


Georg Buchner 

WOYzECK 

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 

Premiera w maju 1992 r. 



Rysopis Georga Buchnera 
z listu gończego rozesłanego za nim 

w czerwcu 1835 roku 
w: Georg Buchner Utwory zebrane, PIW Warszawa 1956 

przekład Czesław Przymusiński 

WIEK 
dw~dzieścia jeden lat 

WZROST 
sześć stóp, dziewięć cali nowej miary heskiej 

WŁOSY 
jasne 
CZOŁO 

bardzo wypukłe 
BRWI 
jasne 
OCZY 
szare 
NOS 
duży 
USTA 
małe 

BRODA 
jasna 

PODBRÓDEK 
okrągły 
TWARZ 
owalna 
CERA 
świeża 

BUDOWA 
silna, szczupła 

CECHY SZCZEGÓLNE 
krótkowzroczność 



Georg Biichner(l813- 1831). Urodził się nieopodal Darmstadtu 
w księstwie Hesji, syn lekarza, frankofila bonapartysty. Studia 
medyczne w Strasbourgu i Giessen. Uczony przyrodoznawca. 
Założyciel organizacji uznanej za wywrotową, propagator i krytyk 
idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej, autor rewolucyjnej ulotki 
Goniec Heski. Jeden z najwybitniejszych pisarzy niemieckich 
dziewiętnastego stulecia. Autor komedii Leonce i Lena, dramatu 
Śmierć Dantona oraz opowiadania Lenz. 
Dramat Woyzeck - utwór ni wykończony przez autora, mimo to 
uważany za najważniejszy w j g dorobku -- wydano w roku 1879, 
a w 1913 po raz pierwszy wystawiono na scenie. W roku 1925 
odbyła się w Berlinie premiera opery Albana Berga Wozzeck, której 
libretto opiera s ię na dramacie Biichnera. 

Georg Buchner Jest sporo ludzi, którzy, posiadając ów śmieszny zewnętrzny polor 
nazywany wykształceniem, albo martwy kramik, zwany uczonoś
ci<! - poświęcają pogardliwemu egoizmowi ogół swych braci. 
Arystokratyzm jest najbardziej haniebną pogardą Ducha Świętego 
w ludziach; prz~c1wko nim kieruję ich własny oręż; pycha za pychę. 
drwma za drwmę! ( ... ) Myślę jednak wciąż, że więcej spojrzeń 
współczujących posłałem cierpiącym i udręczonym, niż powiedzia
łem gorzkich słów zimnym, wyniosłym sercom. 

Z listu do rodziny, Giesscn , luty 1834; Uttrorr zebrane, PIW Warszawa 1956 

·I ndr::e i Ko11nrk i 

NIESKOŃCZONOŚĆ 
WE FRAGMENTACH 

Georg Biichner - pisarz i rewolucjonista, tłumacz, filozof i adept 
nauk przyrodniczych - umarł na tyfus w dwudziestym czwartym 
roku życia. Ostatnim utworem, który wyszedł spod jego pióra, był 
Woyzeck: krótka historia zbrodni popełnionej przez spauperyzo
wanego fizyliera na niewiernej konkubinie. Fragment dramatyczny 
o rzadko spotykanej głębi znaczeń intelektualnych i estetycznych. 
Dociekania interpretacyjne wokół Woyzecka szły zwykle w dwóch 
kierunkach: pierwszy wskazywał na ogólnoludzką problematykę 
utworu i pesymizm zarysowanej w nim wizji świata, drugi akcen
tował elementy krytyki społecznej odwołując się przy tym często do 
politycznych zaszłości w biografii Bi.ichnera. A było w niej przecież 
autorstwo radykalnego manifestu Goniec Heski, było uczestnictwo 
w tajnym sprzysiężeniu, przesłuchania, rewizje i ucieczki, wreszcie 
klc;:ska ruchu politycznej niezgody i strasbursbe wygnanie. Zara
zem trudno nie zauważyć, że Biichner nie żywił złudzeń co do 
skuteczności ideowego odziaływania na społeczeństwo przez litera
turę , nie podzielał „oświeceniowego" optymizmu młodoniemiec
kich dysydentów: „Niech pan podtuczy chłopów" - pisał do Karla 
Gutzkowa - a rewolucję trafi apopleksja. Kurczak w każdym 
chłopskim garnku oznacza śmierć galijskiego koguta". 
Wymiar sporu światopoglądowego \I twórczości Biichnera wy
kracza też w istocie poza doraźny k.untekst krytyki społecznej. 
Wyznacza go raczej rozróżnienie : Duch - Materia , opisujące 
dylematy, które przyniosło oświecenie. Warto przysłuchać się 

