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Janina Zapaś1ik 

llOWE CIERPIElllA MŁODEGO W. 

39-letni Ulrich Plenzdorf jest autorem czterech scenariuszy 
filmowych z których trzy: Czy zna pan Urbana? , Za mną, ka
nalie! oraz Legenda o Paulu i Pauli wykorzystała DEFA. Pre
miera tego ostatniego filmu odbyła się 28 III 1973. Czwarty 
scenariusz - a raczej opowiadanie filmowe, pt. Die neuen 
Leiden des jungen W. (Nowe cierpienia młodego W.) autor 
przerobił na sztukę teatralną, która cieszy się w NRD nieby
wałym powodzeniem. Grana jest w kilku teatrach w NRD 
i w Berlinie Zachodnim; w wersji książkowej ukazała się w 
wydawnictwach Hinstorff (NRD) i Suhrkamp (RFN). Kontro
wersyjny tekst sztuki po raz pierwszy opubHkowano w „Sinn 
und Form" w lutym 1972 jeszcze jako opowiadanie filmowe. 
Prapremiera sztuki odbyła się w Landestheater w Halle w re
żyserii Horsta Schoenemanna (to on właśnie wystawił niegdyś 
Um neuen an der Achterbahn Hammela). Zachęcony sukce
sem, wystawił Schoenemann Nowe cierpienia młodego W. w 
stolicy na scenie Kammerspiele przy Deutches Theater. W 
ślady Schoenemanna poszedł też Christoph Schroth, inscenizu
jąc Nowe cierpienia młodego W. w małym „Theater im 3. 
Stock" przy Volksbuehne. Wszędzie sztuka zyskała zwolenni
ków, zwłaszcza wśród młodzieży. Sztuka ta ma jednak i za
gorzałych przeciwników. Już sam, dość prowokacyjny, tytuł 

nasuwa skojarzenia z Werterem Goethego, najbardziej zna
nym dziełem okresu Burzy i Naporu . To wystarczyło, by 
wzbudzić zainteresowanie literaturoznawców i pedagogów -
szczególnie wobec toczącej się od dłuższego czasu dyskusji na 
temat stosunku literatury socjalistycznej NRD do dziedzictwa 
literatury klasycznej. 

Bohaterem sztuki jest młody Edgar Wibeau , który z za
światów opowiada i komentuje ostatnie miesiące swego życia. 
Opowiadanie zaczyna się notatką prasową o tragicznym wy
padku, jakiemu uległ młody człowiek rob'ąc bez zachowania 
środków ostrożności eksperyment z nowym urządzeniem. W 
następnej scenie jesteśmy świadkami rozmowy r odziców Ed-





gara, obciążających się wzajemnie winą za śmierć syna. Z roz
mowy tej dowiadujemy się, że Edgar był wybitnie zdolnym 
uczniem o silnej tndywidualności. Jako siedemnastoletni chło.pak 
po awanturze z majstrem, ucieka ze swojego rodzinnego mia
steczika Mittenbergu (nazwa jest fikcyjna i symboliczna) do 
Berlina, gdzie usiłuje dostać się do Akademii Sztuk Pięknych. 
Ze względu na „brak fantazji" nie zostaje przyjęty. Przygnę
biony niepowodzen:em zostaje w Berlinie. W opuszczonym 
letnim domku spędza wiele tyg::id.n.i, słuchając muzyki i nagry
wając listy do swojego przyjaciela, Willego. W pobliskim 
przedszkolu pracuje dziewczyna imien'em Charlie, w której 
nasz bohater zakochuje się od pierwszego wej1rzenia. Charlie 
ma joednak narzeczonego, Dietera, który wkrótce wraca z woj
ska. Młodzi pobierają s:ę, Edgar przeżywa to jak::i silny cios. 
Zmuszony do podjęcia pracy zarobkowej, znajduje zatrudnie
nie vt ibrygadzie malars,kiej. Podczas ni~udanego eksperymen
tu z nowym rodZajem pistoletu do malowania doch::idzi do 
scysji między konstruktorem-brygadzistą Addim i Edgarem, 
co staje się przyczyną poważnych nieporozumień, które w 
konsekwencji skłaniają Edgara do porzucenia pracy. Ambitny 
chłopa!k postanaw:a sam skonstruować nowy rozpylacz i udaje 
mu s:ę to, mimo że nie posiada potrzebnych przyrządów po
miarowych. W czasie ostatniej próby - tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia - następuje tragiczny wypadek: Edgar 
zostaje ciężko ranny i um~era w szpitalu. 

