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DANUTA KAJDA KAZl:\llERZ OSTROWICZ 

KROTKA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOSCI G. BOCHNERA 

1813 - 17 października urodził się G. Biichncr w Goddelau koło 

Warmstadtu, w tym samym roku urodzil się Fr. Hebbel 
i Ryszard Wagner. 16-18 października - klęska Napoleona 
pod Lipskiem. 

Ojciec G. Biichnera - lekarz, matka - Karolina córka 
radcy dworu Reussa z Hofheim. W 1816 r. ojciec przenie
siony służbowo do Darmstadtu jako ministerialny radca 
zdrowia. 

1825-31 Biichner uczniem Gimnazjum im. Ludwika-Georga w Darm
stadcie. 

1831-33 lliichner studentem medycyny w Strasburgu. Zaręczyny 

z Ludwiką Wilhelminą (Minną) .Jaegle, córką pastora Jana 
Jakuba Jacgle, w którego domu na rue St. Guillame nr 66 
mieszkał Biichncr. 

1833-34 Biichner studiuje medycynę w krajowym Heskim Uniwer
sytecie w Giessen. 

1934 powstanie Towarzystwa Praw Człowieka w Giessen i Darm
stadcie, w c_zcrwcu Biichner wydaje „Gońca Heskiego'', 
w drukarni K. Prellera w Offenbach. 1 sierpnia przyjaciel 
Biichnera K. Minnigerode zostaje aresztowany. Konfiskata 
„Gońca Heskiego". Biichner zadenuncjowany przez J.C. 
Kuhla jako autor „Gońca Heskiego". W końcu sierpnia 
Biichner wraca do Darmstadtu. 

1835 „Smierć Dantona" - pierwszy dramat Biichnera. W marcu 
Biichner wyjeżdża do Strasburga. 13 lipca sąd w Giessen 
rozsyła list gończy za Diichnerem. „Smierć Dantona" uka
zuje się drukiem u J.D. Samerlindera we Frankfurcie nad 
Menem. Biichner studiuje anatomię porównawczą i filozo
fię. Tłumaczy dramaty Wiktora Hugo. 

1836 Biichner członkiem Societć d'Histoire Naturelle. W maju 
pisze rozpr-awę „Sur Ie systćme nerveux du barbćau". „Le
once i Lena". Opowiadanie „Lenz'', pierwszy rzut dramatu 
„Woyzeck", oraz dramat „Pietro Aretino" (zaginął). 

1836 We wrześniu Biichner promowany na doktora filozofii Uni
wersytetu w Zurychu. W Jisto1>adzie wygłasza wykład ha
bilitacyjny „O unerwieniu czaszki". Otrzymuje stopień do
centa historii naturalnej wydziału filozoficznego. 

1837 Biichner zachorował na tyfus. 19 lutego zmarł, pochowany 
w Krautgarten w Zurychu. 
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RYSOPIS 

Wiek: dwadzieścia jeden lat 
W z ros t : sześć stóp, dziewięć cali nowej miary heskiej 
W ł o s y : jasne 
C z o ł o : bardzo wypukłe 
Br w i: jasne 
Oczy: szare 
N os: duży 
Ust a: małe 
B r o d a : jasna 
P o d b r ó d e k : okrągły 
T w a r z : owalna 
C e r a : świeża 
Bu do w a : silna, szczupły 
C e c h y s z c z e g ó I n e : krótkowzroczność 

Darmstadt, dnia 13 czerwca 1835 
Wielkoksiążęcy radca sądowy Georgi jako sędzia ś l edczy 
ustanowiony przez Wielkoksiążęcy Sąd prowi nc ji Górna Hesja 

(Z uListu goi1czcgo" ) 
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PC)JEl)NANIE 
Namiętność rodzi ból! Gdzież ukojenie 
Dla serca, które cierpiało nad miarę? 
Gdzież wy, godziny minione jak mgnienie? 
Daremnie piękno nad wszystko wybrałem; 

posępny jest mój duch i czyn ułomny, 
O świeci.e marzeń, jakżeś wiarołomny! 

Wtem nadpłynęła nieziemska muzyka, 
Utkana z tonów i dżwięków miliona, 
I duszę ludzką do głębi przenika, 
By wiecznym pięknem była napełniona. 

Oko się łzawi z tęsknoty ogromu, 
.Jam poznał boską wartość łez i tonów. 

Lekko mi, dobrze! W takiej chwili słyszę, 

.Jak serce moje drży i mocniej bije, 
Na dar przedziwny w podzięce najwyższej 

Odpowiadając, że znów w piersi żyje. 

Chwilo jedyna, obyś wiecznie trwała, 

Szczęście melodii i miłość mi dałaś! 

Przdożyla Wanda Markowska 

ARNOLI) Z'VEIG 
() GEC)RGU BlTCI-INERZE 

Georg Bi.ichner, syn powszechnie szanowanego lekarza w Darmstad
Cie, urodził się 17 października 1813 roku \V Goddelau koło Darmstadtu. 
Po ukończeniu gimnazjum w Darmstadcie poświęcił się naukom przy
rodniczym, szczególnie zoologii i anatomii porównawczej na uniwer
sytecit~ w Strasburgu („.) Przepisy prawne ojczystego kraju odwołały 
go jesienią 1833 na uniwersytet w Giessen, gdzie kontynuował swe 
studia przyrodnicze („.) W ostatnich miesiącach pobylu w Giessen za
angażował się Biichner wraz z wielu młodymi ludźmi dzielącymi jego 
poglądy w polityczną działalność owych czasów. W marcu 1835 roku 
ucieka do Strasburga, dzięki czemu udaje mu się uniknąć aresztowania. 
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W Strasburgu poświęci! się z zapałem s ludiom wspolczesnej filozofii, 
zgłębiając szczególnie nauki Kartezjusza i Spinozy. Rownocześnie kon
tynuuje studia przyrodnicze („,) Pasjonowała go nie tylko przyroda, 
iecz także człowiek i jego psychika. Wnikliwie studiował ludzkie cha
raktery z całym bogactwem ich namiętności i upodobań, słabości i cnót. 
Wyniki penetracji w wewnętrzne życie człowieka stały się tkanką jego 
poetyckiej twórczości. Szczególnie żywo interesował go dramat naj
nowszych czasów, czasów Rewolucji Francuskie.i. Przestudiował do
kładnie jej historię, zapoznał się z bogatym materiałem faktograficz
nym, prześledził biografie jej bohaterów. Uwikłany w polityczne prze
śladowania, wśród różnorodnych przeszkód i zajęć ukończył podczas 
kilku tygodni swego ostatn;r;go pobytu w Darmstadcie dzieło d ~ arnri.

