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Wilhelm Biichner 

„Niebieskie oko bujnych włosów fala, 
Czoło sklepione w Apollina łuk -
Szczupły, wysoki, dorodny młodzieniec 

W czerwonej czapce jakobińskiej mody, 
W czamarze - dumnie kroczył po uli-

cach -
Rozkosz dla oczu serdecznych przyjaciół. 

(przekł ad Włodzimierz Lewik) 

Oto !'Ortret z lat studenckich widzi any ocza
mi brata. Życie Biichncra. zamknięte niezbyt 
odległymi datami urodzin i śmierci swoją in
tensywnością przekroczyło wszelką miarę cza
Ju - był działaczem politycznym, studiował 

medycynę, metafizykę, teori ę poznania, filozo
fię przyrody. Był współzałożycielem Towarzy
stwa Praw Człowieka - a utorem słynnego 

„Gońca heskiego" - najbardziej r ewolucyjne
go dokumentu przed „Manifestem Komunisty
cznym". Pędzi życie działacza konspiracyjnego, 
często zmienia miejsce pobytu poszukiwany 
przez władze. Przed opuszczeniem kraju pisze 
swój pierwszy dramat „Smierć Dantona". Pod
czas drugiego pobytu w Strassburgu - pisze 
nowelę „Lenz", oraz na konkurs wydawnictwa 
Cotty komedię „ Leonce i Lena" - sztuka nie 
zostaje przyjęta z powodu przekroczenia ter
minu - ale konkurs był jedynie pretekstem 
dla wrażliwego na uroki romantyki poety. 

Ostatnim utworem poety jest dramat „Woy
zzeck". 

18. II. 1837 r. - tyfus kończy żywot poety. 

Zdaniem znakomitego krytyka marksistow
skiego Lukacsa Biichner był zawsze konsek
wentnym rewolucjonistą „Główny rys poety -
stanowiła żarliwa nienawiść do wyzysku i ucis
ku. Wraz z Henrykiem Heinem przewodzi po
stępowi w Niemczech XIX wieku". 
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D <i rmstadt, d a n w lipcu 18:3) · 

Goniec heski 
POSŁANIE PIER VSZE 

UWAGA 

Pisn~o to ma głos i ć w k aju hesk im prawdę. 
ale t ego, kto mówi prawdę , wieszają; ba, krzy
woprzys iężni sęd z iowi e potrafią może ukarać 
naw t t ego, k to czyta prawdę . Dla tego i którzy 
otrzymują to p ismo, p owinn i i:rzestrzegać, co 
na stę puje: 

1) pismo muszą starannie chować przed polich 
poza dom em; 

2) mogą j e oddawać tylko d o rąk wypróbowa
nych przyj ació ł; 

3) innym, kt órym nie ufają tak ja k sobie, mogą 
je t ylko ukradkiem podrzuca ć; 

4) jeżeli mimo to pismo zna lezione będzie u te
go, kto je czytał musi on zeznać , że właśnie 
zmierzał je odnieść na s tarostwo; 

5) Kto nie czytał pisma, które u niego znale
ziono, jest oczywiście niewinny. 
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POKÓJ CHATOM WOJNA PAŁACOM! 

W roku pańskim 1834 sprawy stoją tak, jak 
gdyby Pismu świętemu chciały kłam zadać. Jak 
gdyby Bóg w piątym dniu stworzył chłopów 
i rękodzielników, a książęta i szlachciców 
w szóstym, i jak gdyby Pan rzekł do nich: 
„Panujcie nad wszelkim robactwem pełzającym 
po ziemi", i chłopów i mieszczan między robac
two zaliczył. Żywot szlachecki to długa nie
dziela: mieszkają w pięknych dom ach, ubierają 
się w bogate stroje, rosną im tłuste policzki 
i mówią własnym, swoim językiem, naród zaś 
leży u ich stóp niby mierzwa na roli. Chłop 
kroczy za pługiem, szlachcic zaś za nim i za 
pługiem; popędza i jego, i woły pług ciągnące; 
zabiera mu ziarno, a zostawia plewy. Żywot 
chłopa to długi tydzień: musi patrzeć, jak inni 
wyjadają mu rolę; skóra na jego grzbiecie 
- twardzizna, jego pot - sól na stole szlach
ciców. 

