jak Andrzej Munk budowa/ z tej powieści 
film, nielll'J'kfy f/Jm. Ale Munk zginą/ tra
gicznie i film dokończono za niego. Czuje 
się, że tajemnicę wielkiej opowieści fil
mowej Munk zabrał ze sobą. A powieść 
„Pasażerka" zostata I s tawała się coraz 
bardziej ważną lekturą. Nie sposób o niej 
zapomnieć. Teraz zaczyna jeszcze inną, 
nieoczekiwaną drogę. 

Ernest Bryll 

Byta więźniarka i jej strażniczka, ich wza
jemne relacje. Nienawiść podszyta mi/o
ścią . Ksiąika Zofii Posmysz i film Munka, 
do którego pisali wspólnie scenariusz, 
byty dla mnie odkryciem. „ l'asażerkB" 
/ączy światy, które wcześniej nie mogty 
istnieć obok siebie. Pasiakowa rzeczy
wistość I mi/ość. Do tego niemal dobra 
Niemka, przecież takie w literaturze nie 
istnia!y. To bezkompromisowa, odważna 
i na wskroś oryginalna literatura. „Pasa
żerka " - książka, mm a teraz odkrywana 
opera Weinberga to dzieła, których się 
nie zapomina. 

Mariusz Treliński 
retyser, dyrektor artystyczny 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

-Opery Narodowej 

W dziele Bilchnera być może najbardziej 
intrygujący jest zapis powolnego zapa
dania glównego bohatera w szaleństwo. 
Czy choroba jest efektem bezradności 
wrażliwego czfowieka wobec otaczają
cej go, obojętnej rzeczywistości? Czy 
może na odwrót: to choroba określa 

jego wrażliwość? O prawdziwym Lenzu 
nie wiemy za wiele. Możemy się tylko 
domyślać, kim byt, jak czul. Tekst Bilch
nera nie wyjaśnia tej zagadki. Pozostaje 
enigmatyczny, nieskończony. I może 
wlaśnie dlatego wciąż fascynujący. 

Jan Englert 
aktor, reżyser, dyrektor artystyczny 

Teatru Narodowego 

Romantyzm byt twórczym szaleństwem, 
ruchem niemalże anarchistycznym ja
kiego wciąż nam potrzeba, nie tylko 
w sztuce, lecz także w życiu. Lenz Bilch
nera jest reformatorem. Być może zbyt 
slabym na walkę z otaczającym świa
tem, a być może slabym dlatego, że 

wciąż stara się walczyć ... 
Mariusz Treliński 

reżyser, dyrektor artystyczny 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

w przygotowaniu Dzienniki Wacława Niżyńskiego 



WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Casting Director LESZEK BARW I ŃSKI 
Dyrektor techni ny JANUSZ CHOJECKI 
Asystent dyrygenta WOJCIECH SEMERAU·SIEMIM JOWSKI 
As sten ci reżyse ra TOMASZ $Pl EWAK, PAWEŁ DOBROWOLSKI 
Przygotowanie wokalne dzieci DANUTA CHMURSKA 
Asystent choreografa ILONA MOLKA 
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Asy5tenci scenografa v' 'ACŁAW OSTROWSKI (dekoracje), WANDA RI CHARD -R ADW N (kost iumy) 
Pia ni ści korepetytorzy solistów ANNA MARIA DU ZfO, MACIEJ GRZYBOWSKI, MAŁGORZATA PISZEK 
Inspicjenci ARZENNA DOMAGAŁO, BARTŁOMIEJ MAJCHRZAK 
Kierownictwo produkcji środ ków inscenizacji MARIUSZ KAM I ŃSKI , TOMASZ WÓJCIK (dekoracje), KATARZVNA LUBORADZKA (kostiumy) 
Kiero nictwo obsłu i sceny ROBERT KARASIŃSKI , ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
Kierownik statystó TOMASZ NERKOWSKI 
Sufler LECH JACKOWSKI 
Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świet lną ANDRZEJ vVOJTKOWIAK według przekładu AGNIESZKI KŁOPOCKIEJ 

Emisja tekstu na tablicy świetlnej BARTŁOMIEJ GEMBICKI 
Realizacja dźwięku ADAM CIESIELSKI, IWONA SACZUK 
Produkcja IZABELA JUST, KONRAD SZPINDLER, KATAR YNA SZYBIŃSKA 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

~- 1~11111'1 :1 :1 Forbes 

Art&Business t;>wP.PL lg~~lą 

Sponsor i wykonawca plakatów i afiszy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

O · · 

Opracowanie programu Piotr Matwiejczuk (Polskie Radio) 
Kierownik Działu Li terackiego Marcin Fedisz 
Współpraca redakcyjna Iwona Witkowska, Aleksandra Piętka, Izabela Jankowska 
Tłumaczeni szrreszczenia Karol ina Sofulak 
Projekt graficzny I realizacja Bożena Kalinowska I Jacek Wąsik 

Forbesr1 

HHarvard 
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W programie w korzystano Georg Buchner, List do rodziny, Strasburg 28 lipca 7835, [w:] Georg Buchner, Utwory zebrane tłum . 

Czesław Przymusiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956, s. 330-333. 
Zdjęcia A. Georgiew (Archiwum Teatru Narodowego w Warszawie), E. Krasucka, K. Laksa, J. Wittchen, 
Polska Agencja Fotografów „Forum'; Arch iwum TW-ON i prywatne zbiory artystów 
Projekt plakatu I rysunek Kobas Laksa I Basia Bańda 

Druk Sindruk 
Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa, War zawa 20 11 
Cena 15 zł 
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LENC 
Georg Bi.ichner 

przełożyła Kazimiera Iłłakowiczówna 

oraz 

LIBRETTO OPERY „JAKOB LENZ" 
Michael Frohling 

adaptacja opowiadania Georga Bi.ichnera 



Wydawnictwo Axis lv!undi 
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Libretto Michael Fróhling 
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Copyright © by Michael Fróhling 

Koncepcja Biblioteki Teatru Wielkiego-Opery Narodowej 1\farcin Fedisz TW-ON 
Książka jest wspólnym dziełem 
Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i Wydawnictwa Axis Mundi 

Projekt okładki Adam Żebrowski 
Ilustracja Basia Bańda 
Skład Positive Studio 
Korekta Elżbieta Makowska 
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ISBN: 978-83-61432-12-8 
Copyright for this edition © 2011 by Axis Mundi 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Żadna cz<;ŚĆ książki nie może być wykorzystana bez zgody wydawcy. 

Druk Zakłady Graficzne Taurus, Stanisław Roszkowski Sp. z o.o. 

• AXIS MUNDI 
ww~· .axi s mundi.pl 

~ 
l('&TAWl'EL ICI 

OPERA 
NARODOWA 

LENC 
Georg Biichner 

przełożyła Kazimiera Iłłakowiczówna 

• AXIS MUNDI 



Dwudziestego stycznia szedł Lenc przez góry. Szczyty i górskie 

płaskowyże okrywał śnieg, szary kamień zalegał doliny, zieleniły się 

jodły, skały i upłazy. 

Panował mokry chłód; woda ociekała ze skał i dawała susa 

przez drogę. Ciężko zwisały gałęzie jodeł w wilgocnym powietrzu. 

Niebem przeciągały siwe obłoki - gęsto, gęściutko! - a potem za

czynała parować w górze mgła, włócząca się niezdarnie i ciężko po 

zaroślach, taka leniwa i mokra. 

Szedł coraz dalej z zupełną obojęmością, to w dół, to znów 

pod górę; nic mu nie zależało na drodze. Zmęczenia nie odczuwał, 

chwilami tylko byłby wolał móc iść na głowie. 

Zrazu czuł ucisk w piersi, gdy urywała się skała i poszarzały las 

chwiał mu się pod nogami; a mgła to chłonęła wszelki kształt, to na 

pół ukazywała potężne jego rozczłonkowania. Niepokoiło go coś, 

czegoś szukał - może zagubionych snów - nic jednak nie znalazł. 

Wszystko mu się wydawało zbyt małe, zbyt bliskie, zbyt mokre; 

najchęcniej byłby całą ziemię ułożył na zapiecku. Nie mógł pojąć, 

że ryle czasu zabiera zejście z jednego górskiego stoku, dotarcie do 

jakiegoś odległego punktu; uważał, że to wszystko winno być osią

galne w paru krokach. I tylko niekiedy szarpało mu się coś w piersi: 

kiedy wielki wicher ciskał obłokami w dolinę i one potem parowały 

w górę, a wśród skał ozywać się poczynały głosy, to jak cichnący 

daleko grzmot, to jak potężniejący z bliska dziki okrzyk na cześć 

LE NC 7 



8 

ziemi, podczas gdy chmury nadlatywały rżąc jak rozszalałe rumaki, 

a światło słoneczne przechadzało się pośród obłoków ostrząc swój 

lśniący miecz o śnieżne upłazy, tak że mocny, oślepiający blask ciął 

szczyrami w doliny; albo kiedy wicher zgarniał chmury z nieba 

i wyrywał z nich jasne, błękitne jezioro, później przycichał i z dołu, 

z wąwozów, od wierzchołków jodeł wznosiło się ku górze coś na 

ksztafr kołysanki, niby tętnienie dzwonów ... gdy na głęboki szafir 

występować zaczynał lekki rumieniec i nalatywały nań na srebr

nych skrzydłach małe obłoczki, a wszystkie górskie szczyty lśniły 

i połyskiwały ostro i twardo nad całą okolicą - wtedy zatrzymywał 
_,/ 

się dysząc ciężko, cały przygięty do przodu, z szeroko otwartymi 

oczyma i rozchylonymi ustami. Zdawało mu się, że trzeba wchło

nąć rę wichurę, pomieścić w sobie wszystko. Kładł się rozciągnięty 

na ziemi, worywał się we wszechświat z rozkoszą, która aż bolała. 

To znów zatrzymywał się w miejscu, przyklękał i kładł głowę na 

mchu z na wpół przymkniętymi oczyma, a wtedy wszystko omi

jało go z dala. Ziemia usuwała się spod niego, malała jak błędna 

gwiazda i zapadała się w huczącą rzekę, której przeźroczysty nurt 

przepływał w dole. Były to jednak tylko chwile; podnosił się z ziemi 

wytrzeźwiony, mocny, spokojny - jakby przeszła obok niego gra 

cieni - i już o niczym nie pamiętał. 

Pod wieczór wspiął się aż na grzbiet górskiego łańcucha, na 

śnieżne pole, skąd schodziło się ku zachodowi na równinę. Tam na 

szczycie usiadł. Pogoda przed wieczorem nieco ucichła: chmurzy

ska rozłożyły się na niebie mocno i nieruchomo; jak okiem sięgnąć 

- same szczyty i spływające od nich w dół szerokie zbocza, a wszyst

ko jakieś milczące, zamierzchłe, siwe. Uczuł przeraźliwą samotność; 

był sam, całkiem sam. Miał ochotę odezwać się sam do siebie, ale 

nie mógł, zaledwie śmiał odetchnąć; zgięcie własnej stopy w stawie 

rozlegało się przy ziemi jak grzmot. Musiał znów spocząć. Ogarnął 

G EO RG BOC HNER 

go niewymowny strach pośród tej nicości: był w pustce! Poderwał 

się gwałtownie i pomknął w dół po zboczu. 

Ściemniało: niebo i ziemia stopiły się w jedno. Miał wrażenie, 

że coś idzie jego śladem, jakby go miała dosięgnąć jakaś groza, coś 

nie do zniesienia dla człowieka. Jakby obłęd gnał za nim na stu 

koniach. Wreszcie posłyszał głosy ludzkie, zobaczył światła, doznał 
ulgi. Powiedziano mu, że stąd już tylko pół godziny drogi do Wald

bachu. 
Szedł przez wieś. Światła jarzyły się w oknach, zaglądał w nie 

przechodząc: dokoła stołu - dzieci, stare kobiety, młode dziewczę

ta, same spokojne, ciche twarze. Miał wrażenie, że to od nich bije 

światło; ulżyło mu, wnet też znalazł się na waldbachowskiej plebanii. 

Siedziano i tam przy stole, wszedł; pukle blond włosów okalały 

jego bladą twarz, w oczach i wokół ust przelatywały drgania, ub~a

nie miał podarte. 
Oberlin gościnnie go powitał, wziął go za wędrownego rze-

mieślnika: 

- Witam pana serdecznie, mimo że pana nie znam. 

- Jestem przyjacielem Kaufmanna i przynoszę panu od niego 

ukłony. 

- Z kim mam przyjemność? 

- Jestem Lenc. 
- Aha! Może to pan drukuje? Czy mi się zdaje, czy napraw-

dę czytałem parę sztuk przypisywanych komuś o tym samym 

nazwisku? 
- Owszem, ale niech pan nie raczy mnie sądzić podług nich! 

Rozmowa potoczyła się dalej. Lenc szukał słów, opowiadał 

szybko, ale jak na mękach; zwolna uspokajały go przytulny pokój 

i pogodne twarze, występujące z cienia: jasna twarzyczka dziecka, 

która zdawała się skupiać na sobie wszystko światło, ufnie i ciekawie 
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zwrócona ku niemu, dalej - usadowiona w cieniu anielsko cicha 

matka. Zaczął opowiadać o swych ojczystych stronach; szkicował 

przy tym różne ludowe ubiory; otoczono go sympatią, poczuł się 

wnet jak w domu ... Bo też te jego bledziutkie dziecinne rysy, teraz 

uśmiechnięte, ta żywa opowieść! Uspokoił się: wydawało mu się, 

że dawne postacie, zapomniane twarze znów występują z mroku; 

ocknęły się stare piosenki ... Był daleko, daleko. 

Wypadało wreszcie odejść. Zaprowadzono go na drugą stronę 

ulicy: plebania była za szczupła, ulokowano go w szkole. Wszedł na 

piętro. W wielkiej pustej izbie na górze było zimno, w głębi ~d

niała spiętrzona pościel. Postawił świecę na stole i zaczął się prze

chadzać po pokoju. Uprzytomnił sobie datę, sposób, w jaki się tu 

dostał, i miejsce, gdzie się znajduje. Pokój na plebanii ze swymi 

światłami i miłymi twarzami stał mu się cieniem, snem i znowu 

- jak tam, w górach - ogarnęła go pustka. Teraz jednak już nie mógł 

jej niczym zapełnić; świeca zgasła, ciemność pochłonęła wszystko. 

Ogarnął go nieopisany strach. Zerwał się, przemknął przez pokój, 

zbiegł ze schodów przed dom, ale daremnie, wszędzie było ciemno, 

nigdzie nic, był sam sobie snem. Podrywały się pojedyncze tylko 

myśli: przytrzymywał je; zdawało mu się, że należy nieustannie od

mawiać „Ojcze nasz". Nie mógł odnaleźć siebie; tylko niejasny jakiś 

instynkt kazał mu szukać ratunku. Obijał się o kamienie, kaleczył 

o gwoździe; ból począł przywracać mu przytomność. Rzucił się do 

cysterny studziennej, ale woda była płytka, tylko się w niej chlapał. 

Nadeszli ludzie; posłyszano go, zaczęto nawoływać. Nadbiegł 

i Oberlin. Lenc tymczasem oprzytomniał i zdał sobie całkowicie 

sprawę ze swego położenia. Znów poczuł się lepiej. Zawstydził się 

teraz i zmartwił, że nabawił strachu tych dobrych ludzi; powiedział 

im, że ma zwyczaj zażywać zimnych kąpieli, i wrócił znów na górę, 

gdzie wreszcie zasnął z wyczerpania. 

