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WOLFGANG BORCHERT 

olfgang Borchcrt u odzil ię 20 maja 
1921 roku w Hamburgu. Ojciec jego był 
nauczycielem, metka - regionalną pi
. arką. 

Majac 17 lal debiutuje w literaturze -
na łamach „u mburgcr Anzeiger"' ukazuje 
łę J go „R il rlled". 

i kończy :zkoły ·r dnicj, zos aje prak
tykantem k·ięgar kim . ~· 194 roku . peł

niaJą się j o m rz nia - zo taj aktorem 
w teatrze objazdowym w L ilneburgu. J 
n.ik w dwa ~ie ·iąc potem, w m JU t goż 
roku, musi przywdziać mundur żołnierza 

Wehrmachtu. 
Po roku - już Jako grenadier pancer

n - taje prz d ądem wojennym ,.._. o
rymberdz , oskarżony o umy'lne po trzc
lenie się w lewą r kę podczas pobytu na 
f roncie. imo wyroku unlewinniającego 

nie wyszedł wó\ cz ięzien la, ponle
\ aż listach do odziny pisał o . obie 
jako o nie olniku brunatnej soldateskL 
Dostał za to tygodni obo trzoneao 

esztu, poczem z.nów wy lano go na fro l. 

Pod koniec 1943 roku leży ~ maleń kim 
szpital - z odmrożonymi n ogami, chory 
na żółtaczkę. rlop zdrowotny wykorzy-
tuje na występy w hamburskim kabare

cie. -Poniewaz larania zwoln1enie go 
z oj ka le odnio y skutk , w aca a 
!ront. Znowu taje prze sądem, nleważ 

w koszarach , p rzed koleiami, parodiował 

mowy Goebbelsa (który - jak wiadomo 
- by! kulawy): „Narad niemiecki moż:e 

b11ć spokojn11: kłamstwo ma k rótkie no i, 
ale moim ortopedom udalo się doprowa
dzu~ mojq prawq nogę do normalnej dLu
aośc · ". Po ośmiu miesiacach %1edztv..'3 ska-

zany został na 9 
miesięcy więzie

nia. Wyrok t n 
zo tal natycb-

uchy ony 
umożliwić 

t ·czenie w \"al
ce n. froncie . 

Pod oniec woj
ny dostaj się do 

kiej, 
cieka i na pie
chotę wraca do 
Hamburga. ioże 

obecnie w stępo

wać na scenie · ozwinąć twórczo ć lite
r cką. 

W styczniu 1947 roku pisze sztukę ,,Drau
ss n i·or dl!r Tur" („Przed drzwiami"), 
która jvż 13 lutego tegoż ro u nadana zo
stała jako . łuchow· ko przez rozgłośnię 

hamburską. 21 listopada wystawił ją t eatr 
hamburski „Kammer piele". Prapremiera 
odbyła ię w dzień po &mierci autora, któ
ry zmarł w Bazylei na nieu leczalną cho
robę wątroby . 

\ krótkiej bio rafii Borcherta aro 
jest ni jasności. Powyższe informacje za-

z rp1.ięt zo tały głównie z artykułu 

J .J. Lipskiego - inni twierdzą, ze Bor
chert był w cza ie wojny skazan na 
•• nuerć, że więziono go w Moabicie. że 

wr .cil z niewoli amerykańskiej a nie fran
cuskiej itd. itd. Bezsporny natomia t je t 
stan jego dorobku isarskiego - niezbyt 



obfity, jeśli wl..iąć uwagę, ż~ tworzył: 

mógł Borchcr jedynie przez krót' i okres 
dwu lat. 

