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wedŁug portretu, znajdl.{jącego się 

w zbiorach prywatnych w Darmstadt 
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1813 
- siedemnastego pa:ldziernika w Goddelau 
niedaleko Darmstadt (wielkie księstwo He
sji), w rodzinie lekarza rodzi się Georg 
Biichner. 

1816 
- Biichner owie przenoszą sic; do Darmsta
dtu . 

1825 
- początek nauki gimnazjalnej Georga 
Biichnera w Darmstadt. 

1831 
- Georg B i.ichner uzyskuje świadectwo ma
turalne i w listopadzie tegoż roku zapisuje 
się na studia na francuskim uniwersytecie 
w Strassburgu. W domu pastora Jaegle po
znaje jego córkę Wilhelminę, swoją przyszłą 
na~zeczoną. Jako członek delegacji studenc
kiej wita w Strassburgu powstańców pol
skich. 

1833 
E--t - powrót do Darmstadt studia na uniwer

sytecie w Giessen. 

I 

1834 
organizuje w Giessen i w Darmstadt To

warzystwo Praw Człowieka. Zaręczyny 
z Wilhelminą Jaegle w Strassburgu. W lip
cu bierze udział w tajnym spotkaniu libe
ralno-opozycyjnych polityków. Ukazuje się 
rewolucyjny manifest Bi.ichnera „Goniec 
Heski". Rewizja w domu Bi.ichnera. 

1835 
- grozi mu aresztowanie. Ucieczka do Strass
burga . Druk „śmierci Dantona". B i.ichner 
przekłada dwa ak tualne, polityczne dramaty 
Wiktora Hugo, „Mari ę Tudor·· i „Lukrecję 
Bor gia· ' . 

1836 
- powstaje komedia „Leonce i Lena". Na 
uniwersytecie w Zurychu u zysku je tytuł 
doktora . 18 października przeprowadza się 
do Zurychu. 

1837 
- Bi.ichner zapowiada w liście do narzeczo
nej rychły druk trzech dramatów, „Leonce 
i Lena" (pr;;i.wdopodobnie także „Woycecka" 
oraz zaginiony dramat „Pietro Aretino"). 
W styczniu Bi.ichner zapada na tyfus. Umiera 
19 lu tego, mając niespełna 24 lat. 

1838 
- Życzliwy Bi.ichnerowi pisarz i wydawca 
Kar l Gutzkow, który w swoim czasopiśmie 
wydrukował „śmierć Dantona", ogłasza dru~ 
kiem „Leonce i Lenę"', a później także no
welę „Lenc"' . 
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Rysunelc Ludwiga Richtera 

NO CY 
Ponad osrebrzone wzgórza 
Blaskiem z dala zadygoce, 
Szmerem spoza drzew wynurza 
Miesiąc czarodziejskie noce. 

Jest tak pięknie i łagodnie, 
Palec niebian gwiazdy toczy, 
Nuci tajny głos pogodnie -
Ach! jak czujne śpiące oczy. 

Nie gadajcie, głośne strugi. 
Skryjcie zachwyt, żywe fale! 
Błogi pojęk, sen niedługi, 
Melodyjnym grzebią żalem. 

Przelożyl Stefan Napierski 
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Z LISTU BUCHNERA 
DO NARZECZONEJ 

... Chodzę prawie t ak spritwnłe 

jak szwarcwaldzki zegall". I tak jest 
dobrze: j est cisza w t ym calym 
niespokojnym życiu umysłowym, 

a przytem radość twórcza przy po
wstawaniu moich poetyckich utwo
rów. Biedny Szekspir był przez 
ca ły dzien pisarczyki em i musiał 
nocą tworzyć, a ja, niegodzień roz
wiązania jego trzewików, mam 
o wiele lepiej ... 

Czy nauczysz się do Wielk iejnoc11 
tych pieśni ludowych?... Nie ode
zwie się tutaj żaden glos; lud n -le 
śpiewa, a Ty przecież w iesz, jak 
bardzo lubię kobie ty, wieczor em 
lub w czasie koncertu krzyczące Lub 
piszczące żałośnie k ilk a tonów. Co
raz bardziej zbliżam się d o ludu 
i do średniowiecza, z dnia na dzień 
jest mi jaśniej zgoda zatem, 
zaśpiewasz te pieśni ? Ogarnia mnie 
niemal nostalgia, gdy sobie zamru
czę jedną taką ~elodię ... 

