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Georg Blichner urodził siG w 
Darmstadcie w 1813 r. Był najstarszy 
z sześciorga rodzeństwa. W 1831 r. 
udał się do Strassburga, gdzie -
kontynuując tradycje rodzinne -
podjął studia medyczne. Fakultet 
medyczny był wtedy ośrodkiem re
publikańskiej myśli politycznej, po
glądy Blichnera w tym czasie wy
raźnie się radykalizowały; w kwiet
niu 1833 r. pisał do rodziców: „Je
żeli cokolwiek w naszych czasach 
może w ogóle dać rezultaty, to tyl
ko przemoc. Wiemy, czego można 

spodziewać się po naszych książę

tach. Wszystkie ustępstwa, na które 
się zgodzili wydarto im przecież 

si łą ... Młodym ludziom wypomina się, że chcą użyć przemocy. Czyż jednak nie 
żyjemy w ciągłym stanie przemocy? Żyjąc w więzieniu, w którym przyszliśmy 
na świat, nie widzimy już tego, że jesteśmy w lochu i że skuto nam ręce i no
gi, i zakneblowano usta". (przekład Cz. Przymusii1ski). 

Autor „Woyzecka" cztery ostatnie semestry studiów spędził w Giesen, gdzie 
zaczął chorować i gdzie ro zpoczął właściwą działalność polityczną, z powodu 
której coraz częściej nękała go policja. W końcu 1834 r ., na polecenie ojca 
niepokojącego się coraz bardziej zaostrzającą się sytuacją w Giesen, Biichner 
powróci! do Darmstadtu . Stą d, by uniknąć tropiącej go policji, wyjechał za 
granicę. Rozesłany za n im został list gończy. Przed opuszczeniem kraju napi
sał picrw:.zy swój dr m at , „ mierć Danton ". 

Udał · it~ c'o Strassb rga, gdzie przeżył krótki, ale szczęśliwy dla siebie 
okr es, będąc bli o nar zeczonej i mogąc z całym zapałem oddawać się twór
czosci. W tym czasie pow. Lb nowela „Lenz'', komedia „Leonce i Lena" 
i (prawdopo obnie) zagin iony dramat „Pietro Aretino". 

W noweli ,.Lenz" Blichner poddał analizie przyczyny, które doprowadziły 
bohatera do obłędu. upat rując ie w osamotnieniu człowieka. Szaleństwa do
tyczy też „Woyzeck", którego temat osnuty jest wokół autentycznego wyda
rzen ia : morders twa dokonanego przez fryzjera na swojej kochance. Blichnera 
jako młodego medyka zafrapował kliniczny obraz psychiki mordercy, a jako 
pisarza i bacznego obserwatora swoich czasów - powtarzalność podobnych 
wydarzeń: kroniki sądowe tego okresu zanotowały przypadki zabicia, ugo
towania i zjedzenia swojego dziecka, wyssania krwi z serca, zamordowania 
matki, siostry i brata (przypadek Pierre Riviere'a z 1835 r.). 

„Woyzeck" miał być sądem nad sędziami. 
W paź ' zierniku 1836 r. Blichner udał się do Zurichu. Tamtejszy uniwer

syte t ofiarowa ł mu, mimo sta tusu politycznego uchodźcy, pracę. W kilka mie
s ięcy później, w lutym 1837 r. Georg Biichner zmarł na tyfus. 

LIST GONCZY 

Niżej opisany Georg Blichner, student medycyny z Darm
stadtu, opuścił kraj, uchylając się w ten sposób od wdrożonego 
przeciwko niemu śledztwa sądowego o współuczestnictwo w 
poczynaniach, mających charakter zdrady stanu. Wzywa się 
zatem wszystkie władze w kraju i za granicą, aby, w razie 
ustalenia miejsca pobytu wymienionego, zatrzymały go i odes
łały do niżej podanego urzędu. 

Rysopis 

Darmstadt, dnia 13 czerwca 1835 r. 

Wielkoksiążęcy radca sądowy Georgi jako sędzi a 
śledczy ustanowiony przez Wielkoksiążęcy Sąd 
prowincji Górna Hesja. 