dialogom Woyzecka z Doktorem, przypatrzeć obrazom natury 
zniewolonej przez zwyrodniałą potęgę nauki. Uogólniając te 
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wrażenia powiedzieć można, że we wspomnianym, skądinąd wielo
wątkowym sporze Biichner zawsze bierze stronę natury - - stronę 
życia przeciw patologii rozumu czy też, kiedy indziej, po prostu 
przeciw egzystencjalnej chorobie, pustce i nudzie. 
Okrutnej konsekwencji zerwania więzi z naturą doświadcza boha
ter noweli Lenz, który przed śmiercią pogrąża się w mrokach 
obłędu. Z kolei Woyzeck - ucieleśnienie natury zgwałconej 
- kurczy się w swym człowieczeństwie, którym rządzi fizjologia 
i nierozum. Woyzeck jest jak uczłowieczona małpa w jarmarcznej 
budzie- a rebours. Jego ostatnim suwerennym, „ludzkim" gestem 
będzie sięgnięcie po nóż - spóźniona obrona sensu własnej 

egzystencji. 

Biichner mówi zatem w istocie o problemach egzystencjalnych. 
Iście kafkowska przypowieść o samotności sieroty w opustoszałym 
kosmosie, przyozdobionym rekwizytami umarłej natury, to naj
czarniejszy fragment dramatu. Tragedia Woyzecka - o którym 
Rilke pisał, że wbrew sobie tkwi w nieskończoności gwiezdnych 
konstelacji - odwzorowuje pesymistyczny obraz świata. Świata 
zdeterminowanego przez zastane okoliczności. Nie sposób ich 
zmienić ani dopatrzeć się w nich nadprzyrodzonego sensu: prawdy 
Biblii okazują się martwe wobec nieszczęścia, jakie spotyka bohate
rów, Woyzecka i Marię. Bo żadne z nich nie kieruje własnym losem. 
I takjak historią, z którą mierzy się Bi.ichner, rządzi nieodgadnione 
fatum, tak też los jednostki wydaje się przesądzony. 
„Co to jest - brzmiało niepokojące pytanie w Śmierci Dantona 
- co w nas łże, kurwi się, kradnie i morduje?". Pytanie, które 
dotyczy także Woyzecka, sprawcy zbrodni. Od tego, w jaki sposób 
zostanie ono sformułowane zależy płaszczyzna dyskusji o winie 
moralnej. Socjalne uwarunkowania pojęcia moralności, przywoła
ne w rozmowie Woyzecka z Kapitanem, są tylko jednym z odcieni 
dramatu egzystencji ludzkiej. Dramatu, którego siłę sprawczą 

stanowi fatalna konieczność, nie zaś ludzki wybór, i który, tym 
samym, rozgrywa się niejako poza Dobrem i Złem. 
„Każdy człowiek jest otchłanią" - mówi Woyzeck do Marii i ta 
formuła wyznacza filozoficzną granicę, poza którą kończy się 

