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ŻYCIE I TWÓRCZOŚt 

Georga Biiehnera 

, laieńkie Goddelau koło Darmstadt było rodzinną miej
sc.:ov. ose:ią Georga bikhnera. Bi.ichner urodził się tam l'i. 
pazd<.iermka 1813 roku jako pierwsze z sześciorga dzieci, 
Jakimi córka heskiego urzędnika obdarzyła wiejskiego le
Karza, późniejszego konsyliarza Ernsta Bi.ichnera. Rodzina 
wkrótce przeniosia się do Darmstadt. Jakkolwiek przepro
wadzka ta wpłynęła niewątpliwie dodatnio na rozwój za
wodowych kwaliiikacji lekarza oraz na odpowiednią edu
kację Jego dzieci, Ernst Bi.ichner nieufnie odnosił się do 
korzystnej zmiany warunków. Mimo wielkiego sentymentu 
d o kultury francuskiej był wiernym poddanym swego he
s kiego s uwerena i lekcewaźył rewolucyjne ideały, które 
w reakcyjnej atmosferze Nadrenii przetrwały dziesiątki lat 
po Kon gresie Wiedeńskim. Oddał się całkowicie praktyce 
le karskiej , pragnąc przynajmniej z najbliźszego kręgu ro
ozinnego wykluczy(; wszelkie rewolucyjne ciągoty nurtu
.i ą ce otoczenie. Pani Karolina Bi.ichner, matka pisarza, swo
im oddaniem i poświęceniem dla dzieci starała się łago
d :lić despotyczność ojca. W tych trudnych latach walki 
politycznej skromna kobieta przerosła samą siebie; stała 
się jedną z tych wybranych matek, które w decydującej 
chwili stanowią dla dzieci nigdy nie zawodzące źródło sił 
i energii. 1 ; • 

Nadzieje, przez paflstwa Bi.ichnerów pokładane w utalen
towanych dzieciach, doczekały się spełnienia, jakkolwiek 
nie zupełnie odpowiadającego pragnieniem i zamiarom ojca. 
Wszystkie dzieci, czterej synowie i jedna córka, poszły 
d1 ogami, wiodącymi krok za krokiem od poglądów ojca 
ku nowym czasom. 

Wilhelm Bi.ichner, drugi z kolei syn, wybił się jako far
maceuta i światły przedsiębiorca, jako postępowy polityk 
w heskim Landtagu a następnie jako poseł w późniejszym 
Reichstagu. Luisa Bi.ichner, młodsza siostra, zajmowała 
przodujące miejsce w heskim ruchu kobiet; jej ksiąźka 
„Kobiety i ich zawód" (1855) naleźy do pionierskich pu
blikacji w społecznym równouprawnieniu kobiet. Ludwik 
Biichner, autor słynnego dzieła ,Siła i materia" (1855) za 
swoją v.ralkę o spopularyzowanie materialistycznego świa
topoglądu zapłacił utratą katedry uniwersyteckiej w Ti.i
bingen. Aleksander Bi.ichner, najmłodszy syn, w później
szych latach zamienił swoją profesurę w Zurychu na ka
tedrę literatur obcych przy francuskim uniwersytecie 
w C2en, gdziP publikował wybitne prace z dziedziny histo
rii literatury i lingwistyki. 
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Górującym jednak nad wszystkimi wysoce utalentowa
nymi dziećmi geniuszem był najstarszy Georg, przedmiot 
troski rodziców już od najwcześniejszych lat. Bowiem już 
w wieku chłopięcym zaskakiwał fanatycznym poczuciem 
sprawiedliwości, które nie ograniczyło się bynajmniej do 
ciasnego kręgu zainteresowań dziecka. Przedwcześnie roz
winięty krytyczny i spekulatywny umysł brał pożywienie, 
gdzie tylko je znalazł. Bezskutecznie ojciec starał się inte
lektualny dynamizm najstarszego syna skierować na wła
sny praktyczny zawód lekarza. Wprawdzie udało mu się 
wzbudzić zainteresowanie Georga dla nauk przyrodniczych, 
co było tym łatwiejsze, że chłopiec w gorących słowach 
potępiał nauki starożytne gimnazjum jako „gnojowisko 
martwej uczoności". Medycyna jednak stanowiła dla niego 
zawsze tylko cząstkę czegoś nieporównanie większego, co 
jego duch pragnął sobie przywłaszczyć. Intuicyjnie wyczu
wał jakiś wielki związek między przyrodą a historią, któ
rego ośrodkiem był człowiek, cierpiący, udręczony, nie
wolny człowiek, jego miejsce w kosmosie bytu dogłębnie 
poruszało młodego Bilchnera. Rzeczywistość, w której in
tensywnie rozwijający się młodzieniec zetknął się z tym 
człowiekiem, była rzeczywistością ucisku biednych przez 
bogaczy, poddanych przez panujących, słabych przez sil
nych, mas ludowych przez samowolę bezprawia. 

ów rozwój bynajmniej nie uszedł uwagi podwójnie czuj
nego oka ojca i lekarza. Odetchnął z ulgą, kiedy Georg 
za jego namową zdecydował się na studium nauk przy
rodniczych - obaj jeszcze uważali praktykę lekarską za 
ostateczny cel i zawód - i jesienią 1831 wyjechał do 
Strassburga, by na razie poświęcić się studiówaniu zoologii 
i anatomii porównawczej. Ren, w pojęciu ojca, dzielił 
dwa światy; lecz Georg miał te dwa światy inaczej zoba_-: 
czyć, niż spodziewał się tego ojciec. Również we Franci1 
mieszczańskie króle-śtwo daleko odeszło od ducha Wielkiej 
Rewolucji. . 
Młody student wprawdzie zabrał sie do pracy naukowe.1 

z właściwym sobie zapałem, ale nie zaabsorbowała go ona 
całkowicie. Francuski romantyzm, a zwłaszcza Victor Hugo 
i Alfred de Musset sprawili, że w ukryciu dojrzewał wła
sny talent literacki Georga. Na samym początku uśmiech
nęło się do niego żvcie w postaci Minny Jagle, có~ki p~
stora, u którego mieszkał; pie~ęgnowała go w ~zasie c_ięz
kiej choroby i wkrótce stała się mocnym oparciem w J~go 
krótkim życiu, przepełniając je obfitością szczęścia, o Ja
kim spragnione miłości serce ognistego młodzieńca ma
rzyło. · 

Mimo to jednak oczy Bilchnera zwracały się dzień 
w dzień przez Ren ku niemieckiej ojczyźnie i rodzimej 
Hesji, skąd każdego dnia przybywali ludzie pozbawieni 
domu i dachu nad głową, wędrując przez Strassburg 
w świat, aby gdzieś na obczyźnie stworzyć sobie godną 
człowieka egzystencję. W Hesj i Ludwik II od r. 1830 spra
wował despotyczne rządy brutalnej samowoli. Dopiero nie
dawno w r. 1833 rozwiązał opozycyjny Landtag. Rygory
styczna realizacja uchwał Bundestagu, _dot~_czących lib~
ralnej pracy oraz politycznych orgamzacJi, drakońskie 
sankcje policji wobec wszelkich poczynań i poglądów de
mokratycznych napełniły młodego Bilchnera głęboką od-
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razą. Lecz nienawiść, jaką wzbudził w nim wyzysk czło
wieka przez możnowładców, nie sprowadziła go na manow
ce politycznych mrzonek, od których roiło się wówczas na 
uniwersytetach Niemiec. Bilchner nie w:ierzył w liberali
zujące ruchawki zrzeszeń ątudenckich, na które dopiero 
niedawno we Frankfurcie odpowiedziano surowymi repre
sjami urzędowej samowoli. Dwudziestoletni młodzieniec zo
rientował się, że socjalną nędzę mas można zlikwidować 
lytko siłą, ale że użycie tej siły tak długo będzie bezsen
sowne i negatywne, dopóki naród w swej szerokiej masie 
nie będzie skłonny ani w możności sam pokierować swoim 
losem. 

W tym strassburskim okresie Georg Bilchner nabrał do
świadczeń i przekonań, które w swoim śmiałym realizmie 
i zdecydowanym materializmie pozwalają się w nim do
patrzyć jak gdyby poprzednika Karola Marksa. 