„ 

„ 
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DO RODZINY 

Strassburg, w czerwcu 1833 r. 

Co . prawda, zawsze działać będę zgodnie 
z moimi przekonaniami, a.le w ostatnim czasie 
pojąłem, że tylko masa działająca pod wpły
wem konieczności, zdolna jest spowodować 
przemiany, że wszelkie pobrzękiwacnia i poma
chiwa.nia ze strony jednostek są daremnym wy
siłkiem furia,tów. Piszą, a ni,kt ich nie czyta; 
wołają - nikt ich nie słucha; wszczynają akcję 
- nikt im nie pomaga ... Możecie więc domyślić 
się, że nigdy nie dam się wciągnąć w pokątne 
poczynania kolegów z Giessen i nie będę bawił 
się w rewoliLcję. 

·• ~ ... 
.ó'r'l" 

C·:--· -·.-. 

DO RODZINY 

Strassburg, dnia 5 kwietnia 1833 r. 

... Tylko Niemiec potrafi wpaść na ten niedo
rzeczny pomysł, aby bawić się w żołnierzyków 
z blaszaną fl.intą i drewnianym pałaszem. Na
sze stany krajowe to kpina ze zdrowego rozsąd
ku, możemy jeszcze wiek cały iLprawiać tę za
bawę, lecz gdy w koń;cu zsumujemy rezulta.ty 
to okaże się, że lud drożej za.płaci za te piękne 
oracje swoich przedstawicieLi niż ów cesarz 
rzymski, który za dwa nęd.zne wiersze kazał 
za.pła.cić swemu dworskiemu poecie 20 OOO gul
denów. 
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D O N A. ZECZONEJ 

Liies n, luty 1834 r . 

L ok ri ' T w 1jC'qo /° s t u Czu j „ sit; samcitnu jak 
w g rob i e; kiedy o bud.z mn tt! dotknięc ie Tw.J jej 
dło ni? P r;:yjuciele mnie 011 11 ·zczaji, . w rzeszc> y

m y sobie do 1 s:ou ja!~ /11 I z.i <: g t 1.'i ; chciałoby s;ę 

zasem. al:J u ' m :i y i n i emi , 1 :t edv moglibyśmy 

l y lk o pa.t rzeć: na siebie; a : t yc i n c; w ych cza

.w.eh n i e po rnfie nikomii dł użej ui o .::11 spoglq · 

dać, żeby mi ł ::y n ie naplywołt. J est to taka 
choroba l w.n• ien iu . któ ra n i eraz 11" y.~tępuje przy 

dtu ższy rn paf r "C('J'Li u . P rzy j i ciele mówią, żem 

Zl.Ll~ ri ował r mieu;aż po n i działem że pu S.?:eŚ

ci.u tygoclni rich ::rw1 rtw"~h wMan ~. ale najr;i er w 
przeżyję u:n iebo wstą ui e n i e ; mam 11'.I m y f;li d 11-

1iżans. By1 nj 11 miłotL'a n u ! n ie op uszc>o j mnie . 

Udręk. ci m oja odsuu.'a m 71 i e oJ Ci eŁ i <: - prze
śladuje mnie dzi eń ca 1 y; hiedn e serce. mrśle, 
że odplacasz się tym samym. 
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... Panoszy się straszliwe lenistwo. Nieróbstwo 
to początek wszystkiego złego. Czegoż z nudów 
nie imają się ludzie! Zatapiają się w wiedzy 
z nudów, modlą się z nudów, kochają, żenią 
i mnożą się z nudów i wreszcie umierają z nu
dów - a to właśnie jest pełne humoru - czy
nią to z najpoważniejszymi minami , nie do
myślając się dlaczego, a Bóg jeden raczy wie
dzieć, o czym też roją . Wszyscy ci bohaterowie, 
geniusze, durnie, święci, grzesznicy przykładni 
ojcowie rodzin to w gruncie rzeczy wyrafino
wani wałkonie. 