tyczne „Śmierć Dantona", dramatyczne obrazy z czasów panowania 
terroru. Jeden z najbardziej surowych niemieckich krytyków określił 

ten dramat jako dzieło geniusza, napisał, że czuje się szczęśliwy, iż 

~ako pierwszy może zwrócić uwagę niemieckiej publiczności na tak 
wielki umysł. 

W Strasburgu wydał Bilchner świetne tłumaczenie dwu dramatów 
Wiktora Hugo: „Lukrecja Borgia" i „Maria Tudor". W tym samym 
czasie rozpoczął, a póżniej w Zurychu ukończył pozostałą tylko w rę

kopisie za jego życia komedię pełną wigoru, dowcipu i żywej fantacji: 
„Leonce i Lena". Ponadto w po~;nierttwj spuśc ; żnie znalazł się jcrlen 
niemal całkowicie dokończony dramat oraz fragment noweli, przedsta
wiającej ostatnie dni życia znakomitego a tak nieszczęśliwego poety 
Lenza. Utwory te zostały wkrótce wydane drukiem. 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność polityczna Buchnera. Ten 
ogromnie utalentowany młody człowiek obdarzony był zbyt wielką 

energią, by mógł obojętnie przyglądać sic; współczesnym ruchom ··po
łecznym, które zapowiadał." istotne przemiany polityczno-społeczne 

Głębokim, dojrzałym umysłem ogarniał współczesne mu wydarzenia, 
gorąco angażował się w polityczną kampanię, lecz sytuację oceniał 

trzeźwo, wolny od złudze11 tak typowych dla wieku młodzieńczego. Był 
wrogiem każdej głupiej, niPprzemyślanej akcji, która nie może ctaC:· 
żadnych pozytywnych wyników, nienawidził jednak bezczynnego libe
ralizmu, który karmił lud czczymi frazesami i obietnicami. Był gotów 
do każdego kroku dla dobra ludu. Był Człowiekiem nieprzeciętnego 

formatu, niepowetowaną stratę poniosła zarówno nauka, sztuka, jak 
Ojczyzna na skutek jego przedwczesnej śmierci ( ... ) Zmuszony został 

do opuszczenia ojczyzny, ale jego geniusz czuje się w każdym kraju 
jak we własnym domu, zaś przekonania polityczne ponadnarodowe. 
internacjonalne zyskują mu natychmiast wielu przyjaciół. W Zurychu 
znalazł swą drugą ojczyznę. Znalaz! tu wielkie uznanie dla swego ta
lentu, śmierć jego okryła całe miasto żałobą, na1znakomitsi przedsta
\dciele społeczeństwa składali hołd Buchnerowi '.\' dniu jego po
grzebu ( ... ) 
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2 lutego musiał (Biicnner) położyć się do !óżka, którego już nie 
opuścił l\'limo starannej pielęgnacji lekarzy i opieki przyjaciół choroba 
czyniła szalone postc;py powodując wyniszczenie org:inizmu siln ą go
rączką tyfu sową. Dwunastego dnia zaczęły się już majaczenia. W m a
.iakach pojawiała mu się narzeczona, rodzice, rodze11stwo. których 
z wzruszającym przywiązaniem wspominał. los politycznych mlodych 
przyjaciół, którzy od iat jęczeli w więzieniach swej oj czyzny. W go
dzinach przytomności - podobnie jak przed chorobą - mówił w gorz
kich, ci le pełnych prawdy słowach, które nabierały szczególnej vagi 
w ustach umierającego, o ha11bie owych dni. O okrutnym traktowaniu 
bohaterów - ofiar politycznych wa11,, którzy według przep isów prawa 
(z zachowaniem pozorów łagodności) prz':!z całe lata przetrzym ywani 
byli w więzieniach, torturowani aż do utraty zmy~:łów i fizycznego 
załamania, katov.rani na śmierć. Podczas Rewolucji Francuskiej -
wołał w gorączce - która swym okrucieństwem przeszła \ szys tko. 
ludzie byli łagodniej s i n~ż dzisiaj. Scinano przeciwnikom głowy. Dol)r;: ! 
Ale nie kazano nikomu całymi latami gnić w więzieniu, jęczeć na 
torturach i konać w męczarniach! („ .) 

Rodakami i przyjaciółmi otoczony - zmarł Buchner 19 lutego 1837 r. 
o godzinie 4 po południu. 

(E . . Johann 1 B llchner. Han1burg l !J:iO) 
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DRAIVIATY G. BUCI-INERA 

„Leonce i Lena" 

„ W śmiechu więcej trucizny, niż słodyczy" 

Gdy w historii teatru śledzi s ic; przedstawienia komedii „Leonce 
i Lena", trzeba stwierd zić, 7.e c•d cza,: u jej uclkr;;c ;a dla sceny w Berliner 

Lessing Theater w 1913 roku przez Wiktora Barnowf' ky'ego - sztuka 
ta nie miała wiele szczęścia ani u reżyserów, ani u widzów, a naj
mniej u krytyków. Ile głów - tyle opinii. Brzmi to nawet trochę pa
radoksalnie gdy się czyta, co reżyserzy z tej sztuki robili, jak pu
bliczność bywała rozczarowana i jaka była opin ia krytyki. Jedni kry
tycy zaliczali dramatopisarza do epigonów romantyzmu, inni zaś 

uważali go za prekursora ekspresjonizmu. Trzeba przyznać, że komedia 
ta według słów burżuazyjnego zirytowanego krytyka „w swym śmiechu 
więcej jadu - niż słodyczy zawiera" i nawet dla zawodowych kry
tyków literatury utwór ten stanowił niemałą łamigłówkę .. Jakże bo
wiem połączyć tę baś1'1 o znudzon ym księciu Leonce i marzycielskiej 
księżniczce Lenie z realistycznymi dramatami: „Woyzeck" i „śmierć 

Dantona"? 