Ojciec upierał się przy swoim: Georg ma obraC.: rnwód 
praktykującego lekarza. Oznaczało to koniec owocnego, tak 
obfitującego w przeżycia ludzkiej natury okresu w Strass
burgu i przenosiny na uniwersytet heski w ponurym, pa
rafiańskim Giessen, gdzie rodowity obywatel Hesji musiał 
składać egzaminy, jeśli chciał później w swoim kraju 
otrzymać posadę lekarza. Jesienią roku 1833 Georg przy
był do Giessen. 

Z nie mniejszym zapałem wziął się do studiów medycz
nych. Ale to, o czym w Strassburgu jedynie słyszał, prze
żywał teraz w kręgu przyjaciół i znajomych. Każdy wolno
ściowy odruch bywał natychmiast tępiony. Samo posądze
dzenie o wywrotową działalność narażało niewinne osoby 
na rewizje i aresztowania. Osoba Georgą Bilchnera aż za 
szybko ściągnęła na siebie podejrzliwą uwagę wła:lz uni
wersyteckich. Gniew z powodu panowania bezprawia 
i nadużyć władzy zamienił młodego studenta w namiętnego 
rewoluc.ioniste. W parę miesięcy po powrocie ze Strass
burga założył w Darmstadt i Giessen tajne „Stowarzy
szenie praw ludzkości". Bynajmniej nie marzył tylko o roz
szerz2niu konstytucyjnych praw obywatela: jego celem była 
nie zmiana politycznego ustroju, lecz ustanowienie nowe
go, sprawiedliwego i zdrowego porządku społecznego z po
mocą siły . 

Wtedy to powstał słynny projekt ulotki pt. ,.Der hessi
sche Landbote", pierwszy zdecydowanie socjalistyczno-re
wolucyjny manifest w języku niemieckim. Bilchner pragnął 
się nim zwrócić do szerokiej · masy ludności wiejskiej, 
w której domyślał się zdrowych, naturalnych, gotowych 
do czynu sił ludu. Przez swoją odezwę chciał sie przeko
nać, czy epoka i naród dojrzał do przywrócenia siłą czło
wiekowi jp~o naturalnych praw. Niestety nie znamy wersji, 
w jakiej Bilchner powierzył ulotkę swym towarzyszom 
przekonań. Pastor Weidig przerobił projekt młodego re
wolucjonisty i tym samym wypaczył jego tendencję, i tylko 
w tej formie zachował się polityczny manifest Bi.ichnera 
do naszych czasów. 

Oczy rodziców w tym czasie z troską spoglądały w stro
nę Giessen. Przed niedawnym czasem Georg przeszedł cięż
kie zapalenie opon mózgowych. Ojciec wprawdzie dopiero 
dużo później dowiedział sie o czynnym udziale na.istar
~7ego syna w wywrotowych dążeniach, ale podejrzenia 
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władz oraz wieści o aresztowaniach wśród przyjaciół Ge
orga - ujęto ich podczas kolportażu „Heskiego Go11ca 
Wiejskiego" - spowodowały, że ojciec wezwał syna do 
powrotu w rodzinne progi. Jesienią r. 1834 Georg był zno
wu w Darmstadt i, starannie ukryty przed światem, w ga
binecie ojca oddawał się pracy naukowe.i i swoim prepa
ratom. 

W dzień posłusznie odrabiał wyznaczone przez ojca za
dania. Nocą zaś odnajdywał drogę do „Stowarzyszenia praw 
ludzkości" i - do swego dramatycznego powołania. Z za
pałem przestudiował źródła do historii rewolucji francu
skiej. Teraz w ciągu pięciu tygodni napisał dramat pt. 
„Smierć Dantona". 

Wilhelm Biichner podał później C:o wiadomości, że brat 
jego napisał ów dramat przede wszystkim dlatego, aby zdo
być środki pieniężne dla umożliwienia nieun i~nio:i~j . .iu7: 
ucieczki; niewątpliwie fakt ten jest zgodny z okollcz_no~ciam1 
życiowymi młodego człowieka, który znalazł się w sm1erte'.
nym niebezpieczeństwie i nie mógł liczyć na poparcie 
u ojca. Za tym wewnętrznym przymusem jednak krył się 
kategoryczny imperatyw, któremu Georg Bi.ichner ochoczo 
się poddał w tej najbardziej decydujące.i chwili swego 
życia. . . . . 

Wraz ze wstrząsającym c>.pelem z dna medoh człowiecze.i 
Bi.ichner wysłał rękopis do Karola G utzkowa, czołowego 
przedstawiciela literackiego ruchu „Młodych Niemiec", z któ
rym to ruchem reakcja rozpoczęła właśnie ostrą walkę. 
Słusznie mógł się Gutzkow chwalić. że odkrył dramatycz
ny geniusz Bi.ichnera i utorował mu dro.c.t::. W niewielu 
tygodniach tworzenia „Dantona", jedynego uko11czoneg:1 
dramatu przekazanego nam, dwudziestolet n i student me
dycyny wyrósł na samotr:ego geniusza wce esnorealistycz
nej literatury Niemiec w okresie poromantycznym. 
Prawidłowa konsekwencja żywiołowych wydarzeń na

rzuca ich postaciom nieuchronny los, tak w historycznym 
dramacie „Dantona" jak i pó:lniej we współczesnym tema
cie „Woyzecka". Bi.ichner kształtował histori~ z jedyną 
w swoim rodzaju poetycką siłą bez oglądania się na „mo
ralność il.ub amoralność"' charakterów; zapewne zdawał :>o
bie sprawę z osamotnienia, na jakie się tym samym na
rażał, ale materialistyczny przyrodnik podszepnął reali
stycznemu poecie, że nie może być inaczej . Nieliczne prze
kazar.e nam wypowiedzi Bi.ichnera o swoim dramacie bar
dziej przekonywująca świadczą o „kategorycznym impera
tywie" jego rewolucyjnej dramaturgii niż wszelkie rozwa
żania literacko-krytyczne. 
Dzięki pomocy przyjaciół w ostatniej chwili udała się 

ucieczka do Strassburga. Mosty były spalone, ale wraz 
z wolnością czekała nań Minna Jagle. Rozcz::irowany, zgorz
kniały ojciec, którego Georg zresztą gorąc:> kochał i sza
nował, odmówił jakiejkolwiek pomocy i dopiero z czasem 
pogodził się z istnieniem syna, okrytego na~ łą sławą: matka 
natomiast była pełna zrozumienia. Narzeczo:ia w tym dru
gim okresie strassburskim - trwającym od marca 1835 
do października 1836 - okazała się najwierniejszą towa
rzyszką poety. Inna sprawa, :le całą litfracką spuściznę 
po jego śmierci przechowywała jak osobiste dziedzictwo 
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i tę właśnie spuściznę, która jeszcze nie opublikowana znaj
dowała się w jej posiadaniu, zniszczyła u schyłku życia. 
.Jako istotny powód te.i decyz.ii wvmifria si~ zenvanin sto
sunkóV.: z rodz~ną . Bilchnerów, inni historycy literatury 
znowuz dopatru.ią się przyczyny w pobożności starej pani 

która nie mogła pogodzić się z ateistyczną tendencją dra-' 
matu „Pietro Aretino'', którego brak właśnie najdotkliwiej 
odczuwamy. 