Leonce i Lena 

Diabeł istnieje tylko dla kontrastu, żebyśmy 
ry,~hlej pojąć mogli, że coś tam dzieje się na 
niebie" 

Heroi1m kopci obrzydliwie i §mierdzi laza
re'tem i obyć się ni może bez poruczników oraz 
rekrutów". 
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... Ja żądam we wszystkim - życia, prawdo
podobieństwa istnienia, wtedy wszystko 
w porządku; nie ma już po co pytać, ezy rzecz 
jest piękna, czy brzydka. Poczucie, iż to, co 
się stworzyło naprawdę żyje własnym życiem, 
przeważa nad tamtymi dwoma i stanowi jedy
ny sprawdzian w dziedzinie sztuki. Trafia się 
zresztą nader rzadko: znajdujemy je u Szek
spira, brzmi w całej pełni w pieśni ludowej, 
a i u Goethego n iekiedy się od zywa; całą resz
tę można wrzucić w ogień. Lu'.i ziska nie potra
fią narysować nawet psiarni. Dąży się do wy
idealizowanych postaci, tym c.z:asem wszystko, 
co widziałem w tym rodz a ju, to - drewniane 
kukły. Ten idealizm to najhaniebniejsze lekce
ważenie natury ludzkiej. Niechby lepiej spró
bowali zniżyć się do życia tych najbardziej 
maluczkich i odmalowali je w każdym jego 
drgniE·niu, w każdej wynikającej zeń przenoś
ni, każdej subtelnej, ledwo dostrzegalnej 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 
jednakową, powłoka wszakże, przez którą ma 
się przebić, bywa mniej lub więcej nieprzeni
kliwa. Trzeba mieć tylko wzrok i słuch na to 
wrażliwy. Kiedym przechodził wc10raj 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 dookoła 
bladej twarzy, tak poważnej, a przecież tak 
młodej; w dodatku - ta czarna odzież i ta dru-
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ga dzie:wczyna taka troskliwa i dbała!. .. Naj
piękniejsze, najtkliwsze obrazy staroniemiec
kiej szkoły ledwo dają o czymś podobnym po
jęcie. Chciałoby się czasem być głową Meduzy, 
by móc taką grupę zmienić w kamień a potem 
zwołać do niej ludzi. DziEwczęta wstały, piękna 
gru pa się rozprzc;gła; ale kiedy tak schodziły 
razem w dół pomiędzy skałami, znów utworzy
ły obraz, chociaż inny. 
Najpiękniejsze obrazy, najpiękniejs'e tony 

grupują się i rozprzęgają. Jedno tylko pozosta
je; ni eskoilczone piękno, co przechodzi z jedne
go ks · ta:tu w drugi, wiecznie rozkwitłe, nie
zmien ioni::. Oczywiście, nie zawsze można je 
prz} trzymać, nie rnwsze ustawić w muzeach 
C7,Y WYI:isać nutami, a potem zwoływać starych 
i młodych i pozwolić małym ch'opcom i star
com, by napaplali się o nim i nazachwycali. 
Na to, żeby wniknąć w odrębną jażń każdego, 
ir;- cba kochać lud ? kość. Nikt nie powinien się 
nam wydawać zbyt nieznaczący, nikt za brzyd
ki, wtedy dopiero jest się w stanie ludzi zro
: umie:ć; najpospolitsza twarz wywiera silniej
~ :: e wrażenie niż samo tylko doznanie piękna, 
i na odwrćt: można wydobyć postacie wprost 
z siebie, nic dla n ich nie kopiując z zewnątrz, 
postacie, którym brak życia i mięsni, brak wez
branego i bijącego ludzkiego tętna. 
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inż. Feliks Ptaszyński 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Zamek 
w Starym Drawsku 

(Drahimiu) 

Niedaleko Czaplinka (5 km) przy drodze do 
Połczyna Zdroju na wąskim przesmyku pomię
dzy jeziorami Drawskim i żerdnem wznoszą się 
ruiny zamku drahimskiego. 

Szmat ziemi porosłej puszczą wraz z tymi 
jeziorami nadał w 1286 r. rycerskiemu zakono
wi Templariuszy książe Wielkopolski Przemy
sław II późniejszy król Polski. Po kasacie za
konu od 1312 r. dobrami zarządzali Askańczycy 
i biskupi kamieńscy aż do 1345 r ., kiedy to Jo
anici (zakon rycerski), jako spadkobiercy przej
mują majątek Templariuszy. Celem umocnienia 
swej czaplinieckiej komandorii przystępują oni 
w drugiej połowie XIV w. do budowy warowni 
w Drahimiu. 