Bardzo istotny dla wymowy sztuki jest światopogląd Ed
gara, który odsłania nam sam bohater. Polemizuje on z poglą
dami swoich wychowawców i rodziców. Frag.nie mieć jak naj
więcej swobody. Jego hasło brzmi: „Odprężcie się! Słuchajcie 

jazzu!" Chce należeć do pokolenia „bez problemów seksual
nych". Uwielb:a dżinsy; są one dla niego symbolem pewnego 
stylu żyda, pewnej mentalności. Jego marzeniem jest mieć 
zawsze 17 lat i być kimś takim, jakim jest jego 70-letni maj
ster Zaremba. Chodzi mu nie tylko o to, aby .poprawnie wy
mawiana jega francusk :e nazwisko, ale również o indywidu
alny styl życia. Potępia poniżającą publiczną samokrytykę. 

Broni subiektyw,nych kryteriów przy ocenie dzieł sztuki. Niech 
każdemu będzie wolno ub"erać się i żyć tak, jak mu się po
doba. On sam ceni pracę, ale od czasu do czasu lubi się po
obij-ać. Żyje jazzem, kocha muzykę soul. Uważa, że wszelkie 
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reguły i prawa niszczą autenty<:zny stasumek d.o natury i jej. 
prawdzjn.vą wa.dość. Jest pacyfistą, gdy myśli o 18-miesięcz

nej służbie wojSkowej; ale gdy ogląda zdjęcia z Wietnamu, 
dcchodz.i do wniosku, że mógłby służyć całe życie walcząc 

przeciw inte,rwe.ntom. Nie cierpi uładzonych mieszczańskich 

domów ze „Słonecznikami" Van Gogha i książkami w biblio
teczce za szkłem. Powiada, że nie ma nic przeciw komunizmo
wi, jako że priZecież „nikt inteligentny nic przeciw niemu mieć 
nie może". Monolog swój kończy stwierdzeniem, że zawsze 
chciał być zwycięzcą i niczego nikomu nie zawdzięczać. 

Przebieg wypadków jak i poglądy Edgara nie byłyby niczym 
wyjątkowym, gdyby nie odniesienie do postaci Goethe'owskie
go bohatera . Plenzdorf nawiązuje do Cierpień młodego Werte
ra •w dwóch płaszczyznach. W samym przebiegu akc ji wystę
pują wyraź.nie analogie: zawiedzione ambicje społeczne, nie
szczęśliwa miłość i tragiczna śmierć bohatera. Werter musiał 
odejść ze służby dyplomatyczniej, która mogła być celem jego · 
życia, Edgar nie dostał się do swej wymarzonej Akademi-i 
Sztutk Pięknych. Również w obu wypadkach ukoch;ma kobie
ta wychodzi za innego: Charlotta poślubiła Alfreda, Charlie 
Dietera. Z drugiej strony sam bohater sztuki zaznajamia się 

w cstatnich miesiącach życia z Cierpieniami młodego Wertera . 
Do tej pory kochał dwie książki: Salingera Buszujący w zbo
żu i Defoe Robinson Cruzoe. Cierpienia mlodego Wertera znaj
duje szukając papieru toaletowego. Okładka i ostatnie strony 
(gdzie - ja1k twierdzi Edgar - znajduje się posłowie) służą 
mu zresztą ja1ko papier toaletowy. Z nudów zaczyna czytać 

„tę śmieszną historię", napisaną według niego komicznym 
językiem . Odkłada książkę, po paru godzinach znów sięga po 
nią, aby się z nią już nigdy nie rozstać . Z Cierpieniami mło
dego Wertera zapoznał się już po przybyciu do Berlina i nie
powodzeniu doznanym w Akademii. Najpierw nie rozumie, jak 
można popełnić samobójstwo z powodu kobiety, bo tak pojmu
je śmierć Wertera, potem jednak powołuje się na jego słowa, 
gdy chce opisąć wrażenie, jakie na nim zrobiła Charlie. Uwiel
bia ją <i rozumie też uwielbienie Wertera dla Charlotty. Jego 
rosnące uczucie do Charlie powoduje, że postać Wertera staje 
mu się coraz bliższa. Gdy sam doznał cierpienia, zrozumiał 
„starego Wertera" . I na odwrót - Werter pozwala mu zro
zum:ieć własne życie. W walce przeciw Dieterowi jego najsku-