Wiek: dwadzieścia jeden lat 

Wzrost: sześć stóp, dziewięć cali 
nowej miary heskiej 

·włosy: jasne 

Czoło: bardzo wypukłe 

Brwi: jasne 

Oczy: szare 

Nos: duży 

Usta: małe 

Brod::i: jasna 

Podbródek: okr~gły 

Twarz: owalna 

Cera: świeża 

Bndowa: silna, . zcwpły 

Cechy szczególne: krótkowzroczność 
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Rys. Piotr Kłosowicz 

Tak znowu „tak" - i „nie". „Tak" czy „nie", panie kapitanie? 
Czy „nie" ponosi winę za „tak'', czy „tak" za „nie"? 

f{ARL VOGT O STUDENCIE BOCHNERZE 

Prawdę mówiąc ten Georg Bi.ichner był nam niesympaty
czny. Nosił wysoki cylinder zsunięty na kark, minę miał 

zawsze taką, jak kot na puszczy, trzymał się na uboczu, prze
bywał tylko z Augustem Beckerem, mającym przezwisko 
„czerwony August", geniuszem trochę wykolejonym i zblazo
wanym. Jego odosobnienie poczytywane było za wyniosłość, 
a ponieważ miał oczywiście do czynienia z politycznymi kno
waniami, a raz czy dwa razy nawet pozwolił sobie na dekla
rację rewolucyjną, więc nierzadko wieczorem, wracając 

z knajpy, zatrzymywaliśmy się przed jego domem i wznosiliś
my ironiczny okrzyk: „Georg Bi.ichner, obroi1ca europejskiej 
równownci i pogromca handlu niewolnikami, niech żyje!" -
Udawał, że naszego wykrzykiwania nie słyszy, chociaż paliła 
s ię lampa w jego pokoju wskazując, że gospodarz jest w domu. 
l ' a seminarium dla wybrańców u Wernekincka wybijał się 

i w dyskusjach z profesorem wkrótce dowiódł nam, pozostałym 
dwu uczestnikom, że ma wiadomości gruntowne, które budziły 
respekt. Do zbliżenia jednak nie doszło; szorstkość i zamknięte 
l1sposobienie Bi.ichnera zawsze nas odpychały. 

(Z tomu G. Buchner, Utwory zebrane) 



REŻYSER O WOYZECKU" ,, 

że nasze myślenie o świecie jest tylko konsekwencją, 
funkcją doznawania zmysłami tego świata, że myślenie to 
właśnie umiejętność zobaczenia więcej - bez granic. I odczu
wania więcej. Wierzę, że poprzez sztukę, poprzez teatr, takie
go myślenia można się nauczyć. Myśienia, które jest wrażli
wością. Wrażliwy, to ten, który urnie rozmawiać i - przede 
wszystkim - słuchać. A podstawą naszego istnienia jest dia
log. Wszystko ze wszystkim rozmawia, wszystko ze wszystkim 
koresponduje. Potrzeba tylko dwóch partnerów i tego trzecie
go, wobec którego dialog się odbywa (ja i ta kartka, na której 
wystukuję tekst, wobec „Woyzecka" Georga Buchnera). Teatr 
przede wszystkim na dialogu polega, a więc jest esencją ży
cia, a nie jego fałszywym naśladownictwem. Ani też trybuną, 
z której miałoby się kogokolwiek osądzać, czy, broń Boże, os
karżać. Sam teatr może co najwyżej bronić. Może bronić dia
logu, a ściślej biorąc - ludzkiego prawa do partnerstwa. Tra
gedia Woyzecka polega na tym, że jest on tego prawa pozba
wiony. Nie on jeden zresztą. Georg Biichner stworzył taki 
świat, w którym wszyscy traktują się jako funkcje, jako for
my, jako przedmioty w prowadzonej przez nie wiadomo kogo, 
grze. Świat, w którym widzi się na przykład Żołnierza, Akto
ra, Dziwkę, Pijaka, widzi się formy, nazwy i etykietki, a nie 
widzi się człowieka, który w tych formach jest. I z formami 
tymi, często narzuconymi mu przez zewnętrzne okoliczności, 
prowadzi walkę. Świat form martwych, w których ludzka pod
miotowość ograniczona jest tylko do zawartości kolejnego uni
formu. Między martwymi formami nie ma dialogu, miejsce 
dialogu zajmuj,e konwencja - rozkazu, doświadczenia, aż 