Półtoraroczny okres spędzony przez Bi.ichnera w Strass
burgu _był niebywale owocny. Okoliczności zmusiły mło
dego_ pisarza do stworzenia sobie w możliwie najkrótszym 
czasie stanO\viska w życiu i zarobienia koniecznych do 
tego środków pieniężnych pracą literacką. Gutzkow poma
rrał i na?lił, podsuwając epickie tPmaty, intratniejsze od 
dramatycznych wątków. Tak wiec Bi.ichner sięgnął do no
tatek, pozostawionych przez pastora Oberlina o pomiesza
niu zmysłów poety Reinholda Lenza, owego obłąkanego 
poety z okresu .,burzy i naporu" z czasów strassburskich 
Goethe.e:o; był to temat, który pociągał Biichnera z roz
maitych przyczyn, m. in. zapewne z rac.ii przeczucia po
krewnego losu. Nowela pt. .,leaz" po7ostala fraE;mentem. 
Po. z~k<iziP „Deutsche Revue" Gutzkowa i Wienbarga, dla 
ktore1 była przeznaczona, 7aintercS"W'lnie poety swym ie
dynym dziełem proza zmalało. Istotne.i przyczyny, że cie
kawe opowiadanie (gdzie nawet kra 1obn>.z włą-:-;rn siew ak
cję jako postać dr:=imatyczna) pC'zo5 t:=i.ło nieci okończonn, n'-'
leżv dooatrywać sic> w zdecydowanym wyborze dramatu. 
ktćry Bilc"ner uzriał za iedyną odoowiadajacą mu forme 
wyraz!'. ar tystyczriego. ..I de mo.ia dro .e:ą i powstaję pPy 
dramacie''. nisał w r. JP36 do Darmstadt. Poeta zanadto 
już zrósł sie z materialistycznym przyrodnikiem, tak że 
niemożliwe dlań było przystąpienie do „Młodych Niemiec" 
Gutzkowa, Laul:'ego i Wienbarga, które z perspektywy jego 
elementarnej siły nie mogły być niczym więcej jak inte
lektualnym marzycielstwem. 

W lutym 1836 wydawnictwo Cotta oe-łosiło konkurs któ
ry stał się zewnętrznym bodźcem do napisania kdmedii 
„Leonce i _Ler.a". _Komedia nie doczekała się oceny jury: 
nad~szła k1l_ka dm r-o upływie terminu i została autorowi 
'.'wr?con'.1 meczytana. Ale urok romantyzmu oraz zjadliwa 
ironia, .iednocz.ącc się w 1ym c' zic l~ w doirzałe piękn:i, 
~powo~owaly, 7:e tę przekcrną i osobliwą komedię, trys'·a
.1ącą mefrasobhwym humorem, stawia się u boku nieśmier
t~lnych komedii Szekspira. Niestety dzisiejszy czytelnik 
me zavvsze zrozumie aluzje do zdegenerowanej epoki 
harcapu. 

W ~Yn:1 samym krótkim okresie poetyckiej twórczości 
w ~tore.i zap~w~e też powstał „Pietro Aretino'', pewie~ 
tragic~ny los, .1aln dokonał się w Lipsku, skondensował się 
w szk1cac_h do .,Woyzecka", dzieła Georga Bilchnera, które 
auto~a mimo swego fragmenti>.rycznego charakteru stawia 
w. pierw_szym rzędzie ni śmiertelnych dramaturgów Nie
n:iiec. Ofiarna droga, jaką nieznany mały cierpiętnik z ni
zm _lud.u, przygi:ieciony miażdżącym go społeczeństwem 
musi '.1ieuc:hr?n.me prze~yć aż do okrutnego kresu, należy 
do naJwyb1tme.iszych dzieł dramatycznej twórczości. Bilch
r.er tym samym uczynił decydu.iący krok od realistycznej 
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kondensacji historycznej przeszłości do dramatycznego 
kształtowania bezpośredniej rzeczywistości. 
Niepojęty jest fakt, że krok ten zrządzeniem losu mu

siał być ostatnim krokiem. Również ni.epojęte jest to, że 
te genialne dzieła tak krótkiego żywota bynajmniej nie 
stanowią owoców produktywnego spokoju. Tworzenie i doj
rzewanie dwudziestodwuletniego pisarza dokonywały się 
wśród nawiększych psychicznych napięć, w czasie najin
tensywniejszej eksploatacji jego sił do pracy i zdolności 
intelektualnych. Bowiem poza dramaturgiem i epikiem 
Bilchnerem, poza studentem, zmierzającym siedmiomilowy
mi butami do mety, pojawił siQ jeszcze tłumacz i począt
kujący naukowiec. 
Przełożył dramaty Victora Hugo „Lukrecję Borgię" i „Ma

rię Tudor" na język niemiecki i jednocześnie z zaciekłą 
energią pracował nad zabezpieczeniem sobie przyszłości. 
Porzucił studia medyczne. Ale wahając się jeszcze między 
konkurującymi z sobą zamiłowaniami do nauk przyrodni
czych i filozofii, skończył traktat o systemie nerwowym 
ryb, który wzbudził sensację w Przyrodniczym Towarzy
stwie w Strassburgu i poza tytułem doktora umożliwił mu 
habilitację jako docent prywatny na uniwersytecie w Zu
rychu. 

O jego równoczesnym zajęciu się filozofią świadczą prace 
o historii greckich filozofów, o Kartezjuszu i Spinozie, 
które oczywiście tylko w niewielkie.i mierze mogą być 
uznane za własne osiągnięcia naukowe. 

Z najżywszym zainteresowaniem śledził Bilchner rów
nież w okresie strassburskim dalszy ciąg polityczne.i ewo
lucji w ojczyźnie, której ofiarą padli Gutzkow i „Młode 
Niemcy" przez pewien czas, a zwłaszcza los swoich towa
rzyszy przekonań w więzieniach reakcji. Kiedy po prób
nym wykładzie o unerwieniu czaszki 18. listopada 1836 osie
dlił się w Zurychu, źeby rozpocząć działalność pedagogicz
ną i naukową, kiedy na pewien czas pozbył się nieubła
ganego musu w drodze do najbliższego celu, wraz z nie
okiełznanym pędem tworzenia poety i uczonego wzrosła 
też tęsknota za wyzwalając:'<-m politycznym czynem, którego 
godzina jego zdaniem jeszcze nie wybiła. 

Los jednak użyczył mu tylko krótkiego okresu twór
czego wytchnienia. Na Wielkanoc oczekiwał Minny Jagle. 
Lecz w pierwszych dniach lutego 1837 śmierć dosięgła 
23-letniego młodzieńca; choroba nerwowa strawiła jego siły. 

Ze wstępu do utworów zebranuch 
G. fliichnera - Verlap der Nation. 
Berlin 

przelożyła EDY'J:'A SICIŃSKA 
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Hans Mayer 

WOYZECK 

21 czerwca 1821, o godzinie pół do dziesiątej wieczorem, 
fryzjer Johann Christian Woyzeck, lat czterdzieścijeden, 
przebija sztyletem swoją kochankę, czterdziestosześcio-let
nią wdowę po chirurgu Woost, w bramie jej domu przy 
ulicy Sanggasse w Lipsku. Czyn zosta.ie dokonany przy po
mocy ostrza ułamanej szpady; Woyzeck nabył .ią krótko 
przed zbrodnią z zamiarem zagrożenia nią kobiecie. Popo
łudniu w dniu zbrodni dał jeszcze dorobić uchwyt do 
klingi. Sprawca ucieka na widok leżącej przed nim martwej 
kobiety (głęboka rana w piersi spowodowała natychmiasto
wą śmierć), zostaje .iednak zaraz ujęty i pozwala .się b<'z 
oporu odprowadzić do więzienia. Nie przychodzi mu nawl't 
na myśl zapierać się swego czynu. 