GEORG BUCHNER 

Nazajutrz wszystko poszło gładko. Wybrali się z Oberlinem 

konno doliną: z obu stron szerokie górskie płaszczyzny z ogrom

nych wyżyn zbiegały się w wąską, krętą dolinę, która ciągnęła się, 

rozwidlona, coraz wyżej razem z górami; wielkie skalne bryły roz

szerzały się ku dołowi; lasu było niewiele, i to o poważnym szarym 

odcieniu; widok otwierał się na zachód w głąb okolicy oraz na pa

smo gór ciągnące się prosto na północ i na południe; potężne, za

dumane szczyty milczały nieruchomo jak ledwo świtający w mroku 

sen. Ogromne zalewy światła wzbierały co chwila z dolin jak złote 

rzeki, gdy tymczasem obłoczyska uczepione najwyższego szczytu 

powoli spełzały w dół po lesie lub też jak lotna srebrzysta zjawa 

opadały i wzlatywały w błyskach słonecznych. Żaden dźwięk się 

nie odzywał, nic - ani odgłosu, ani ruchu, ani ptaka, nic prócz 

bliskiego lub dalekiego powiewu wiatru. Ukazywały się też osie~la, 

szkielety chat, deski kryte słomą, a wszystko o czarnym, poważnym 

zabarwieniu. Mieszkańcy - milkliwi i również poważni - witali bez 

słowa przejezdnych, jakby nie śmiąc zakłócić spokoju swojej doliny. 

Wewnątrz chałup jednak kipiało życie; tłoczono się do Obe

rlina, a cen pocieszał, udzielał rad i napomnień. Spotykały go 

wszędzie pełne ufności spojrzenia, modlitwa, ludzie zwierzali mu 

się ze swych rojeń i przeczuć. Potem następowały praktyczne spra

wy życiowe: wytyczanie dróg i wodociągów, wizytacja szkół. 

Oberlin był niestrudzony, a Lenc go nie odstępował, towarzy

sząc mu i to biorąc udział w rozmowach i zajęciach, to znów po

grążony w oglądaniu przyrody. Wszystko działało nań zbawiennie 

i kojąco. Raz po raz czuł się zniewolony spojrzeć Oberlinowi w oczy 

i majestatyczny spokój, jaki spływa na nas w rozlewne księżyco

we noce letnie w głębi lasu, pośród spoczywającej przyrody, teraz 

- w tym pogodnym wejrzeniu, w tej czcigodnej poważnej twarzy 

- wydawał mu się jeszcze bliższy. Lenc był nieśmiały, ale zaczął po 
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trochu wtrącać uwagi, nawet mówić. Oberlinowi rozmowa z nim 

sprawiała wielką przyjemność, a ujmująca dziecinna twarz Lenca 

robiła na nim bardzo miłe wrażenie. 

Ten jednak czuł się znośnie tylko dokąd w dolinie trwała ja

sność; ku wieczorowi opanowała go dziwna trwoga, chciałby po

gonić za słońcem. W miarę jak coraz więcej przedmiotów tonęło 

w cieniu, wszystko mu się stawało widmowe i wrogie: ogarniał go 

strach taki, jakiemu ulegają dzieci śpiące w ciemności; miał wraże

nie, że ślepnie. Strach ten wzmagał się, zmora obłędu siadała w no

gach łóżka: nieubłagana myśl, że wszystko - to tylko jego włas y 

sen, zionęła nań, aż szukał oparcia w każdym nastręczający~ się 
przedmiocie. Jakieś postacie przemykały szybko przed nim, ale gdy 

do nich przywierał, okazywało się, że to cienie. Wtedy życie zeń 

uchodziło, a członki całkiem drętwiały. Gadał, śpiewał, recytował 

wyjątki z Szekspira, próbował wszystkiego, co zwykle przyśpieszało 

w nim obieg krwi, daremnie - ziąb go nie opuszczał. Ciągnęło go 

wówczas na powietrze. Odrobina światła rozproszonego wśród nocy 

- gdy się oczy przyzwyczajały do mroku - wpływała nań kojąco; 

wskakiwał do studziennej cysterny i ostre działanie zimnej wody 

otrzeźwiało go; miał przy tym utajoną nadzieję, że nabawi się jakiejś 

choroby, toteż odbywał kąpiel mniej hałaśliwie. 

Im bardziej Lenc zżywał się z otoczeniem, tym się stawał 

spokojniejszy. Usiłował pomagać Oberlinowi, rysował, czytał Pi

smo Święte; stopniowo ożywały w nim dawno minione nadzieje; 

Nowy Testament bardzo mu to ułatwił. .. W miarę jak Oberlin 

opowiadał mu o niewidzialnej dłoni, co go podtrzymała na moście, 

o światłości, która olśniła jego wzrok na szczycie, o posłyszanym 

głosie, który potem nocą z nim gadał. .. O Bogu i że Bóg tak da

lece w nim zamieszkał, aż teraz on, Oberlin, po dziecięcemu rzuca 

wyjęte z zanadrza kości, gdy pragnie poznać, co wypada uczynić. 

GEO RG BOC H NE R 

W miarę opowieści o takiej wierze, o takim wieczystym niebie na 

ziemi, o takim bytowaniu w Bogu otwierało się dopiero naprawdę 

przed Lencem Pismo Święte, stawało mu się bliskie - jak ludziom 

bliska się staje przyroda - całe w niebiańskich misteriach, lecz bez 

majestatycznej grozy, tylko niezmiennie swojskie. 

Pewnego ranka Lenc wyszedł na przechadzkę. Nocą spadł 

śnieg; w dole mocno jaśniało słońce, dal jednak była w połowie 

skryta we mgle. Wkrótce zboczył z drogi i wspiął się wzdłuż świer

kowego lasu na łagodne wzgórze bez śladu ludzkiej stopy; słońce 

wytapiało kryształki, śnieg był lekki i puszysty, z tu i ówdzie leciut

kimi tropami zwierzyny na powierzchni, zmierzającymi w stronę 

gór. Poza cichutkim powiewem, żadnego ruchu powietrza, chyba 

tylko szmer jakiegoś ptaka, gdy lekko strząsnął w locie płatki śniegu 

z ogonka ... Jakaż cisza i w szafirowym powietrzu, jak okiem się

gnąć, drzewa o rozchwianych białych pióropuszach. Powoli oswajał 

się z rym widokiem. Potężne, monotonne płaszczyzny i linie, które 

- jak nieraz miał wrażenie - przemawiały do niego wielkim gło

sem, były teraz przesłonięte. Wionęło na patrzącego swojską atmos

ferą Bożego Narodzenia: zdawało mu się chwilami, że matka jego 

niechybnie wyjdzie jak żywa gdzieś zza drzew i oznajmi, że mu to 

wszystko podarowała. Przy schodzeniu na dół iLenc zobaczył, że 

jego cień okolony jest tęczą z promieni, poczuł coś niby dotknięcie 

na czole: ro przemówiła do niego zjawa. Znalazł się na dole. O berlin 

był u siebie; Lenc podszedł do niego i oświadczył wesoło, że chciał

by raz wygłosić kazanie. 

- Czy pan studiuje teologię? 

- Tak jest! 

- Dobrze więc, w przyszłą niedzielę. 

Lenc wrócił do swego pokoju uszczęśliwiony. Zaczął rozmy

ślać nad wyborem tekstu do kazania, wpadł w zadumę i noce miał 
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odtąd spokojne. Nadszedł ranek niedzielny. Była odwilż z przelot

nymi chmurami i lazurem nieba pomiędzy. Kircha znajdowała się 

niedaleko, na wysuniętym cyplu stoku, a dokoła niej - cmentarz. 

Lenc był już na miejscu, gdy dzwon zadzwonił i parafianie - kobie

ty i dziewczęta, w poważnym czarnym stroju, ze złożoną białą chus

teczką i gałązką rozmarynu na książce do nabożeństwa - ze wszech 

stron zaczęli się schodzić, idąc z góry lub pod górę po wąskich śród

skalnych ścieżkach. Chwilami słońce rzucało błysk na dolinę, ła

godne powietrze z wolna falowało dalekie dzwonienie. Wszystko 

jakby rozwiązywało się w harmonijnym akordzie. _ / 

Z małego cmentarzyka zeszedł śnieg, mech ciemniał pod czar

nymi krzyżami; spóźniony krzew różany wsparł się o cmentarny 

mur, spóźnione kwiaty wyglądały spod mchu. Raz po raz przezie

rało słońce, to znów niebo posępniało. Rozpoczęto nabożeństwo, 

głosy ludzkie spotykały się w czystym, jasnym dźwięku, jakby kto 

zajrzał do czystej, przejrzystej górskiej wody. Śpiew przebrzmiał. 

Lenc zaczął mówić. Był nieśmiały; konwulsyjny skurcz minął mu 

jednak zupełnie podczas brzmienia śpiewu, teraz cały ból ocknął 

się w nim i ześrodkował w sercu. Ogarnęło go słodkie uczucie 

niewymownej błogości. Mówił do ludzi po prostu, przecież oni 

wszyscy wraz z nim cierpieli, było mu więc pociechą, że potra

fi sprowadzić sen na niejedne spłakane oczy i przywrócić spokój 

udręczonym sercom, wiodąc ku niebu to utrapione materialnymi 

potrzebami bytowanie, te zapiekłe cierpienia. Okrzepł mówiąc, 

a na zakończenie głosy znów podjęły: 

Daj głębokim świętym źródłom 

bólu w duszy trysnqć cudem, 

ból niech będzie moim zyskiem, 

ból modlitwq mojq wszystkq. 

G E OR G BO C HN E R 

Wewnętrzne nap1ęc1e, muzyka, cierpienie wstrząnęły mm. 

Wszechbyt wydawał mu się cały w ranach; czuł głęboki, niewysło

wiony jego ból. Wtem inny jakiś byt: boskie, drgające wargi schyliły 

się ku niemu i wessały mu się w usta; odszedł do swego samotnego 

pokoju. Był sam, całkiem sam! Wtedy zaszumiało źródło, strumie

nie trysnęły z oczu Lenca, zwinął się w sobie, członki mu zaczę

ły drgać, mniemał, że się rozpływa, nie było końca tej rozkoszy. 

Wreszcie zaświtała przytomność: poczuł cichą, głęboką litość nad 

sobą, aż zapłakała z żalu. Głowa opadła mu na pierś, zasnął. Księżyc 

srał na niebie w pełni, pukle włosów zsunęły się śpiącemu na twarz 

i skronie, łzy zwisały mu u rzęs i osychały na policzkach ... Tak leżał 

samotnie; wszystko dokoła było spokojne, zimne i milczące, a księ

życ świecił przez całą noc stojąc nad górami. 

Nazajutrz rano zeszedł na dół i jakby nigdy nic opowiedział 

Oberlinowi, że mu się w nocy ukazała matka: wyszła w białej suk~i 
z wnętrza cmentarnego muru, mając białą i czerwoną różę u pier

si, później ziemia ją wchłonęła, a róże z wolna porosły to miejsce; 

z pewnością nie żyje, jest co do tego zupełnie spokojny. Oberlin 

opowiedział mu na to, jak w chwili śmierci ojca znajdował się sam 

jeden w polu i tam nagle usłyszał jakiś głos, po czym wiedział już, 

że ojciec nie żyje, i jak, kiedy wrócił do domu, okazało się, że rak 

jest istotnie. To zaprowadziło ich dalej: Oberlin zaczął opowiadać 

o mieszkańcach gór, o dziewczętach, co wyczuwają wodę i metale 

pod ziemią, o ludziach, którzy na pewnych wyżynach górskich by

wają ujęci przez jakiegoś ducha i muszą z nim walczyć. Wyznał reż 

Lencowi, jak to niegdyś sam popadł w pewnego rodzaju somnam

bulizm wpatrując się w niezarośnięty głęboki górski stawek. Lenc ze 

swej strony opowiedział, jak w niego wstąpił wodnik i jak wówczas 

poczuł w sobie coś z jego swoistej istoty. I mówił dalej, że najprost

sza, najczystsza natura wiąże się najściślej z naturą żywiołów; im 
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subtelniej duchowo czuje i żyje człowiek, tym bardziej w nim tępieje 

to elementarne wyczucie. Lenc nie uważał tego stanu za wzniosły, 

brak mu bowiem samodzielności, sądził jednak, że musi to być nie

wypowiedziana rozkosz, tak się stykać z osobliwym życiem każdego 

z istniejących kształtów, posiadać wyczucie kamieni, metali, wód 

i roślin i - jak przez sen - wchłaniać w siebie każdą istność w przy

rodzie, podobnie jak kwiaty wchłaniają powietrze podczas rosnące

go czy ubywającego księżyca. 

Wypowiadał się następnie jeszcze dalej: mówił, że wszystko za

wiera jakąś nieopisaną harmonię, jakiś swój ton i jakąś szczęśli~j>ŚĆ, 

które u form wyższych większą liczbą organów sięgają na zewnątrz, 

dźwięczą i chłoną, przez co głębiej one reagują, a że u form niż

szych wszystko jest bardziej przytłumione, ograniczone, natomiast 

obdarzone większym wewnętrznym spokojem. Rozwijał to jeszcze 

dalej, gdy Oberlin przerwał, bo wszystko to zbyt daleko odbiegało 

od właściwego jemu prostszego trybu. 

Innym razem Oberlin pokazał mu tafelki farb i wyjaśnił, w ja

kim stosunku każdy kolor pozostaje do człowieka; przytoczył mu 

przy tym dwunastu apostołów, z których każdy miał być reprezen

towany jako przez jeden z kolorów. Lenc przejął się tym i począł 

to snuć dalej: zaczęły nań nachodzić niepokojące sny, wziął się, jak 

Stilling, do Apokalipsy i dużo przesiadywał nad BibHą. 

W tym czasie przyjechał do Kamiennej Doliny Kaufmann 

z narzeczoną. Zrazu spotkanie to sprawiło Lencowi przykrość; tak 

się już był w tym zakątku zadomowił, tak wysoko cenił tę odrobinę 

spokoju ... a teraz natknął się na kogoś, kto mu tyle rzeczy przypo

mniał, na kogoś, z kim trzeba gadać, rozmawiać, komu są znane 

jego słabości. Oberlin nic o tym wszystkim nie wiedział; przyjął 

go pod swój dach, opiekował się nim, uważał przybycie nieszczę

śliwego za zrządzenie boże; serdecznie go polubił. Zresztą obecność 
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Lenca wydawała się wszystkim czymś oczywistym: należał do nich, 

tak jakby gościł w domu od dawna, i nikt już nie pytał, skąd się tam 

wziął i dokąd odejdzie. 

