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Kim 1esteśmy we współczesnym świec.ie? 

Czy nie niepozornym. trybikiem wprzęgniętym w ślepy mechanizm społeczny? Mimo pozornej 
wolności - zniewoleni. Zmuszani do wykonywania czynności, których wymagają od nas ci, którzy 
stoją od nas wyżej w hierarchii. "Jeden rozkazuje drugiemu 1 ten drugi musi iść. Jeden jest za
wsze nad drugim" . - Oto wizja jednostki w społeczeństwie Georga Buchnera. Mimo upływu prawie 
dwóch wieków nadal aktualna. By nie powiedzieć, coraz bardziej adekwatna do wciąż zmieniające
go się obrazu społecznych zależności. Zależności, które niczym pętla zaciskają się na szyi wolnych 
ludzi. 

Na czvm więc polega nasza wolność? 

Rodzimy się i umieramy nieświadomi zniewolenia. Życie "osłodzone" pewnym luksusem spra
wia, że godzimy się na wtłoczenie w tryby machiny społecznej. 

Budltjemy wokół siebie skorupę, która zamyka i broni nas przed tym, co wykracza poza 
granice wyobraźni i wzbudza lęk. Przytłoczeni rzeczywistością uciekamy w fikcję, nierealność, 
szaleństwo, tworząc dla nieprzystosowanych ludzi bezpieczne przestrzenie: teatr bądź kliniki 
psychiatryczne. 

Sami zaś zaszczuci i tresowani przez innych, wyzwalamy w sobie pierwotne instynkty, upodob
niając się do zwierząt. Rozmnażamy się, współzawodniczymy, mordltjemy. Kochamy jak zwierzęta 
i torturltjemy jak ludzie. 

Budltjemy hierarchię społeczną, by móc w imię eksperymentów naukowych i poznawczych 
krzywdzić ludzi nam podległych. Szczytne idee są usprawiedliwieniem. 

Każdy w swoim życiu spotkał miejscową "wariatkę", pijanego „filozofa", których zmącone 
umysły przewyższają świadomością nasze własne - usystematyzowane, zamknięte w skorupie 
chroniącej nas przed ... wolnością? 



Schizofrenizaąja w1ata. 

Pat;ologicznym przykl&dem dążenia do wolności t jej skutków jest schizofrenia. 
Ant;ont Kępiński 

ŚW1a.towa. Orga.n1Za.ąja. ZdroW1a. a.la.rm:aje, że choroby psychiczne niedługo sta.ną slę problemem 
numer jeden medycyny. Nowe czasy przynoszą nowe rodzaje patologii. Wiek XX z perspektywy 
psychiatrycznej niektór zy specjaliści uzna.li za. wiek lęku i depresji. 
~ dzisiejszych cza.sów staJe się bezrobocie, odbleraJt\08 Jednostce sl)Ołeozl:l4 wolnośó w S{Ul

sie materta.lnych podstaw do życia, nie wspomłnaJąc o realtzoW81łtu wł8.8n3'0h ~ tw6P81!1:YOh. 
Dzisiaj nie trzeba być speqja.listą,, a.by dostrzec swo!Sty rodzaj szaleństwa. w ota.czaje,cym świe

cie, 1 to w wym.ia.rze globalnym. 
Na.sza. cywiliza.ąja na.zwana. zost.a.ła. "cyw11.iza.ąje.i śmierci", ze względu na. miliony ofiar psycho

patycznych przywódców faszyzmu, komunizmu i terroryzmu . 
Pyta.my o przyczyny chorób i o gra.nice normy I patologu. O definiąję stanu człowieka, który 

nazywamy zdrowiem psychicznym. 
Niestety jednoznaczna definiąja nie istnieje. 

Królestwo moie nie 1est z te~o świata 

Nie mogąc żyć w świecie rzeczywistym, ozlowiek zaczyna. żyć w świecie urojonym. 

Ant.oni Kępiński 

Kępiński twierdzi, że obcuJe.ic ze schizofrenika.mi, trudno oprzeć się wrażeniu, że "przefilozofu
Je.i" oni swoje życie. Sprawy codzienne schodzą u nich na da.leki pła.n. Są nieważne wobec ogromu 
przeżyć i ogólnych zagadnień, które ich trawią. Daje to cza.sem - z punktu widzenia obserwatorów 
z zewne.itrz - fałszywy obraz uczuciowego otępienia. Pochłonięci są bowiem sprawa.mi „ wyższego 
rzędu": istoty bytu, sensu wszecbświata i swego w nim posłannictwa., walki dobra ze złem, kata
klizmu końca świata itp. 



arodzinv strachu 

Poddawani ciągłej „tresurze", stale podlegli i ule
gli, stajemy się słabsi, mniej odporni, przegrywamy 
w zderzeniu z twardą rzeczywistością. Życiem, któ
re nie szczędzi nam mocnych ciosów. 