ZURYCH, DNI A 20 STYCZNIA lBJT 
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Il la miłośnika literatury niemieckiej nie 
za wsze łatwym się staje wybór tych au
torów i tych dzieł, którym należy się 

szczególny szacunek i miło3ć. Podobnie jak 
młodzi uczniowie licealni w Polsce wiodą od 
lat zacięte spory na temat prymatu poezji, jui 
to Słowackiego już też Mickiewic21a - znawcy 
literatury niemieckiej do końca życia zwykle 
nie mogą się roecydować, czy wybrać uniwer 
salną mądrość Goeth ego, czy też młody żar 

Schillera. W jednym jednak są najczękiej z.<50-
dni: w upodobaniu do twórczości Georga Bi.ich
nera. 

Nie od razu tak było. Gdy młody, dwudzie
stojednoletni student medecyny, urodzony i ży

jący w najbardziej de3poty cznym ksią.;;tewku 

Związku Niemieckiego, mianowicie w Hesji , 
pisał i rozpows21echnial swo.ie rewolucy}ne 
myśli, gdy starał się rzucić płomień rewoluc ji 
między chłopów heskich przy pomocy swe~o 

manifestu zwanego „Gońcem Heskim" - jedy
nie grupj{a nielicznych przyja ciół widziała 

w Bi.ichnerze wielki talent li teracki. .Język 

Biichnera tak rażąco różnił się od języka ofi
cjaln ie uznanej wówcza:; literatury narodowej, 
że raczej ju:i. godzono się, w odniesieniu do je.s::o 
twórczości, na przymiotnik „polityczna", niż 

,.artystyczna". Nie umial zre3Ztą Bi.ichner · od
dzielić funkcji działacza po li tycznego od roli 
pisarza; tym chętniej mówi się o nim uazu jako 
o działaczu, skoro literatura jego odpycha este
tów i subtelnych marzyci~li. 

Sędzia śledczy Georgi ściga Bi.ichnera li.;;tem 
,gończym z dnia 13 czerwca 1835 nie jako lite
rata, lecz jako poli tyka, „winnego zdrady 
stanu". Dwadzieścia jedea lat. włosy ja3ne, oczy 
szare, twarz owalna, szcz:.i1Jła postać z jamo
blond wąsikiem - oto rysopis pisarza, który 
czterema zaledwie latami twórczości dokonał 

wielkiego dzieła w rewolucyjnej literaturze nie
mieckiej. 

W twórczości jest V: .pełni dojrzały - gro~i 
i ostrzega, sądzi 1 · rozstrzyga. W życiu 

prywatnym jest dobrym, biednym czło

wiekiem, który z trudem posuwa się naprzód 
wśród rozlicznych przeciwności życiowych . 

W jednym z dokumentów z okresu studen
ckiego czytamy o nim, że był niesympatyczny 



PAŃSTWOWY TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 
DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY JÓZEF WYSZOMIRSKI 

GEORG BUCHNER 

Ś MIE·RĆ DANTONA 
Jerzy· Dan-ton 
Legendre 
Kamil Desmoulins 
Herault-Sechelles 
Lacroix 
Philippeau 
Mercier 
Thomas Payne 
Robiespierre 
St. Just 
Ba re re . 
Collot d'Herl>ois 
Blllaud-Verenes 
Herman . . . 

dramat w cztettch aktach 
PRZEKŁAD WILJł\1 HORZYCA 

·Bolesław SMELA 
Berna r d KRAWCZYK 
Adam KWIATKOWSKC 
Józef ZBIROG 

Oby w atel I II. 
Obywa t e l IV. 
Dama 
Lyon czyk . . 
Spiewa k u liczn y 
żebrak 
Pan I. 
Pan II. 
żołnierz . 
M.lody P an 
Madame 