Przypadek jasny. Morderstwo z zazdrości. Otello w śro
dowisku lipskiego małomieszczaństwa. Sasi edzi "\Niedzieli od
dawna, że stosunek Woyzecka z wflO\' :'1 'Vnost nic ·wróży 
niczego dobrego. Gwałtowna scena. która doprowad7ił8 do 
przestepstwa nie była czymś niczwykłvm: .it1 ·7. dawniej zda
r7ały sie sprzeczki i hójki międ:rv nimi. ';\Joostowa. poc'
starzała i bynajmniej nie piekna, chet nic zada w ala się z żoł
nierzami straży miejskie.i; nic 1•chodzila ani za ~zczególnie 
wybredną, ani za trudną do zd ohycici. ~Noy7ccka corc1z c ?f:ś
ciej zaniedbywała i odprawiał::i z kwitk iem. Nie crriała pu
blicznie pokazywać sie z podupadłym, 11iec11luinyrn męż
czyzna. człowiekiem bez pr;-cy i s+a1ee:o 7'l i r cia: d flwała m11 
odczuć niecheć i lekceważenie. Tak w i r> c w zP'ardzonv od 
dawna nosił sie z myślc1 o 7emście: w -starc 7vła po'1own:oi 
odmowa w chwili czynu. h:v Wo:vzl"cka wprawi ć '"-' nieor7y
t.omna wściekłość i j:O:lricce'1ie, które pO)J':'h neJy C:O do za
dani'! ciosu. 
Dotąd wszystko jest jasne i Woyzeck chętnie udzi0 la i'1-

formacji: niP stara sie niczemu zaprzeczać ani cokolwiek 
upiększać. Prstf•powane sF1dowe o morderstwo zosta.ie wdro-
7one, pismo obrońc7<> wn iP~ iOPE'. J<}arl7'<' ono 11::irhk wy
łaC?nie na rkolic7ności łaP-odzace. V!szystko zdaje sie prz -
bierać norrralny przehieg, gdy w norvmberskiei prasip roz
powszechnia się n'.ltatki, że .pndohno Wovzerlr c'erninl dl'lw
niei na okresowe zpJwrzenia świadomości i 7e ria lud7iach, 
którzy go znali. rohił czasem wraż0nie niM10c7vtalnego. 
Obrona oczy,uiście 11:oitychmiast dnma!!a sie barlania sadow a
-lekarskiego Woy7rck:i i poddania ro ohserwarii nsychia
trycznei, co też 7osta.ie pnez s?d 7;oir 7~ dzone. Rad ca rlwo
ru dr Clarus otnvmnie polPcenif' ohserwowania Woy7nr
ka -- którv sflm 'siebie wcale ni" uwci7a za nieooczvtal
ne!!o C7Y niPodpowiedzialnego - i wydania opinii o .i"go 
stanie psychicznym. 
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Tak też siG stało. Mniej więcej po miesiącu, we wrześniu 
J 821, Clarus przedkłada sądowi wynik swych badań i obser
\vacji. Przedyskutował z Woyzeckiem różne etapy jego ży
cia, starał się wyrobić sobie sąd o intelektualnych i mo
ralnych cechach przestępcy i doszedł do następującego 
wniosku: Woyzeck zdradza wprawdzie „dość duże zdzicze
nie moralne i stępienie naturalnych uczuć, prawdziwą obo
.ictność w odniesieniu do terażniejszości i przyszłości", jak 
również „brak zewnętrzne.i i wewnętrznej postawy'', nie 
wykazuje jednak żadnych oznak zaburzeń psychicznych. 
W rozmowie odzn3cza się „uwagą, zastanowieniem, szybką 
orientacją, trafnym sądem i doskonałą pamięcią", krótko 
mówiąc wszystko to jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek nie
domogi władz umysłowych. 
Również i dotychczasowy tryb życia Woyzecka wydaje się 

bie~Jemu normalny. Zapewne, podsądny jest. naturą nie
zrównoważoną, ma najróżniejsze zawody a przecież żadne
go właściwego. Wyuczył się perukarstwa, potem mając lat 
osiemnaście, po skończeniu terminu, rzucił zawód, by udać 
si·~ na wedrówk~. Był bądź służącym, bądż pielęgniarzem, 
to znów fryz,ierem; służył potem dwanaście lat w wojsku, 
skąd uciekł, by znów zacząć od nowa, został zwolniony, 
miał okresy zupełnego nieróbstwa, usiłował z początkiem 
zimy 1820 po dłuższe.i bezczynności zaciągn2.ć się jako żoł
Pierz do straży miejskiej w Lipsku, podanie jednak zo
stało odrzucone, gdyż papiery jego nie były w porządku: 
wałęsał się odtąd aż do dnia popełnienia zbrodni ponury 
i bezrobotny po różnych domach noclegowych, W całym tym 
życiu brak było· stabilizacji, cechował je niepokój i po
płoch, &le widocznie nie na tyle wykraczało poza granice 
ustalonych norm. - dla te.i zwłaszcza generacji, która do
piero od roku 1815 wyzwoliła się z zamętu rewolucji, walk, 
powstavvania i rozpada'1ia się pań~tw, - żeby je określić 
jako ~,ycie człowieka umysłowo chorego. 

Wykres duchowych wzruszeń w życiu Woyzecka również 
nie przebiega li11ią prostą. Na przemian ńawiązuje i zrywa 
otosunki z kobietami. W 1810 r. jest jakby zdecydowany 
poślubić niejaką pannę Wienberg, z którą ma dziecko. Jego 
komendant przyrzeka mu pomoc w przebrnięciu przez ko
nieczne do zawarcia małżeństwa formalności; pozornie 
wszystko jest w porządku, gdy nagle Woyzeck porzuca ko
bietę i dziecko. Kiedy potem, już z dala od niej, dowiaduje 
sit', że dziewczyna z\viazała się z innym, opanowuje go głę
boka rozterka i niepokój. Rzuca znów wszystko, przenosi 
się z oddziałów holenderskich, kwaterujących w Meklem
burgu, do Szwedów, by znaleźć się w pobliżu byłe.i kochan
ki, zdobywa ją na nowo - i znów opuszcza. W Lipsku, 
gd?.ie od lutego 1818 mieszka stale, poznaje wdowę Woost, 
którą potem zabije. Jest ona pasierbicą gospodyni. Zdoby
wa .hi bez trudu, nie może jednak utrzymać przy sobie, ni" 
potrafi powstrzymać jej od częstego obcowania z żołnie
rzami wszelkiego autoramentu, W mieszkaniu słychać cia
głe kłótnie i. a;,antury. Woyzeck prześladuje kobietę. któ
ra przyv.,oluje na pomoc swoich krewnych. Awanturnik zo
staje pobity, musi się wyprowadzić, czatuje na kochankę. 
!!dy ta z innymi idzie potańczyć na kiermaszu, zostaje od
tn1cony, .ie,E:Co ubóstwo wyszydzone: znów .ią śledzi, sceny 
sie powtarrnj;i. Finał - siedem kłutych ran. 
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Wszystko to jest chwiejne, niestałe, wichrowate; jednak 
rzeczoznawca nie może dopatrzeć się w tym poczynań czło
wieka niepoczytalnego. Woyzeck .Qywał często pijany, ale 
i to nie jest wystarczającym argumentem do zmiany orze
czenia. Tak więc p§ychiatra może stwierdzić tylko pełną od
powiedzialność sprawcy za jego czyn. Oznacza to karę 
śmierci. Johann Christian Woyzeck zostaje skazany na 
śmierć przez ścięcie; wykonanie wyroku ustalono na dzień 
13 listopada 1822, podanie o łaskę odrzucono. 

Lecz znów powstają wątpliwości: zgłasza się pewien ren
tier, u którego Woyzeck był swego czasu służącym, i do
nosi o objawach pomieszania zmysłów, które w tym cza
sie zaobserwował o Woyzecka. Uwaga zaostrza się, bada
ne są również wcześniejsze relacje, do których dotąd nie 
przywiązywano uwagi. W więzieniu skazaniec opowiadał 
księdzu o swoich halucynacjach: słyszał głosy, miewał sny. 
które odsłaniały mu tajne znaki rozpoznawcze wolnomula
rzy, z czego wnioskował, że jest przez nich ścigany. Kiedyś 
widział na niebie trzy ognis~e twarze. Również i przed 
morderstwem coś mu szeptało przynaglająco, w przenikli
wym rytmie: „Zabij \Voostową!", a innym razem: „Już, już"! 
Powiedział sobie wtedy: „Tego nie zrobisz", ale głos odpo
wiedział: „A jednak zrobisz to"! 