wreszcie konwencja pijackiej nocy (tak, tak, te wszystkie pijac
kie noce są do siebie beznadziejnie podobne), gdy wszystkie 

martv.'e formy zrównu.ią się w bełkocie. Nie ma dialogu - je
go mi j:-:ce zajmvje sz~ywna i fałszywa moralność, sprowadza
jąca się do określenici człowieka jako „dobry" lub .,zły'', co też 
jest konwencją; nie ma też momentu spotkania , nie m<ł chę~i 
zrow mienia napotlrnnego ~łowieka. WoY?:ecka, ż f'łnierza, 

przeclsta,;viciela „na.iniższego rod zaju gatunku lu c..zhego" nie 
chce zrozvmieć nikt Może poza Mari.'.) ... ale ni e będę przecież 
stres zczał dramatu. Ani ob j foiał. Ani komentował. 

Postacie „\Vovvc <""" nie chcą i nie mogą ze sobą rozin a
wiać, gdyż boj ą się siebi e •?n .i mnie. I nie jest to prymitywnv. 
atawistyczny l ~k przed kimś silniejszym, oni bo.ią sie po prostl1 
innego: kogo ' . czef'oś inneg0, co h . w martwym, ale jakże wv
godnvm świeci e fo m, mogło wymu;ić di alog. Jes t to lęk przed 
:. vtuacją, w które i trzeba pozbawić i formy, przestać być 

Kapit<rnem, Dokt _:1rem, Żołnierzem, Dziwka, Aktorem, a sta' 
się normal nvm człowieki em i mówić norrn!lJny i jew kiem. 
Poiawi a się lek, 70 tak napr:iwdę, to nie ma sie sobi e i światu 
nic do nov:.rierJ7pn ia. Ta ' v.ri ~c na ilepiei iJ kryć się w forme, 
no icie formy .ie, t. _illż zaś abolutnie martwy. 

Powyższe nie jest komentarzem ani interpretac j ą. Jest ze
sta,.vem słów, które oznacza.ią to, co oznacza,i ą. - i nic więcej. 
Można, oczywiście, zinterpretować ten drnrn::it na wszelkie 
możli'we sposoby, ale interpretowa ' to znaczy znbażać - bo 
zbiór zawartvch v.r interpretacji zn aczeń vwi ęzi „Woyzecka" 
w martwe.i f~rmie słów. Przecież po to istni eje teatr, abyśmy 
w przedstawionym świecie dramatu i spektakll1, doznać mogli 
bezpośrednio świRta, jego prawdziwych zriaczeń , nie podleg~ 
łych konwencji 1 formie interpretacji. Po to, abyśmy mogli 
z t ym światem nawi::i. zać kontal.ct i dialog - a potem, w kon
sekwencji, także mięóy sobr;. 

W IESLA W HOŁDYS 



GEORG BOCHNER „WOYZECK" 
Przekład: .JERZY LIBERT 

O B S A O A: 
Woyzeck 
Kapitan 
Maria 
Małgorzata Katarzyna 
Tamburmajor 
Podoficer 
Andrzej . 
Nawoływacz 
Stary człowiek 
Markietanka . 
Niezabudka . 
Zbyt Głośny Czeladnik 
Studentka 
Doktor 
Nóż . 
Dziecko 
Oddział Specjalny 

I 

' 

DARIUSZ SKIBIŃSKI 
STANISŁAW GAŁECKI 

DANUTA MALINOWSKA 
. DOROTA WIERZBICKA 

MAREK CZYŻEWSKI 
TADEUSZ DOBROSIELSKI 

. ZBIGNIEW MOSKAL 
ELŻBIET A DONIMIRSKA 
. BOGUl\UŁ ZATOŃSKI 
. MARIA WÓJCIKOWSKA 

. ZDZISŁAW LATOSZEWSKI 
EUGENIUSZ PAUKSZTO 

BOŻF:NA POMYKAŁ'\ 
. KRZYSZTOJ<' MALINOWSKI 

Vv' ACŁA Vl WELSKI 
* * * 
* * * 

oraz: Lech Serpina (skrzypce), Marek Grzywa cz (perkusja , tuba), Edward Patykiewicz 
(puzon), Andrze j P autcr (wiolonczela), Tadeusz Dobrosielski (pian ino , gitara), Eugeniusz 
Paukszto (akordeon). 