Zalicza ię Borcherta do post-ekspresjo
nistów, do „zdradzonego pokolenia''. J an 
Józef Lipski stwierdza; 

" ewnęt.rz.ny monolog, rozdzielony ce
nicznie na i:losy; pato o cylujący między 
retor ·ką i hi tcrycznym krzykiem - obo 
poloczno 'ci, nawet wulgarności języka ; 

refrenowo ł: budowy monologów i dialo
gów; widmowo ł: scenerii, . kłonno ć do 
symbolu i alegoryzacji-to w zy tko znane 
już było ekspresjonistom sprzed I wojny 
światow j i z lat dwudziestych. A więc 
tylko epigon? 

";ak, ale epigon o uzególnym znac7eniu 
ideowym. Sztuka jego no i r zecz lSCl 

cechy nie tylko epi&ońskie - lecz i de
biutanckie. Mi:nc to budzi duży 1ok wy -
raźną szczero ci i silą prz konania. Jest 
namię nym oskarżeniem, prote tcm, obra
chunki m... iemlecka literatur lat po-

OJennych nie 7.dobyla si na nic &Jębsze
go ani większego w ym zakre ie. Bor
chert pozostał niemal jedyny. 

Czy jednak jego naród patrzy na 
pra\ y podobni jak my? hrlstian Fer

ber, recenzent hamburskiego dl..iennika 
„Di Welt", p· al z powodu wystawienia 
„Pod drzwi<.<m1" w 1957 roku (w 10 lal po 
prapremierze! - E.M.): • .Krz k Beckman
na JUZ nie j t n zym kr:z.ykiem"c. 

Utwory Borcherta przctłwnaczone zo
stały na wiele języków, ostatnio również 
na !rancu ki (z przedmową Heinricha Bo1-
la). Radio angielskie nadało ,.Po drzwia 
mi" w swym programie słuchowiskowym , 

'rwln Piscator wystawił tę ztukę w jed· 
nym z teatrów No ego Jorku. Nie można 
tego po iedzieł: o jakiejkolwiek innej 
ztuce niemicckleg autor , napi anej po 

1945 ro ·u. 

Z d ępnyc: po kle mu c:zyteJ.nlkowl rec:en-
zJI I eJ6 na tern tw6rc:zo6c:f Borc:herta 
wymlenmy: -wst~ do wydania k l~owe« 
pióra Andrzeja Wlrtba (drukowany równie! 
w łl numen:e „Polityki" z 1 S9 roku), yto
wany Juz artykuł J"lll"la Jó-iefa Llpakle 
„Prawdzlwy koniec: eaprujonb:mu" („Dia
log", nr li z: 19111 roku), Hel.n.Za Ru•cba 
„Aur c:hret ner Generation" („w Neue Deu-

che L Leratur" nr li -i 1 S7 roku), llil 
Fraclklna „Wolfg g Borc:bert I pokolenl 

nr 22 :r I 

wojn ie·· 
roku) , 

(„lnO& r n aja llteratura", 

Dwaj m żcz_ tni rozma~ 1iali z sobą . 

o, Jak tam? 
Raczej kiepsko. 
Ilu j szcze p n ma? 
Licząc optymi tycznie: cztery ty&iące . 

Ilu może mi pan dał:? 
· jwy zej ośmiu et. 

To w zy cy zginą. 
No \\.lęc, tysiąc. 

ziękuję. 

Dwaj mężczyźni roze Ul ę. 

ozmawiali o ludl..iach. 
Byli to &enerałowle. 

yła WOJna. 

(W. Borcher t „Opow iadania 
z cz11tanflk " ) 

l tatko w ' rmandii, matko na Ukrainie, 
matko w Londynie i Frisco, słuch j i ty 
zn d Huang- bo i y znad Mi isip ·, sJu-



chaj malko w N apolu, Hamburgu, aira 
i w O Io - sluchajcl matki, matki n:i 
wszy. tkich kontynentach, mat i na całym 

świecie, jesli jutro roi.każą, abyście ro
dziły dzieci, p·elę iarkl dla u.p· li w o-
jennych i nowych żołnierzy dla nowych 
l>ilew. mat i na całym ·lecie, ..,.,"'tedy zo
claje wam tylko jedno: 

Powiedzcie NIE! Malki, powiedzcie NIE" 

(W. Borchert „A wted11 zo.stai 
ci t11lko jedno!") 