Wszystko nabiera teraz znaczenia. Wysuwa się zagadnie
nie przyczyn owej niestałości w życiu delikwenta i jego 
dawniejszych stanów psychicznych; egzekucja zostaje odro
czona. Clarus znów podejmuje obserwację i badanie. Z pię
ciu poprzednich wizytacji robi się dokładne studium, trwa
jące dwa miesiące (styczeń, luty 1823). Woyzeck opowiada 
teraz wyczerpująco, w jaki sposób niepokój i niepewność 
egzystencji wpłynęły na jego usposobienie; mówi z żalem 
o porzuconej kochance, o swoim dziecku, które opuścił, 
a także o udrękach i prześladowaniu jakie znosił w służbie 
wojskowej, o poniewieraniu przez oficerów, o kłopotach 
i trudnościach w okresie prób trwałego uporządkowania 
.swoich spraw, zdobycia potrzebnych papieró\v. Do tego do
łączyła się zazdrość, uczucie porzucenia, ponieważ niczego 
nie reprezentował, nic nie zarabiał. Na domiar głupie opinie 
ludzkie, bądź pełne szyderstwa i pogardy, bądź zdawko
wego współczucia, nazywające go „dobrym człowiekiem", co 
zawsze odczuwał jako szczególną obrazę. 

Duchowy schemat tego człowieka staje się teraz wyraź
niejszy; ale mimo wszystko biegły nie może się zdecydować 
na zmianę swej opinii. Znów składa orzeczenie, tym razem 
w wyczerpującej formie, w którym Woyzecka uznaje za 
człowieka poczytalnego. Obecnie Clarus występuje z całą 
pompą i emfazą. Pełen wstrętu i oburzenia prezentuje 
zrównoważonemu obyczajowo społeczeństwu owego Woyzec
ka, na którego odrażającym przykładzie należy się uczyć, 
do czego może doprowadzić „niechęć do pracy, hazard, opil
stwo, nielegalne zaspokajanie popędu seksualnego i złe to
warzystwo". Widzenia, halucynacje i wewnętrzne głosy tłu
maczy rzeczoznawca pojęciami czysto fizjologicznymi jako 
złudzenia zmysłowe, wywołane nieprawidłowym krążeniem 
krwi, - to ostatnie jako wynik nieregularnego trybu życia. 
Następuje ponowne skazanie, odrzucer!ie wszystkich podali 
o łaskę i wykonanie wyroku śmierci 27 ~;ir" rpnia 1824 r. na 
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Stracenie Woyzecka w 1824 r. na runku w Lipsku 
(według współczesnego sztychu) 



lipskim rynku, w obecności wielkich tłumów, które -- jak 
przedstawiono na jednym z ówC'zesnych sztychów - przy
płyni;ły ławą, by po trzydziestolebiej „posusze" móc roz
koszować się takim wido\>\:iskiem. 

Ale „casus Woyzeck" nie kończy sic na tym. ówczesna 
atmosfera sprzyja badaniom proce,ów zachodzących w psy
chice ludzkiej, nie tylko w przypadku zbrodniar za. J s t to 
howiem epoka przejściowa . Opinia radcy dworu Cla rusa 
s kłania się w swe.i materialistycznej wykładni wewnętrz
P..ych reakcji, w wyprowadzaniu afektów z procesów fiz.iolo
gicznych, do jakiegoś materializmu w sensie teorii „siły 
i materii", którą reprezentuje brat Georga Bi.ichnera, Lud
wik. Obok tak pojmowanego materializmu czy pozytywiz
mu istnieją najróżnorodniejsze formy idealistycznej inter
pretacji. Znane są dążenia Kanta czy Hegla zmierzające do 
usprawiedliwienia kary, jako reakcji na wolną, szczegól
nie ukształtowaną decyzję woli przestępcy; ludzie, żyją
cy w dobie poezji romantyczne.i, mają wyostrzony zmysł 
niewyjaśnionych stron życia i duszy, zmysł tajemnicy, 
z którą związany jest pozornie jasny i przejrzysty łańcuch 
przyczynowy życia codziennego, są uwrażliwieni na owych 
radców dworu E . Th. A. Hoffmanna, którzy zjawiają siq na
gle jako książęta-duchy, oraz na wizjonerstwo takie, jak je 
uprawia i opisuje Szwab Justinus Kerner w „.[asnowidzą
cej z Prevorst" (1829). Pierwsz•\ fala mesmeryzmu minęła, 
ale obsesja tajemnicy pozost a ła. „Dziwne przypadki kry
minalne" zaprzątają wyobrażniq współczesnych i to nie 
byle jakich. W roku 1828 wychodzi „Opis dziwnych zbrod
ni na podstawie aktów" Anzelma von Feuerbacha; wy
wody „Opisu" są właściwie odstępstwem od koncepcji me
chanizmu duszy w feuerbachowskiej teorii prawa karne
go. Według określenia Radbrucha autor nie - traktuje tu 
już sankcji jako „precyzyjnej wagi, na której wyważa się 
efekt rozkoszy zbrodniarza i odstraszające działanie kary" . 
Usiłuje on· prześledzić i rozszyfrować ostateC'zn2 psychiczrir> 
popędy i motywy doprowadzające do zbrodni. A w dniu 
26 maja 1823 pojawia się na ulic2ch Norymbergi osobli
wy cudzoziemiec Kasper Hauser, którego tajemnica trzy
ma ówczesną generację w najwyższym napięciu. 

Na tle takiego przełomu, pomiędzy ucieczką w niewy
tłumaczalne a niezręcznym wywodzeniem go z cielesności, 
między idealistyczną, r:1mmtyczną. i c· ulistyczną interpre
tacją psychiki ludzkiej i sprowadzaniC'm jej procesów do 
przemian materii i krwiobiegu, należy ró ~' nież rozpatry
wać wpływ kryminalnej sprawy Woyzecka na współczes
nych. W 1P25 r. radca dworu Clarus ogłasza swoje szcze
_gółowe orzeczen ie w specjalne.i publikac ji , poza tym obyd
wie .iego opinie drukuje c7asopismo farmakologiczne „Zeit
schr·ift ftir d ie Staatsarzneikunde". Jeszcze w t:vm samym 
roku ojpowiada mu bawarski fi7yk krajowy dr C. l\IL Marx 
w piśmie o. t. „Czy morderca ,Jo',ann Christian Woy7eck. 
stracony 27 s ierpnia 1824 w Lipsk u, był nienoczytalny?" 
Dyskutant potwierdza pytanie, co popr7°dnio ucz:vnił .iuż 
recenzent or7eczeni a Clarusa w , . .Ten a.i skie.i Ga7ecif' Lite
rackiej". rr l\farx odrzuc~ fif,ioJogi~ m;:i int~rnr~hcir· zmv
słowych 7iawi~k Woy7ecka. któn'i ied<1k z kolPi bro:i.i ~ 
przeciw Marxowi - lipski prof ~or fizjologi · dr Heimroth 
w piśmi~ z ro!rn 1825. W 1838 ukazuje s ię os t atnia publi-
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kacja, poniekąd epilog tej sprawy, zestawiająca wszyst
kie argumenty owego fachowego sporu i dochodząca w re
zultacie do potwierdzenia poczytalności Woyzecka. 

Życie, czyn i los tego mordercy pozostają w ścisłe.i wza
jemne.i zależności, na przełomie dwóch form oceny duszy 
ludzkiej i jej tajemnic. Tym tłumaczy się znaczenie, jakie 
osiąga zarówno u „psychoanalityków" ówczesnych jak i u 
naukowców ten w gruncie banalny casus kryminalny, ów 
czyn jakgdyby wyjęty z „Kroniki wypadków". To wyjaś
nia również przekształcenie owego „fait divers" w wie
kopomne dzieło niemieckiej literatury, w jeden z najśmiel
szych i najwspanialszych pomników scenopisarstwa: dra
mat Georga Biichnera „Woyzeck". 