Opracowanie tekstu 

Scenografia: JANUSZ TARTYŁŁO 

Akustyk: BARBARA MAZURKIEWICZ 

Elektryk: GRZEGORZ .JURGOWIAK 

reży<;eria: WIESŁA \<\' HOŁDYS 

l Muzyka: BARBARA ZAWADZKA 

Kierownictwo muzyczne : LECH SERPINA 

N;.igrn ni e muzy ki ekktronicznej: 

MARIUSZ CZARNECKI , ROLAND RÓG 

Asystenci r eżysera : 

ELŻBIETA DONIMIRS KA 

TADEUSZ DOBROSIELSKI 

Inspicjent : EWA LICHODZIE.JEWSKA Sufle r : KRYSTYNA (,YCZKOWSKA 
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,\NTOIN :.; Wl2 IlT~. lb:1 :;cr, \V:ihnsinn, Verbrcchen 

... Medycy, ludzi e Oświec enia. pier ws zy r a z idq n J wi es. ru folwa ki. Tracić 
życie pracowników to trwonić ka1Jitał; lepie j bE;clzic clhać o nie. ( ... ) m edycy 
odkry waj:1, zhulwersowani, uniwe r. tl ność nc;dzy. Litu.i :i si ę , działaj:i. Ale na
tura ludzi , o których sic; troszcz:i, ich zdumiewa. Znane choroby przy jmuj:i w 
nich dziwaczne kształly, wykazu .i <! drzewi:1ste proliferacje. Ich ciała , ich stru
py, ich ziemist a cera, sękate i wc:;ź la ~ t e k o ści i mięśnie , przemienione w m e
dyczn<1 wypowiedź, mówią, że tych ludzi jeszcze nie ma, że cią g le jakoś 

uczestnicz<1 w tym, co mineralne , ro~ li:i n c, zwicrzt;ce. Unurzani w folwarcznym 
błocie, to ropuchy, ze względu n a glu0!i:1 łatwowierność barany, :.ile i wilki, 
gdy w oczach jarzy się głód, wści ekł e psy zrodzone z wści 2 1dych psów, któr e 
ich gryzą. Monstra. („.) I oto („.) za czynają się dziać niesnodzi ew :1ne rz eczy. 
Wieś, milczący wszechświat nies zczęścia, przesta :i e si ę godzić ze swym lrJSl"-·t , 

ujawnia i wydziela na z ewnątrz - jak znacz:ice symptomy - przcra l.a j;ice 
zbrodnie. Symptomy: lepie.i nie można tec;o nazwać, ponieważ dzic;ki medy
cynie, która wciąga te smaczne kqski do :»voich annałów, znam y uwe przy
p:1dki. Oto zatem wiejskie słLtż<1ce zarzynajq okrutnic i bez powodu bezbronne 
dzi eci powierzone ich opiL·ce. Oto w potrzebie żon :t r11 1ei rrn ilu. riie mo g:ic 
\\r ytrzyn1uć już krzykÓ\V z głodu :::i\V O j c .~o pi(~tna s t on1iesi c.:c /.n cg o dziecka, \V :--il i 
Je w szyj<.; tasakiem, zabija , odrqbuje udo i z.Li da. Na d nie nęd zy 1niała JC d n"' k 

kozc;, kawałek o;.;ródka, trnc hę kapusty. An luine Le ' L i', wirHlg r:1dnik, po rzuc a 
wspólnotc; wiojsh.:1. ?,yjc· 'N lc:;i c .iak dzikus, ru.iad_\ rnał:i d:-.io wc Ly nkc:; i, ni e 
rnogc1c jej zg\\?ał c- il:, ~.vc llod z i \V ni~1 nożern, ssie k rew, pije k1 e,v. 

jedni i drudzy S<l pr;:ytloczeni swym czy1wm. Temu dziecku, m ówi pierw
sza, chciałam oszczędzi(: takie -;o jak moJe ,,:; cie, s _1111otnc'.', o. bez ra dości, le
piej żeby umarło. ,,To nieszczęście - mówi !udoi. r czy ni ·- Dó~ m nie opu~c il''. 