Gdy podnosi się kurtyna, widzimy księcia niedbale spoczywającego 
na ławie i słyszymy jak tłumaczy ochmistrzowi, że ma pełne ręce ro
boty: musi trzysta sześćdziesiąt pięć razy splunąć na kamień i musi 
się zastanowić, w jaki sposób spojrzeć na własną głowę, gdyż jest to 
jedno z największych marzeó jego życia. Jego kompan Valerio -
blisko spokrewniony z ludowymi postaciami komedii szekspirowskich 
ma - jak sam ziewając mówi - niezwykłą wprawę w nieróbstwie, 
ogromną wytrwałość w lenistwie, jest on jeszcze „niepokalaną dziewicą 

IO 

w pracy" ( ... ) Życie ukazuj siG ksic;żniczce Lenie - cieplarnianej 
roślince - jako grożny potwór, dla :1ie.i każde tchnienie jest za 
trudne, należałoby ją właściwie osadzić v doniczce, gdyż, jak sama 
mówi, „potrzebna mi jest rosa, mgła i nocne, wonne powietrze tak 
jak kwiatom" ( ... ) P ostaciom lej sztuki obcy jest sens ż >1 cia normalnego 
człowieka („.) 

Nie tylko krytykom tealralnym, nam także na pierwszy rzut oka 
utwór wydaje się zagadką. Nie chcemy iść 8ladem ty h zn a wców lite
ratury, którzy urzeczeni urok iem komed ii, pełn i po wag i naukowej, 
poświęcają temu utworowi wysoce uczo e dyser tacje. a nalizując tło 

f ilozoficzne, motywy, nastroje i m . ·śli E iichnera, k tór ymi s i ę autor 
kierował pisząc tę komedię. O genezie (dom niemanej czy istotnej) na
pisano wiele różnych rozpraw . Np. kr tyk litera cki Art ur Eloesser 
1wierdził , że w komedii zobrazo\\· ał Biichner -~ jako narzeczony 
Wilhelminy Jaegle - swe weselne nastroje. T ym czasem rzeczywistym 
powodem napisania „Leonce i Leny" był ogłoszony przez stuttgardzkie 
Wydawnictwo Cotta w dn. 3 lutego 1835 konkurs r,a najlepszą nie
miecką komedię . Btichner przeczytał ogłoszenie w strasburskim „Intel
ligenze'Jlatt'', usiadł i napisał w ciągu kilku tygodni komedię, nie 
zdążył jej jednakże przesłać do wydawnictwa \Ve właściwym terminie 
zastrzeżonym w konkursie. Jest więc znany formalny powód, dla 
którego Btichner napisał te; komedię. Romantyczna poetyka i sceneria 
jego sztuki odpowiada całkowicie dominujące.mu wówczas stylowi ko
mediowemu, ale jak do tego doszło , że w baśniowej sztuce zabrzmiały 
głośno tony nie harmonizujące z inn ymi „rcmantycznymi"? Jest np. 
taka scena, w której starosta pyta bakałarza (nauczyciela). czy ludzie, 
którzy podczas wesela Leonce i Len y maj ą utworzyć szpaler, potrafią 
się dobrze zachować. - To są ba r zo przyzwoici ludzie, mimo licznych 
cierpień, których im życie nie szczędzi - odpowiedział nauczyciel. Sta
rosta zwrócił uwagę chłopom , że zgodnie z p rogramem weselnym 
wszyscy poddani ubrani schludnie, dobrze o dżywieni, uśmiechnięci, 

mają stać wzgłuż całej drogi. Sam nauczyciel przeobraża się w iro-
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ni.s tę, gdy woła do bi edn ych chłopów: „uważaj cie ludzie ... wytrwajcie! ... 
Zrozumcie ile s ię dla was czyni. Postawiono w as akurat \V takim 
mie,Jscu, w któr ym w ia tr wieje na was z kuchni. P rzy najmniej raz 
w życiu możec i e pową chać za pach pieczeni!" 

Czy;!; n c sł ysz my tutaj tego politycznego pamflccist r, któr y w pow
staliczych ulotkach „Pok j chatom", „W o.ina pałacom! " wzywał chło

pów, L;e winni oni opowiadać S\VYm głod ującym żonom i dzieciom, 
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jak to chleb biedaków wspanial e wypełnia brzuchy pa nów, k~iążąt, 

następców dworów i ich dworaków. Tu właśnie ujawnia się język 

rewolucyjnego poety i ów burżuazyjny krytyk wied:da ł , dlaczego tak 
go zirytowała komedia protestując z pasją, że jest to „trucizna" dla 
publiczności teatralnej ( ... ) 

Komediopisar za inspirował także Bu chnEr - myśliciel polityczn y - 
ze swoim „entuzja zm em współczucia i riienawiki". do czeg o s ię przy
znaje w notatkach wykładu o filozofii Spinozy_ Hesc~· ch łop i nie po
słuchali co pra w d a jego wezwania do powstania . .Jednak w czasie, gd ' 
pisał komedię uważał stosunek między biednymi a bogaczami za „je
dyny rewolucyj n y element w świecie" . a jego współczucie było silne 
i głębokie, świadczy o tym wzruszająca uwa ga w liście z dn. 1 s tycznia 
1836 o obdartych i marznących dzieciach na strasburskim „Christ
kindelsmarkt". 