Biichner znał orzeczenie radcy dworu Clarusa - wynika 
to jasno z różnych wersji dramatu. Przekazane w opinii 
biegłego warunki życiowe i zrelacjonowane wypowiedzi hi
storycznego Woyzecka, przeważnie powtarzają się w utwo
rze, są wszędzie, ale na miarę wielkię_go dramaturga są 
przetworzone w akcję i z nią stopione. Sam casus kry
minalny i najważniejsze sytuacje życiowe historycznego 
przestępcy, jego strach przed wolnomularstwem _i prześla
dujące go ogniste twarze są wydarzeniami i widziadłami, 
prześladującymi również b!ednego Franza Woyzecka, stwo
rzonego przez Bi.ichnera. Eiichner czytał prawdopodobnie 
również sprawozdanie Clarusa drukowane w 1824 i 1826 
roku w czasopiśmie farmakologicznym Henkego. Ojciec 
pisarza, Ernst Bi.ichner, był współpracow·nikiem tego cz~
sopisma i posiadał komplet roczników. Syn, przypuszczalme 
w okresie między powrotem z Giessen a ucieczką, w cza
sie na wpół dobrowolnych, na wpół przez ojca wymuszo
nych studiów medycznych, poznał tutaj obok innych _re
lacji również i tę o Woyzecku i - jak na to wskazuje 
wierne przeniesienie raportów eksperta do dramatu - no
tował je we fragmentach. Oto wszystko, co przez porów
nanie te ks tów można z całą pfFnością stwierdzić. „Woy
zeck" jest również owocem heskich przeżyć Bi.ichnera. 
O stosunku dramatu do heskiej epoki przeżyć autora de
cyduje nie tylko to, że osoby dramatu mówią dialektem 
heskim, że tamburmajor jest heskim oficerem, a lekarz 
profesorem gieseńskiego uniwersytetu (ów na wpół zwario
wany anatom i fizjolog Willbrandt), że Biichner zawdzię
cza znajomość tego przypadku kryminalnego swoim cws:)m 
darmstadtskim. a spojrzenie na świat Woyzecków swemu 
życiu w takim i podobnym środowi s ku, - lecz przede 
wszystkim zasadniczy problem dzieła, ów znany dyso.HL o, 
który zabrzmiał już w „Gońcu Wiejskim" i „Dan.tonie". 

Tylko takie spojrzenie retrospektywne na kluczowe pro
blemy świator:oglądowe ujawnia wewnętrzną .iedność w ży
ciu i dzirle Georgę_ Bilchnera, pozwala rozpatrywać jego 
polityc zną d7iałalność i dramaturgiczną tcchrikę. agita '. or
~-ki maP..i fest. rewolucyjny dram3t i ballad~ o Woyzecku, 
który był dobrym człowiekiem, aczkolwiek nie posiadał 
„morale" - jako wewn<;trzną jedność i nieunikniof!ą kon
sekwencji:, powiarnne nie tylko temperamentem i atmo
s:erą autoril, ale nr7ede wszystkim identycznością posta
wionych rnt<adnień. Georg Bi.ichner nie pisał „dla sceny", 
nie pisał t eż po te>, by niem1eckim widzom dostarczyć no-
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wych kof'.le~ii cz7. t:ag_edii przeznaczenia; pisał dążąc do 
uchwycenia_ i wyJasmema ;i:agadek ludzkiej egzystencji, za
danych ~ohtyko_m, filozo_fom~ dociekliwym badaczom przy
rody, ktore u mego, posiadaJącego talent poetycki najwyż
s:eJ klasy, przekształcają się nie tylko w rozprawy i ma
mfes~Y •. _ lecz także w akcję i formę; obok abstrakcyjnego 
staw1ama problemów, Bilchner tworzy żywe i niezapomnia
ne postacie, którym „przydarzył się" ów abstrakcyjny pro
blem ... 
. Ostatecznie - i to jest decydujące - idzie w „Woyzecku" 
Jak poprzednio w manifeście i „Dantonie", zawsze o to sa
f'.lO zi:g~dnienie: _o z~l~żność ludzkiej egzystencji od oko
h~zno~.~~· .kt_óre „ist?IeJą poza nami". „Straszliwy fatalizm 
historu 1 Jego „mszczącą" potęgę przeczuł Bi.ichner już 
w swych najwcześniejszych giesseńskich czasach. Studium 
histo:ii. przede. wszystkin;t wielkich politycznych prze
wrotow, postawiło przed mm pytanie, które pojmował ja
~o zagadnienie przeznaczenia ludzkiego istnienia: „Czym 
Jes~ to, co w nas kłamie, morduje, kradnie?'' Było to py
tame o p~ob~em czynników kierujący ludzkim losem, było 
to za~~dmem; .woln<;>ści '";'Zgl_ę~nie z góry zdeterminowanej 
decyZJl ludzkie) woh, moznosc1 względnie tylko pozorności 
wkraczania przez działanie i planowanie w bieg historii 
lub życia jednostki. 

~igdzi.e nie zostało t<;> jaśniej i bardziej wstrząsająco wy
razone Jak w rozmowie Woyzecka z kapitanem. Przeciw
sta\v:iaj_ą s!ę tu sobie dwie sytuacje bytowe i dwa sposo
b.y myslema:. „Woyzec~", tak wyrokuje kapitan, posługując 
się. frazeologią PO\vszechnej, kołtuńskiej i oficjalno-kościel
neJ moralności, której nicość stara się udowodnić poeta 
pełen głębokiej nienawiści. „nie macie moralności W 011~ 
ze~k!_ Moralność ~e~t wtedy, kiedy się jest moralny,,;, roz~
m~e~ie? Oto ~lasciwe słowo. Macie dziecko bez blogosla
w1~nstwa kościoła". Woyzeck odpowiada z pozycji wydzie
dz1czon1~h, którzy pozbawieni są trwałego kodeksu mo
r?ln<;>śc1 i norm etycznych - bowiem również tryb ich ży
~ia i sposób postępowania pozbawione są reguł. podstaw 
i wszelkiego zabezpieczenia, dla nich więc być" i być 
powinno" oznacza to samo: „Widzi pan, pani~ kapita~ie .. . 
my . biedacy .. :: P.ie11;iądz, pieniądz! Kto nie ma pieniędzy .. . 
Jakze tu upierac się przy moralności na tym świecie? Ma 
się też cialo i krew. My to jeste.śm11 już takimi nieszczęśni
kami .. na tym i tamtym .świecie. Myślę, że gdybyśmy poszli 
do nieba, pomagalibyśmy ciskać gromy". Kapitan odwołuje 
się do cnoty; wielkie słowo. Dla niego ludzkie zamierzenia 
są wolne: cielesną żądzę poskramia się siła moralneJ woli 
Odpowiada mu jednak na to wydziedziczony, któremu ka~ 
zan.ia o byci~. bynajm_~iej nie cnotliw_ym, prawi tylko ota
czaJąca go bieda, wydziedziczony, który odczuwa moralność 
jako przywilej: „Tak, panie kapitanie, cnota ... jeszcze teao 
nie rozgryzłem. Widzi pan, my ludzie prości nie mamy cn.o
~y, _uleaamy poprostu naturze; ale gdybym był panem 
t rr;iał kapelusz i zegarek i anglez i umiał wytwornie ga
dac, z pewnością byłbym cnotliwu. Ta cnota musi być 
czymś pięknym, panie kapitanie. Ale ja jestem biedakiem." 

Nie ma sposobu, nie ma możności porozumienia się. 
"'!' koszmarnej samotności, nie mogąc znaleźć wspólnego 
Języka, ludzie ci mówią w próżnię, tak jak chyba .ieszcze 
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tylko w „Puszce Pandory" Wedekinda. Zaznaczono tu jed
nak coś więcej niż wewnętrzną izolacją i społeczną obcość 
rozmówców. Tu zjawiają się - i to właśnie decyduje 
o wręcz samotnej wielkości i odrębności dramatu Woy
zecka w literaturze niemieckiej - mówiący i działający 
jak gdyby bezwzględnie związani przez swoje funkcje i po
zycje w społecznej hierarchii; ich moralność jest moral
nością określonej grupy społecznej, ich mentalność wyzna
czona społecznym byte!Il; ich obcość odsłania przepaść nie 
do przebycia pomiędzy dwiema warstwami społecznymi -
panującą i ciemiężoną. Czy kiedykolwiek dano temu wy
raz tak dobitnie? Późniejszy naturalizm również opisywał 
świat nędzy, życie na dnie; dawał jednak najczęściej opi
sy, „atmosferę" i nastrój środowiska, nic prócz konkretów, 
„czasu i przestrzeni" (Hegel), które dlatego właśnie pozo
stają abstrakcyjne, ponieważ są tylko fotografią i opisem, 
nie ujawniając w przedstawionym obrazie ani w jego tle 
społecznych przyczyn i bodźców, które dopiero uczyniły to 
środowisko takim a nie innym. W „Woyzecku" bodźce te 
są przejrzyste. Postacie myślą tu i działają w wyniku za
chodzących procesów społecznych, z pozycji przynależno
ści klasowej. 'ro więcej niż świat w „Marii Magdalenie" 
Hebbla, który pragnie zobrazować „surowe ramy", „strasz
liwą zależność", życie w „wąskim kręgu niezdolnych do 
fadnej dialektyki indywiduów", który opisuje ciasnotę cało
mieszczańskięgo świata i jego moralności, nie tłumacząc 
jej jednak ani przeciwstawiając innym formom bytu czy 
mentalności w społeczeństwie. W „Woyzecku" idzie nie 
tylko o byt i o myśl, lecz o uwidocznienie ich przyczyn, 
których szukać należy w socjalnych warunkach życiowych. 