Przy stole Lenc odzyskał znowu dobry humor: rozmawiano 

o literaturze, czuł się w swoim żywiole. Rozpoczynała się właśnie 

epoka idealizmu; Kaufmann był jego zwolennikiem, Lenc gwałtow

nie oponował, mówiąc, że poeci rzekomo malujący rzeczywistość nie 

mają o niej w istocie żadnego pojęcia, że są jednak znośniejsi od ta

kich, co usiłują rzeczywistość przeobrażać. Lenc ciągnął dalej: „Bóg 

przecie stworzył świat takim, jakim być powinien, i my na pewno 

nie potrafimy nafuszerować nic lepszego; jedynym naszym dążeniem 

powinno być choć trochę współtworzyć z Panem Bogiem. Ja żądam 

we wszystkim życia, prawdopodobieństwa istnienia, wtedy wszyst

ko w porządku; nie ma już po co pytać, czy rzecz jest piękna, czy 

brzydka. Poczucie, iż to, co się stworzyło, naprawdę żyje własnym 

życiem, przeważa nad tamtymi dwoma i stanowi jedyny sprawdzian 

w dziedzinie sztuki. Trafia się zresztą nader rzadko: znajdujemy je 

u Szekspira, brzmi w całej pełni w pieśni ludowej, a i u Goethego 

niekiedy się odzywa; całą resztę można wrzucić w ogień. Ludziska 

nie potrafią narysować nawet psiarni. Dąży się do wyidealizowa

nych postaci, tymczasem wszystko, co widziałem w tym rodzaju, 

to drewniane kukły. Ten idealizm to najhaniebniejsze lekceważenie 

natury ludzkiej. Niechby lepiej' spróbowali zniżyć się do życia tych 

najbardziej maluczkich i odmalowali je w każdym jego drgnieniu, 

w każdej wynikającej zeń przenośni, każdej subtelnej, ledwo do

strzegalnej grze wyrazu ... " On sam próbował czegoś w tym rodzaju 

w swoim Ochmistrzu i w Żołnierzach; są tam ludzie najprozaiczniejsi 

pod słońcem. Arterię uczucia mają prawie wszyscy ludzie jednako

wą, powłoka wszakże, przez którą ma się ono przebić, bywa mniej 

lub bardziej nieprzenikliwa. Trzeba mieć tylko wzrok i słuch na to 
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wrażliwy. Kiedym przechodził wczoraj tu, w pobliżu, doliną pod 

górę, zobaczyłem dwoje dziewcząt siedzących na kamieniu: jedna 

z nich upinała sobie włosy, druga była jej przy tym pomocna; złote 

włosy rozsypywały się dokoła bladej twarzy, tak poważnej, a przecie 

tak młodej; w dodatku - ta czarna odzież i ta druga dziewczyna 

taka troskliwa i dbała! ... Najpiękniejsze, najtkliwsze obrazy staro

niemieckiej szkoły ledwo dają o czymś podobnym pojęcie. Chcia

łoby się czasem być głową Meduzy, by móc taką grupę zamienić 

w kamień, a potem zwołać do niej ludzi. Dziewczęta wstały, piękna 

grupa się rozprzęgła: ale kiedy tak schodziły razem w dół pon:~dzy 

skałami, znów utworzyły obraz, chociaż inny. 

Najpiękniejsze obrazy, najpełniejsze tony grupują się i rozprzęga

ją. Jedno tylko pozostaje: nieskończone piękno, co przechodzi zjed

nego kształtu w drugi, wiecznie rozkwitłe, niezmienione. Oczywiście, 

nie zawsze można je przytrzymać, nie zawsze ustawić w muzeach czy 

wypisać nutami, a potem zwoływać starych i młodych i pozwolić ma

łym chłopakom i starcom, by napaplali się o nim i nazachwycali. N a 

to, żeby wniknąć w odrębną jaźń każdego, trzeba kochać ludzkość. 

Nikt nie powinien się nam wydawać zbyt nieznaczący, nikt za brzyd

ki, wtedy dopiero jest się w stanie ludzi zrozumieć: najpospolitsza 

twarz wywiera silniejsze wrażenie niż samo tylko doznanie piękna, 

i na odwrót: można wydobyć postacie wprost z siebie, nic dla nich 

nie kopiując z zewnątrz, postacie, którym brak życia i mięśni, brak 

wezbranego i bijącego ludzkiego tętna. 

Kaufmann zarzucił mu, że przecież niepodobna w rzeczywi

stości znaleźć wzorów do belwederskiego Apolla czy rafaelowskiej 

Madonny. 

- Cóż stąd! - odparł Lenc - muszę wyznać, że nic się we 

mnie na ich widok nie ożywia. Gdy pracuję wewnętrznie, mogę 

oczywiście też przy tym coś odczuwać, ale najlepsza część wysiłku 
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należy wtedy do mnie. Najwyżej stawiam takiego poetę czy plasty

ka, który mi podaje przyrodę najprawdziwiej, tak że to jego twór 

budzi we mnie odczucie; wszystko inne mi zawadza. Wolę mala

rzy holenderskich od włoskich, są to zresztą jedyni, których można 

w ogóle zrozumieć! Znam tylko dwa obrazy, i to właśnie - obra

zy malarzy niderlandzkich, które naprawdę zrobiły na mnie takie 

samo wrażenie jak Nowy Testament: jeden z nich - nie wiem czy

jego pędzla - to Chrystus i dwaj uczniowie w Emaus. Kiedy się ot 

tak czyta, jak ci uczniowie wyszli z miasta, to już w tych paru sło

wach od razu maluje się cała przyroda. Zapada chmurny wieczór, 

jednostajne czerwone pasmo na horyzoncie, na drodze półmrok 

i nagle podchodzi do nich jakiś nieznajomy, zaczynają rozmawiać, 

przybysz łamie chleb; wtedy go zwyczajnie, po ludzku, poznają 

i boskie cierpiące rysy przemawiają do nich wyraźnie. Więc ogar

nia ich lęk, bo mrok już zapadł i stanęło przy nich coś niepojętego ; 
nie jest to jednak żadna upiorna groza, ale raczej jakby ukochany 

jakiś zmarły nagle w mroku do kogoś jak dawniej przystąpił. Taki 

właśnie jest ten obraz w swoim jednostajnym brązowym tonie i ze 

swym chmurnym, cichym wieczorem. A teraz coś innego: w iz

debce siedzi kobieta z książką do nabożeństwa w ręku. Izba jest 

odświętnie przybrana, wysypana piaskiem, taka przytulna, ciepła 

i czysta. Kobieta nie mogła pójść do kościoła, więc odprawia na

bożeństwo w domu; okno jest otwarte, siedzi zwrócona ku niemu 

i zda się, że tym oknem napływa przez rozległy równinny krajo

braz dźwięk dzwonów z wioski i że dolatuje aż tutaj z niedalekiego 

kościoła śpiew wiernych, a kobieta dołącza się do tekstu czytając. 

W taki sposób prawił dalej; słuchano go bacznie, wiele w tym 

było słuszności. Lenc przy tej mowie aż poczerwieniał i potrząsał 

puklami blond to z uśmiechem, to z powagą, całkiem zapominając 

o sobie. 
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Po jedzeniu Kaufmann wziął go na stronę. Otrzymał właśnie 

listy od ojca Lenca: żądał powrotu syna, aby ten był mu podporą. 

Kaufmann powiedział, że Lenc marnuje tutaj życie, trwoni je bezu

żytecznie, i namawiał, by wytknął sobie jakiś cel, oraz prawił różne 

inne rzeczy w rym rodzaju. Lenc się na niego obruszył: 

- Mam się stąd precz wynosić? Precz do domu? Żeby tam 

oszaleć? Wiesz przecie, że nie zdołam nigdzie wytrzymać, jak tylko 

tutaj, w tych stronach. Gdybym nie mógł wspiąć się czasem na jakąś 

górę i rzucić okiem na okolicę i nie mógł potem zejść ku temu do

mowi poprzez ogród i zajrzeć do okna - zwariowałbym! Zwarj9wał! 

Dajcież mi spokój! Trochę tylko spokoju - teraz, kiedy czuję się nie

co lepiej! Mam iść precz? Precz? Nie rozumiem tego, od tych słów 

świat cały mi się paczy. Każdemu czegoś brak; skoro ma spokój, 

czegóż mu więcej potrzeba! Czy zawsze ma się człowiek wspinać, 

mocować, a tym samym odrzucać wszystko, czym go darzy chwila, 

ciągle biedę klepać, żeby kiedyś móc sobie nie żałować! Ma usychać 

z pragnienia, podczas gdy mu czyste źródła przebiegają drogę! Jest 

mi teraz znośnie i chcę tu pozostać. Czemu? Czemu? Właśnie - bo 

się tu dobrze czuję. Czego chce ojciec? Czy może dać mi coś więcej, ? 

To nie do pomyślenia! Dajcie mi spokój. - Rozgniewał się na żarty; 

Kaufmann odszedł, Lenc wpadł w zły humor. Nazajutrz Kaufmann 

wybierał się w drogę. Namówił też Oberlina, by z nim pojechał do 

Szwajcarii. Ten - od dawna prowadząc korespondencję z Lavate

rem - pragnął poznać pisarza osobiście i to go przekonało. Zgodził 

się. Ze względu na przygotowania odłożono wyjazd na jeden dzień. 

Przygnębiło to Lenca. Chcąc się pozbyć swych niewymownych 

udręczeń, trwożnie chwytał się wszystkiego; bywały z rzadka chwi

le, gdy głęboko odczuwał, że przecież sobie wszystko tylko sztucz

nie tak układa; obchodził się ze sobą jak z chorym dzieckiem. Od 

niektórych myśli, niektórych przemożnych uczuć odrywał się tylko 
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z naj,większą udręką; pociągały go one wciąż na nowo z niepoha

mowaną mocą; dygotał, ledwo mu się włos nie jeżył, aż to wszystko 

w sobie z olbrzymim napięciem wyczerpał. Ratowała go pewna po

srać, którą miał zawsze przed oczyma, i Oberlin; jego słowa i twarz 

niesłychanie dobrze mu robiły. Z niepokojem oczekiwał więc tego 

wyjazdu. 
Teraz Lenc pozostając sam jeden w domu nie czuł się już bez-

pieczny. Pogoda zelżała: postanowił odprowadzić Oberlina w góry. 

Rozstali się po tamtej stronie, tam gdzie górskie doliny spływają 

w równię. 
Wracał sam jeden. Przebiegał góry w różnych kierunkach. 

Szerokie zbocza płasko schodziły w doHny, lasu było niewiele, nic 

- prócz potężnych konturów, a dalej - rozległej dymiącej równiny; 

powietrzem rzucał mocny powiew, nigdzie śladu człowieka, chy

ba tylko tu i ówdzie - opuszczony letni szałas pastuszy, wsparty 

o stromiznę góry. Lenc przycichł, może nieomal śnił: wszystko mu 

się stapiało w jeden zarys, coś jakby opadającą i wzbierającą falę 
pomiędzy niebem a ziemią. Zdawało mu się, że leży u niezmier

nego morza, leciutko kołyszącego się to górę, to w dół. Od czasu 

do czasu na chwilę siadał, potem szedł znów dalej, lecz z wolna, 

a wciąż zatopiony w marzeniach. Drogi w ogóle nie szukał. 
Dopiero późnym wieczorem doszedł do zamieszkałej chaty na 

zboczu opadającym ku Kamiennej Dolinie. Drzwi były zamknięte; 

podszedł do okna, w którym migotało światełko. Lampa wewnątrz 

oświetlała właściwie tylko jeden punkt: blask jej padał na bladą 
twarz dziewczyny, która spoczywała tuż za lampą; oczy miała na 

pół przymknięte i poruszała z lekka wargami. Dalej, w mrocznej 

głębi, siedziała stara kobieta, ochrypłym głosem śpiewając hymny 

z kancjonału. Po długim pukaniu otworzyła drzwi; była półgłu

cha. Podała Lencowi coś niecoś do zjedzenia i wskazała miejsce do 
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spania, nie przerywając ani na chwilę pieśni. Dziewczyna się nie 

poruszyła. Po pewnym czasie wszedł do chaty mężczyzna wysoki 

i chudy, ze śladami siwizny i niespokojnym, nieco błędnym wyra

zem twarzy. Podszedł do dziewczyny, ta trwożnie drgnęła. Zdjął ze 

ściany jakieś suszone ziele, położył jej parę listków na dłoni i wnet 

uspokoiła się, a nawet zanuciła jakieś zrozumiałe słowa, przeciągając 

je powoli i przeraźliwie. Mężczyzna opowiedział, że posłyszał w gó

rach jakiś głos, a potem zobaczył nad dolinami letnie błyskawice; 

coś go też pochwyciło, z czym zmuszony był się mocować jak Jakob. 

Upadł teraz na kolana i modlił się po cichu żarliwie, podcz~ . gdy 

chora śpiewała dalej wolno, przeciągłe, głosem, który stopniowo za

nikał. Wreszcie udał się na spoczynek. 

Lenc usnął rozmarzony, a przez sen słyszał tykanie zegara. Po

przez cichy śpiew dziewczyny i głos starej przebijał się to bliżej, to 

dalej świst wiatru, a księżyc - to jasny, to przesłonięty - rzucał swój 

zmienny jak we śnie blask do izby. W pewnej chwili głosy się wzmo

gły, dziewczyna zaczęła mówić wyraźniej i z naciskiem: powiedzia

ła, że na przeciwległej skale stoi jakiś kościół. Lenc podniósłszy na 

nią oczy zobaczył, że dziewczyna siedzi za stołem wyprostowana, 

z szeroko otwartymi oczyma, a księżyc rzuca spokojnie światło na 

jej rysy, od których zda się bić niesamowity blask. Jednocześnie sły

chać było chrapliwy głos starej; ta zmienność i przygasanie światła, 

dźwięków i głosów w końcu głęboko uśpiły Lenca. 

Zbudził się wcześnie. Wszystko spało w na pół ciemnej izbie, 

dziewczyna także się uspokoiła. Leżała teraz na wznak, z dłońmi 

splecionymi pod lewym policzkiem; w twarzy jej nie było już nic 

widmowego, miała obecnie wyraz niewymownego cierpienia. Lenc 

podszedł do okna i otworzył je; owionęło go zimne poranne po

wietrze. Domek stał przy końcu wąskiej, głębokiej doliny o wylo

cie na wschód; z szarego porannego nieba wystrzelały czerwone 
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promienie ku mrocznej dolinie, leżącej w białych oparach, iskrzyły 
się na siwych głazach i trafiały w okna chat. Mężczyzna zbudził 
się, spojrzenie jego padło na oświetlony obraz na ścianie i przy

warło doń nieruchomo; zaczął poruszać wargami modląc się zra

zu cicho, potem coraz głośniej. Tymczasem do chaty powchodzili 

ludzie i popadali w milczeniu na kolana. Dziewczyna leżała teraz 

w konwulsjach, stara chrypiała dalej swoją pieśń, to znów gawędzi

ła z sąsiadami. 
Ludzie opowiedzieli Lencowi, że człowiek ów przybył w re 

okolice dawno remu, skąd? - nie wiadomo, że uchodzi za świętego; 

że dostrzega wodę pod ziemią i umie zaklinać duchy. Wielu ru do 

niego pielgrzymuje. Jednocześnie Lenc dowiedział się, że zboczył 
znacznie od Kamiennej Doliny, odchodząc przyłączył się więc do 

kilku drwali idących w tamtą stronę. Był rad z kompanii, bo czuł 
się teraz nieswojo z rym mocarzem, który, jak się Lencowi chwilami 

zdawało, odzywał się nawet jakimś przerażającym tonem. Poza rym 

Lenc bał się siebie samego w samotności. 

Wrócił do domu, ubiegła noc wywarła jednak na niego ol

brzymie wrażenie. Dotąd świat mu się zdawał przejrzysty, teraz czuł 
w sobie jakieś mrowienie, jakieś ciągoty ku otchłani, dokąd spychała 
go nieubłagana moc. Drążył teraz w sobie. Jadł mało, połowę nocy 

spędzał na modlitwie i gorączkowych snach ... Gwałtowne jakieś na

pięcie, a potem odprężenie z wyczerpania i rzęsiste łzy. . . To znów 

wstępowała w niego siła: podnosił się z tych załamań chłodny i zobo

jętniały; własne łzy zdawały mu się z lodu. Na śmiech mu się zbierało. 
Im wyżej go wzniósł poryw, tym głębiej potem upadał. Wszystko 

znów spływało w jeden nurt. Przebłyski dawniejszego stanu przeszy

wały go rzucając przelotne światła na dziki chaos jego umysłu. 
We dnie siadywał zazwyczaj w pokoju na dole. Pani Oberli

nowa wchodziła i wychodziła; Lenc malował, czytał, chwytał się 
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każdej rozrywki, z pośpiechem przeskakując od jednej do drugiej. 