Ostrości rysunku tej sytuacji dodają fra gmenty tekst u o chłopach 

stojących na zamkowym pod wórcu i zgodnie z rozkazem krzyczących 
„Wiwat". Ostra krytyka skierowana jes t także przeciw ówczesnemu 
systemowi drobnych niemieckich palistewek, stąd satyryczny obraz 
królestwa Popa, którego granic można nadzorować z okien pałacowych . 

Równocześnie Bilohner odsłania całą słabość i sch yłkową pustkę pa
nującego absolutyzmu feudalnego , który skazany jes t na historyczną 

zagładę. Poeta na wstępie swej kom edii umieścił zagadkowe motto , 
którego rozwiązanie zostawia czytelnikowi. Włosk i poeta Alfieri, który 
w klasycystycznych tragediach hołdowa ł heroicznemu idealizmowi, 
pyta patetycznie: „A sława '1 " („E la fama ?"). Buchner, który w nim 
widział jednego z owych „poetów idealizmu" (podobnie jak S chillera) , 
i w teoretyczno-naukowym expose do „śmierci Dar;tona" s twierdził. 

że Alfieri nie jes t dla niego autorytetem, odpwiedział cytatem włoskie
go poety Gozziego : „A głód?" („E 1:-< farn e?"), bo\\' iem ten sławny cir<t
maturg, podobnie jak Bilchner, gdy słysza.t , że mówi się o wielkich 
Ideałach, ironicznie replikował, mówiąc że ludzie. którzy oglądali jego 
popularne komedie ludowe, kto \ ie czy nie s ilnie j reagov11·ali na uczu
cia głodu w swych żołądkach ntż ''mlności o we myśli v głowach. Po
dobne myśli jak i motto do .,Lrnncc i Lena" kontyn uu ·e B urh ,1cr 
w liście ze ~ trasburskiego w.{gnani o napisanego do pi!'arza li ercll nego 
Gutzkowa: „Zda je mi się, że P an. i .Jego przyjac iele nie wybral'k i :~ 

najlepszej drogi. Przeprowadzać reformę społeczną za pomocą idei 
pochodzących z klasy oświeconej? Niemożliwe! N asze czasy są czysto 
materialistyczne. Gdyby Pan podszedł do sprawy politycznie, doszedłby 
Pan wkrótce do takiego punktu, kiedy reforma sama pr zez s ię prze-
stanie działać. Nigdy Pan nie przekroczy tej przepaści, jaka dzieli w 
społeczeństwie ludzi wykształconych i nieoświeconych prostaczków". 

Komedia „.Leonce i Lena" ukazuje wyraźn ie, o której klasie spo
łecznej myślał , gdy mówił dalej w cytowan ym liś c ie : „Po co rzecz 



ta ma przebiegać między niebem a ziemią? Ich całe życie polega na 
usiłowaniach zwalczania straszliwej nudy. To społeczeństwo musi 
zniknąć . To jest jedyne Nowe, które ono może jeszcze przeżyć". W 
tym sensie pozostaje Bi.ichner w swej komedii „Leonce i Lena" kon
sekwentnym rewolucjonistą. 

Śmierć Dantona 

Około połowy stycznia 1835 r . Georg otrzymuje wezwanie do Sądu 
Kryminalnego w Offenbach. To nie zapowiada nic dobrego. Policja 
obserwuje go. Na te tygodnie przesłuchiwań przez sędziów śledczych 
przypada napisanie sztuki „Smierć Dantona'. ( ... ) Rewolucjonista pisze 
o sprawie mu naJbliższej, pisze sztukę o rewolucji. Wśród wielkich 
postaci Rewolucji Francuskiej wybiera tę jedyną, klóra z pewnością 

nie nadaje się na bohatera - Georges Dantona. Na jego przykładzie 
kreśli Biichner swój własny, wewnętrzny proces myślowy, obraz wła
snego działania politycznego. „Smierć Dantona" jest w pewnym sensie 
autobiografią poety. W chwili gdy zaczyna się akcja sztuki Georges 
Danton zna fatalizm historii i ta świadomość męczy go i uni emożliwia 

działanie . Zamiast energicznie uchwycić za szprychy kolo. które ~ ię na 
niego toczy, ulega mu. R e;,volucja jest na etapie pożerania własn·;ch 

dzieci - po usunięciu Żyrondystów ma świeże apetyty. Robespi~rre 
pobudza je, zarzucając kierowanej przez Dantona grupie „Umiarkowa
nych" zbyt duży liberalizm i zbyt dużą nieobyrzajnośc. Danton wie, co 
to znaczy mieć za przeciwnika Robespierre'a ... Danton tak przepowiada 
swym przyjaciolom: „statua Wolności jeszcze nie jest odlana, z pieca 
bucha żar, my \Vszyscy mnżemy przy tym popan:yć sobie palce" ... 
Danton wie,_ że jest stracon/ . A!e teraz też. nie sprzi:.ciwia s i ~ lo so,•: i, 
nic nie przeciwdziała, nie broni się. Pozwala Tiobespierrowi działać. 
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Ten urabia opm1ę publ icz.."lą przec1wKo collatel'O\Vi narodowemu Dan
tonowi, za f; jego wspólnik S' int-Jus t zb i r„ pil nie materiały dO \ ·o owe 
i:Jy uzasadnić os karżenie i spiętrzvć argument.\· w proce ie pokazowym 
Dantona. Rewolucja w t~piła w swą na jbar dziej oblud 1~~ fazc:. Robe -
pierre morduje w imien iu c'11ot:. Dla Da n ton a-Buch tiera (tu t j l\\ órca 
identyfikuje sic: ze s\ ·oim twor m ) nie m nic bardziej absurdaln go 
niż próba wp;·o wa jzenia d•> poll d:i poj ;:.cia „m or al n u ś c" („.) Pn -
świadczeniem Bi.i chncra jest to , że nie jednos tka pos ępuje niemora lnie . 
kłamie, mordu.ie. kradnie, lecz działa t1 taj :;iła znajdu jąc si., poza 
władzą każdego czło·. icka . d tyl ko hL toria, ale każdy czlo •i k j ·t 
poddany wply·wom fa talizm u. Tu . ie ma m ie jsca n h roLzm , r a bo
haterskie kształtowanie losu. Bucb ner \\idzi, że to ś i epe przeznaczenie 
wszys tkich ludzi zaskakuje. Nikt nie może dzia l ać wbrew swej na
turze (. .. ) Kry tyczn y pun kt ż ·ciowego k yzys u Buchnera jest o iągn i ę 
ty. Kryzys ten był przez, .ry iężan. w m iar narastan ia kart m a nu
skryptu „śmierci Dantona" . Gd y wyczerpa ny Bu rne1· posla \.\>i.l j uż 