Wówcza człowic mi 1 je zcie ojc 
Gdy się ściemniało. Chociażby go już ni 
widział w fioletowym zmierzchu. Sly
nal go jed'lak. Jak ka z1 l. Juk cho-

zil po m1e zkaniu i ka zlał przy tym 
Czul z pacn je o tytoniu. I to Jui wy
starczyło. Można było j ko· znie · ł: fio
letowe wieczory. 

Potem mi<ilo się także dziewczęta, :ó
rym pier i z cz. naly dop11rro rosn~ł:. 

Lecz było j<•ko clobrze mi ł: je przy ·o
bie w fioletowym zmierzchu. . Ta pny
stani albo wil'czorem pod balkonem. Ich 
dJonie były wtedy takie gorące To już 

wystarczyło • rożna było znle ć fiole t;;-
e ciemno Cl. 

A gdzieś tam, w której& z ro yjsk.ich 
chat miało się kiedyś ta.ką starą ko 
bietę. Inni chrapali, a ciebie fioletow y 
ryk armat jeszcze trzymał na jawie( ... ) 
I tylko met l smu łych karabinów m;
eotal jak skóra płazów: niemo, nieb z
piccznle i polys liwie. To z Ich winy 
zmierzchy w ro~yj kich domach nie by
ły dobre. One swoją talą mroz!ly mię -
k i iolet wieczoru. Ale lak kórz ta. 
twarz starej kobiety, rozedrgana o hu-

k u armat , to ci przez całe życie prze
Ś'Nieca ze \ zystkich fioletowych ciem 
ności Pocętkowana plamami krwi. -<1 -

skrawo w. wana z cl mności ogn i m 
wystrzału. Mroczna od przeplaka nyc h 
nocy. K obieca twarz. Widuje ię je cza 
sem za firankami przedmle ć, bar zo 
blade. P o mia lach jest ich tyle. W! -
czorami. 

Fioletowe s;ą te w ieczory na ulicach. 

(W. Borchert „I on takż 

miał mnó two k łopotów z 
m i wojnami") 

sleśmy pokoleniem oez powrotu , gdyż 
ni po. iadamy nic. do czego moglibysmy 
v. rocić... l ~my j dnak pokoleniem nad
chodUjcyl·h dni. Moi J t -"my pokole
niem pn;yhywającym n, nową wi zdę. w 
now życi . Przybysuimi pod nowe słoń

c . do nowych re. Byc może dążymy 
k now j milo"ci, ku nowemu · m iecho
wi... 

(\ . B orchert „Pokolenie bu 
pożegna i\") 



SCENA EKSPERYMENTÓW 
POD KIERO W NICTWEM HENRYKI RODKIEWICZ 

O S O B Y: 

Łaba . . . Eugenia Snieżko-Szafnaglowa 

Dziewczyna, której mąż wrócił o jednej 
nodze do domu . . Teresa L epkowska 

Jej mąż, który śnił o niej przez tys iąc 

nocy . . . . W lad11slaw Badowsk · 

Pnedsiębiorca pogrzebowy z czkawką, 
Pułkownik. bardzo wesoły , 

Dyrektor kabaretu, 
Zamiatacz ulic, który cal nim n ie jest 

A' ' rulr Zb" l:Wlw 
Pani Kramer, która jest tylko panią Kr a 

mer i to właśnie je t takie ok rop
ne . . . . . . B żena Borz11mska 

Stary człowiek, w którego już ni t nie 
wierzy . Zdzisław T 11mk 

BECK tA N, jeden z nich . . . . . . 
Andrzej Mirecki 

TEN DRUGI, które~o kazdy zna . . . . 

Na rr tor 

• 

Wojciech Kaczanowski 

" 

Henr11ka Rodkiewicz 
Aleksa'llder Sewr uk 

Antoni Swider 

• 
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