Maria zdradza Woyzecka. On o tym już wie. 
Ból rozsadza mu serce. Jej grzech jest tak wielki, 
że przytłacza go całkowicie. Osłabiony kuracją Dok
tora nie potrafi podołać temu ciężarowi. Traci siły. 
Coraz trudniej mu oddychać. Jedyną ucieczką z tego 
koszmaru jest uwolnienie Marii od grzechu - zamor
dowanie jej. 

Miłość schizofreniczna jest miłością absolutu 
- pisze Antoni Kępiński. W każdym uczuciu istnieje 
urojeniowe zniekształcenie rzeczywistości, polegają
ce na tym, że przedmiot uczucia bardziej odpowiada 
obrazowi wytworzonemu przez samo uczucie niż 
rzeczywistości. Potrzeba miłości u schizofrenika 
jest tym większa, im większe są trudności w jej zna
lezieniu. Podobnie jak radość, tak i miłość staje się 
„nieziemska", czysta, idealna. Dlatego w odczuciu 
chorego wszelki kontakt z rzeczywistością ją bru
ka. 



NBjpJerw boiIIJy się tego, co na. zewną.trz nas, a. w końcu tego, co w na.s. 
Agresja. tdzJe w pa.rzez lękiem. 

Antoni Kępiński 

Lęk, jak sądzi Antoni Kępiński, wyraża całościowy stosunek pod.miotu do otaczajs.cej go rze
czywistości. Zasadniczą postawą. lękowa, jest postawa ucieczkowa. Kępiński nazywa ją. - postawą. 
"od". Woyzeck boi się, do szpiku kości przesiąknięty jest jakimś nieokreślonym lękiem. Postawę 
ucieczkowa, wyraża całym swoim ciałem. 

Współczesny człowiek lęka się samego siebie i tego, co stworzył przeciwko samemu sobie. Na
sze życie na.znaczone jest piętnem nieustannego lęku przed choroba,, uzależnieniem, brakiem per
spektyw, środków do życia, a przede wszystkim drugim człowiekiem, któremu nie ufamy, i który 
jest dla nas ciągłym zagrożeniem. 

Lęk wprowadza człowieka w świat nocy, rozgrywający się przeważnie poniżej progu świadomo
ści, gdzie panuje znak nieskończoności i niczego nie da się przewidzieć. Człowiek wobec drugiego 
człowieka traci zdolność orientacji, staje się całkowicie bezradny. 

Dzisiaj wiemy już, lepiej niż kiedykolwiek, że nie zapanuje pok6j w świecie, dopóki nie zapanuje 
spokój w sercu pojedynczego człowieka. 



Za ks.żc:Jym idzie jego cień i w im mniąfszym st;opnJu jest on 
zespolony ze świa.dOIDJ'11l życiem jednostki. tym jest ciemniejszy 
i większy. 

Ka.rl Gust.a. v Jung 

W psychologii Ka.rola Gusta.wa Junga Cień należy do pojęć kluczo
wych, oznacza mroczną stronę osobowości, słabo znaną, kumuluja,cą 
uwięzione zło, agresję, ból, smutek, żal itp. Towarzyszy ludzkiej 
psychice jako forma nie do końca uchwytna, ale st.a.le i koniecznie 
obecna. Stąd też Jung nazywa tę formę Cieniem. To nierozpozna
walny towarzysz naszego świadomego ,Ja" - odrzucony I nieakcep
towany przez nas. Często wciągaj~ nas w labirynt niepewności, 
bezradności, strachu. Ucieczka od swego Cienia powoduje niepokój, 
nerwowość, agresję, wszelkie uzależnienia. Cień, choć okrutny, 
nie pastwi się daremnie, wychowuje I kształci w kierunku coraz 
pełniejszego i satysfakcjonującego rozwoju. 

Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z obecności swego 
Cienia 1 zaakceptować go w sobie. Tylko to może doprowadzić nas 
do świadomości swoich czynów. Przestanie zawsze „ktoś inny być 
winnym", Jeśli uznamy, że ciemność jest w nas samych. 