prawomocność osądów moralnych. Biichncr przestrzega tej grani
cy - mimo że kanwą jego utworu są fakty autentyczne, to jednak 
od nich odstępuje i nie wydaje literackiego Woyzecka sędziom 
i biegłym psychiatrom. Pozwala mu na „powrót do natury" 
- z którą nieszczęśnik łączy się w cierpieniu, która obmywa go 
z przelanej krwi i przynosi ostateczne ukojenie ... 
Warto dodać, że stanowisko Bi.ichnera wobec wspomnianej dwu
dzielności: Duch - Natura to także określona opcja estetyczna 
- przede wszystkim sprzeciw wobec schillerowskiego idealizmu, 

który pojmował sztukę jako instrument doskonalenia duchowego. 
Nie poddająca się dydaktycznym stylizacjom wizja świata- które

go bieg to po prostu cykl ludzkich przeznaczeń - pociągnęła za 
sobą sformułowany jeszcze w noweli Lenz postulat pod adresem 
sztuki: żądanie życia, „możliwości bytu". Autonomiczne wobec 
natury dzieło sztuki, które zarazem nie chce się sprzeniewierzyć 
prawdzie o niej, winno powstrzymać się od moralizatorskich 
pretensji. Swoistym aneksem do dysputy o moralności Woyzecka 
jest wyjątek z listu autora: „szkicuję charaktery tak, by od
powiadały memu wyobrażeniu o nich względem Natury i Historii. 
I śmieję się z ludzi, którzy chcą czynić mnie odpowiedzialnym za ich 
moralność lub jej brak". 
Taka też jest miara „plebejskiego" realizmu Biichnera: u źródeł 
Woyzecka tkwi prawdziwa historia fryzjera z Lipska, który złama
ną klingą zakłuł własną kochankę - kryminalny „fait divers", 
który w latach dwudziestych XIX wieku zainspirował głośną 

dyskusję o poczytalności sprawcy zbrodni, a niedługo później, pod 
piórem genialnego pisarza, przyoblekł się w niepowtarzalny kształt 
artystyczny. 
Nim jednak fragment dramatyczny J.Voyzeck ujrzał światło dzien
ne, minęło dobre czterdzieści lat. Wiek dwudziesty, a zwłaszcza 
okres ekspresjonizmu, przyniósł szczególne ożywienie w odbiorze 
twórczości Biichnera: z czasem teatr docenił też dramaturgiczne 
nowatorstwo zwięźle, mozaikowo opowiedzianej historii Franza 
Woyzecka, a on sam dzięki zainteresowaniu wciąż nowych pokoleń 
twórców stał się archetypem, dobrze zadomowionym w historii 
kultury. 
Georg Bi.ichner opowiedział o tragicznym losie Woyzecka i umarł 
- jakby wbrew naturze, której całą swoją twórczością tak bardzo 
pragnął uczynić zadość. Elias Canetti mówiąc o różnorodności jego 
predyspozycji orzekł, że „świadczą one o charakterze tak niewy
czerpanym, iż wymagałby życia nieskończonego". Wydaje się, że 
dzięki niezrównanej, choć fragmentarycznej spuściźnie literackiej 
Biichnera, która nadal prz kuwa uwagę potomnych, ten postulat 
w pewnym sensie doczekał się spełnienia. 



Pewnej nocy, w chwili największej rozpaczy - byłem pewien, że 
nigdy niczego więcej nie napiszę i niczego więcej nie p r z -
czyt am - chwyciłem żółty tom i otworzyłem go na chybił trafił : 

była to scena z dramatu Wozzeck (tak wówczas pisano to 
nazwisko), scena przemowy Doktora do Wozzecka. Zupełnie jak by 
piorun we mnie uderzył; przeczytałem tę scenę i wszystkie pozostałe 
z tego fragmentu, czytałem cały fragment wciąż od nowa, nie 
potrafię powiedzieć ile razy, wydaje mi się, że setki, gdyż czytałem 
przez całą noc i tylko to, tylko Wozzecka wciąż od początku . 