Teraz jednak trzymał się szczególnie pani Oberlinowej, zwłaszcza 

gdy ta siedziała z najmłodszym dzieckiem u kolan i czarnym śpiew

nikiem przed sobą, a jedną z hodowanych w pokoju roślin obok 

siebie; zajmowała się też wiele tym dzieckiem. Raz, gdy tam tak 

siedział, ogarnął go niepokój, zerwał się i zaczął chodzić tam i z po

wrotem. Drzwi były uchylone - posłyszał więc, że służąca śpiewa, 

zrazu niewyraźnie, potem jednak doszły go słowa : 

Żadnej radofci od /wiata nie czekam, 

mam ja kochanka, ale jest daleko. 

To go zaskoczyło, omal nie zemdlał słuchając tych dźwięków. 

Pani Oberlinowa spojrzała na niego. Nabrał otuchy, nie mógł mil

czeć dłużej, musiał o tym mówić ... 

- Najlepsza pani pastorowo, czy nie może pani mi powiedzieć, 

co się dzieje z kobietą, której los tak mi kamieniem leży na sercu? 

- Ależ, proszę pana, ja o niczym nie wiem. 

Zamilkł wtedy i przeszedł się kilka razy szybko po pokoju, po 

czym rozpoczął znowu: 

- Widzi pan, ja chcę stąd odejść. Boże wielki, państwo jeste

ście jedynymi ludźmi, u których mógłbym wytrzymać, a jednak ... 

jednak muszę iść stąd precz, do niej ... Lecz nie mogę, nie wolno 

mi. - Był mocno poruszony i wyszedł z pokoju. 

Powrócił wieczorem; w pokoju panował półmrok . Lenc usiadł 

obok pani Oberlinowej. 

- Widzi pani - nawiązał znów rozmowę - kiedy ona tak prze

chodziła przez pokój i rak śpiewała niby do siebie, każdy jej krok był 

jak muzyka, ryle miała w sobie uszczęśliwienia, aż mi się to udziela

ło; zawsze bywałem spokojny, gdy patrzyłem na nią albo kiedy ona 
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główkę o mnie oparła ... Istne dziecko; jakby świat był dla niej zbyt 

rozległy, rak zamykała się w sobie, rak wynajdywała najciaśniejszy 

w całym domu kątek, by się w nim usadowić, jakby cała jej błogość 

mieściła się tylko w jednym małym punkciku. Wtedy i ja czułem 

podobnie; mógłbym się był bawić jak dziecko. Teraz jest mi tak 

ciasno, rak ciasno! Widzi pani, jest mi czasami rak, jakbym dłońmi 

zawadzał o niebo .. . Ach, ja się duszę! I przy rym czuję niekiedy coś, 

niby rzeczywisty ból tu, w lewym boku, w ramieniu, którym ją 

zwykłe obejmowałem. A przecież nie mogę jej już sobie wyobrazić; 

obraz mi ucieka i to mnie zadręcza; dopiero wtedy czuję się zupełnie 

dobrze, kiedy od czasu do czasu obraz ren wyraźnieje! 

Nieraz jeszcze rozmawiał później o tym z pastorową, ale prze

ważnie w urywanych zdaniach; choć niezbyt wiedziała, co mu 

odpowiadać, niosło mu to jednak ulgę. 

Przez ren czas jego udręczenia religijnej natury trwały dalej. 

Im bardziej czuł się wewnątrz pusty, oziębły, obumierający, rym 

bardziej pragnął wzniecić w sobie jakiś żar; nachodziły go wspo

mnienia czasów, gdy wszystko w nim bywało napięte, kiedy wprost 

nie mógł złapać tchu od widości doznań. A teraz - raka martwota! 

Wpadał w rozpacz nad samym sobą, osuwał się na ziemię, łamał 

ręce, wzburzał wszystko w sobie - lecz pozostawał nadal martwy! 

Martwy! Wtedy błagał Boga o jakiś znak, a porem szperał wewnątrz 

siebie, pościł, leżał na podłodze i marzył. 

Trzeci ego lutego dowiedział się, że w Fouday zmarła dziew

czynka imieniem Fryderyka; popadł w związku z tym w pewne 

urojenie. Zamknął się u siebie i przez cały dzień pościł. Czwartego 

lutego wszedł nagle do pani Oberlinowej z twarzą umazaną popio

łem i zażądał starego worka. Pastorowa, wystraszona, poleciła mu 

dać, o co prosił. Lenc owinął się rym workiem jak pokutnik i wyru

szył do Fouday. Ludzie w dolinie byli już do niego przyzwyczajeni, 
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opowiadano o nim różne dziwa. Lenc wszedł do domu, gdzie leżało 

dziecko. Ludzie obojętnie krzątali się dokoła swych zajęć; wskazano 

mu jakąś izdebkę: ram na podściółce ze słomy, na drewnianym stole 

leżało w koszulce dziecko. 

Lenc dotknął zimnych członków, zobaczył na pół otwarte 

szkliste oczy i wzdrygnął się. Dziecko wydało mu się takie opusz

czone, a on sam taki odosobniony i samotny. Objął gwałtownie 

trupa. Śmierć przeraziła go, uległ porywowi bólu: jak to, więc te 

rysy, ta cicha twarzyczka miałaby ulec rozkładowi! Padł na kolana 

i zaczął się modlić z rozpaczliwym żalem, prosząc, żeby Bóg u_c;.ynił 

za jego pośrednictwem znak i dziecko ożywił, by uczynił to przez 

niego, choć tak słabego i nieszczęśliwego; porem cały się skupił na 

sobie, zebrał wszystką wolę w jeden punkt. Siedział tak długą chwilę 

nieruchomo. Wreszcie wstał, ujął dziecko za ręce i wymówił głośno 

i z siłą: „Wstań i chodź!" Ale tylko ściany odbiły trzeźwym echem 

dźwięk jego głosu, jakby szydząc, a trup pozostał zimny. Wtedy 

Lenc runął na pół obłąkany na ziemię, a potem zerwał się i pognało 

go precz w góry. 

Przez księżyc przeciągały szybko obłoki, to osłaniając wszystko 

ciemnością, to ukazując w księżycowym świetle niknący jak mgła kra

jobraz. Lenc biegał tam i na powrót. W piersi jego brzmiał triumfalny 

hymn piekła. Wiatr huczał pieśnią tytanów. Lenc czuł, że potrafiłby 

wznieść o]brzymią pięść ku niebu, ściągnąć stamtąd Boga i włóczyć 

go pomiędzy tymi jego obłokami; że potrafiłby skruszyć w zębach 

świat i splunąć nim w twarz Stwórcy; przeklinał, bluźnił. Z tym do

szedł aż na wyniosły górski grzbiet; niepewne światło słało się w dół 

aż na zalegające ram białe masy kamienia; niebo wyglądało jak głu

pie błękitne oko, w którym śmiesznie tkwił naiwny księżyc. Lenc nie 

mógł pohamować głośnego śmiechu, a wraz ze śmiechem wtargnął 

weń ateizm i ogarnął go ze spokojną pewnością siebie i mocą. Lenc 
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nie wiedział już, co go poprzednio tak wzburzyło, marzł; pomyślał, że 

warto by teraz pójść spać. Chłodny i niewzruszony, szedł przez niesa

mowitą ciemność ... Wszystko mu się wydawało puste i bez treści, aż 

począł biec i wreszcie znalazł się w łóżku. 

Następnego dnia ogarnęła go istna zgroza wobec wczorajszego 

stanu. Srał teraz nad otchłanią, do której popychała go obłąkańcza 

ochota, by raz po raz zaglądać w przepaść i ciągle tę mękę ponawiać. 

Poza rym rosła w nim trwoga: uświadomił sobie grzech popełniony 

przeciwko Duchowi Świętemu. 
W parę dni potem, znacznie wcześniej, niż go oczekiwano, 

wrócił ze Szwajcarii Oberlin. To zaskoczyło Lenca, rozpogodził się 

jednak, gdy mu pastor opowiedział o swoich przyjaciołach w Alzacji. 

O berlin chodził po pokoju, rozpakowywał i kładł rzeczy na miejsce, 

a jednocześnie opowiadał o Pfeffiu, głosząc pochwałę szczęśliwego 

życia wiejskiego pastora. Przy tej sposobności upomniał Lenca, by 

zastosowal się do życzeń ojca, żył podług swego zawodu i powrócił 

do domu. Powiedział mu: „Czcij ojca twego i matkę twoją", oraz 

inne rzeczy w tym rodzaju. Przy rozmowie tej Lenc wpadł w wielkie 

podniecenie, wzdychał głęboko, łzy mu popłynęły z oczu, głos się 

rwał. 

- Tak, ale ja przecież tego nie zniosę; czy chce się pan mnie 

stąd pozbyć? Tylko przez pana prowadzi szlak do Boga. Ze mną 

i tak już koniec. Jestem potępionym na wieki odstępcą, Żydem 

Wiecznym Tułaczem. 

Oberlin odparł, że na to właśnie umarł Chrystus: niechże 

się Lenc z żarliwością zwróci do Chrystusa, a dostąpi udziału w Jego 

łasce. 

Lenc podniósł głowę i załamując ręce zawołał: 

-Ach! Ach! Boska pociecha .. . 

Potem z nienacka spytał przyjaźnie, co porabia owa kobieta. 
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O berlin odrzekł, że nic o tym nie wie, ale pragnie mu we wszystkim 

pomóc i doradzić; niechże więc Lenc wymieni miejsce, okoliczności 

i osobę. Ten jednak odpowiedział ty]ko urywanymi wyrazami: 

- Ach, czyżby umarła? Czy jeszcze żyje? To anioł! Kochała 

mnie - i ja ją kochałem, była tego warta ... Jakiż to anioł! Przeklęta 

zazdrość ... Padła ofiarą ... Kochała jeszcze kogoś innego ... Kocha-

łem ją, była tego warta ... O moja dobra matko, i ona mnie też 

kochała ... Jestem waszym mordercą! 

Oberlin zauważył, że - kto wie - może te wszystkie osoby po

zostają jeszcze przy życiu, może nawet są wcale dobrej myśli. W każ
dym zaś razie Bóg może i raczy - jeśli Lenc się do niego nawróci 

- na jego łzy i modlitwy tyle im zesłać dobrego, że odniesiony stąd 

pożytek może nawet przewyższy szkody, jakie im Lenc wyrządził. 

Po tych słowach Oberlina uspokoił się stopniowo i zabrał się znów 

do swego malowania. 

Po południu przyszedł ponownie na plebanię. Na lewym ra

mieniu miał kawałek jakiegoś futra, a w ręku wiązkę prętów, które 

wręczono Oberlinowi z listem do Lenca. Lenc podał je teraz pasto

rowi i zażądał, by go ten nimi obił. Oberlin wyjął mu pręty z ręki 

i pocałował go kilkakrotnie w usta mówiąc, że oto są razy, które mu 

winien zadać, że niech się Lenc uspokoi i sam swoją sprawę z Pa

nem Bogiem załatwi. Żadne w świecie razy nie zmażą ani jednego 

z jego grzechów; o to się Jezus zatroszczył, do Niego niechże się 

Lenc zwraca. Z tym odszedł. 

Przy wieczerzy Lenc był, jak zwykle, nieco zamyślony. Roz

mawiał jednak na rozmaite tematy, ale z trwożliwym pośpiechem. 

O północy jakiś hałas obudził Oberlina: to Lenc przebiegał pędem 

przez dziedziniec wołając głuchym, twardym głosem imię Fryde

ryki nieopisanie szybko, z pomieszaniem i desperacją. Rzucił się 

potem do cysterny studziennej, brodził po niej, ale wnet stamtąd 

GEO RG B OC H NE R 

wyskoczył i popędził do siebie na górę, a potem znów do cysterny 

i rak kilka razy, aż wreszcie ucichł. Służące, które sypiały w dzie

cinnym pokoju pod nim, mówiły, że nieraz, a zwłaszcza tej nocy, 

słyszały z piętra nad sobą jakiś pomruk, który ich zdaniem można 

było porównać tylko z dźwiękiem „owsianej piszczałki". Mógł to 

być odgłos jego skowytu - głuchy, rozpaczliwy i straszny. 

Następnego ranka Lenc długo się nie zjawiał; wreszcie Oberlin 

poszedł do niego na górę i zasrał go leżącego spokojnie i nierucho

mo w łóżku. Musiał mu długo zadawać pytania, nim otrzymał od

powiedź; wreszcie Lenc rzekł: 

- Widzi pan, panie pastorze, co za nudy! Jakie nudy! Ach, jak 

nudno! Nie wiem już zupełnie, co mam mówić; rysowałem nawet 

różności na ścianie. 

Oberlin odrzekł, że powinien się zwrócić do Pana Boga; wów

czas Lenc roześmiał się, mówiąc: 

- Cóż, gdybym miał to szczęście co pan i obrał sobie taką 

wygodną rozrywkę, to - rak, to można by oczywiście tak sobie czas 

wypełniać. Wszystko to - z próżniactwa. Bo większość ludzi modli 

się z nudów, inni - zakochują się z nudów, jeszcze inni stają się z nu

dów cnotliwi, tamci znów występni. .. Ja tymczasem - nie staję się 

niczym, niczym zupełnie, nie chce mi się nawet odebrać sobie życia. 

To zbyt nudne! 

Boże! Śród Twego światła fali, 

w południe, co swym żarem pali, 

oczy me - ranne od patrzenia. 

Czyż noc ich nigdy nie ocieni? 

Oberlin spojrzał na niego gniewnie i chciał odejść, gdy Lenc 

poskoczył za nim i wpatrzony w niego niesamowitym spojrzeniem 
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- dorzucił: - Widzi pan, teraz mi coś przychodzi na myśl. .. 

Niechbym mógł tylko rozróżnić, czy śnię, czy czuwam. Widzi pan, 

to - bardzo ważne, zbadajmy to ... - i pomknął z powrotem do łóżka. 

Po południu Oberlin zamierzał odwiedzić kogoś w sąsiedz

twie; pastorowa poszła już była naprzód. Właśnie zabierał się do 

wyjścia , gdy zapukano do drzwi i ukazał się Lenc pochylony ku 

przodowi, z nisko opuszczoną głową. Twarz miał całkowicie ob

sypaną popiołem, ubranie - miejscami; prawą ręką podtrzymywał 

lewe ramię. Poprosił Oberlina, by mu ren ramię nastawił, bo zwich

nął je rzuciwszy się z okna; ponieważ jednak nikt tego nie zamy;żył, 

nie chciałby o rym nikomu opowiadać. Oberlin mocno się przeraził, 

nic jednak nie powiedział, tylko zrobił to, czego Lenc sobie życzył. 

Jednocześnie jednak napisał do nauczyciela Sebastiana Scheideckera 

z Bellefosse, żeby przyszedł; dał mu reż w liście odpowiednie wska

zówki. Porem wsiadł na konia i odjechał. 

Nauczyciel się zjawił. Lenc widywał go przedtem nieraz i chęt

nie przebywał w jego towarzystwie. Sebastian udał, że miał o czymś 

do pomówienia z Oberlinem i że chce teraz odejść. Lenc prosił go, by 

się wstrzymał, pozostali więc razem. Lenc zaproponował przechadz

kę do Fouday. Odwiedził tam grób dziecka, które chciał wskrzesić 

z martwych; kilkakrotnie przyklękał, całował ziemię na mogiłce, 

zdawał się modlić, ale z wielkim pomieszaniem; oderwał sobie na pa

miątkę kawałeczek leżącego na grobie wieńca, wrócił do Waldbachu 

i znów podążył w odwrotnym kierunku, a Sebastian z nim razem. 

Lenc to szedł wolno i uskarżał się na znaczne osłabienie we wszystkich 

członkach, ro znów desperacko pośpieszał; krajobraz trwożył go, był 

rzekomo rak zecieśniony, że Lenc wciąż obawiał się o coś zawadzić. 