tecznD.ejsilą bronją są cytaty z powdeści Goethegc. Podobn.ie 
dzieje się również w sporze z Addirn. Także poglądy Wertera 
na lud.zii i świat stają się dla EdgaJ"a zrozumiałe. Widzi świat 
jego ccrzyma i tak samo jalk Werter Alfredowi jest wdzięczny 
małżonkowi swej ukochanej, że ten nie całuje jiej w jego obec
noWi. Pogrążony w gorączkowej pracy nad wynalazkiem, za
czyna ,rozumieć wyczerpanie życiem i zmęczenie Wertera: 
„Nigdy bym nie pomyślał, że tak dobrze rozumiem tego za
bawnego Wertera". Już przeniósłszy s:ę w zaświaty twierdził 

co prawda, że nie widział dla siebie miejsca: nie chdał wrócić 
do Mittenbergu, a w Berlinie pozostać nie mógł .. 

Jak wspomniałam, utwór ten wywołał wielkie zaintereso
wanie zarówno publiczności jak krytyków. Zadawano sobie 
pytanie, w czym tkwi przyczyna tak niezwykłego sukcesu 
sztuilti Plenzdorfa. Jaką rolę odgrywa analogia do Cierpień 
młodego Wertera? Czym byłaby ta sztuka bez chwytu, jakim 
jest :niewątpliwie p~rednie i bezpośrednie nawiązywanie do 
Goethego? Czy w dziele sztuki bohater pozytywny musi być 
zawsze zwycięzcą? Czym różni się poezja od reportażu o wy
padku kryminalnym? Czy subiektywne przeżycie jako pod
stawa dzieła literackiego jest w stanie uratować sztukę od 
wyłllakłego racjonalizmu i wreszcie czy Plenzdorf wyczerpał 
problem Wertera? 

Przyjrzyjmy się stanowisku, jakie zajęli przeciwnicy tej 
sztutki. Ich rzecznikiem jest słynny berliński prawnik, prof. 
Kaul, który w otwartym liście do redaktora naczelnego „Sinn 
und Form" wyłajał wręcz .redakcję za to, że opublikowała tak 
kontrowersyjny tekst bez komentarza. Autorowi sztuki p::>sta
wił natomiast konkretne zarzuty: przede wszystkim drażni go 
„pa11odystyczny stosunek" między Werterem a Edgarem Wi
beau. Według prof. Kaula nie wolno porównywać opuszczo
neg·o, zaniedbanEgo uciekiniera z W·erterem. Niedopuszczalne 
jest również „słownictwo fekaliczne". Dalszym zarzutem jest 
braik w sztuce postaci pozytywnej jako przeciwwagi Edgara. 
Kau'l radzi Plenzdorfowi, aby udał się do fabryk i szkół 

i przyjrzał się pracującej tam młodzieży, której bynajmniej 
nie reprezentuje jego bohater. List ten został opublikowany 
12 VI 72, ale w dyskusji telewizyjnej 27 III 73 prof. Kaul 
wycofał się ze swego poprzedniego stanowiska, stwierdzając, 

że jest bardzo porywczy, czym tłumaczył swój atak na „pewne 
oooby". Inni krytycy zarzucali autorowi karykaturalny stosu
nek do klasyki, brak w dziele elementów dydaktycznych oru 
subiektywność. Zarzuty formalne dotyczyły monologu jako 
formy mało scenicznej, stosowania elementów pop-artu, uży
wania gwary młodzieżowej, a także atmosfery, w jakiej sztu
ka jest utrzymana. 

Sukces tłumaczy się przede wszystkim właśnie użyciem 

gwary młodzieżowej, czasami wprost szokującej, tematem 
(Edgar jest nietypowym przedstawicielem młodzieży, ale jego 
utarczki z rodziną i wychowawcami są typowe), a także tym, 
że sztuka porusza trudne kwestie społeczno-polityczne . Rów
nież w prasie NRD-owskiej sztuka znalazła uznanie. Reiner 
Kerndl pisał w „Neues Deutschland" z 8 VII 72 że sztuka 