Zygmunt WIL CZKOWSKl 
Bernard KRAWCZYK 
Dan u t a M ORAWS KA 
Woj ciech STADEŁŁO 
J a n KLEMENS 
Edmu n d OGRODZIŃSKI 
Stefan LEŃSKI 
Stanisław BRUDNY 
Stefan GILE TYCZ 
Wincenty G RABARCZYK 
M ic h alina DĄBROWSKA 
Zofia WICIŃSKA 

Chaum.ette, prokurator 
Paris, przyjaciel Dantona 
Simon, sufler 
Zona Simona 

Mieczysław DASZEWSKI 
Zdzisław I CH NIOWSKI 
R u dolf Z B ROJEWSKI 
Bolesław MIERZĘJEWSKI 
Mieczysław J A SIECKI 
Hen ryk MARUSZCZYK 
Władysław KOZŁOWSKI 
Wincen ty GRABAR CZYK 
Władysław KORN AK 
Jerzy BI ELECKI 
Stanisław BRUDNY 
B ernard KRAWCZYK 
Piotr POŁOŃSKI 

Eugenia . . 
Deputowany I . 
De puto w a ny II. 
Więzień I. 
Więzień II. 
Klucznik 
Woźnica I . 
Woźnica II. 
Kobieta I . 
Kobieta n . 
Kobi e t a III . 
Kob ieta IV. 
Kobieta V . 

Rudolf ZBROJ EWSKI 
Romuald B OJANOWSKI 
Rom uald B OJANOWSK I 
S te fan GILETYCZ 
Florian DROBNIK 
Edmund O GRODZI J':tS KT 
Jan K LEMENS Dillon, · generał 

Laflotte • . . . . 
Julia, żona Dantona 
Lucylla, żona Kamila 
Rozalia 
Adelajda 
Marion 
Obywatel I . 
Obywatel II. 

Halina CIESZKOWSKA 
K azimierz LEWI CKI 
Stefan LEŃSKI 
Liliana CZARSKA 
Jolanta HANISZ 
K r ystyna TWORKOWSK A 
J a nina BURKE 
D a n u t a BLEICHEROWNA 
Michał LESNIAK 
Władysław KORNAK 

K at I. 
K a t II. 

Halina PIŁATOWNA 
Krys t y na T WORKOWSKA 
S a bina CHROMIŃSKA 
Anna J AKOW SKA 
Elwira DOLIŃSKA 
Michał LESNIAK 
Władysław KOZŁOWSKI 

oraz więźniowie, żołnierze, oby watele, deputowani, k o biety z tłumu, gryze tki i Inni. 

AKT I. nom gry - Ulica - Klub Jakobinów - Palais-Roy a l - U Robesple rre'a. 0 A K T II. P o k ó j D a nto na - Promenada -
Pokój Desmoulins'a - Wolna okolica - Pokój Dan tona - Konwent Narodowy. 0 A KT I II. Więzienie - Trybunał R e w o lu c y jny 
Cela więzienna - Wydział Ocalenia P ubliczn ego - Więzienie Trybunał Rewoluc y jn y - P rzed Pałacem Sprawiedliwości. 
AKT IV. Więzienie - Ulica przed więzieniem - Więzienie - Pokój Julii - P lac Rewolu c j i. 

Dekoracje 
WIESŁAW LANGE 

Kos t iu my Cho r eog r a f ia 
MIKOŁAJ KOPIŃSKI 

Asystenci reżysera: Władysław KOZŁ SKI I Zbigniew Z B R OJEWSKI. 