Pro germańscy .J oanici byli na tych terenach 
ogniwem łączącym Brandenburgię z państwem 
krzyżackim. Ten żelazny łańcuch brandenbur
sko-krzyżacki odcinający Polskę od Pomorza 
Zachodniego przeciął Kazimierz Wielki siłą 
oręża i drogą układów. W 1368 r. na podstawie 
układu drawskiego Polska odzyskuje Czaplinek 
i Drahim. Zamek w Drahimiu stanął wówczas 
na straży jedynego, bezpośredniego szlaku ko
munikacyjnego łączącego Polskę z Pomorzem 
Zachodnim. 

Joanici pozostali jednak nadal w zamku jako 
lennicy polscy. Nie na długo dochowali wier
ności. Król Władysław Jagiełło zaniepokojony 
ich tajnymi kontaktami z Krzyżakami odebrał 
w 1407 r. tę ważną twierdzę i obsadził całko
wicie polską załogą, a z nadanej niegdyś Tem
plariuszom ziemi utworzył starostwo z siedzibą 
w Drahimiu. 
Władysław Jagiełło przywiązywał dużą wagę 

do umocnienia nadgranicznych terenów i jak 
podaje Długosz osobiście dokonał w lecie 1426 r. 
inspekcji zamku, którego strategiczna rola 
przypadła na lata walk z państwem krzyżac
kim. Po całkowitym upadku Krzyżaków sytu·· 
acja w tej części kraju ustabilizowała się nu 
dwa stulecia . Dopiero najazdy szwedzkie 
i śmierć w 1637 r. ostatniego księcia pomor
skiego Bogusława XIV pogorszyły sytuację po
lityczną Polski na Pomorzu, co przesądziło 
również o dalszych losach zamku. 

ZAMEK DRAHIMSKI 13 

Wojska najeżdżców i armie polskie przemie
rzały w czasach „potopu" starościańskie ziemie. 
Sławny pamiętnikarz .Jan Chryzostom Pasek 
pisze: „Roku Pańskiego 1658 ... dywizja z pa
nem Czarnieckim stali§my pod Drahimem przez 
miesięcy trzy". 

Starostowie polscy sprawowali władzę w Dra
himiu do 1668 r. W roku tym w czasie bezkróle
wia po abdykacji Jana Kazimierza Branden
burgia korzystając ze słabości państwa polskie
go zajmuje zamek. 

Obiekt ten zdewastowany i uszkodzony przez 
Szwedów nie odzyskał już dawnej przydatności 
militarnej. Urządzono w nim siedzibę podatko
wego urzędu ziemskiego. W czasie wojny sied
mioletniej w 1758 r. został spalony i od tej po
ry nie dźwignął się z ruiny. Do państwa prus
kiego formalnie wcielono go podczas pierwsze
go rozbioru Polski w 1772 r. 

Zamek murowany zbudowano zapewne w koń
cu XIV lub początkach XV wiku. Rzut jego 
zbliżony jest do kwadratu o długości boków 
;:·onad 40 m. Dolne partie murów obronnych za
chowały się i możliwe jest odczytanie średnio
wiecznego układu budowli. Obraz ten uzupeł
niają inwentarze i plany sporządzone w drugiej 
połowie XVII wieku. Niewielki dziedziniec zam
kowy otoczony był budynkami mieszkalnymi 
i gospodarczymi. Fundamenty ich pokrywa dziS 
gruba warstwa gruzu i ziemi. 

Planowane na 1962 r. badania archeologiczne 
w dziedzińcu zamkowym wzbogacą wiedzę o 
Drahimiu a zamierzone prace konserwatorskie 
przedłużą żywot murów starego zamczyska. 
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LUDMIŁA ' 