Ogarnęło go nieopisanie złe samopoczucie; w końcu i towarzysz za

czął mu ciążyć, a może reż odgadł jego właściwe intencje, dość, że 

szukał sposobu, by się go pozbyć. Sebastian pozornie ustępował, po 
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cichu jednak udało mu się zawiadomić brata o niebezpieczeństwie 

i teraz Lenc miał dwóch opiekunów zamiast jednego. Wodził ich 

dzielnie za sobą, wreszcie ruszył z powrotem do Waldbachu; gdy jed

nak znaleźli się już blisko wioski, błyskawicznie zawrócił i popędził 

jak jeleń w stronę Fouday. Obaj mężczyźni pognali za nim. Kiedy 

zaczęli go poszukiwać po Fouday, nadeszli dwaj wędrowni kramarze 

i opowiedzieli im, że w jednym z domów związano jakiegoś obcego, 

podającego się za mordercę, ale że to z pewnością nie może być żaden 

morderca. Sebastian z bratem pobiegli do tego domu i przekonali 

się, że rak było w istocie. Jeden z młodych ludzi, zastraszony przez 

Lenca, skrępował go na jego natarczywe żądanie. Przybyli rozwią

zali go i odprowadzili szczęśiiwie do Waldbachu, dokąd tymczasem 

powrócił Oberlin z żoną . Lenc wyglądał na zmieszanego, ale gdy 

przekonał się, że powitano go po przyjacielsku i serdecznie, wróciła 

mu znów otucha; twarz jego przybrała bardziej ujmujący wyraz, po

dziękował obu swym towarzyszom uprzejmie i czule; wieczór minął 

spokojnie. Oberlin prosił go usilnie, żeby już się nie kąpał i pozostał 

nocą spokojnie w łóżku, a gdyby nie mógł spać, to żeby rozmawiał 

z Panem Bogiem. Lenc mu ro obiecał i tak też tej nocy postępował: 

dziewczęta prawie przez całą noc słyszały, jak się modlił. 

Nazajutrz rano wszedł do pokoju Oberlina z wesołą miną. Po 

rozmowie na różne tematy oznajmił z niezwykłą serdecznością: 

- Najdroższy panie pastorze, kobieta, o której panu mówiłem, 

umarła, tak, umarła ... Ten anioł! 

- Skądże pan o tym wie? 

- Hieroglify, hieroglify - po czym, spojrzawszy w niebo, po-

wtórzył: - Tak, umarła ... Hieroglify! 

Po tych słowach już się nie dało nic więcej z niego wydobyć. 

Usiadł i napisał kilka listów, które dał Oberlinowi z prośbą, by ten 

dodał do nich po parę linijek. 

LENC 31 



32 

Stan jego stawał się tymczasem coraz bardziej beznadziejny. 

Znikł cały spokój, zaczerpnięty z obecności Oberlina oraz z ciszy 

w dolinie; świat, z którego spodziewał się pożytku, miał okropną 

rysę. Nie czuł nienawiści ani miłości, ani nadziei, tylko straszliwą 

pustkę, a przy tym dręczący niepokój, by ją czymś zapełnić. Nie 

miał nic. To, co czynił, czynił bezwiednie, a jednak pod przymu

sem wewnętrznego popędu. Gdy był sam, czuł się tak strasznie 

osamotniony, że wciąż głośno ze sobą gadał, nawoływał; a potem 

znów przerażał się, bo miał wrażenie, że to jakiś obcy głos z nim 

rozmawia. W trakcie rozmowy nieraz zacinał się, ogarniał g~ ie

wymowny lęk; gubił mu się koniec zdania. Wtedy wyobrażał sobie, 

że powinien zapamiętać ostatni z wymówionych wyrazów i wciąż 

go powtarzać. Z największym wysiłkiem udawało mu się pokony

wać te zachcianki. Dobrzy ci ludzie głęboko się trapili, kiedy Lenc 

siedząc u nich w spokojnych swoich chwilach swobodnie z nim 

rozmawiał, później zacinał się, a niewysłowiony strach malował się 

w jego rysach. Chwytał wtedy kurczowo siedzące bliżej osoby za 

ramię i stopniowo przychodził do siebie. Gdy był sam albo czy

tał, działo się jeszcze gorzej: jedna jakaś myśl nieraz hamowała całe 

funkcjonowanie jego umysłu. Kiedy pomyślał o jakiejś osobie albo 

ją sobie żywo wyobraził, to zdawało mu się, że się sam w nią wcie

la, i zupełnie się w tym wikłał, a w dodatku miał niepohamowaną 

skłonność, by traktować w duchu wszystko dokoła całkiem arbitral

nie: przyrodę, ludzi, z wyjątkiem jednego tylko Oberlina, a resztę 

- chłodno, niby sen. Bawił się ustawianiem domów dachami na 

dół, ubieraniem i rozbieraniem ludzi oraz wymyślaniem najbardziej 

zwariowanych figlów. Chwilami czuł nieprzepartą chętkę, by wy

konać pomysł, który mu właśnie strzelił do głowy, wtedy stroił naj

okropniejsze miny. Któregoś dnia siedział obok Oberlina, z kotem 

- na krześle naprzeciwko. Nagle postawił oczy w słup i skierował je 
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nieruchomo na kota; potem zsunął się powoli z krzesła, co kot rów

nież natychmiast zrobił, jak urzeczony wzrokiem Lenca; ogarnął 

go przy tym taki strach, że aż się lękliwie najeżył, podczas gdy Lenc 

z okropnie zmienioną twarzą parskał i fukał po kociemu. Rzucili 

się wreszcie obaj desperacko na siebie, aż pani Oberlinowa wstała, 

żeby ich rozdzielić. Wtedy dopiero Lenc głęboko się zawstydził. 

Nocne ataki przerażająco się wzmogły. Zasypiał z największą trud

nością, a przedtem próbował jeszcze zapełnić ową straszną pustkę. 

Wtenczas popadał w okropny stan pomiędzy snem a jawą: rozbijał 

się o coś budzącego grozę, przerażenie; ogarniało go szaleństwo. 

Zrywał się z przeraźliwym krzykiem, zlany potem i stopniowo od

zyskiwał przytomność. Musiał wówczas zaczynać od najprostszych 

rzeczy, by wrócić do równowagi. Właściwie robił to nie on sam, 

działał za niego potężny instynkt samozachowawczy: jakby Lenc 

był istotą podwójną i jakby jedna z tych połówek usiłowała ratować 

drugą, nawołując samą siebie w najwyższym strachu. Lenc opowia

dał coś, recytował wiersze, aż mu wracała przytomność. 

Także i we dnie dostawał tych ataków, bywały wtedy jeszcze 

gwałtowniejsze, inaczej światło dzienne byłoby go od nich uchro

niło. Ulegał wówczas wrażeniu, jakby egzystował tylko on jeden, 

a świat istniał tylko w jego wyobraźni, jakoby nic poza nim, Lencem, 

nie było, on zaś stanowił to coś, co uległo wiecznemu potępieniu, 

był szatanem - sam na sam ze swymi dręczącymi przywidzeniami. 

Z szaleńczą szybkością przebiegał całe swoje życie, po czym mówił: 

„To logiczne, to logiczne", a kiedy ktoś się odezwał: „To nielogiczne, 

nielogiczne"; była to otchłań beznadziejnego obłędu, obłędu na całą 

wieczność. 

Samozachowawczy instynkt ducha nagle zrywał go z miejsca: 

Lenc rzucał się w ramiona Oberłina, lgnął do niego, jakby chciał się 

w nim zatracić; Oberłin był jedyną istotą, która dla niego naprawdę 
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żyła i za której pośrednictwem życie mu się na nowo objawiało. Stop

niowo słowa Oberlina przywracały go do przytomności; klęczał 

przed nim z dłońmi w jego dłoniach, z twarzą zlaną zimnym potem, 

ukrytą na jego kolanach, drżąc i dygocąc całym ciałem ... Oberlin 

czuł niezmierną Htość, cała rodzina pastora na klęczkach modliła 

się za nieszczęśnika; służące uciekały od niego; miały go za opętań

ca. Kiedy się uspokajał, cierpiał cierpieniem dziecka: szlochał, czuł 

najgłębsze współczucie dla siebie samego; były też to najszczęśliwsze 

jego chwile. Oberlin mówił mu raz o Bogu. Lenc spokojnie uwofoił 

się z jego objęcia, popatrzył nań z wyrazem bezgraniczneg? „cier

pienia i powiedział: „A przecież ja, ja, gdybym był wszechmocny, 

widzi pan, gdybym nim był, nie tolerowałbym cierpienia, ratował

bym, ratował; ja przecież nic nie żądam prócz spokoju, tylko trochę 

spokoju, żeby móc spać". Oberlin odparł, że to profanacja. Lenc 

niepocieszony, potrząsnął głową. 

Te połowiczne próby samobójstwa, jakie bez ustanku przez 

cały ten czas ponawiał, nie były całkiem serio. Wynikały one nie 

tyle z pragnienia śmierci, bo przecież śmierć nie przyniosłaby mu 

spokoju ani nadziei, ile raczej - w chwilach najokropniejszego stra

chu albo głuchej, z niebytem graniczącej ciszy - stanowiły próbę 

odzyskania przytomności drogą fizycznego bólu. Takie chwile, 

w których umysł jego zdawał się cwałować na jakimś innym sza

leńczym pomyśle, były jeszcze najszczęśliwsze. Niosły przynajmniej 

nieco uspokojenia; jego błędny wzrok był mniej okropny od woła

jącego o ratunek strachu, owej nieustannej męki niepokoju! Nieraz 

bił głową o ścianę lub zadawał sobie w jakiś inny sposób dotkliwy 

ból fizyczny. 

Dnia ósmego rano pozostał w łóżku. Oberlin wszedł na piętro; 

Lenc leżał na łóżku prawie nagi i mocno wzburzony. Oberlin chciał 

go przykryć, Lenc jednak wielce się żalił, że to wszystko takie ciężkie, 

G EOR G BU C HNER 

takie ciężkie! Nie przypuszcza, by mógł w ogóle chodzić, teraz dopie

ro odczuwa olbrzymi ciężar powietrza. Oberlin dodawał mu otuchy, 

Lenc wszakże pozostał tak, jak leżał, i przez resztę dnia; nie przyjmo

wał też żadnego pożywienia. 

Wieczorem wezwano Oberlina do Bellefosse do chorego. Czas 

był łagodny i księżycowy. W powrotnej drodze spotkał Lenca. Ten 

zdawał się całkiem przytomny, rozmawiał z pastorem spokojnie 

i przyjacielsko. Oberlin prosił go, by nie odchodził zbyt daleko, co 

mu też Lenc obiecał. Już zabierając się do odejścia, nagle się odwró

cił i przystępując do Oberlina powiedział szybko: 

- Widzi pan, panie pastorze, żebym ja tylko mógł tego więcej 

nie słyszeć, to bym wyzdrowiał. 

- Czego znowu, mój drogi? 

- To pan nic nie słyszy? Nie słyszy pan straszliwego głosu, 

krzyczącego dokoła całego horyzontu, głosu pospolicie nazywanego 

ciszą? Odkąd jestem w tej cichej dolinie, ciągle go słyszę i nie daje 

mi to spać . .. Ach, panie pastorze, gdybym to ja mógł znowu sypiać! 

- Po czym ruszył dalej chwiejąc głową. 

Oberlin wrócił do Waldbachu i właśnie zamierzał posłać ko

goś w ślad za Lencem, gdy posłyszał, jak ten wchodzi do siebie po 

schodach. W chwilę później coś plasnęło na dziedzińcu, ale z takim 

hałasem, że Oberlin nie mógł tego przypisać spadnięciu człowieka. 

Wtem weszła niańka, blada jak płótno i drżąca ... 

Siedział w powozie, ogarnięty chłodną rezygnacją, gdy wyjeż

dżali z doliny kierując się ku zachodowi. Było mu wszystko jedno, 

dokąd go wiozą. Kilkakrotnie, kiedy pojazd znajdował się w nie

bezpieczeństwie na złej drodze, Lenc pozostawał w nim całkiem 

spokojnie; był zupełnie obojętny. W tym stanie przebył z powrotem 

góry. Ku wieczorowi wjechali w dolinę Renu. Zwolna oddalano się 
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od gór, króre wznosiły się reraz na de zorzy zachodniej na kszrałr 

szafirowej fali z kryszrału, na krórej ciepłym nurcie igrały czerwone 

promienie wieczoru; ponad równiną leżącą u stóp gór unosiło się po

łyskujące niebieskawe przędziwo. Im bardziej zbliżali się do Srrass

burga, rym więcej się ściemniało; była całkowira pełnia, wszysrkie 

oddalone przedmiory ronęły w mroku, rylko pobliska góra rysowała 

się osrrą linią. Ziemia była jak złora czara, przelewająca się przez 

brzegi pianą złotych fal księżycowych. Lenc wyglądał nieruchomo 

z powozu. Żadnych przewidywań, żadnych porywów; rosła w nim 

rylko głucha rrwoga, w miarę jak przedmiory nikły w ciemności. 
- .J 

Wypadło zanocować. Wredy znów dokonał kilku prób samobój-

srwa, zbyr dobrze go jednak pilnowano. 

Nasrępnego ranka w chmurną, dżdżysrą pogodę przybyli do 

Srrassburga. Lenc zdawał się całkiem przyromny, rozmawiał z ludź

mi, robił wszysrko rak, jak robili inni, czuł jednak w sobie srraszliwą 

pusrkę. Nie doznawał więcej srrachu ani żadnych pragnień, ismie

nie srało się dlań już tylko nieuniknionym ciężarem. 

I rak sobie dalej żył. .. 

PARALIPOMENA DO „LENCA'' 

Z PAMIĘTNIKA PASTORA OBERLINA 

Niańka przyszła do mojej1 żony blada jak płómo i drżąc na ca

łym ciele: pan Lenc miał się jakoby rzucić z okna. Żona przywoły

wała mnie wzburzonym głosem ... Wybiegłem, ale pan L. był już 

znowu u siebie. 

Miałem rylko chwilkę czasu, żeby powiedzieć jednej z dziew

cząr: „Leć do sędziego, niech mi da dwóch woźnych", i pobiegłem 

do pana L. 

GEORG BUCH ER 

Przyjacielsko doń przemawiając zaprowadziłem go do mego 

pokoju; drżał z zimna na całym ciele. Do pasa nie miał nic na sobie 

oprócz koszuli, podartej zreszrą i podobnie jak dolne ubranie całej 

w błocie. Ogrzaliśmy dla niego jakąś koszulę oraz szlafrok, a jego 

rzeczy wysuszyliśmy. Przekonaliśmy się, że w rym krórkim czasie, 

kiedy był poza domem, zapewne znów próbował się uropić, lecz Bóg 

ponownie okazał i w rym swoją nad nim pieczę ... Odzienie jego 

było na wskroś przemoczone. 

No, pomyślałem sobie, dosyć mnie nawyprowadzałeś w pole, 

teraz twoja kolej być oszukiwanym; trzeba cię pilnować. Czekałem 

z wielką niecierpliwością na dwóch ludzi, krórych potrzebowałem. 

Tymczasem pracowałem dalej nad kazaniem, a pan L. siedział przy 

piecu o krok ode mnie. Nie śmiałem odeń odejść ani na chwilę, 

musiałem czekać. Żona, w swej trosce o mnie, również pozosrała. 

Byłbym rak chęmie raz jeszcze posłał po rych wezwanych ludzi, nie 

mogłem jednak ani mojej żonie, ani nikomu innemu o rym wspo

mnieć na głos - byłby nas zrozumiał, a porajemnie nie chcieliśmy, 

bo w takich wypadkach najlżejsza sposobność do podejrzeń wywie

ra zbyr gwałrowne wrażenie. O wpół do dziewiąrej zasiedliśmy do 

stołu; rozumie się, żeśmy niewiele rozmawiali; moja żona trzęsła się 

ze strachu, a pan L. - z zimna i zmieszania. 