Mu z yka 
W OJCIE C H KIL AR 

ANDRZEJ CYBUL SKI ł 
JOZE~e~~~ rMRsKI 

Inspicjent ~. Jan PŁ.ACHNO; Kontrola tekst1:1 - Halina N AWRd ?KA ; Kierownik techniczn y - Jarosław JAROSIEW ICZ ; Robo
ty perukarskie ,..- Paweł GRABOWSKI.; Kostium y męskie wykon::uo pod k ierunk iem Michała W ALCZAKA ; damsk ie p od kle r un
k!eID Małgorzaty KUCIELOWEJ; Główna k roJ.czyni - I r ena New AKOWA; Kierownik oświetleniowy - J a n KRĘŻEL; K ie r o w 
mk sceny - Franciszek KOBYLARZ; Dekoracie malow ano pod kierunkiem Antoniego UNDEROWICZĄ wykonano p od k ie run
kiem Szczepana ROMANA; Pracami modelatorskim i kierował Stanisław MOŻEJKO ; P r acami tap\cer~kiml - Jerzy RAJ WA; 

Obuwie Ber n a d MALINOWSK I . 

P remiera 9. III. 1957 "' 
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przez swą szorstkość i zamknięte u5po>obienie; 
„nosił wysoki cylinder zsunięty na kark, minę 
miał zawsze taką jak kot na pu3zczy, trzymał 

się na uboczu, przebywał tylko z Au.c;iustem 
Beckerem, mającym przezwisko „czerwony 
August" ... Jego odosobnienie było poczytywane 
za wyniosłość, a ponieważ miał oczywi:kie do 
czynienia z politycznymi knowaniami, a raz 
czy dwa razy nawet pozwolił sobie na dekla
rację rewolucyjną, więc nierzadko wieczorem, 
wracając z knajpy, zatrzymywali_;my się przed 
jego domem i wznosili~my ironiczny okrzyk: 
„Georg Bii.chner, obro1'ica europejs'dej równo
wagi i poqromca handlu niewolnikami, n:e::h 
żyje! - Udawał, że naszego wykrzykiwania ni~ 
słyszy, chociaż paiita się lampa w je .~o pokoju 
wskazując, że g03podarz jest w domu". 

W wy.>okim cylindrze zwniętym na oczy, tak 
jame i spokojne na znany.n nam wize~·unku 

pisarza, krążył po ulubionym francu>kim mie
ście Stra3sbmgu - z dala od niewolne.i, feu
dalnej, uciemięi:onej 1-Ie•;ji. A gdy w ciągu pię

ciu tygodni gorączkowe j pracy napisze „śmierć 
Dantona", gdy WYi)rostuje plecy i wybierze się 

na pierwszy dłuższy spacer nad miłą rzeczką 

I ll ze swą narzeczoną Minną - wciąż je;;zcze 
ma przed oczyma obrazy rewolucji. 

- Może d oczekam się chwili - powb do 
narzeczonej, a potem powtórzy to w liicie do 
Gutzkowa - kiedy na katedrze stra:;.>bu:r;kiej 
zawi§nie cza;ika j akobińska . 

Czapka jakobi1·1ska! O tym więc m~czy l , te.::n 
pragnął nadal. \-\T „Gońcu Heskim" zw .ucał >ię 

do chłopów z wezwaniem : Wojna pałacom -
Pokój chatom! Nie mógł o tym za':lomnieć rów
nież i w Strassburgu, i choć w „śmierci Dan
tona" peregrynował do odległych już czasów 
historycznych, rewolucja nie schodziła z jego 
myśli, z jego pamięci i wyobraźni politycznej . 
„Stosunek biednych do bogatych - pisał do 
Gutzkowa w roku 1835 - jest jedynym czynni
kiem rewolucyjnym w świecie. Tylko głód ma 
szanse stać się boginią wolności, tak jak tylko 

Mojżesz, który zesłał na swój naród sU?dem plag 
eg.ipskich , mógt zostać jego Mesjaszem" I dalej 
j uż z myślą o chłopach, do których adresowa: 
swego „Gońca Heskiego": „Zacznijc:e tu,czyc 
chłopa , a szlag trafi rewolucję. Kury w garn
kach chłopów to koniec galijskiego koguta". 

Na płycie marmurowej wypisany jest dwuwiersz 
Herwegh a: 

Niedokończoną pieśń strąca do grobu, 
I wiersz swój najpiękniejszy zabiera ze sobą. 