(Fraqmenty książki p . t . „Bii.chner i jego czasy". 

Przekład GABRIELI MYCIELSKIEJ) 



Wielkim sukcesem Starego Teatru zakoriczył sir. 

VII Festiwal polskich sztuk współczesnych, jaki od

był się w maju br. we Wroclawiu . Nagrodę miesięcz

nika „Odra" dla najlepszego teatru biorącego udział 

w Festiwalu otrzymał Stary Teatr za przedstawienia 

„Wyszedł z domu" T. Różewicza, i „Tango" S. l\lroż. 

ka. Z pięciu przyznanych nagród indywirtualnych -

trzy otrzymali artyści Starego Teatru: Jerzy Jarocki 

za reżyserię „Wyszedł z domu" i „Tanga", E\\'a Lassck 

za rolę E'\\ry w „Wyszedł z clomu" oraz Jan Nowicki 

za rol~ Artura w „Tangu„. 

Równocześnie nagrodę Klubu krytyków Lealr:ilnych 

im. Boya za rok 1965 - otrzymał reżyser Starego Te

atru Konrrd Swin~rski n1. in. za przedst a wienie 

„Nieboskiej Komedii" Kra~ińskiego. Nagrodę tę wrę

czono laureatowi w czasie występów Starego Teatru 

w czer\\•cu br. lv Warszawie z „Nieboską Komedią~' 

„i\Iizantropem", przyjętych z wielkim uznaniem 

przez stoleczną publiczność i prasę. 
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FELIKS BENDA 
(1833-1875) 

1. 
'I 

W sezonie 1852/53 w 
naszym teatrze zaczął 
się pojawiać na sce
nie niespełna dwu
dziestoletni młodzie
niec. Nie zwracał u
wagi bywalców, bo 
też i sposobności po 
temu nie miewał. 
W niemych rolach 
niewiele talentu 
mógł zademonstro
wać wynosząc krze
sła z salonu lub 
współtworząc z inny-
mi „tłum". Po dłuż

szym dopiero wahaniu Chełchowski powierzył 
mu nie\delką rolę w wstrząsa!ącym dramacie 
„Czaszka mordercy"! Bo ów młody, zapalo
ny aktor, mimo zgrabnej postaci, miłego 
głos u i wyrazistych rysów, miał, jak się zda
wało n iepowetowaną tymi zaletami, wadę 
wymowy - lekko, ale wyraźnie się zacinał. 
Ale doświadczony Chełchowski, wychowaw
ca wielu największych talentów aktorskich 
tych czasów, widocznie uznał, że gra warta 
jest świeczki. Dostrzegł bowiem, że Feliks 
Benda oprócz nieprzeciętnych zdolności wy
różnia się wyjątkową pracowitością. 
Tę pracowitość Bendy wykorzystał następ

ca Chełchowskiego, Pfeiffer. Dysponując do
syć słabym zespołem i wiedząc, że zawsze 
na Bendę może liczyć, zasypywał go niezli
czonymi rolami, bardzo często zupełnie nie
sto3ownymi dla talentu aktora. Toteż grając 
bohaterów dramatu i tragedii Benda wkrót
ce wpadł w nieznośną manierę deklamacyj
nego patosu. 

Roczny pobyt w prowincjonalnym teatrze 
w Czerniowcach w sezonie 1864/65 nie przy
niósł zmian w rozwoju artysty. W jesieni 
1865 r. Benda wrócił do Krakowa i wszedł . 
do odmłodzonego zespołu pod dyrekcją Sko
rupki a wkrótce kierownictwem Koźmiana. 
Wtedy dopiero zaczęła się jego szybka ka
riera. Zyskał sympatię i opiekę Koźmiana, 
który wynik swoich obserwacji przekazał 
Bendzie w słowach: „będę się panem bardzo 
zajmował i wiem, że zostaniesz wybornym 
artysta, ale musisz przede wszystkim wy
rzec się ról behaterów, a następnie słuchać 
informacji, jak gdybyś zaczynał swój za
wód". Po 13 latach pracy na scenie usły
szeć . że trzeba zaczynać od początku , to nie 
mogło być miłe. Ale Benda zaufał Koźmia
nowi. porozumienie zostało zawarte i obaj 
dotrzymali słowa. Przy pomocy Koźmiana 
Ben da stał się wzorem aktora , szkoły kra
kowskiej". Mimo rezygnacji z ról bohater
skich, pozostało mu jeszcze bardzo obszerne 
pole pracy. Z rozmachem, humorem i praw
dziwym upodobaniem grywał role ,.ludo
we", których koroną b~·ł Grabiec w „Balla
dynie". Był niezastąpiony w licznych rolach 
amantów posiadających jakieś cechy cha
rakterystyczne, w przeciwieństwie do lirycz
no-sentymentalnych. A w ogóle charaktery
styczne postacie w współczesnym dramacie 
stały się specjalnością Bendy w pełnym roz
kwicie jego talentu. W ówczesnym reper
tuarze wiele miejsca zajmowały sztuki tzw. 
„salonowe", rozgrywające się w mieszczań
skim lub arvstokratycznym środowisku. 
W każdej z nich były role szlachetnych mę
żów, w ykwintnych rezonerów. wielkich fi
nansistów. zwane w teatrze rolami „panów". 
W nich właśnie Benda doszedł do takiej do
skonałości , że nie tylko w naszym teatrze, 
ale według świadectwa Koźmiana i w War
szawie nie miał groźnego konkurenta. Wy
rażna była zgodność między dwiema karie
rami Ben dy: s ocjalno-sceniczną , od noszenia 
krzeseł do ról „panów" i jego art:vst~·czn~'lTI 
rozwojem od oierwszych do najwyższych 
stooni hierarchii. 

Mozolnymi ćwiczeniami Benda usunął cał
kowicie swoią tak groźną, wadę wymowy 
i doprowad7ił <io perfekcii s>:tu.kę konwersa
c.ii na. scenie , mając najczęściej równie do
.<knnałą partnerkę w Antoninie Hoffmann. 
Salonowe role grywane przez niego bywały 

czc;sto C:.osy ć do siebie podobne, on jednak 
zawsze umiał je zróżnicować, czerpiąc do 
nich materiał w myśl nakazu „szkoły kra
kowskiej" z obserwacJi życia. I to nie z po
wierzchownej obserwacji rysów zewnętrz
nych, ale wnikliwego rozpozr;ania mnogich 
cech psychicznych. Ale i s t rona zewnętrzna 
nie była zaniedbana. Zupełnie wyjątkowa 
była umiejętność Bendy noszenia kostiumu, 
szczególnie współczesnego, który dobierał 
bezbłędnie, nosił z nieświadomą swobodą 1 

i pomysłowo wykorzystywał. Nabył też 
umiejętności doskonałego charakteryzowania 
si ę bardzo skromnymi i prostymi środkami. 
W ten sposób chocia ż nie dorównywał pla
styce m a_·ld Rapackie1rn, « e zapewniał so bie 
większą swobodę m im'. k i. 1 " j większym tutaj 
su -cesem Bend: był jego Fa lstaff w „We
sołych kobietach z Windsoru". Wzorem 
umiaru by ła pi kna kr eacja Papkina w 
„Zemście", któ ego '.Ybrew t r adycji zagrał 
d y _ tyngow anie, lekko, · ako d\ ·oraka o wiel
b m polorze , bywalca n aj w ietniejszych sa
lonów. Prz · całej braw un;e i fanfaronadzie, 
ani przez chwilę ten P?pkin nie był płaski. 