„ ... na wi J st takZe w nas samych 

Pisze również o tym ksią,dz profesor Józef Tischner: 
„Człowiek jest podmiotem dramatu dobra i zła. Jest sprawcą zła i zarazem jego ofiara,. Nie ginie 

od zła, które jest poza nim, lecz od zła, które jest w nim. Nie czyni dobra, którego chce, lecz zło, 
którego nie chce. Czy jednak naprawdę nie chce zła? Czy nie prowokl.tje zła, aby zniszczyć siebie? 
Człowiek szuka deski ratunku, ale nie chwyta tej, jak.a, ma pod ręka,. Świat, który sobie stwarza 
dookoła, jest światem „bez łaski": człowiek chce być łaskawy dla innych, ale sam lęka się przyję
cia łaski od kogokolwiek. Człowiek pragnie ocalić siebie, ale czy to, co ocala, naprawdę jest nim? 
Myla,c się co do tego, kim naprawdę jest, człowiek uważa, że jest "dla siebie", gdy jest "przeciwko 
sobie". Powstaje pytanie: kim jest w sposób bardziej podstawowy - czy „dla", czy „przeciw" sobie? 
Może człowiek jest jedynie o tyle „dla siebie", o ile jest to potrzebne, by mógł być „przeciwko so
bie". Utrzymuje się przy istnieniu, aby móc niszczyć siebie" . 

Czy strach nas już nigdy nie opuści? 
Czy zawsze będzie za nami kroczył nasz niechciany, nieakceptowany Cień? 
Czy zło noszone w nas samych będziemy wykorzystywać "dla" czy „przeciw" sobie? 
Czy kiedyś doświadczymy prawdziwej wolności? 
Czy postać Franka Woyzecka unieśmiertelniona przez XIX-wiecznego pisarza, lekarza, przyrodni
ka, rewolucjonistę, Georga Biichnera, jest tak obca współczesnemu człowiekowi? 

Magdalena Cajdler 



"Woyzeck" to d2ieło zagadkowe. Zagadka, jest już sam jego tytuł. Do dz1Ś nie znikły wszystkie 
wątpliwości, jak powinna wyglądać jego prawidłowa piSown.ia i brzmieć właściwa wymowa. Biich
ner był dysgrafikiem i dyslektykiem. Zachowane rękopisy nie dają. pewności, ani jak autor chciał 
zatytułować, ani jak w kori.cu zatytułował swoje ostatnie dzieło. 

Wiadomo, że człowiek, którego losy były inspira.cJą ostatniego utworu Biichnera, nazywał się 
Johann ChriStian Woyzeck. Był fryzjerem z Lipska. Został oskarżony o zamordowanie kochanki 
- wdowy po miejscowym chirurgu, pani Johanny Christiany Woost. Są.d uznał oskarżonego win
nym i ska.zał go na śmierć. Publiczna, egzekucję wykonano 27 ma.rea 1824 roku na placu targo
wym w Lipsku. Proces Johanna Christiana Woyzecka trwał trzy lata. Rozprawa była przeciągana 
z powodu wątpliwości co do poczytalności oskarżonego. Sąd przychylił się w końcu jednak do opi
nii biegłych, że oskarżony w chwili popełnienia morderstwa miał całkowita, zdolność odróżniania 
dobra od zła. Dlatego więc taki a nie inny wyrok. Proces Johanna ChriStia.na Woyzecka I wyrok 
jakl zapadł w jego sprawie. wywołały niemałe poruszenie opinU publicznej. Czyn fryzjera z Lipska 
i wszczęte w związku ze zbrodnią dochodzenie rozbudzały wyobraźnię i emocje, dzieliły przypa
trujące się procesowi społeczeństwo. Ojciec Biichnera, doktor nauk medycznych, był stałym współ
pracownikiem gazety, kt6ra drukowała szczegółowe sprawozdania z procesu. Dlatego syn bardzo 
dobrze znał całą sprawę. 

Domysł, że dramat historycznego Woyzecka posłużył za kanwę ostatniego utworu Biichnera, 
prowadził do wniosku, iż zostało ono zatytułowane właśnie nazwiskiem owego fryzjera z Lipska. 

