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GEORG BUCHNER (1813-1837), nie-
miecki pisarz i dramaturg okresu „Mło
dych Niemiec". Uprawiał wszystkie pra
wie rodzaje twórczości literackiej, studio
wał medycynę, filozofię przyrody, zagad
nienia metafizyki i teorię poznania. Był 
działaczem politycznym, zwolennikiem re
wolucji przeprowadzonej za pomocą wiel
kich mas narodu. W 1833 roku założył 
partię rewolucyjną - Towarzystwo Praw 
Człowieka (Gesellschaft der Menschen
rechte). Jego manifest polityczny, „Go
niec Heski" (Der Hessische Landbote). 
uznany został za najbardziej rewolucyjny 
dokument z okresu przed Manifestem Ko· 
munistycznym. 
Na przełomie lat 1834/35 napisał swój 
pierwszy utwór dramatyczny, „Śmierć 
Dantona" (Danton Tod). Tematem dra
matu był upadek dantonistów w drugim 
roku Republiki Francuskiej. Buchner prze
prowadził analizę rewolucji francuskiej 
szukając przyczyn połowiczności jej wy
granej. Do najważniejszych utworów Bu
chnera należą ponadto: nowela „Lenz" 
o jednym z najwybitniejszych autorów 
dramatycznych okresu „Sturm und 
Drang", komedia satyryczna „Leonce 
i Lena" (Leonce und Lena) oraz nie ukoń
czony dramat „Woyzeck". 
„Woyzeck" osnuty został na autentycz· 
nych wydarzeniach. 21 czerwca 1821 roku 
fryzjer wojskowy, Johan Christian Wov· 
zeck z Lipska, zamordował z zazdrości 
wdowę po chirurgu, Woost. Sąd skazał 
go na karę śmierci. Zeznania jednego ze 
świadków, a także zachowania samego 
Woyzcka, wskazywały na jego niepełną 
sprawność umysłową. Podejrzeń tych nie 
potwierdziła jednak podwójna ekspertyza 
lekarska. W roku 1824 wykonano wyrok 
śmierci. Pozostały jednak dylematy: gdzie 
jest granica między odpowiedzialnością 
za własne czyny a niepoczytalnością, w 
którym miejscu przerost wyobraźni staje 
się chorobą psychiczną, jaka jest odpor
ność psychiki ludzkiej na wyniszczające 
bodźce z zewnątrz, a więc, w przypadku 
Woyzcka, kto - z moralnego punktu wi
dze11ia - ponosi winę za popełnioną 
zbrodnię: jednostka czy społeczeństwo ją 
determinujące. Te dylematy przyjął Bi.ich
ner za podstawę moralnego przesiania 
swojej sztuki. 