W r . 1871 . r zyr odnia siostra Bend~', " Io
drzejc\\'Ska. usiło\ · ała ściągnąć go do teatru 
\ ·ar zawsk-iego. Pojechał am n a gościnne 
\ ystęp :-· ty m chętnie . że br ak Kożmiana 
w zarządzie i n iepor ozumienia z S_korupką 
zniechęcił~· go do krakowskiej sceny. Ale 
w \Varsza\\·ie oba\\"ia 10 sie „d:vnastycznej 
polit. · i" . Iodrzeje\ ·skie ·, w iec mimo po ·o
dzenia Bend~· nie kwapiono się z zawarciem 
kontraktu. T vmczasem Kożrnian wrócił do 
naszego teatru i przejął dyrekcj ę od Sk o
r upki, a jedn:m z p ierwszych jego kroków 
było napisanie do Bend_,. z propozycją po
wrotu. Ten prz~·jął ja nat~·chmiast. Już 
w czasie pobytu w \ arszawi e Benda uległ 
pien \·szemu a takowi gruźlicy . Odtąd, mimo 
t roskli\Yej opieki dra Pareńskiego, naw roty 
choroby się po ·tarza ! ~' · a k · rac."a \ Glei
chenbergu i w Zakopanem przynosiły ty k o 
chwilową poprawę s!anu chorego. Wracał 
jednak wtedy zaraz na scenę i w tym ostat
ni m okresi e ż:vcia iąe-nął szczyty swej 
sztuki w rolach Weinberga w „Żydzie" As
nyka i Hastingsa w „Begum Somru" Hal
ma. 17 k\\·ietnia 1875. grając w premierze 
„Niewinnych" $więtochowskiego zasłabł na 
scenie. Po dziewieciu dniach umarł. 

Fe l i k ~ Benda w 1 oli Mazepy 

STANISLA W HOŻMiAN 

ŚMIERĆ FELIKS.4 BENDY 

Benda, pomimo że miał przeszło lat czter
dzieści, był pełen życia i byl zawsze mlo
dym, było w nim coś, ale w dobrym i sym
patycznym znaczeniu tego slowa, z paupra 
krakowskiego; chcąc być koniecznie zdro
wym, aby grać, wpierał w siebie samego, 
że jest zdrowszy, jak nim był rzeczywiście. 
Pomimo zimnych dni tegorocznej wiosny 
zrzucił za ,wcześnie futro i w letnim palto
ciku chodził na próby i przedstawienia. Za
czał doznawać klucia w pi.ersiach, lecz nie 
prŻyznał się do niego i wystąpił w !pierw
szym przedstawieniu „Niewinnych" już bar
dzo cierpiący. Przejął się duchem tego nie
zwykłego i tak nowego na polskiej scenie 
utworu, w sposób zadziwiający uchwycił typ 
owego Bolesla.wa rozumnego, nie złego, ale 
słabego, jak cale obecne pokolenie, uchwy
cił szczególniej wybornie cechy owego to
warzystwa warszawskiego z dnia dzisiej
szego, do którego Boleslaw należy, jego 
wzięcie, jego usposobienie moralne, nawet 
powiedziałbym, zewnętrzny typ. Przedsta
wienie to bylo, 'a szczególniej stalo się, jed
nym z najdramatyczniejszych w rzeczywi
stości: każdy mógl od pierwszego aktu do
strzec, że Benda doskonale .zrozumiał swoją 
rolę i że ją grać będzie znakomicie, już 
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w drugim domyślać się można bylo, że jest 
cierpiącym i to do tego stopnia, że zaledwie 
grać może, w trzecim widocznie cierpienie 
wzmagało się i artysta już wcale mówić nie 
mógl; każdy inny byłby zeszedł ze sceny, 
on do końca powstał na placu, do ostatniej 
minutu spełnił obowiązeLI,edwie kurtyna 
zapadła, odu;ieziono Bendę do domu i po
loiuł się do lóżka, z którego już nie miał 
wstać. Podczas choroby o niczym nie my
ś l a l i n ie mówił, jak tylko o kłopotach dy
rekcj i z powodu jego s labości, o trudno
ściach w ystawienia czegokolwiek bez niego 
w tak krótkim czasie. W qorac:::ce zrywał 
sżę chcqc iść do teatrn , a w chwilach wol
n ych od niej widząc, że nie t ak prędko 
ii·s tanie , ubolewał nad tum, i ż nie będzie 
mógł wzią ć udziału w przedstawieniu „Stry
j . Sa m a". Po dziewięciii c niach skończył 
p raco1ci ty ż 11wot w obec kapłana, otoczony 
r ccl::ina . k olegami i r ?ec można troskliwo
.<- cirr i ±ale m ca l epo m ias ta. 

S. Koźmia!'l , Tc;~ atr, t o m I. s. 339-340. 

'. „ 

O TEATRZE I MORALNO~CI········ 

Słysząc nieraz krążą.ce zdania o n iemoral
ności niektórych komedii, jakoby miały siać 
zcrorszenie lub rozbudzać zbyt żywe uczucia 
~ogące zaniepokoić stan bezwiednej nie":in
ności krynolinowych i fryzowanych amoł
ków, nie widzę innego sposobu zaradzenia 
temu, tylko abstynencją. Młodziutkim oso
bom, dla których jesł obawa, aby patrząc 
na rozmaite strony życia, nie zawsze piękn ~ 
i budujące, nie zasmakowały w nich - ra
dziłbym pozostać przy swoich lalkach, po
wieściach i komediach pisanych dla użytku 
młodego wieku; w naszej bowiem epoces 
hołdującej rzeczywistości i lubiącej ją. ana
tomizować, coraz trudniej o sztuki, szczegól
niej w rodzaju komicznym, gdzieby się nie 
potrąciło o jaki występek lub niemoralną 
szpetność. Komedia przedstawia świat jaki 
jest i wtenczas się podoba; jeżeli zaś życie 
usiłuje zamienić we frazes moralny, staje 
się nudną jak lukrecja. 

Od każdej też sztuki wymaga się tego, 
co dać może. Sztuka kom~zna ma obowią
zek bawić nas i śmieszyć kosztem ułomno
ści i w:ystępku, a nie koniecznie malować 
cnotę lub rozpowszechniać jej zasady. Dla 
tych przyczyn uderzano na teatr od naj
dawniejszych czasów, potępiali go ojcowie 
kościoła, potępiał Bossuet i sam Russo, prze
ciw innym filozofom ośmnastego wieku, 
którzy znowu wpadając w drugą ostatecz
ność utrzymywali, że teatr zawsze jest szko
łą moralności. ( ... ) 'Vynosić teatr na szczyt 
szkoły moralności równie trąci przesadą, jak 
go potępiać za zdrożności, których nie ma. 
Trudno od teatru wymagać czystoty chrze
ścijańskiego morału; kto bowiem pragnie go 
szukać, niech idzie do kościoła. Niepodob1· ·· 
również wymagać po nim surowego i su
chego morału pedagogów - w takim przy
padku ze sceny musiałaby uciec wesołość, 
zabawa i prawda życila. Nie żądajmy nawet 
od niej tej cnotliwej nienawiści, jaką czują 
uczc1w1 ludzie na widok zdrożności; scena 
bowiem należy ze swej natury do wyrozu
miałego stronnictwa. biorącego ludzi tak, 
jak są, a. nie jak być powinni. Mimo tego 
nie podobna zarzucać teatrowi, żeby więcej 
n~ż inne rodzaje literatury był z moralności 
ogołocony. Teatr będąc wizerunkiem ludz
kiego życia, tyle ma w sobie morału co go 
ma doświadczenie, a niestety! dla uzupeł
nienia rysu dodajmy, że tyle jest moralny, 
co doświadczenie cudze, które wprawdzie 
przemawia wzrusza, ale nie poprawia ni
kogo. 
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