Ledwośmy kwadrans ze sobą przebyli, gdy spyrał mnie, czy 

wolno mu pójść na górę do mego gabineru. „A co drogi pan chce 

tam robić?" „Chcę trochę poczytać". „Niechże więc pan idzie 

w imię boże". Poszedł, a ja udając, żem skończył jeść, poszedłem 

za mm. 

Tak sobie tam siedzieliśmy; ja pisałem, on przewracał z nieby

wałą szybkością kartki mojej francuskiej Biblii, aż wreszcie przy

cichł. Wyszedłem na chwilę do sąsiedniego pokoju, ale nie bawiąc 

nawer minuty, tyle tylko, by wziąć ram coś z kamorka. Moja żona 
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stała wewnątrz pokoju przy drzwiach, obserwując pana L. Ledwo 

zrobiłem krok ku wyjściu, gdy żona krzyknęła okropnym, głuchym 

głosem: „O Jezu, on się przebije!" Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się 

widzieć takiego wyrazu śmiertelnego przerażenia jak w owej chwili 

- w zmienionych, straszliwie wykrzywionych rysach żony. 

W mgnieniu oka znalazłem się przy nim. „Co pan wypra

wia, drogi panie?" Odłożył nożyce. Rozejrzał się był pierwej rym 

okropnym nieruchomym wzrokiem, a gdy w swym pomieszaniu 

nikogo nie dostrzegł, po cichu przysunął nożyce i mocno ścisnąw

szy w garści ustawił je sobie na sercu, a to wszystko tak szyb_ls,o, że 

tylko Bóg jeden mógł rak długo powstrzymać pchnięcie, aż krzyk 

mojej żony go spłoszył i nieco otrzeźwił. Po pewnej chwili ująłem 

jakby w zamyśleniu - niby nie przez wzgląd na niego - owe noży

ce i usunąłem je. Ponieważ zapewnił mnie najuroczyściej, że nie 

miał zamiaru się nimi zabić, nie chciałem, by wyglądało, że mu 

ani rrochę nie wierzę. 

Ze względu na to, że żadna z moich poprzednich perswazji 

przeciwko jego samobójczym zakusom nie trafiła mu do przekona

nia, spróbowałem teraz z całkiem innej beczki. Oto, co mu powie

działem: „Był pan dla nas człowiekiem zupełnie obcym, nie znali

śmy pana wcale; zaledwie raz jeden wymieniono przy nas pańskie 

nazwisko, zanimeśmy pana poznali; przyjęliśmy pana tak serdecznie, 

żona moja tak pieczołowicie leczyła pańską chorą nogę, a pan wyrzą

dza nam tyle złego, napędza pan nam jednego stracha po drugim". 

To go wzruszyło, zerwał się, chciał przepraszać moją żonę, ta jednak 

już się go teraz rak obawiała, że skoczyła za próg; chciał biec za nią, 

ona jednak przytrzymała drzwi. Na to począł lamentować, że zabił 

moją żonę, zamordował dziecko w jej łonie, że wszystko, wszystko 

zawsze zabija, gdziekolwiek się zjawi. „Nie, przyjacielu, żona moja 

jeszcze żyje i Bóg mocen jest wstrzymać złe skutki przelęknienia, tak 

G EO RG BO H NE R 

że i dziecko niekoniecznie musi od tego umrzeć lub doznać szkody". 

Lenc uspokoił się nieco. Zegar wybił niebawem godzinę dziesiątą. 

Tymczasem żona posłała w sąsiedztwo po natychmiastową pomoc. 

Ludzie już się byli pokładli, ale nadszedł nauczyciel, udając, że ma 

mnie o coś zapytać. Opowiedział mi coś, o czym przeczytał w kalen

darzu, a pan L., który w trakcie tego znów się ożywił, wziął również 

- jakby nigdy nic - udział w pogawędce. 

Wreszcie dano mi znak, że zapotrzebowani ludzie nadeszli 

- jakżem ja się ucieszył! Był najwyższy czas. Właśnie pan L. wyra

ził chęć pójścia spać. Powiedziałem mu: „Kochamy pana. Jest pan 

o tym przekonany i pan nas także kocha, czego my z naszej strony 

jesteśmy pewni. Przez samobójstwo stan pana pogorszyłby się, a nie 

poprawił, musimy więc dbać o utrzymanie pana przy życiu. Tym

czasem pan w atakach melancholii nie panuje nad sobą; prosiłem 

więc dwóch ludzi, żeby spali w pana pokoju (raczej - by czuwali, 

poprawiłem w myśli), tak żeby pan miał i towarzystwo, i w razie 

potrzeby pomoc". Nie protestował. 

Jeden z jego dozorców oglądał go przerażonym, osłupiałym 

wzrokiem. Aby go trochę oswoić, powtórzyłem teraz wobec owych 

dwóch mężczyzn panu L. po francusku to, co mu już mówiłem 

w moim pokoju, mianowicie, że kocham go tak, jak on mnie, że 

pragnę i muszę pragnąć, by ocalał, a ponieważ, jak on sam widzi, 

ataki melancholii pozbawiają go prawie zupełnie panowania nad 

sobą, poprosiłem tych dwóch obywateli, żeby u niego sypiali dla 

towarzystwa, a w potrzebie - i dla pomocy. Zakończyłem rę prze

mowę kilkoma pocałunkami, które z całego serca wycisnąłem nie

szczęsnemu młodzieńcowi na ustach, i dygocące na całym ciele ze 

znużenia poszedłem na spoczynek. 

Będąc już w łóżku powiedział między innymi do swoich stró

żów po francusku: „Słuchajcie, nie chcemy przecie robić hałasu; jeśli 
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macie nóż, dajcie mi go spokojnie i bez obawy". Gdy po kilku takich 

naleganiach nic nie uzyskał, zaczął bić głową w ścianę. Słyszeliśmy 

przez sen kilkakrotnie kołatanie, które zdawało się wzmagać, to 

przycichać i od któregośmy się wreszcie zbudzili. Sądziliśmy, że hałas 

ten pochodzi z poddasza, nie mogliśmy jednak odgadnąć jego przy

czyny. Wybiła trzecia, hałas ciągle trwał; zadzwoniliśmy o światło. 

Cała nasza służba pogrążona była w głębokim śnie i ludzie z trudem 

oprzytomnieli. Dowiedzieliśmy się wreszcie, ie hałas był spowodo

wany po części przez pana L., a po części przez dozorców, którzy nie 

mogąc go wypuścić z rąk, wzywali pomocy tupaniem w po~ ogę. 

Pośpieszyłem do pokoju pana L. Skoro tylko mnie zobaczył, przestał 

wydzierać się z rąk pielęgniarzy, ci zaś pofolgowali mu nieco. Skiną

łem na nich, by go puścili, wszcząłem z nim rozmowę, a na jego ży

czenie, bym się za niego pomodlił, zacząłem się modlić z nim razem. 

Zrobił parę ruchów i nagle kropnął z wielką siłą głową w ścianę; 

dozorcy doskoczyli i przytrzymali go na nowo. 

Wyszedłem i poleciłem sprowadzić jeszcze jednego pUnowa

cza. Kiedy pan L. go spostrzegł, zaczął z nich wszystkich drwić 

twierdząc, że i we trzech nie dadzą mu rady. 

Kazałem wówczas po cichu przygotować mój powozik, nasta

wić budę, dobrać do moich jeszcze parę koni, posłałem po Seba

stiana Scheideckera, nauczyciela z Bellefosse, i Jana Dawida Bohy, 

nauczyciela z Solb, dwóch roztropnych i energicznych ludzi, których 

obu pan L. lubił. Jan Jerzy Claude, kościelny z Waldersbachu, nad

szedł również. W domu wszczął się ruch, mimo że do dnia było 

jeszcze daleko. Pan L. coś zauważył i o ile przedtem próbował był 

to podstępem, to przemocą uwolnić się i rozbić sobie głowę albo 

zdobyć nóż, o tyle teraz wydał się nagle spokojny. 

Po zorganizowaniu wszystkiego poszedłem do pana L. i oznaj

miłem, żem poprosił kilku ludzi, aby mu towarzyszyli do Strassburga, 
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gdzie można uzyskać lepsze i bardziej dla siebie stosowne warunki, 

oraz że móji powozik jest w tym celu do jego usług. 

Leżał spokojnie. Tylko jeden dozorca był przy nim. Na moje 

oświadczenie rozżalił się , prosił, by mieć dla niego cierpliwość jesz

cze przez dni osiem (płakać się chciało na jego widok!). Obiecał 

jednak, że sobie to rozważy. Po kwadransie kazał mi powiedzieć, że, 

owszem, pragnie odjechać. Wstał, ubrał się, był całkiem przytom

ny, spakował rzeczy, podziękował każdemu z osobna najczulej, nie 

wyłączając dozorców, poszedł do mojej żony i dziewcząt, które się 

przed nim pochowały i siedziały cicho, bo jeszcze niedawno wpadał 

w największą wściekłość, zaledwie posłyszał lub zdawało mu się, że 

słyszy kobiecy głos. Teraz dopytywał się o wszystkich, dziękował 

wszystkim, prosił wszystkich o przebaczenie, jednym słowem, że

gnał się z każdym rak wzruszająco, że oczy wszystkich zalane były 

łzami. 

Tak to odjechał od nas ów pożałowania godny młodzieniec 

z trzema towarzyszami i dwoma woźnicami. [Opowieść Oberlina 

kończy się jak następuje:] Podczas podróży, licząc się z przewagą 

tamtej strony, ani razu nie uciekał się do gwałtu, próbował nato

miast forteli, zwłaszcza w Ensisheimie, gdzie stanęli na nocleg. Na

uczyciele jednak odpowiadali na jego podstępną grzeczność tą samą 

monetą i wszystko skończyło się jak najlepiej. 
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Ll1BRETTO OPERY „JAKOB LENZ" 
Michael Frohling 

adaptacja opowiadania Georga Biichnera 



OBRAZ PIERwszy 

Lenz gna przez góry. Dialogujqce z nim głos;~ słyszane tylko przez niego, 

personifikujq naturę. 

Lenz 

Ach! Och! O ... o, duchu! 

Głosy 

Duchu„. Duchu. 

(Natura napiera na Lenza.) 

Lenz 

Duchu, który we mnie żyjesz! Skąd przybyłeś, że tak ci śpieszno? 

Głosy 

Ha! 

Lenz 

Czekaj, niebiański ... 

Głosy 

Duchu ... Duchu ... Duchu ... Przybądź! Przybądź! Przybądź! 

Lenz 

Schronienie twe daremne, wszystkie pęta drżą ... Wyżej już nie! Już 

nie ... Pociesz się, niedługo wolnym już będziesz. (jakby zduszonym 

głosem) Niedługo już zwyciężysz, potworny ... Biada mi, biada, 

chroń mnie, chroń, chroń jeszcze! Dłużej już nie mogę! Nie mogę! 

Nie mogę! Nadchodzę, tak, nadchodzę! (Rzuca się w wodę.) 
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OBRAZ DRUGI 

Lenz, Oberlin 

O berlin 
Co czynisz? Co czynisz? Co czynisz? 

Lenz (pocZ4tkowo nie reagujqc na pytania Oberlina) 

Kąpię się. Kąpię się. Kąpię się. 

O berlin 
O tak późnej godzinie? Jest przeraźliwie zimno! Śmierć na siebie 

sprowadzisz! 

Lenz 
O, słodka śmierci! 

Oberlin (otulajq,c go płaszczem) 

Chodź do domu. 

Lenz 
O, słodka śmierci! 

O berlin 
Chodź! Do domu! 

Lenz 
O ... 

LI BRETTO 

O berlin 
Siadaj obok mnie ... Co cię tu sprowadza? 

Lenz 
Przynoszę pozdrowienia od Kaufmanna. 

O berlin 
Jak się nazywasz? 

Lenz 
Jakob Lenz. 

O berlin 
Ach, ten poeta, ren poeta. 

Lenz 
Tak ... nim właśnie byłem ... 

O berlin 
Czytałem co nieco. 

Lenz 
... o czym zapomniałem już dawno. (z naciskiem) Zapomniałem. 

(przyjmujqc pozę, z ironiq,) Jakob Lenz, radość Niemiec i duma Inf

lant! 

O berlin 
Zdajesz się przybity, co z tobą? 
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Lenz (wybuchajqc) 

Życie mnie strawiło ... 

O berlin 

Uspokój się ... 

Lenz 

... nim jeszcze rak naprawdę się zaczęło. 

Oberlin (wykrzykujqc) 

„Lenz!" 

Lenz 

Obumrzeć, obumrzeć ... 

O berlin 

„Lenz!" 

Lenz 

... dla tego świara, który tak mało mnie znał. Jaka ponura rozkosz 

w tej myśli. 

Oberlin (Nie do końca rozumie, mimo to odpowiada.) 

Łagodna melancholia ro poszukiwanie szczęśliwości . 

Lenz 

Szczęśliwość! Szczęśliwość! (sam siebie przedrzeźniajqc) Szczęśliwość! 

Szczęśliwość! Jak ... ( Oberlin próbuje uspokoić Lenza.) Jak mam ją 

kiedykolwiek osiągnąć? (Dostaje silnych drgawek.) 

LIBRETTO 

Oberlin (Chwyta Lenza mocno, ten natychmiast się uspokaja. Z na

ciskiem) 

Jesr w cichej modlitwie. W ufności w Boga! (Lenz gwałtownie pró

buje się wyrwać, jednak Oberlin go trzyma.) Zasrań jeszcze chwilę! 

(Lenz uspokaja się.) Zostań tu! 

Lenz 

Jesrem obcym, niespokojnym duchem wiecznie w drodze! 

O berlin 

Wejdź w normalność, w zwykłe życie, Lenz. Dzień wypełniony cięż

ką pracą przynosi spokój i zadowolenie. (Lenz nie reaguje.) „Jaki 

siew, raki plon!" (Lenz najpierw nie reaguje, potem energicznie kiwa 

głowq.) Liczę na ciebie, Lenz. A teraz, dobrej nocy! (Odchodzi.) 

Lenz 

Dobry, stary człowiek. Nie licz na zbyr wiele! (Kładzie się do łóżka.) 
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OBRAZ TRZECI 

W tle łóżko, na ścianie obraz Chrystusa. Lenz leży bezsenny. 

Lenz 
Często około północy ... często około północy to uczucie, wtedy 

łzy napływają mi do oczu, w ciemnościach padam przed Tobą na 

kolana - a Ty badasz moje serce. (Nie wie, co dalej. .. ) Modłę się 

do ciebie, gdy niebo i ziemia wokół mnie zanikają. (Nagle odnaj

duje się.) Wtedy obraz ich, tak wyrazisty, uśmiecha się do_y mie, 

a serce we mnie topnieje. (Patrzy w przestrzeń pustym wzrokiem. 

Nagle ogarnia go przerażenie.) Kobieto, ty zbyt piękna dla tej ziemi, 

dziecię słońca, wiosenny duchu! Kiedy znów cię napotkam, w go

rączce poczuję twoją obecność. Święta, jedyna, boska! (szepc24c 

mechanicznie) Fryderyko! (nagły krzyk) Która jesteś, bo ja jestem 

i pragniesz mnie, pragniesz mnie, jak ja ciebie! Precz! Pragnę - ach! 

Pragnę coraz bardziej! 

Głosy 

Nie ma na tym świecie dla mnie przyjaciela. 

Mam kochanie, co jest tak daleko. 