Tajemnica "Woyzecka" nie kończy się na tytule. Zagadka związana z tytułem ledwie 
w tę tajemnicę wprowadza. Dla jej ogarnięcia znacZnie poważniejsza, przeszkodą jest to, że Buchner 
de facto nie nadał mu ostatecznego kształtu. Autor pozostawił go w posta.ci wielu roboczych wersji, 
na domiar złego nie wskazując, na czym miałaby polegać ich ewentualna synteza. Zaproponowali 
ją. dopiero wydawcy, kompilując i scaJaja,,c pozostawione przez Biichnera rękopisy. Słusznie więc 
edytorzy tego tekstu określ.aja, go mianem Fragmentu dr8J11.a.tycznego. 

Mateusz Kanabrodzki 



Uc czka Buchn a 

Tą! a tej tajemnicząJ nocy, nęka.ny brzydkim i potwornym lękiem, że za.trzymaJ~ go pollayjni 
siepacze, Georg Buchner, Jasno gorąl~ młodzieńcza gwtazd& na firmamencie niemieckiąj ~ 
wyIIlkru\ł się bruta.lności, głupocie i przemocy oszu.ka.ńoząj gry politjy~. W ti.&.rwoęm 
cbU, zapw.ątntęty Już tylko tym. by oo eyob1ąl zn•Wó ldf d&l81r6 c.„> a:J„ . W:M 
burza i na.pór, niczym rozlewny, królewski nurt; nigdy przedtem zazna.na i nie przeczuwana 
radość zawładnęła jego tstot.Bt, gdy maszeru,Ją.c szybkimi i w1elkim1 krok&mi po za.lanym kslęeyoo
wym światłem gościńcu, 1.tjrzal przed sobą rozległy kraJ , spoczywający w szczodrych, lubtnnych 
objęciach północy. Niemcy leżały przed n1m zmysłowo i naturaln1e, i szlaohetnemu młodzieńcowt 
mimowolnie przypom1na.ły się jakieś stare piękne pieśni ludowe, których słowa i melodie wyśpie
wywaJ głośno, Ja.k gdyby był prostym, ~awym czela.dn1k.iem kra.w1eck1m a.1bo szewskim, odby
waJącym nocą czeladnlczą wędrówkę. Od cza.su do czasu smukłą, dellka.tnB.r rękBt sięgał do późniąl 
tak sławnego dzieła dramatycznego w kieszeni, a.żeby się przekonać, czy jeszcze tam jest. I było 
tam jeszcze, i oga.rn1a.ła go i za.lewała przemoma, kipią.ca radość, ~ oto znaJdi.tje się na wolnośct, 
właśnie gdy Już miał trafić do lochu tyra.na. Czarne, wielkie, poszarpane chmury często przesła
niały księżyc, ja.k gdyby chcia.ły go uwięzić a.lbo jak gdyby chcia.ły go zadusić, a.le księżyc znowu 
wydobywaJ się z mroku na. swobodę, niczym piękne dziecię o ciekawych ocza.ch, 1 z wysoka rzuca.ł 
blask na cichy świat. Bi.ichner miaJby chęć paść na. kola.na. 1 modlić się do Boga, z czystej, gwał
towną!, błogi.aj radości uciekiniera, ale załatwił to w myślach, i pędził przed siebie tak szybko, jak 
potrafił, maJE\C za sobą przemożne doświadczenia już przeżyte, a przed sobą jeszcze nie znane, 
nie przeżyte, które miał dopiero przeżyć. Pędził, a wiatr wiaJ mu w piękns, twarz. 

Robert Walser 



r 1 urodził się 1 7 października 1813 r. w ma.lej 
wiosce Goddelau, koło Darmstadtu. Jego matka pochodziła z rodziny 
wysokich urzędników heskich, maj~ych kontakty z dworem landgra
fa. Ojciec Buchnera należał do starej rodziny chirurgów. Kontynu
ował rodzinne tradycje. Do 1812 r. pełnił służbę lekarza wojskowego 
w gwardii Napoleona. Potem prowadził prywatną praktykę. Georg 
poszedł w ślady ojca. Studiował medycynę we francuskim Strasburgu. 
Regulamin ogłoszony przez landgrafa zmusil jednak Buchnera do koń
czenia studiów w Hesji. Prowincjonalne Giessen jednak nie najlepiej 
mu służyło. Nie mógł odnaleźć się w nowym środowisku. Ukończył 
więc studia pod okiem rodziców w Darmstadcie. Tam napiSał Śmteró 
Da.n tona.. 