ostatnią kropkę , był .iuż wyleczon y, gd yż ta l sarno jak Goethe w 
„Cierpieniach Werthera" poezj ą przezwy ciq żył ży cie ( ... ) Dr og lw 
wielkości, którą go Danton poprowad z ił otvmrła przed nim in n pe -
spektywy : daremność przygoto w:vwanego przez BLichnera pow.-lanln 
chłopskiego. Biichner zagrożon y, osa czony dookoła zdc.cydO\\ l się na 
ucieczkq. !J marca 1835 roku przechodzi prz2z grani ce; do Strassburga . 

(E . J o hann , Bll ch n~r. Ill!mb111· · 1•:.; ) 

Woyzeck 

Dramat Bi.ichnera .. Woyzeck" - historia biednego fr yzjer a wojsko
wego, który z zazdrości morduje swą pn:yjaciółk c;, osnu ty jest na tle 
autentycznego wydarzenia ( ... ) Bi.ichnera , jako młodego zapaloneg m -
dyka, zafrapował kliniczny obr az psyehiki Woyzecka. a jako moralistę 
i rewolucjonistq -- swoisty bunt oskarżonego przeciwko współczesn. m 
stosunkom społecznym. P oza tym - j k z ;vykle u tego po ty do po
dję_cia tematu przyczyniła się ch c; ć obrony prz.eśladowanego , krzywdzo
nego przez życie człowieka. Bezpośrednim bodżcem b · ł o rozgoryczenie 
Biichnera z powodu wyroku i jego moty\vów. Woyzec. miał być sąd m 
nad sędziami. Z początkowych pla nów ut woru wynikało, że punkt m 
kulminacyjnym sztuki będzie scena w sądzie. 

Hans Mayer nazywa dramat BL\~hnera „ alladą w Wo zeku, któr' 
był dobrym człowiekiem, chociaż nic miał żadnej moralnoś ci " . Jednak
że poecie zależało, żeby w tym. dramacie zdemaskować fałszywą mo
ralność możnych przez podkreśleni e , że ;;;wiadomo ć rzłowieka w ar un
kuje o kol i czno ści nieza leżne cd j go W t> l i. Już pi.;.:i.: c „Smi ' rĆ Dan+nn a" 
poeta zadawał pytanie: „Cz~·m to jest. co w nas kłamie , łajda cz ' się. 
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kradnie i morduje'?" Co gn a Woyzcka w przepaść zbro d1 i? Co go do
prowadza do za burze i'! nerwowo-psychicznych ·1 ?\a P~'tania te odpo
wiada Buchner jasno: bieda, złe warunki egzystenc.ii spowodowały 

w Woyzcku zaburzenia psychiczne, które z kole i doprowadziły go do 
zbrodni. Przestępstwo Woyzcka tłumaczy autor sytuacją e konomiczno
społeczną , w jakiej bohater s ię urodził i w jaką sic:, . niezależnie od 
swojej woli, zawikłał ( ... ) 

.Jeśli się uwzględni czas powstania dramatu, trudno się dziwić , że 

Buchner nie znajduje żadnego sposobu, aby zmienić i stniejące warun
ki; nie widzi żadnego konstruktywnego \•, yjścia z sytuacji. 

(B. Placzkowska, \\7st~p do G. B ii C' h n c r. Ut"'ory zcb r:1ne, \\T ·l !.:.;-;:i \V~ l'JJ<i) 
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ZK()R ()NDENCJI G. BLCIINERA. 

(Giessen, listopad 183:S) 
Do narzeczonej 

( .. ) Już od paru dni chwytam co chwil.a za pióro, ale nie potrafiłem 
napisać ani jednego słowa. Studiuję historię rewolucji. Jestem jak 
porażony potwornym fatal izm.e m. historii. W naiurzc ludzkiej dostrze
gam 1ccią2 tę samą okropną cechę: stosunki między ludźmi. układa się 

tylko na podstawie sily, która powierzona jest w ozystkim i nikomu. 
Jednostka jest tylko pianą na fali, u;ielko~ć jest przypadkiem, pano
wanie geniusza komedią k1,.kielkowq, smieszn11mi zapasami ze spiżo

wym prawem; najwyższą wiedzą jest jego odkrycie, opanować g'o 
bowiem nie można. Nie przychodzi mi wcale do głowy pochylać się 

w pokorze przed cugowymi końmi i sl11gusami historii. Oko moje na
wykło do u;idoku krwi, ale nie potrafię być oslr!em gilotyny. Mus 
Jest jednym. z tych przeklętych słów, z którym.i c -łowiek przychodzi 
na ś1i.:iat. Zdanie: musi wybuchnąć gniew, ale biada temu, kto go 
wyzwoli - jest wstrząsające. Czym jest to, co w nas, ludziach, kła

mie, zabija, kradnie? Nic rnogę tej myśli dalej snuć („.) 

Darmstadt, 9 grudnia 1833 
Do Augusta StObera 

( ... ) Z calq energiq rzucam si.ę na filo.zofię; język jej jest okropny, 
myślę, że dla 1 :eczy ludzk ich powinny się nal. eżć ludzlcie slowa; ole 
to mi wcale nie przeszkadza, śmieję się z mojego dziwactwa sqdząc, 

że w gruncie rzeczy zabawiam się łuskaniem pustych orzechów. Ale 
trzeba przecież na tym świecie mieć siwjego konika, by na nim jeź

dzić, a więc w imię Boga dosiadam swojego ( .. ) 
Sytuacja polityczna może mnie doprowadzić do furii. Biedny naród 

popcha cierpliwie swoją taczkę, na której ksiqżęta i liberałowie wy
prawia.ją malpie igry. Co wieczó r posyłam modły do powroza i latarni. 