„Chciało mi sic; pić'' - wyjaśnia ludożerca. W jakiś sposoh ich L1 J:1kliwc wy
zn a nia mówiq: zabiłem siebie. („.) 

Co do nas. myślimy, że niemy lud odkrył, iż ich świad ectwem i sza ns;1 .1est, 
by paru spośród nich poświęciło :> w o.i e życic - jak gdyby wicdzqc w niejasny, 
chwie jny sposób, że tubylec, aby dojść do gło,:u i ;:o s L1ć wysłucha ny, mu ~i 

zacząć zabi j ać, to znaczy umrzeć . Ich czyny s:i dysku r~;· '' ne; ale o czyn mówi:J 
i dlaczego posłu g uj:} sic; przeraza.i 1 ~ym jq.~ykiern zbrodni? 

\Vystarczy przyjn:eć sic; zamieszaniu , jakie te '-'· s1nni:lłe, a Lik tra giczn e 
potworności wywołały w zazwyczaj pewnym sicbre. rozwiniętym dyskurs ie 
urzędników i lekarzy, aby zro„umicć, że zaszło coś istotnce,i. 

1\t k naprawdę coś istotnego ~- tsz lo wcześniej i tu tk w i s edno tych ;praw. 
Rozważa sil; zazwyczaj cpokc; Rew olucji i jej dalszy ci:ic~ , ,,.ż do roku !8J -, po d 
k~item socjopolitycznym. Slu:;znie. Ale rnpomina s il; w zn rni a n o szoku i prze
mia nach tego, co hisloryey mezn;c zn ie n.1. ) Wa1<1 mcntal n o:;ci:i. 

To przede wo:zystkim wniebowzic:;cie p r zem ocy i śmierci. Można by r zec, 
że przez ponaJ dw.t dzicścia lat urzq dzano wsp . •.niał<1 rzcznil;. Ż:plz<i knvi 
mogla w niej znaleźć reguły i przepisy wy ona w cze. Nowi obywatele, vyz
woleni z ja rzma feudalnego chłopi , byli dwornie zapra,; zani do dobr owolr ego 
rozsiewania swych flaków i kości po pohch całej Europy. Inni zbior<J plony. 
(„.) Przemocy nic wymyślił sam P ierre Hivicre i Jego bracia w zbrodni, w ie j
scy ludożercy, wrażliwe kobi .c ty u c-ina.i :1ce dzi eci om głowy. Ant t o ż , \V tym 
matkobójstwie spr::ignionym glorii, idei ho lokaustu, ktory spc ! nić ncdeży w 
imiq dobra. („.) 

„. niektórzy (kobiet;:i. bluźniqca Bogu i ofia rowu .i<1ca, jak On, swego syn::i, 
Pierre Riviere, dla którego ws zystko jes t kłamstwem), prawie w tym samym 
czasie („.) zabija j ą i przystają na śmierć. aby coś sic; zdarzy ło , zaczęło się 

ruszać, żyć, ps uć w śmiertelnej nieruchomości. Wydarzenie Jest wolnością; 

jak ostrze przecina, niweczy, wywraca na nice wszelk<J ins tytuc j onalność. 

Przykładowe wydarzenie w got owym świecie godzi w bezcza sowość ucisku 
i porz;:idck władzy. 

(.M. Foucault, przeł. T. Komendant. „Lit. na S wiccie" 6/88) 



Richard Dadd. Das Gli.ick des Zauberwaldes 18;35-1864 

WSZYSTKO PRACUJE NA TYM ŚWIECIE, 
NAWET WE ŚNIE 

(G. Biichner, Woyzeck) 

Te powszechne obłędy, które zwie się 
zdrowym rozsądkiem, są nieznośnie 

nudne. Najszczęśliwszym człowiekiem 
byłby ten, kto by mógł sobie wmówić, 
że jest Bogiem Ojcem, Synem, i Du
chem św. 