' zwraca uwagę wychowawców na indywidualności takie jak 
Edgar i pozwala poznać ich możliwości i wartości. Werner 
Pfelling w „J unge Welt" z 7 I 73 bronił Edgara jako wartościo
wego członka społeczeństwa, który chce budować socjalizm. 
Werner Neubert, redaktor naczelny „Neue Deutsche Literatur" 
wyraził pogląd, że sztuka ta jest socjalistycznym przyczynkiem 
do dyskusji nad literaturą. Sam autor przyznaje, że jest za
skoczony sukcesem. Interpretację sztuki pozo.3tawia jednak 
widzom, a nie literaturoznawcom. Twierdzi, że sztuka jest 
świadomie dwuznaczna . Schoenemann, reżyser dwóch głośnych 
inscenizacji tej sztuki, uważa, że porusza ona przede wszyst
kim istotne zagadnienia polityki młodzieżowej, zagadnienia, 
które czekają na rozwiązanie. Najważniejszym problemem 
jest dla niego sprawa samodzielności młodego człowieka, żyją
cego w socjalistycznym społeczeństwie. Przecież społeczeństwo 
potrzebuje ludzi odważnych, samodzielnie myślących, szuka
jących nowych dróg, a nie wygodnych, spokojnych i przysto
sowanych. Problemy Edgara są problemami dużej części mło

dzieży. Jego śmierć sprawia, że zagadnienia te stają się waż
kie, zmuszają nas do zajęcia stanowiska. I dlatego, zgadnie 
z jego sugestiami, aktor grający główną rolę w Halle, Reinhard 
Straube, gra bardzo swobodnie („Tacy właśnie jesteśmy"), na
tomiast Dieter Mann w Kammerspiele kreuje tę rolę bardziej 
refleksyjnie, próbuje nakłonić widzów do zastanowienia się, 

sam siebie analizuje i pokazuje, że od starszych też czegoś 

można się nauczyć. Jeszcze inaczej gra Bobo Kraemer w 





Vo1ksbuehne: bardziej tkliwie, wrażliwie, uczuciowo, pok1.tzu
jąc też i dobre strony charakteru Edga•ra. 

Sztuka cieszy się największym powodzeniem u młodzieży, 
ponieważ przedstawiono tu problemy taik, jak ona sama je wi
dzi. Jest i romantyczna miłość, która potęguje zainteresowanie 
sztuką, i slang, którym zachwyceni są młodzi widzowie, po
nieważ jest to ich język. 

Z obserwacji publiczności wynika, że młodzież reaguje naj
bardz'.ej spontanicznie na sceny konfliktowe. Cytaty z dzieła 

Goethego nie budzą wielkiego zainteresowania. I krytycy 
przyznają, że rola klasyki w odbiorze sztuki jest znikoma. 
Jednak fakt, że Plenzdorf odwołał się do okresu B~rzy i Na
poru, nie jest be-z znaczenia. Do tego właśnie faktu kryt)'K!y 
przywiązują najwięcej wagi. Pozorne podobieństwo głównych 
bohaterów jest moralną prowokacją. Jakie szanse miał Edgar 
na zrealizowanie swoich planów życiowych? Dlaczego musiał 
umrzeć, mimo że społeczeństwo potrzebuje takich jak on? Ko
niec sztuki też nie zadowala. Werter popełnił samobójstwo, 
więc i tu podświadomie doszukuje się takiego rozwiązania . 

Napięcie nie zostaje jednak rozładowane. Niektóre stwierdzenia 
Edgara sugerują, że i w rodzaju śmierci można doszukiwać 
się pewnych podobieństw. Edgar wprawdzie spieszy się z wy
nalazkiem, aby zdążyć do domu na święta, jednocześnie jednak 
twierdzi, że do domu by nie wrćc ił . 

Sztuka pisana slangiem, wyrażająca subiektywne poglądy 
młodego człowieka, jest w NRD zjawiskiem nowym. Jest to 
również szok, jeśli chodzi o odbiór li tera tury klasycznej, tak 
jej bowiem w NRD jeszcze nie przedstawiano. Do tej pory 
szukano wytrwale obiektywności i typowości. Postać Edgara, 
który sam siebie określił jako geniusza, jest bliska postaciom 
okresu Burzy i Naporu - reakcji na racj onalne ujmowanie 
świata w okresie Oświecenia. Czyżbyśmy mieli do czynienia 
z analogią? 

(„Li teratura na świec i e"' nr 12/1973) Reinhard Straube w roli Edgara. Prapremiera w Halle (Landestheater, reż. 
H. Schoenemann). 
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