Giessen, w lutym 1834 
Do rodziny 

Nie mam dla nikogo pogardy, a już najmniej z powodu inteligencji 
lub wykształceni.a, ponieważ nie jest w niczyjej mocy nie być głupcem 
czy zbroniar-em - ponieważ żyjąc w takich samych warunkach byl'i
byśmy wszyscy tacy sami i ponieważ warunki są niezależne od naszej 
woli. Intel.igencja jest więc tylko bardzo nieznaczną cząstką naszej 
istoty, a wyksztalceni.e tylko bardzo przypadkowq jej formą. Zarzu · 
canie mi takiej pogardy byłoby równoczesne z twierdzeniem, że depczę 
nogami człow·ieka, któru nut net sobie źle skrojony su;·dul. Byłob11 to 
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przenos:::eniem chamstwa , j ak iego l•y się czlowickowi w odniesieniu 
do sp raw ci •l a nigd y nie przypisało, ua sprn v.oy psychiki, gdzie ono 
j est j eszcze podlejs ze („.) L udz ie na zywajq nwic zl śliwym .. Prawda, 
częs to s ię śmi.c ·c;- ; a le ni c :hni e 'ę si c: z Lcoo, jak i m k to jest człowie

kiem, t ylim z tego, że jest nim, na co oc~ !J lui .. fri c on nic nie może 
poracl :z: t ć , i śn;ieję się i ym sam ym - sicbi , j ako ie d zielę z nim óv' 
los. Lvcl:::i na zuwojq to -1 0.ś/. ;woir io , n i" m og4 :mi.c·'ć, że kto[; robi 
z si eb ie /J /(tZrw i je ,;i .? u im , 1w „t y'' ; w on i s pe/ni pogard:1, sq 

złośl iw i i d umni, ponieważ bluze1i stwa sz ukają t!) lko po z a sobą („.) 

Myślę j ednak wciąż, ::c więcej spojrzeń u:spólczu ją cych posłałem 

c i <>rp !ącym -i udręcw·i.ym , -;1 t:? 111w;iNl-CioleJ11 {lor:.kiC'h slrhv zi m1~1:m, 
w ynioslym ercom. 

Darmstadt, dnia 21 lutego 1835 
Do Gutzkowa 

Drogi Pan·ic, 

Zapewne wi e Pan z obserwa cji. j<'icli aie - - w mnie j fortunnym 
przypadlcu - z własnego do.hoiti dc?enia, że moi na znależć się w takiej 
nędzy, wo bec której usiają ja ki.<!ko'wiek sk.nipuły i zamilknąć musi 
w oze l k a wrai lhrnś . i;v· praw dzie sq. lu dzie. fct ór ;:;y twierdzą, :. c w takic?j 
sytuacji raczej na l. eży ?god:i · i~ na śmi erć gl.odo w q, ale ja mogc; slu
iyć dowodem p1·-eci.w11ym w osobie nie dawno ociemniał.ego kapitana 
z 11licy, k tóry powi ada, że claw no bu ::ię zasl 1" ?cli!, gdyby nic musiał 
.;ycicm swym zarabiać na ·utrzymanie sw o jej rod ziny - oddajqc jej 
swą rentę . To j est okropne. Zrozum ie pan, ż e 11wQą być sytuacje, które 
nie pozwalają czlowiekowi z cial <: swo jego zrobić kotwicy i wrzucić 

go do icody z wraka tego -~wiata, i dlatego nic będzie się pan dziwił, 

że z takim trzaskiem oi wieram pańskie drzwi, pakuję się do środka, 

kładę mu na sercu manu.skrypt i clomaoam si ę w zamian jałmużny. 
Proszę pana mianowicie o to, aby pan przeCZl/ fał ten manuskrypt, jak 
tylko 11an może najs .::ybc iej, a jeśli. na to pozwoli. pańskie sumienie 
jako krytyka , poleciL go Sauerlc'mclrro wt. O u t worze samym niewiele 
mogę panu powieclzi ć ponad to, że nieszczęśliwe okoliczności zmusiły 

mnie do napisania QO w ciqgu pięciu tuooclni. Piszę to dlatego, aby 
usprawiedliwić pański sqd o autorze, nie o samym dramacie. Co 
z tym zrobić, sam dobrze nie wiem, to tylko wiem, że mam wszelkie 
powody, aby spiec raka w obli czu historii, ale pocics.2'am się, że z wy
jątkiem Szekspira wszyscy pisarze w sto:mnku do niej i natury są 

t ylko żaczkami. (Śmierć Dantona). 

(„.) Je~li.by jeszcze ra ził ton t.ego listu, niech pan wyrozumie, że 

mnie łatwiej żebrać w lacl1manach niż slcl.odać snplikę wyfraczonemu 
i łatwiej z pi stoletem w ręku powicdzi. c ć „ la bourse ou la vie!" (Pie
niądze albo życ ie !) niż drżqc?1 m i w a rgami wys-epta ć : .,B ·"g ,;, apiać". 
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Weissenburg, dni~ 9 marca 1835 
Do rodziny 
Wlaśnic wylądowałem tu szczęśliwie. Podróż minęła sz·ybko i w11-

godnie. Jeśli chodzi o moje bezpieczeiistwo osobiste, możec ie być cał

kou,'icie spokojni ( .. ) Będę z największym natę~enicm zajmował się 

studiami medyczno-filozoficznymi; na tym polu mo.żna j eszcze wiele 
dokonać, a nasza epoka jest jakby na to stworzona, aby takich ·uzna
wać. Od chwili gdy przekroczy/em granicę, wsiqpi! we mnie nowy 
duch; jestem teraz zupełnie sam, ale właśn·ie la wzmoże moje siły. 