W czasie studiów Buchner zaangażował się w działalność politycz
ną: założył tajną organizację polityczną nastawioną na "całkowita, 
równość wszystkich n' co spowodowało zainteresowanie poliąji młodym 
rewolucjonistą. Obawiaj~ się aresztowania, wyemigrował do znanego 
sobie Strasburga Cl lutegol835). Ponowny pobyt w Strasburgu był 
dla pisarza okresem bardzo twórczym. Jesienią przetłumaczył dwa 
dramaty historyczne Victora Hugo - Ma.rię Tudor i Lukrezię Borgię. 
Zimą napiSał nowelę Lenz, zgłębiał filozofię Kartezjusza i Spinozy. 
Przygotował rozprawę o systemie nerwowym ryb, za którą w 1836 r. 
uniwersytet w Zurychu przyznał mu tytuł doktora nauk przyrodni
czych. W tym samym roku Buchner napisał komedię Leonce i Lena. 
i rozpoczął pracę nad Woyzeckiem. Bę~ w Zurychu, zaraził się tyfu
sem. Umarł 2 lutego 1837 r., maj~ niespełna 24 lata. 

Buchner należy do grupy tych nielicznych, którym los dał talent, 
pracowitość i otwarty umysł, a kiedy dojrzewały pierwsze owoce jego 
geniuszu, zmarł tragicznie. Jego życiorys można podzielić na trzy 
odrębne biografie: rewolucjonisty, pisarza oraz naukowca-przyrodni
ka. I trudno, poznaja,c jego dzieło, oprzeć się pokusie domniemywań, 
co by było, gdyby żywot ten trwał nieco dłużej. 

Czy ten radykał, studiuj~y filozofię i świetnie władaj~ piórem, 
głosz~y konieczność wyzwolenia ubogich spod ucisku bogatych, 
nie byłby godnym rywalem dla młodszego o kilka lata Marksa? 

Jaki kształt i miarę uzyskałoby jego dzieło literackie, skoro to, 
które pozostawił, ilościowo skromne, pisane w gora,czce i pośpiechu, 
wywarło wpływ na estetykę europejską i jest żywe do dziś? A jego 
badania porównawcze anatomii ryb i morfologii, komentowane jako 
zapowiedź teorii Darwina? 

M.C. 
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oczyszcZANIA MIASTA EKO - SLAWOMIR I JERZY RUDOWICZOWIE, 
JERZY I TOMASZ WYPYCHOWIE - .TOMI". IMPROVEX s.c„ ZA.KLADY PRZEMYBLU JEDWABNICZEGO .W1Bm" 8.A .• 

JEMAR, PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO - TOMASZ PAWLAK, ZAMRAŻALNIA I DOJRZEWALNIA OWOCÓW· WIKTOR TYĆ, 
AMI - MIKBTAT, BPóLDZIELNIA MLECZA.RSKA .LAZUR", FIRMA HANDLOWA .ALMA", 

OPTIMAL - TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA, HURTOWNIA WĘDLIN .HAPA ", HOTEL CALlBIA, 
RESTAURACJA NOT - KAMILA SYPNIEWSKA, KAWlARNIA MUZEALNA · ROMUALD BARTOSIK, 

IRENA I J ÓZEF KRĄŻYŃSCY, PIOTR LYSZCZAK - ZAKLAD RZEŻNICZO·WĘDLINIARSKI, AWW WAWRZYNIAK, 
OKRĘGOWA SPóLDZil!JLNIA MLECZARSKA - KAIJSZ. JAM. ALU- DANUTA J MAREK WASIKOWIE, 

RESTAURACJA KTW - JANlNA MATUSZCZAK, GRUNTPOL, ALIA.NT, MULTJ - EX, KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. z o.o„ 
PKS KALISZ, ZAKLADY WĘDLINlARBKIE MAR.KO-WAIJCHNOWY, FIRMA HANDLOWA-GRZEGORZ RUDOWICZ 

KWIATY: 

PAŃSTWO 
KRYSTYNA I ROBERT GARBACZOWIE 

JADWIIGA I WITOLD ŚNIOCHOWIE 

ELŻBIETA I STANISLAW TYCOWIE 

STEFANIA TYC 

BILETERKI UBRAŁY FIRMY MVD COLLECTION I VERA MONI, 
A PRACOWNIKÓW OBSLUGI TECHNICZNEJ GALLECH Z KRAKOWA 

P kowania. dla Praoown1 Sukien Ślubnyeh ED ma.rl e raz Za.kład 'ryzjersk1 o DUET 

XeBllet RaLisfts° 