(G. Bi.ichner, Śmierć Dantona. Akt IV) 

Obłęd wabi człowieka zewsząd. Płodzi fantastyczne obrazy, 
które nie są przemijającymi zjawami szybko znikającymi z po
wierzchni rzeczy. W osobliwym paradoksie twory zrodzone 
z niesamowitego majaczenia były już we wnętrzu ziemi jak 
sekret utajone, jak prawda niedosiężne. Rozpętując samowolę 
swego obłędu, człowiek napotyka posępną konieczność świata; 
zwierzę nawiedzające go w koszmarach i w noc zatraty -
to jego własna natura, ta sama, którą obnaży bezlitosna praw
da Piekła; próżne obrazy ślepej głupoty - i tyle wiedzy 
o świecie; w chaosie, w powszechnym szaleństwie, zarysowuje 
się okrutny sens ostatecznego kresu. 

(Michel FOUCAULT. Historia szalei1stwa w dobie Klasycyzmu. 

Przeł.: Halina Kęszycka, Warszawa 1987 s. 33) 



Strassburg, dnia 5 marca (1837) 

WILHELl\!IINA JAEGLE 
DO EUGENIUSZA BOECH.LA 

Drogi Przyjacielu! 

Myślę, że nic• odmówisz mi pociechy tego listownego zbratania 
się. Drogi Przyjacielu mego najukochańszego Georga. Sprawia mi 
to ulgę w cierpieniu i myślę, że nie postąpię sprzecznie z intencjami 
mojego drogiego zmarłego, jeże li opisze; Panu ostatnie chwile jego 
życia, bo z pewnością nie zna Pan dokładnych okoliczności zgonu. 
W niedzielę 12. otrzymałam list obcą ręką pisany; powiadamiano 
mnie, że Georg zachorował na febrę gastryczną. Zaledwie pięć słów 
skreślonych przez niego własnoręcznie, stanowiło potwierdzenie, że 
żyje; w przeciwnym przypadku snułabym od razu najgorsze przy
puszczenia. Zresztą prosił mnie, abym się nie niepokoiła, bo jest już 
na drodze do polepszenia. Byłam jak na mękach, chciałam czym 
prędze j pojechać, zająć się jego pielęgnacją, ale nie pozwolono mi; 
poniedziałek, wtorek bez żadnych wiadomości. („.) W końcu, w śro
dę wieczór, wyjechałam pośpiesznym dyliżansem, wychodzącym 
z K eh l, i dopiero w piątek przed południem około jedenastej przy
byłam do Zurychu. Musiałam zaczekać najpierw na decyzję lekarza 
dra Schonleina, który miał się zjawić między dwunastą a pierwszą. 
Uznał, 7.e obecność moja nie może choremu zaszkodzić, bo i tak mnie 
nie pozn1 - ale nie powinnam widzieć jego bardzo zmienionej 
twarzy. Może sobie Pan wyobrazić, że jak tylko wchodziła w grę 
moja osoba, nie mogło być n:iowy o dalszym wzbranianiu mi wstępu 
do pokoju chorego. Dr Zehnder wprowadził mnie do pokoju, w któ
rym leżał Georg i jeszcze przed drzwiami powied7.iał do mnie: „Niech 
pani będzie dzielna, on pani nie pozna". Moja odpowiedź brzmiała: 
„Nie, on mnie pozna". I rzeczywiście poznał mnie, wyczuł mojq obe
cność i to mu przyniosło ukoj en ie' . Zasnął łagodnie, zamknqlam i u
całowałam jego oczy, w niedziele\ 12 lutego, o pół do czwartej . 
Rozpacz rodziców jest bezgraniczna. Czarna zasłona spadła na resz
tę dni m e.go życia. Oby niebiosa ulitowały się nade mną i dozwoliły 
mi żyć tylko tak długo, jak długo 7.yje mój stary ojciec. 

Pozdrawiam Pana. Kto był jego przyjacielem, b<~dz ie moim 
przyjacielem. 

W. Jaegle 
CZYM TO JEST, CO W NAS KŁAMIE, 
ŁAJDACZY SIĘ, KRADNIE I MORDUJE 

(G. Btichner, Smierć Dantona) 
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