To zaprawdę wi elkie dobrodziejstwo móc uwolnić si. ę od ciągleoo tajo
nego lęku przed aresztowaniem i podobnymi prześladowaniami, na 
które ciągle byłem narażony w Darmstadcie. 

Strassburg, w lipcu 1835 
Do Wilhelma Biichnera 

Nie pisałbym ci tego, gdybym choć trochę wierzył w możliwość 

przewrotu politycznego. Od pól roku mam pełne przekonanie, że nic 
s-ię nic da zrobić i że każdy, kto w tej chwili się po.<iwięca, nadstawia 
skórę jak błazen. Nic mogę ci powiedzieć nic konkretniejszego, ale 
znam te stosunki, ·wiem, jaka słaba jest partia liberalna, pozbaw iona 
wpływu, sklócona ; , w i em, że celowa, zharmonizowana akcja jes t n i e
możliwa i że żadne usiłowanie nic doprowadzi do najmniejszeoo re
z·ultatu. 

Dokladna znajomość poczynań niemieckich rewolucjoni stów na ob
czyźnie przcko11ala mnie, że i z tej strony niczeoo nie nalei:y ocze
kiwać. Jest to istna wie.ta Babel, która zawsze istnieć będzie. 

Zostawmy to czasowi! 

Strassburg, 1835 ('?) 
Do Gutzkowa 

Rewolucja podzieliła się j11ż na liberalów i absolutystów i musi być 
pochłonięta przez klasę nieuczoną i biedną. Stosunek biednych do bo
gatych jest jedynym c.?.·ynnikiem rewolucyjny~ w świecie. Tylko glód 
ma szanse stać się booiniq wolności, tak jak tylko Mojżesz, który 
zesłał na sicój naród siedem plag egipskich, m.ógl zostać jego Mesja
szem. Zacznijcie tuczyć chlapa, a szlag trafi rewolucję. Kury w ga1 n
kach chłopów to koniec galijskiego koouta. 

Strassburg, dnia 28 lipca 1835 
Do rodziny 

( ••. ) poeta dramatyczny jest w moich oczach zawsze tylko history
kiem, ale ma nad nim tę przeu;agę, że stwarza historię po raz wtóry 
i miast suchej relacji przenosi nas od razu bezpośrednio w życie danej 
epoki, zamiast charakterystyk daje charaktery, a zamiast opisów po-
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stacic. Jego nacze lnym zadaniem jest zl1li :i: yć si ę jok najbardziej do 
prawdziwej his torii. Jego książka nie mo~c być bardziej ani mniej mo
ralna niż sama historia; ale Pan Bóg n ic tworzy przecież historii z my
śla o tym, by stanow iła lekturę dla ml.odych panienek (, .. ) 

Poeta n ie jest nauc zycielem moralności; wymyśla i stwarza postacie, 
ożywia minione czasu, a lu dziom wolno cz erpać z tego naukę tak(; 
samą, jaką czcrpiq z nauk'i historii lub z obserwacji tego, co się 

wokół n i ch dzie j e w i yciu ludzkim. Gduby mialo t a k uyć, nie po

winno się w ogóle studiować llisiorii, ponic ll'aż mówi się w niej o wielu 
rzeczach niemoralnych, trzeba by z zawiązanymi oczami spacerować 

po ulicy, gdyż w przcciw n yrn przypadku zaobscrwowcrno by różne nic
przyzwoiiofri, i trzeba by gwa!t podnid ć· na Boga, stwórcę świata, 
na którym sic; iy!e ro;: pw.;ly uprnwi a. G dyby mi Jeszcze powiedziano, 

że poci.a ma pokazywa ć świat takim, jakim być powinien, a nie takim 
Jaki jest, to odpowi em, że n i e mam pod tym względem większych 

ambicji niż sam Pan Bóg, który ::: p ewnością świat z robił takim, 1akirn 
być powini en. A co się jeszcze tyczy tzw. poetów idcali5"tycznych, to 
uwa żam, że oni praw ie zaw sze pokazywal i w swych utworach napęcz
niałe patosem marionetki, a nic lud :o i ;; krwi i kości, których radości 
i cierpi enia m.ógłbym wsp<Jlprz cżyu:ać i których c~yny mogłyby mnie 
przerazić al,bo w pod;,-iw wprowadzić. Słowem, bardzo poważam Goe

thego i Szekspira, a :_iardzo mało Schi,ll era. 

Strassburg, w październiku 1835 
Do rodziny 
Udało mi, się t u :?dobyć szereg int eresujących notatek o przyjacielu 

Goethego, n ieszczęś liwym poecie Lenzu , który zntrzymal się tu jedno
cześnie z Goethem i był na poły obłąkany. Zamierzam o tym wydru
kować artykuł w „Deutsche R eviic". Rozglądam się też za tematem 
do rozprawy filozoficznej lub przyrodniczej. Teraz jeszcze jakiś czas 
cierpli.wi e siudiowania i - droga otwarta. Tutaj niektórzy przepowia
dają mi świetną przyszłość. Nic mam ni.c przeciwko temu. 

Strassburg, dnia 1 stycznia 1836 
Do rodziny 

( ... ) Jeśli o mnie chodzi, nic ncileżę wrnl e do tzw. 1111.odych Niemiec, 
partii lit erackiej Gutzkowa i Hei nego. Tyl,ko kompletna ignorancja 
naszych stosunków społecznych mogla 1.L tych ludzi wytworzyć wiarę, 
że l i t eratura poru szająca problemy aktualne może spowodować zupeł
n11 pr,zewrót w naszych poglądach religijnych i społecznych ( .. .) Ja 
pójdę swoją własną drogą i, pozostanc; na polu dramatu, który nic ma 
nic wspólnego ,;: tymi wszystkimi problemami; kreślę swoje charaku:ry 
tak, żeby były zgodn e z naturą i historiq, i śmieję się z tych, którzy 
chcą mnie pociągać do odpowiedzialności za moralność moich boha

terów. 
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Strassburg, dnia 2 września 1836 

Do Wilhelma Biichnera 
Mam znakomite samopoczucie wyjąwszy dni, kiedy pada lanclregen 