Lenz 
Panie! To pragnienie - niebiańska ciągota. Straszna nocy, straszna 

nocy! Kto cię tu przypuścił? Kto pozwolił ci ciemne skrzydła twoje 

rozpostrzeć? (Opada na łóżko, trwa w bezruchu, pomału się rozglq

da.) Przeklęta nocy! 

Głosy (jak echo) 

Nocy. 

LIBRETTO 

Lenz 
Przeklęty śnie! 

Głosy 

Śnie. 

Lenz (chwytajqc się za głowę) 

Myśli, które mi teraz umykacie, o, gdybym was tylko mógł pochvvy

cić! 

Głosy 

Nie ma ... na świecie tym - (Lenz nasłuchuje.) ... kochanie ... jest 

daleko .. . 

Lenz 
Nie mogę tu zostać - sam - muszę wyjść ... wyjść ... muszę wyjść ... 

wyjść. Muszę przed siebie ... przed siebie iść ... iść .. . 

(Rzuca się znów w wodę. Nie jest to próba samobójcza, raczej chęć 

ochłodzenia się. Kilkakrotnie nurkuje, pozostaje w wodzie.) 

Pojawia się Oberlin. 
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OBRAZ CZWARTY 

Oberlin zastaje Lenza w kqpieli. Sytuacja jest nieco komiczna. Lenz 

wynurza się. 

Oberlin (lekko przerażony) 

Lenz. Cały czas cię szukam. (Pochyla się, wyciqga Lenza z wody, otula 

go płaszczem, itd.) Chodź ze mną, powędrujemy w głąb natury. 

Lenz (rzucajqc się na Oberlina) 

Ach, Oberlin, Oberłin ... 

O berlin 

Spójrz na pola, łąki, niwy. 

Obejrzymy boskie dzieła. 

Lenz 

Skoro tak myślicie ... może ... 

O berlin 

I obejrzymy, jak wiele rąk ludzkich kontynuuje boskie dzieło. 

Lenz 

Myślę, że macie rację. (Spoglqda optymistycznie.) Spijam oszałamia

jący aromat kwiatów! 

O berlin 

Tak dobrze ... 

LIBRETTO 

Lenz 

Odczuwam kruchość, łagodność kwiatowych pąków! Wdycham 

wyzwalający powiew woni. 

O berlin 

Zanurz się w złotą powódź słonecznych promieni, to uzdrawiająca 

kąpiel! Uzdrawiająca kąpiel! 

Lenz (wybuchajqc) 

Zanurzyć się w boskim, otwierającym się, kipiącym życiem łonie 

matki, wszechmatki natury! 

O berlin 

Patrz! (Wskazuje na niebo.) Patrz! Patrz, jak chmury„. ram, chmu

ry„. patrz„. śnieżnobiałe baranki, chmury jak baranki. Gania}ą 
i uciekają ... chmury. 

Lenz 

Ona jedna mnie słucha, balsam łagodzący ma dla chorego syna. 

(Spoglqda ku górze, śledzi chmury, sięga ku nim.) 

(Głosy, które w całym obrazie czwartym występu,jq jako „pracujqcy rol

nicy': zbierajq się w grupę, dołqcza do nich dwoje dzieci.) 

Lenz 

Podążam z nimi, (Wpatruje się w niebo.) śnię o dalekich, błogich 

przestrzeniach, (apatycznie) zapominam, co mnie dręczy. 
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Głosy 

Blaski~m karm się nadziei, 

Martwe jest, co tam było. 

Co się ciemnym jawiło, 

Teraz jest nazbyt wyraźne. 

1. Dziecko 

Patrz, ten człowiek! Tam! 

2. Dziecko 

Jak on patrzy ... 

Oberlin (do ludzi) 

On marzy ... 

Lenz 

_/ 

Szczęśliwa ziemio, gdzie wolność swobodnie oddycha! ... Wolność 

swobodnie oddycha! 

Głosy 

Śnij wciąż sny dawne, 

Przepędź szaleństwo dawne, 

Zobacz swoją przyszłość 

W złotym szczęścia blasku. 

Lenz spostrzega ludzi - podchodzi do nich - niektórym podaje dłoń. 

LIBRETT O 

OBRAZ PIĄTY 

Lenz (do Oberlina) 

Proszę was, pozwólcie mi głosić kazania ... 

O berlin 
Jesteś także teologiem? 

Lenz (jakby spodziewał się takiego pytania.) 

Studiowałem teologię ... 

O berlin 
Zatem chętnie ... 

Lenz (jakby przepełniony potrzebq głoszenia, chce zaczqć natychmiast. 

jednak nie od razu mu się to udaje. Słowa więznq mu w gardle. Długie 

milczenie. Lenz stoi przed zborem i czyni najpierw spętane gesty mówcy; 

wreszcie zaczyna mówić.) 

O, Ty, którego słowem nie nazwać, 

Którego wszyscy mają i czczą, 

O, Ty, któremu wszystko, co dajemy 

I dać możemy, wdzięcznością jest jedynie, 

Który na niemoc naszych dążeń 

Zawsze dobrocią odpowiadasz! 

(milczenie niezrozumienia) 

(niemal nieobecny) 

Kto podziękuje Ci, o Panie, gdy płoniemy, 

Że Ojcem nazwać cię możemy. (niemal krzyczqc) 

Kto podziękuje Ci, że słabość znosisz 

I siłą zastępujesz bezsilność; 
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Że burze w ludziach rozpęcujesz, 

Od k,tórych nasze dusze drżą. 

Tobie cały się oddałem, 

Zechciej dać mi posłuchanie. 

Tyś jest Ojciec, a ja dziecko. 

Za Ojcem mym podążam ślepo. 

Dzieci 

Niech boli, niech boleć zacznie ... 

Głosy 

Niech we mnie tryśnie źródło świętego bólu ... 

Lenz 

_/ 

Ach! Ach, jak boskie światło wokół mnie! Zdumiony wzrok po

chwytuje z dreszczem rozkoszy przyszłość w świętości. 

Głosy (grzmi4c) 

Cierpienie niech będzie moim zyskiem. 

Cierpienie niech będzie sensem mego życia. 

Dzieci 

Cierpienie niech będzie moim ... (Przestaj4 śpiewać i podchodzq do 

Lenza.) 

Lenz (cicho, w zachwycie) 

Pozwól z pokorą spojrzeć mi w głąb. 

Dzieci wpatruj4 się w Lenza. Chwi/,a bezruchu. Potem wybuchaj4 śmie

chem i ruszaj4 z Lenzem. Lenz śmieje się także i biegnie z dziećmi. 

LIBRETTO 

OBRAZ SZÓSTY 

Scena mówiona Lenz - Kaufmann. Lenz, upojony i nieobecny duchem, 

wraca do domu. Nie zauważa Kaufmanna, który właśnie przybył. 

Oberłin (do Kaufmanna) 

To miło, że przyszliście. 

Kaufmann 

Niech będzie pochwalony, proszę księdza! (szeptem) To nie był Lenz? 

O berlin 

Jak widzicie, wciąż jeszcze cu jest. Dobry chłopak i pobożny jak 

dziecko. 

Kaufmann 

Nie bawi się już w wodzie? 

Oberłin (szeptem, bardzo poważnie) 

Nie żartujcie sobie z niego! Proszę! 

Kaufmann 

Prawda to, kto zna Lenza, musi go pokochać, kto go widzi, musi jak 

ja czuć; on bez cichej czyjejś pomocy nie wyżyje. 

O berlin 

Chętnie pomagam mu odnaleźć spokój. Spokój i modlitwa ... 

Kaufmann 

Aha! 
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O berlin 
... zdziałają, co trzeba. 

(Daje znak, że Kaufmann może porozmawiać sam z Lenzem i wychodzi.) 

Kaufmann 

Rozumiem, rozumiem. (do Lenza) „Bądź pozdrowiony, mój miły 

przyjacielu!" 

Poeta w słów szacie 

Uciekł w samotność. 

Ha, ha, ha,. ha ... ha, o, ha. 

Lenz 
Samotność! Samotność! Co ty o niej wiesz! (raczej do siebie) Dzięki 

niej odkrywam swoje drugie ja. 

Kaufmann 

A więc geniusz występuje w dwóch osobach? Haaaaha, haaaha, ha, 

ha, ha ... ha ... hahaha ... 

Lenz 

Och! Daj pokój swoim głupim żartom ... 

Kaufmann 

Nie mam najmniejszej chęci zranić cię ... ("Walczy ze śmiechem.) 

No ... powiedz, co piszesz. 

Lenz (szeptem, syczqc) 

Nic, nic zupełnie! Nic! Praca jest mi niemożliwą, wszystko, co w po

cie uzyskam, wpada w studnię bez dna. Wszystko zanika we mnie 

samym. Gdybym znał drogę jaką dla mej duszy, ale nie znajduję 

LI BRETTO 

krzyku dla mego bólu ani wołania z radości, ani harmonii w spo

kojności. 

Kaufmann 

Spójrz na naturę! To w niej jest harmonia, jest rzeczywistość (poczci

wie), jak ją wielu poetów opisywało. 

Lenz (natychmiast podchwytujqc) 

Któż nie widziałby chętniej nagiej rzeczywistości niż tysiąca pięknych 

kłamstw, które duch jego tylko umyślił? 

Kaufmann 

Rozważ ... 

(Owo „rozważ" powtarza z coraz większym naciskiem, coraz bardziej 

histerycznie.) 

Lenz 

Co mu tak często rzeczywistość wydarli, 

I radzi są tylko, gdy on w nią wierzy. 

Kaufmann 

Rozważ„. 

Lenz 

Chcecie, poeci, się nawrócić, 

Przyjdźcie do mnie, (wstrzqśnięty) ja nauczę was prawdy (powoli, 

sylabizujqc). 

W zmysłów rozkoszy zanurzeni, 

(znów szybko) 

Odczujecie ją, całkiem obnażoną. 
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Kaufmann 

Rozważ ... 

Lenz 

Wszystko inne to nicość, pył, sny, 

A zjawia się tylko (gorzki śmiech), bym miał jak rymować. 

Kaufmann 

Rozważ ... 

Lenz 

Żart szaleńczy ... 

Kaufmann (do siebie) 

Tak, żart szaleńczy„. 

Lenz 

... który poetów światem włada 

I niejedno dziecko młode przez nie prowadzi! 

Kaufmann 

Roz ... rozważ, (Teraz on musi zebrać myśli ... Nagle) jak piękne po

staci stworzyli! 

Lenz 

Jak piękne i bez życia! (z agresjq.) Ludziki ze złotka, bohaterowie 

karłów! Prześnione papierowe marionetki - nie ludzie. 

Kaufmann 

Ja ... (z wyższościq.) nie przydaję każdemu błaznowi znaczenia! 

LIBRET TO 

Lenz (spokojnie, wręcz powoli) 

Nikt nam nie może być zbyt mały, zbyt brzydki, (natarczywie) 

dopiero wtedy można go zrozumieć! 

Kaufmann (z ignorancjq.) 

A jakie są kryteria? 

Lenz (walczq.c o zrozumienie) 

We wszystkim domagam się życia, możliwości bytu, wtedy jest dobrze. 

Kaufmann (przemq.drzale) 

Jedynie piękności nie może braknąć! Dziwce daleko do madonny. 

Lenz (dotykajqc go) 

Piękna czy paskudna: dobry Pan Bóg stworzył nasz świat. My nic 

lepszego nie umyślimy. (niemal intymnie) Potworzyć nieco na jego 

wzór sprawia mi przyjemność. 

Kaufmann (podenerwowany, wróg introwertyzmu, ze znawstwem) 

Myślisz, żeś sam, wiele książek jednak napisano. 

Lenz 

Książki, książki, książki! Wiecznie tylko książki, wypchane wiedzą ... 

Kaufmann 

A cóż to ma znaczyć? 

Lenz (gorzko) 

Tu za wiele, tam za mało, żadnego związku, nigdzie ładu, nigdzie 

prawdy! (szybko, natarczywie) Ja też postawiłem sobie za cel zostać 
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malarzem ludzkiej społeczności, ale kto by chciał malować, gdy 

wokół same błazeńskie twarze? Mają się za bogów, a są osłami! 

Kaufmann (ironicznie) 

I cóż radzi Lenz? 

Lenz 

Wmieszajcie się w ludzi, wyuczajcie się rego, co chcecie przedsrawić! 

(zrezygnowany) Jednak ra ponura poerów dola nigdy się nie odmie

ni. Mój brat Goethe podobnie myślał. Gdybym był tylko przy 1m 

pozostał, ach, cóż byśmy osiągnąć mogli! 

Kaufmann 

Szukałeś przecież samotności! (z wyrzutem, ale współczujqco) Ona 

cię osłabia - przez nią gorzkniejesz! 

Lenz (bardziej do siebie) 

Im więcej w siebie zaglądam i rozdłubuję własną duszę, tym więcej 

zdaje mi się, że wszyscy inni tylko brednie opowiadają. O, gdybym 

się był urodził chłopem! (z dużym obrzydzeniem) Precz! Precz! Od 

rego myślenia pęka mi głowa. Precz! Precz! (Chce odejść; Kaufmann 

go zatrzymuje.) 

Kaufmann 

Dość już! Przepędzasz tu czas na nieporrzebnych rozmyślaniach. 

Twoje życie srraciło ceł! (Szybko przemawia do Lenza.) Jeszcze jedno: 

mam listy od twojego ojca: masz wracać do domu! 

Lenz (przygfqdajqc się Kaufmannowi beznamiętnie) 

Do domu? Srąd? Żeby ram oszaleć? (podekscytowany) Nie ma ram 

LIBRETTO 

czym oddychać, zwariowałbym! (Przeszywa go dreszcz.) Zosrawcie 

mnie w spokoju! Zosrawcie mnie w spokoju! (błagalnie) Trochę spo

koju, króry rak dla mnie dobroczynny. (gorzko, z niedowierzaniem) 

Wyjechać srąd? Srąd miałbym wyjechać? 

Kaufmann (do Ober/ina, który wszed{) 

Czego ru chcesz? 

Lenz 

Tu odnalazłem nową ojczyznę„. 

Kaufmann 

Jak długo chcesz się ru błąkać? Błąkać się tu? 

Lenz (aż do utraty tchu) 

Cóż wy wiecie! Cóż wy wiecie! Cóż wy wiecie! 

Kaufmann 

Jak długo? 

Lenz 

Tu mi dobrze! 

Kaufmann 

Tu? 

Oberlin (do Lenza) 

Ale twój ojciec! 

LENZ 63 



64 

Lenz 

Czego chce mój ojciec? Czy on może mi dać więcej niż wy, księże? 

On nie może mi pomóc, to niemożliwe. Niemożliwe. Nie mogę 

nawet na krok stąd się oddalić . Raczej mnie zabijcie. „ (Odbiega 

pędem. ) 

Kaufmann, Oberlin 

Lenz! Lenz! Zostańże! ... Lenz! Zostań! ... 

LIBRETTO 

OBRAZ SIÓDMY 

Lenz w górach. Jest smutny i pisze .. . (Może bawi się w zgłoski . . . ?) 

Lenz 

Jak łagodnie i słodko opada chłód wieczoru na rozgrzaną, ponurą 

ziemię. Matowo lśnią głębie nieboskłonu, w wonnym, białym lśnie

niu. Tylko w oddali, gdzie gór dumnych wielogłowe, skalne morze, 

(Pisze.) ku chmurom wznosi się złowroga (Szuka słowa . .. znajduje 

je.) mgły ściana„. Chmury„. mgły ściana„. coraz gęstszym snu 

szalem orula z matczyną czułością zamroczone zmysły pocieszyciel

ka noc„. 

Głosy 

Dziecko błogosławione, ach, ach, ach, w łonie matki. Ach ... 

Lenz (Uderza pięściq w ziemię; do siebie.) 

Nie ... nie ... już nie gaworzące dziecko, ale płonący młodzieniec! 