RADŁÓW 

Có RK A 

Jeioro Drawskie i Zardne mniej sze ponoć kie
dyś były i ks zb.ltne, gdy zamek na przesmyku 
między nimi stawiano, aby jak żuraw czujny 
strzegł tych okolic i by przystęp do niego nie 
był łatwy. Zakony w r. im się rozsiajły co mias ~ 

krzyża miecza używa:y, chociaż ziemie te z da
wna już były na wrócone. I jeśli porankiem 
dźwięk dzwonów niósł się szeroko wodą i bora
mi, to nocami jeszcze głośniej trąby grały, a wi
waty i krzyki słychać było. Most nieraz · się 

opus :: czał dla braci zakonu krzyżackiego, by 
w drodze na Mazowsze, Pomorze i do P rus wy
;:ocząć sobie mogli. Nie lubił lud tych ponu
rych , a zakutych w zbroj braciszków i krzyżak 
był nazwą pogardliwą, a pająki przypominają
cą. Wiadomo zaś, że tylko wiedźmy i opętane, 
co z diabłem się kumały, do nietoperzy, wampi
rów, pająków i kotów czarnych upodobnienie 
mają. Człowiek zaś spokojny dla odwrócenia 
złego na ich widok winien się przeżegnać i trzy 
razy splunąć przez lewe ramię. 

Azali ostatni przeor co zamkiem drahimskim 
władał, ojciec Godfryd H ammer przez okolice 
o łupiestwo był posądzony, jako że nocami nie
bezpieczna się zrobiło na trakcie z Królestwa 
przez je::iora do Koszalina i Kołobrzega wiodą
cym. I chociaż nikt nocą węd rować nie zwykł 
ty złego nie kusić, a duchów błędnych na gło
wę własną nie ściągać, to jednak nie jednego 
zmierzch na drodze nachodził, a wtedy ginął 

bez wieści. 
Potem i z okolicznego Czaplinka, gdy ktoś 

się oddalił o zmierzchu też już w mury miej
skie nie wracał. Strach padł na ludzi. Począ
tkowo myślano, że zwierz z boru nieostrożnych 
porywa. 
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Któregoś dnia zginąła tak jedyna córka wdo
wy po garncarzu Radło, co przy murach czapli
neckich schronienie miała. Matka wyglądała 

próżno Ludmiły, do kościoła biegała - modli
twy i ofiary Bogu znosiła - wszystko darem
nie. Jak kamień w wodę. A wtedy przyszedł 

jej na my.śl zamek dr ahimski - przyszła w:f;c 
pytać o córkę przeora, lecz ten kazał ją o:l bra·· 
my psami odp~dzić. Stanęła więc na brzegu 
i przeklinać zaczęła morderców i knywdziciel i 
w:>:ywając wody jeziora na pomoc i pros :'. ąc by 
ją do Ludmily gdzieby nie była zanioslr 

Burza się P.a to zrobi!a i c:cmno! ć . Fale n :i 
jeziorze zaczęły się wspinać po sobie i podno·· 
sić zaraz wyżej pod nogi m a tki. Pioruny biły 

po wodzie, lecz nie szum, a płacz było słychać. 

Zrozumiała matka, gdzie jej Ludmiła, i schyli
ła się do wody, w dłoń jej nabrała i w kierun
ku zamku chlusn ę ła. W tym momencie piorun 
w wieżę uderzył , aż się czar.na i głęboka rysa 
na murach zrobiła. a zbójcę co był winien 
śmierci dziewczyny w celi ogień dosięgnął. 

Woda zaś w jeziorze nadal się podnosiła, aż 

matkę, co szeroko ramiona na przyjęcie córki 
rozwarła, pochłonęła. Stąd jezioro Drawskie 
i Żardne kształtem dłoni rozłożonych i palczy
stych się rozlało i tak już do dziś zostało. 



16 AKTOROM POMAGALI 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI : 

Kamilla Iżyłowska 

KONTROLA TEKSTU : 

Helena Suchodolska 

KRAWCY : 
Jan Gawkowski 
Józef Król 
Halina Banach 

PERUKI I UCZESANIA : 
Zofia Woźniak 
Jadwiga Talarczyk 
Halina Opalińska 

STOLARZE: 
Ignacy Walendowski 
Czesław Pruszyński 

MALARZ : 
Franciszek Piątek 

MODELATOR: 
Tadeusz Pawlak 

FARBIARKA: 
Apolonia Kuźmińska 

TAPICER : 
Władysław Teodorowicz 

SWIATŁO : 

Stanisław Jeziorski 
Tadeusz Nowicki 

BRYGADIER SCENY: 
Bronisław Szadkowski 
Leon Przybylski 

KIEROWNIK TECHNICZNY : 
Józef Karbowiak 
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