(deszcz - tzw. trzydniówka) albo wieje wiatr z pólnocnego zachodu. 
Wtedy jestem w takim nastroju, że wi.eczorami, przecl udaniem się 

na spoczynek, po zdjęciu jednej skarpetki potrafiłbym powiesić się na 
drzwiach swojego pokoju, ho zbyt uciążliwe wydaje mi się zdjęde 

drugiej... Oddałem się teraz bez reszty naukom przyrodniczym i filo
zofii, i wkrótce udam się do Zurychu, aby w moim charakterze nie
potrzebnego członka społeczeństwa wykładać bliźnim rzeczy najbar
dziej niepotrzebne, a mianowicie niemieckie systemy filozoficzne od 
czasów Kartezjusza i Spinozy. Staram się przy tym niektórych ludzi 
na papierze uśmiercać albo kojarzyć w mał:i:eństwa i proszę Pana Boga 
o naiwnego księgarza i o czytelników z jaknajmnicj wybrednym 
smakiem. Na tym ziemskim padole odwaga j est potrzebna do różnych 
celów, nawet do tego, aby być nieetatowym docentem filozofii. 

(G. B ti c h n er, Utwory zcbr.l!le) 

G. Biichner 
L·ENZ 

(fr0igment opctwiadania) 

( ... ) poeci, rzekomo malujący rzeczywistość, nie mają o niej w istocie 
żadnego pojęcia, są jednak znośniejsi od takich, co usiłują rzeczywi
stość przeobrażać ( ... ) Ja żądam we wszystkim - życia, prawdopodo
bieństwa istnienia, wtedy - wszystko w porządku; nie ma już po 
c~ py.ać, czy rzecz jest piękna, czy brzydka. Poczucie, iż to, co się 

stworzyło, naprawdę żyje własnym życiem, przeważa nad tamtymi 
dwoma i 3tanowi jedyny sprawdzian w dziedzinie sztuki. Trafia sit; 
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 psiar
ni. Dąży się do wyidealizowanych postaci, tymczasem wszystko, co wi
działem w tym rodzaju, to - drewniane kukły. Ten idealizm to 
najhaniebniejsze lekceważenie natury ludzkiej. Niechby lepiej spróbo
wali się zniżyć do życia tych najbardziej maluczkich i odmalowali je 
w każdym jego drgnieniu, w każdej wynikającej zeń przenośni, każdej 

subtelnej, ledwo dostrzegalnej grze wyrazu... ( ... ) Artnię uczucia mają 
prawie wszyscy ludzie jednakową, powłoka wszakże, przez którą ma 
się przebić, bywa mniej lub więcej nieprzenikliwa. Trzeba mieć tylko 
wzrok i słuch na to \\Tażliwy ( ... ) 
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Najpiękniejsze obrazy, najpełniejsze tony grupują ~ię i rozprzęgają . 
.Jedno tylko pozostaje: nieskońezone piękno, co przcrhodzi z jednego 
kształtu w drugi, wiecznie rozkwitłe, niezmienione. Oczywiście, nie 
zawsze można je przytrzymać, nie zawsze zostawić w muzeach czy 
wypisać nutami, a pc;tcm zwoływać starych i mfodych i pozwolić ma
łym chłopakom i starcom, by napaplali się o nim i nazachwycali. Na 
te, żeby wniknąć w odrębną jaźń każdeg-o, trzeba kochać ludzkość. 
Nikt nic powinien się nam wydawać zbyt nieznaczący. nikt za brzydki, 
wtedy dopiero jest się w si.anie ludzi zrozumieć; najpospolitsza tw~rz 
, ywiera silniejs•·e wrażenie niż samo tylko doznani~ ph~!<in, i n'.l od
wrót: można wydobyć postacie wprost z siebie, nic dla nich nie ko
piując z zewnątrz, postacie, którym hrak życia i mięśni, brak wezbra
nego i bijącego ludzkiego tętna („.) 

Najwyżej stawiam takiego poetę czy plastyka, który mi podaje przy
rodę najprawdziwic.i, tak że to jego twór budzi we mnie odczucie; 

wszystko inne mi zawadza. 

(G. B ii c h n c r. Titwory zehri\IH' ) 

(Zamieszczone w programie teksty z książek wydanych w jęz. nie

mieckim t.lumaczyl Józef Hann) 
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GERARD HAUPTMANN O BOCHNERZE 
Dzieła Georga Biichnera wywarły na mnie ogromne wrażenie. Żył 

tylko 23 lata. Zostawił po sobie utwory - nieporównywalny pomnik. 
Omawiałem nowelę „Lenz", niedokończony dramat „Woyzeck". Te fra
gmenty jego twórczości miały dla mnie znaczenie wielkich odkryć. Ze 
względu na kult, jakim otaczałem Biichnera tak w Hamburgu jak 
i tu w Erkner moja podróż do Zurychu nabrała trochę charakteru 
sakralnej pielgrzymki. Biichner tutaj żył, działał i tu został pogrzebany. 
Widziałem rysunek przedstawiający jego grób. Grób znajduje się na 
otwartej przestrzeni, nie na cmentarzu. 

Duch Georga Biichnera, niespokojnego walczącego rewolucjonisty, 
wrażliwego na krzywdę, przeciwstawiającego się złu, a równocześnie 

genialnego poety, wielkiego artysty, wrażliwego na piękno naszego 
kraju, kształtującego ze szczególną starannością formę sw •eh utwo
rów żyje z nanLi, w nas. Kto go mal z żyda, kto zna jego t w r·~z sć , 

klo potrafi się wczuć w nieporównane piękno i harmonię jego poetyki, 
ten może sobie wyobrazić, jak ten wielki poeta, wielki swym geniu
szem - jest nam bliski. Grób Georga Biichnera stanie się dla nas. 
młodych badaczy literatury niemieckiej } poetów - stałym miejscem 
pielgrzym ki. 

(przedruk z ks iążki K . Victor a Geori; Biichner, Bem Hlf\9) 
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