(Zdjęcie z książki Richarda Thiebergera 
„La mort de Danton de Georges Bi.ichner" ) 
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CZTERY zaledwie lata twórczości, a ileż 

w niej buntu, dojrzałych pięknych myśli , 

ileż per spektyw na wielką, przełomową 

sztukę! Lubił Goethego za mądrość i Szekspira 
za ukazaną przez niego pełn ię ludzkich uczuć 
i namiętności. Nie lubił natomiast Fryderyka 
Sch illera. Dlaczego? Czyżby schillerowski żar 

wydawał m u się powierzchowny? Istotnie, wi
dział w nim tylko glazurę dla słów solidnie już 
zardzewiałych. Mylił się w tym na pewno, ale 
dowiódł w ten sp osób, że nie zadowala go myśl 
raz już wyrażona, że zmuszony jest szukać no
wego wyrazu, nowych olśniewaj ących skoj arzeń, 
które by lepiej i głębiej oddały jego młody bunt 
i zapał. 

W „Smierci Dantona" wskrzesił więc, w ję

zyku mniej dostojnym od schillerowsk iego, 
obrażającym wytworne mieszczańskie uszy -
wielik:i dramat rewolucji , k tóra jeszcze nie speł
niła się do końca. W „Leonce i Lenie" prow a 
dti nas w granice wymyślonego państewka, 

w którym pasożytnictwo społeczne domaga się 

potężnego k opniaka; k to m.a wymierzyć tego 
kopniaka próżniakom i nier obom, żyjącym z cu
dzej pracy? W iromantycznej swej komedii 
Bilchner nie odpowiada na to pytanie otwarcie, 
ale autor „Smierci Dantona", twórca manifestu 
„Goniec Heski" nie ma wątpliwości, kto to 
uczyni . Wstrząsająca jest nowela „Lenc" 
o wielk im dramatopisarzu tegoż nazwiska, sa
motnik u, k tóry skończy w obłędzie . . Młody bun
townik Bilchner szuka tutaj wspólnego miano
wnika dla tych wszy,stkich, którym ich własna 

epoka nie odpowiada; miotają się w niej jak 
w klatce, niektórzy kończą obłędem, ale są 

i tacy, którzy naręczami rewol ucyjnych słów 

jak pociskami rwą k r aty swej ep oki. Spodobał 
mu się Lenc jako człowiek. Dlatego o nim 
napisał. Wreszcie „ W oyceck", dramat biednego 
wo}skowego fryzjera, który z zazdrości morduje 
swoją przyjaciółkę. Zbrodnia nie jest wynikiem 
charakteru, zbrodnia rodzi się powoli w czło

wieku - pod wpływem fa talny,ch warunków 

życiowych, na skutek wypływający·ch z tego 
źródła zmian psychicznych. 

W każdym z tych dziel - a wszy stkie na
pisane zostały w nerwowym pośpiechu, spra
wiając wrażenie czegoś niedok o·ń czonego, choć 
dojrzałego w zamyśle i w istniejącym fragmen
cie- b!ady student przeobraża się w trybuna, 
któremu wo!no osądzać nieprawości własnej 
epoki i czapką jakobińską nakrywać dymiące 
resztki kopniętego świata. 

• YŁ zaledwie 24 lata. Nie mógł więc z włąsZ nej siły , mocą <Swego własnego talentu d.o
konać tego sprawiedliwego w)'Toku na znie

nawidzonym świecie feudalnych praw i ·stosun
ków. Nie był zresztą znowuż taki silny, jakim 
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pokazują go nam jego utwory. Wysta<rczy prze
czytać te skąpe fragmenty listów i wspomnień, 

w których mowa jest o jego mi10;\ci do Wilhel
miny J aegle, by si ę przekonać, że pisząc nar zu
cał sobie surowość i twardo3ć. Gdy zrzucał 

z siebie tei1 pancerz - walił się na liche wy
krzywione łóżko na studenckiej stancji i pła

kał. M:iże trochę z bezsilności, może i z tego, 
że nie bardzo wierzył w moc porządkującą 

swoich słów. Płakał także <llate.<;o, że kochał 

swoją Minnę i bał ·się równocześnie tej miłości , 

nie wierząc w jej spełnienie. 