Głosy 

Co masz na myśli? 

Lenz 

... płonący ... Nie dziecko ... (Nasłuchuje.) 

Głosy 

Ziemia okrągła jest, ziemia okrągła, 

I nic na niej trwałego. 
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Lenz (do siebie) 

Czego ja płaczę? (Znów nasłuchuje.) 

Głosy 

Płacz jest niezdrowy, 

A strata koniecznością, 

A strata koniecznością, 

Strata koniecznością. 

Czego ty płaczesz? 

Lenz (słuchajqc) 

Strata? - Co ja straciłem? Co mogę jeszcze stracić? 

Głosy (szepty, oddechy) 

Fryderykę! Fryderykę! Fryderykę! 

Lenz 

Ach, koszmarna myśl! 

Głosy 

Stracona ona jest! Stracona! Jest stracona! 

Lenz 

Nie!! Stracona? 

Głosy 

Stracona ona jest! Stracona ona jest! Jest stracona! Stracona! Stracona 

ona jest! 

LIBRET TO 

Lenz 

Stracona? Stracona? Ona? 

Głosy 

Stracona ona jest! Stracona ona jest! Umrze, umrze! Umrze, umrze! 

Lenz 

Ona? Ona? Umrzeć ma?... Umrzeć?!... Chcesz wtrąc1c mnie 

w wieczną noc? Ratować ją! ... Ratować! ... Ratować!... (Pędzi do 

O berlina. W oddali) Ratować! .. . 

(rodzaj sennego widziadła) 

Dzieci (bardzo cicho) 

W serca największej głębi czuł błogie ciepło, teraz mu ciasno tak 

i biednie! Tak biednie! Chce odejść ... 

Lenz (bardzo daleko) 

Ratować! ... 
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OBRAZ ÓSMY 

Oberlin w pokoju, noc. 

Lenz (wpadajqc) 

Powiedzcie mi, co jest z dziewczynką, przez którą tak cierpię? 

Oberlin (spoglqdajqc na niego zdumiony) 

Nie wiem, o co ci chodzi ... nie wiem, o co chodzi ... 

Lenz 

Dziewczynka, dziewczynka ... 

Oberlin (pokazujqc mu, by ucichł) 

O co ci chodzi ... gdybym tylko wiedział ... 

Lenz (płacZ4c) 

Dziewczynka, przez którą cierpię ... 

Gdy szła przez pokój, 

Tańczył mi cały świat. 

Szczęśliwość, która ją otaczała, 

Spływała wtedy i na mnie. 

W serca największej głębi czułem błogie ciepło, 

A teraz ciasno mi i tak biednie! 

Chcę odejść. 

O berlin 

W środku nocy? 

LIBRETTO 

_/ 

Lenz 
Na Boga, tu było mi znośnie ... Jednak ... muszę iść, muszę do niej. 

O berlin 

Poczekaj, aż dnieć będzie ... 

Lenz 

Wyruszam! 

Nie rusza się jednak z miejsca. Wokół niego scena przeobra:ża się w góry. 

Także Oberlin stoi jak skamieniały. Długo przyglqda się Lenzowi. 

Potem odchodzi. 
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OBRAZ DZIEWIĄTY 

Góry. Głosy (góry?) zbliżajq, się stylizowanym krokiem sarabandowym. 

Lenz stoi bez ruchu. 

Głosy 

Nie mam na świecie rym przyjaciela. 

Lenz Ueszcze sztywny, śpiewajqc, zaczyna się poruszać.) 

Znów się ku mnie zakradasz? 

Głosy 

Dokąd, mój bracie, idziesz? Dokąd? 

Czy zgadnąć możesz, kim ja jestem? Kim ja jestem? 

Lenz 

Dokąd? (idqc, do siebie) Kim jestem? 

Głosy 

Cicho jak duch cię obejmuję, 

Co oddala twą żałobę. 

(I. Głos pozostaje przy Lenzu, pozostałe rozpraszajq się po okolicy. Lenz 

biegnie.) 

Lenz (zatrzymujqc się) 

Bądź zadowolony ... 

1. Głos (młoda kobieta, coraz bardziej natrętna wobec Lenza) 

Bądź zadowolony, Jakobie mój! 

LIBRETTO 
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Lenz 
Mój? (Chce uciec.) 

1. Głos 
Wiesz, teraz dopiero twoją jestem. (Uczepia się Lenza.) 

Lenz 

Ja? Ja? Ja? (Wtilczy.) 

Moja? Moja? Moja? 

1. Głos 
Twoja na wieki, tu i tam ... 

Lenz (W)'i:ywa się ... ucieka, wrzeszczqc.) 

Na wieki?! 

1. Głos (Woła za nim.) 

Więc nie odchodź już! (Zostaje sama, znika.) 

Pięć Głosów 

Twoja na wieki! ... Więc nie odchodź już! 
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OBRAZ DZIESIĄTY 

Lenz dotarł do martwej dziewczynki. Ona leży niepochowana, mała 

dziewczynka. Żałobnicy, krzyż. 

Pięć Głosów (Stojq nad ciałem dziecka.) 

A więc już nie odchodź! 

Lenz (przepędzajqc żałobników) 

Precz! Precz! Ach, Boże! 

Głosy dziecięce (Z oddali, dzieci nie widać.) 

Ach, Boże, jej zimna, piękna dłoń ... 

Lenz 

Jej zimna, piękna dłoń . . . cak cicha ... 

Głosy dziecięce 

Tak cicha - mój Boże! 

Lenz 

Mój Boże! (Modli się zrozpaczony.) 

Głosy dziecięce 

Wsrań i pójdź! Wsrań i pójdź! 

Lenz (uroczyście) 

Wsrań i pójdź! 

LIBRETTO 

Głosy dziecięce 

Wsrań i pójdź! Ach, przyjaciółka moja nie żyje?! 

Lenz 
Wsrań i pójdź! (uparcie) Ach, przyjaciółka moja nie i; ·e?! „Boże 

mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (~biega.) 
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OBRAZ JEDENASTY 

Lenz biegnie bez celu przez okolicę. Świt. 

Lenz 
Odtąd słońce w żałobie, odtąd ponury dzień! 

Głosy 

Co miłość radzi ci? Co miłość radzi ci? Co miłość radzi ci? 

_/ 

Lenz 
Zamknięte nieba bramy ... 

Głosy 

Czas by już chyba umierać! 

(Głosy gromadzq się wokół Lenza, któremu zaczyna się robić ciasno.) 

Lenz 
Ona nie żyje! 

Głosy 

I czegóż zwlekasz? 

Lenz 

Ona . .. 

Głosy 

... ze śmiercią ... 

LIBRETTO 

Lenz 
Ona nie żyje! Serce moje - serce - zabrała! (Zamiera.) 

Głosy 

Więc musisz umrzeć, by trafić do niej! 

(Głosy na przemian odskakujq od Lenza i przypadajq znów do niego.) 

Lenz 
Tak, tak, muszę ... Tak, tak, tak, muszę ... 

Głosy 

Musisz, musisz! Musisz umrzeć! 

Lenz 
Muszę ... (łamiqcym się, drU,cym głosem) Nigdy już cię nie zobaczyć . 

Głosy 

Musisz umrzeć! Umrzeć! Musisz umrzeć! Umrzeć! 

Lenz 
Straszliwa myśl! 

Głosy 

Musisz umrzeć! Musisz umrzeć, by trafić do niej! Musisz umrzeć! 

Musisz! Musisz umrzeć! Umrzeć! Umrzeć! Musisz umrzeć! 

Lenz 
Przelej na mnie całe cierpienie swoje. Czuję je, czuję całe - to zbyt 

wiele ... słabnę. (Głosy błyskawicznie znikajq.) Umieram - straszliwy 

- dla ciebie! 
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Próba samobójcza, na przykład uderzanie głowq w skały. Musi być 

wyraźnie widać, że Lenz nie może sobie zrobić krzywdy. Gwałtownie 

robi się ciemno, a potem powoli znów widno. 

LIBRETTO 

OBRAZ DWUNASTY 

Wnętrze. Kaufmann wciqga do środka Lenza. 

O berlin 
Co się stało? 

Kaufmann 

Szaleńcza jego pogoń ... szaleńcza pogoń za przestrzenią ... prze

strzenią i tworami wyobraźni ... wyobraźni, zapędza go za daleko ... 

za daleko. 

O berlin 
Lenz! 

Lenz 
Och, och! 

O berlin 
Odpowiedz mi! Czego tak leżysz? Jesteś ranny? 

Kaufmann 

Najpierw próbuje przywrócić do życia martwe, martwe dziecko ... 

Lenz 
Ona nie żyje? 

O berlin 
Lenz?! 
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Lenz 

Czy jeszcze żyje? 

Kaufmann 

... a teraz próbuje sam sobie życie odebrać, (bardziej do siebie) sam 

sobie życie odebrać ... 

Lenz 

To anioł. 

O berlin 

Czego rak leżysz? ... Jesteś ranny? 

Lenz 

Czy ona nie żyje? Czy żyje jeszcze? Ona mnie kocha, ja kocham ją ... 

Kaufmann 

... martwe dziecko? .... (do siebie, kręcqc głowq) Sam sobie życie ... 
życie odebrać . .. 

O berlin 

Jesteś ranny? 

Lenz 

... złożyłem ją w ofierze, a kocham ją, jestem mordercą!! 

Kaufmann 

Ach, Lenz! 

LIBRETT O 

O berlin 

Lenz! 

Lenz (Chwyta kij, podnosi go, podaje Oberlinowi.) 

Bijcie mnie! 

Oberłin (Całuje Lenza w usta. Trzykrotnie. Potem mówi.) 

To cię pocieszy. 

(Lenz, Kaufmann, Oberlin stojq spokojnie i patrzq na siebie.) 

Lenz 

Boskie pocieszenie, Boskie pocieszenie! Większość modli się z nudy, 

pozostali z nudy się zakochują - puste wszystko, wszystko niczym, 

zupełnie niczym. Nawet już nie wiem, co mam powiedzieć. Nawet 

nie mam już ochoty się zabić: to nuda! Oberlin, Oberlin, a mieliście 

nadzieję?! 

O berlin 

Pojedź do domu. Tego pragną twoi rodzice. (mocno) „Czcij ojca 

swego i markę swoją''. 

Kaufmann 

„Czcij ojca swego i markę swoją'' . 

Lenz 

Nie wytrzymam tego! (Wczepia się w Oberlina.) Chcecie mnie od

rzucić? 
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Oberlin (odsuwajqc go) 

Ależ nie! Jednak potrzebujesz ich wsparcia. 

Kaufmann 

„Czcij ojca swego i matkę swoją!" ... Czcij ojca i matkę! ... 

Lenz (do Oberlina) 

W was jest ratunek dla bezbożnika. Pomóżcie, pomóżcie mi, po

móżcie mi, pomóżcie! Pomóżcież mi! (Wokół niego bezruch. Krzyczy 

niemal, szybko.) Gdybym był wszechmocnym, nie zniósłbym t?-J ie

go cierpienia, ratowałbym, ratował! Pomóżcież mi! (Rozpaczliwie 

wczepia się w Oberlina. Oberlin i Kaufmann stojq w bezruchu. Lenz 

szeptem) Jestem synem marnotrawnym. Już przepadłem. Już po 

mnie. Przeklęty na wieki! 

Kaufmann 

Uspokójże się! Jakobie! 

O berlin 

Uspokójże się! 

Lenz (napędzajqc własne sza.leństwo) 

Gdybym nie był szaleńcem, mógłbym się do tego zmusić. 

Kaufmann, Oberlin 

Uspokój się! 

Lenz (Krzyczy.) 

Ach! 

LIBRETTO 

Kaufmann, Oberlin, Głosy 

Lenz! 

( Oberlin i Kaufmann muszq trzymać Lenza, ubierajq go w kaftan 

bezpieczeństwa, który Kaufmann „zapobiegliwie" ma przy sobie, siłq 

sadzajq go na krześle. Lenz trwa w bezruchu.) 

Lenz 
Siły moje wyczerpane, olej się wypalił ... co poczniecie z tą śmier

dzącą, wygaszoną lampą? 

(Kaufmann i Oberlin odchodzq na bok, przyglqdajq się.) 

Cztery Głosy (Niewidoczne. Lenz „śpiewa" niemo, tylko poruszajqc 

wargami, synchronicznie z czterema głosami żeńskimi.) 

O Boże! O Boże! 

W powodzi twego światła, 

W pełnym blasku południa. 

Lenz 

Oczy me patrzą w bólu, 

Czy nigdy już nie nasranie noc? 

LENZ 81 



82 

OBRAZ TRZYNASTY 

Robi się widno. Ober/in pochylony, Kaufmann obok niego. 

O berlin 
Jego stan jest nieznośny. 

Kaufmann 

Kro może mieć do was pretensję?! On wszystko wywraca do góry 

nogami! 

O berlin 
Ta ciągła ... 

Kaufmann (z palcem na ustach) 

Ci . .. 

O berlin 
... troska o jego zdrowie! 

Kaufmann (monotonnie) 

On żyje w straszliwym świecie szalonych idei. .. 

O berlin 
... jego nienasycona dusza dręczy nieszczęsny umysł. To tak, jakby 

on był podwójny, a jedna część próbowała ratować rę drugą. 

Kaufmann (podniecony) 

Cicho, wraca! 

LIBRETTO 

Lenz (z tyłu) 

Nie słyszycie? Nie słyszycie? 

O berlin 
Co tam, mój miły? 

Lenz 
Nie słyszycie tego straszliwego głosu, który krzyczy po całym hory

zoncie, a który zwykło się nazywać ciszą? (Lenz w pewnym oddaleniu 

kuli się na podłodze.) 

O berlin 
Straszliwie fantazjuje, czy on naprawdę jest. .. ? 

Lenz (Krzyczy.) 

. .. konsekwentny ... 

Kaufmann (z naciskiem) 

Tak! Tak! 

Lenz 
... konsekwentny ... konsekwentny ... konsekwentny ... 

O berlin 
Niech mu Pan Bóg będzie miłościwy! 

Kaufmann 
Nie powinniście go przyjmować!„. Nie powinniście byli! On nauki 

swego bezbożnego serca odbiera już tylko przez obrazy własnej wy

obraźni. 
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O berlin 
Niech mu Pan Bóg będzie miłościwy, niech mu będzie miłościwy! 

Lenz 
Konsekwentny ... konsekwentny ... konsekwentny . .. 

Kaufmann (do Ober/ina) 

Jesteście gotowi do drogi? 

Lenz 
Konsekwentny ... konsek ... (Urywa.) 

O berlin 
Jak? ... Tak, lecz co się stanie z nim? 

Ka.ufmann (cicho do Ober/ina) 

Jemu już nie możecie pomóc! 

Oberlin (do Lenza.) 

Przyjaciel u ... 

Lenz (niemal szeptem) 

... konsekwentny . .. konsekwentny . . . konsekwentny ... 

O berlin 
Ja ... (szybko) ja jadę z Kaufmannem. 

(Lenz kuli się w sobie.) 

Głosy (niewidoczne, w gęstniej4cej szybko plqtaninie głosów) 

Konsekwentny ... konsekwentny ... konsekwentny . . . 

84 LIBRETTO 

O berlin 
Muszę cię opuścić ... 

(Żadnej reakcji ze strony Lenza. Ober/in chce jeszcze coś powiedzieć, 

jednak odwraca się z ulgq.. On i Kaufinann oddalajq się szybko.) 

Lenz 
... konsekwentny . .. konsekwentny ... konsekwentny ... (Głos mu 

się załamuje, podnosi się z podłogi.) Konsekwentny . .. konsekwent

ny ... (Traci równowagę, upada. Zapada ciemność.) 

KONIEC 
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