W Zurychu, dokąd przeprowadził się na pół
tora roku przed śmie:ccią, zdawało się oczeki
wać go szczęście i spokój. Gdy zachorował, uko
chana Minna przyjechała go pielęgnować. 

„Dr Zehnder - opowiada potem w liście -
wprowadził mnie do pokoju, w którym leżał 

Georg, i jeszcze przed drzwiami powiedział d o 
mnie: „Niech pani będzie dzielna, on pani nie 
pozna". Moja odpowiedż brzmiała: „Nie, on m nie 
pozna". I rzeczywiście poznał mnie, wyczuł mo
ją obecno.ić i to mu przyniosło ukojenie. Za
snął l a<;(odnie, zamknęłam i ucałowałam jego 
oczy, w niedzielę, 12 lutego, o pól do czwartej ... 
Kto był jego przyjacielem, bę::lz.ie moim przy
jacielem". 

GEORG BVCHNER, wielki talent niemie
ckiej literatury dramatyc:mej, starał się 

według swojej młodej rewolucyjnej miary 
porządkować świat, który widział i w którym 
żył. Czynił to na przykładach z życia, z wy
obrażni i z lektury historycznej. 

„śmierć Dantona" wynikła zarówno z lek
tury, jak i ze współczesnych rozwa.żań i obser
wacji młodego autora. Oba nurty, · historyczny 
i współczesny, splotły się tu ·w jeden zasadniczy 
nurt osądu rewolucji, jaką była i jaką być po
winna. Burżuazyjni historycy literatury starali 
się zrozumieć „Śmierć Dantona" w ten sposób, 
że, pisząc o zawodzie, jakiego Bi.ichner doznał 

przy rewolucjonizowaniu chłopów heskich, usi
łowali dostrzec w „śmierci Dantoną" wynik 

ROBESPI ERRE. Obraz ze zbiorów 
paryskiego Musee Carnavalet 

tych niepowodzet'l. Według nich zatem dramat 
„śmierć Dan·tona" jest wyrazem rozczarowania 
autora do rewolucji, wyrazem rozpaczy. 

Georg Lukacs, .znakomity węgierski mar
ksistowski filozof i historyk literatury, w swo
im studium o Bi.ichnerze rozprawił się roecy
dowanie z tego rodzaj u interpretacją dramatu. 
Bilchner sympatyzuje nieco z Dantonem, ale 
jego Danton nie ma żadnego argumentu prze
ciwko Robespierre. Program tego ostatniego 
jest także programem Buchnera. Przypomnijmy 
sobie krótką scenkę między dwoma wielkimi 
przywódcam i (z I aktu): 



DANTON: Gdzie kończy się samoobTona, 
tam zaczyna się mord ; nie widzę żadnego po
wodu, k tóry by nas dłużej zmuszał. do zabi
jania. 

ROBESPIERRE: Rewolucj a socj alna jeszcze 
się nie dokonała; kto rewolucję kończy w po
i.owie, t en kopie ·sobie gTób. 

Danton odegrał dużą rolę w walce z feuda
lizmem , ale nędza plebejsk ich mas mało go 
obchodzi. W ten sposób staje się on O·bcy r e
wolucji, tak rodzi się także konflikt w jego 
sumieniu. W tragedii Dan tona, który zgubił 

k ier unek rewolucji jako polityk, m~śliciel 

i człowiek, uwyd atnia się, zd aniem Lukacsa, 
„niezdolnośc rozumienia histor ii pr:ziez stary 
materializm". I jeżeli nawet centralną postacią 
„śmierci Dantona" jest Danton, a nie Robe
spierre, sam Biichner rozumie dobr ze, że nie 
można jak Danton pesymistycznie pojmować hi
storyczną konieczność. Historyczną konieczność 

reprezentuje w końcu Robe·spierre, jemu też 

Biichner, mimo swą sympatię dla tragicznego 
Dantona, przekazuje dalsze losy rewolucji. 

Jak wiemy również i Robespierre nie umiał 

kons,ekwentnie realizować wszystkich rewolu
cyjnych potrzeb mas plebejskich. Był on jed
nak b1iżej celu rewolucji od Dantona. 
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