Wizje zagłady, które dotąd kolejno przedstawiałem, miały jeszcze 
swoje źródło we wpływie Karla Krausa. Zawsze wydarzały się 

rzeczy najgorsze, i to jednocześnie i bez żadnego uzasadnienia. 
Piszący obserwował to i potępiał. Potępienie przychodziło z z -
w n ą t r z, właśnie od strony piszącego i to właśnie on wznosił bi z 
nad ginącym światem. ( ... ) 
Przy Wozzecku przeżyłem coś, dla czego nazwę znalazłem dopiero 
później; nazwałem to sam op i ę t n o w a n iem. ( ... ) 
Postaci przedstawiają się same. Nikt nie przygnał ich biczem. Same 
się piętnują, jakby to było najnaturalniejsze w świecie i więcej jest 
w tym pychy niż kary. Istnieją tak, jak istniały zawsze, zanim zapadł 
na nie moralny wyrok. Oczywiście myśli się o nich z odrazą, ale 
splata się ona z upodobaniem, gdyż prezentują się nie prze
czuwając, jaki wzbudzają niesmak. W samopiętnowaniu jest pe
wien rodzaj niewinności, jeszcze nie zarzucono prawniczych sieci, 
być może zostaną zarzucone później, jeśli to w ogóle nastąpi, ale 
żadne oskarżenie, nawet najostrzejszego satyryka, nie znaczy tyle 
co samopiętnowanie, gdyż obejmuje ono również przestrzeń, 

w której człowiek istnieje, jego rytm, lęk, jego oddech. (.„) 
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Kapitan, Doktor, grzmiący Tamburmajor prezentują się zupełnie 
samodzielnie. Nikt nie użyczył im swego głosu. wypowiadają siebie 
i uderzają w tę samą osobę, a mianowicie w Wozzecka, a uderzając 
weń, sami się urzeczywistniają. Wozzeck służy im wszystkim, jest 
ich ośrodkiem . Nie istnieliby bez niego, ale zarówno oni, jak i on nie 
wiedzą o tym, można by się posunąć do stwierdzenia, że zaraża 
swych dręczycieli własną niewinnością . 

Czy mamy nienawidzić Kapitana lub Doktora za to, że mogliby być 
inni, gdyby tylko chcieli? Czy można mieć nadzieję na ich 
nawrócenie? Czy dramat ma być szkółką misyjną. do której takie 
postaci powinny chodzić tak długo , aż będzie je można opisać 
i n ac ze j? Satyryk oc z ekuje od ludzi, że będą inni. Smaga ich, 
jakby byli uczniakami. Stwarza dla nich instancje moralne, przed 
którymi będą musieli kiedyś stanąć. Wie nawet, jak powinni się 
poprawić. Skąd bierze tę niewzruszoną pewność?( ... ) Zaczyna od 
tego, że jest nieustraszony jak Bóg. Nie mówiąc tego wprost, 
zastępuje go z czystym sumieniem. Nie traci ani chwili na refleksję, 
że może jednak wcale nie j t Bogiem. 

Istnieją jednak również ludzie o zupełnie odmiennej postawie, 
którzy oddani są stworzeniom boskim, a nie Bogu. i którzy ujmują 
się za nimi przeciw Bogu, a może nawet całkowicie go pomijają 
i zajmują się tylko jego stworzeniami. Widzą, że stworzenia nie 
potrafią się zmienić , choć chcieliby, żeby były inne. Oskarżają się, 
przedstawiając się takimi, jacy są, ale jest to samooskarżenie, nie 
oskarżenie kogoś innego. Sprawiedliwość pisarza nie może polegać 
na ich potępieniu. Może on znaleźć kogoś, kto jest ich ofiarą 

i ukazać na nim wszystkie ślady ich działania jak odciski palców. 
Od takich ofiar roi się świat, ale niezmiernie trudną rzeczą jest 
ukazanie jednej z nich jako postaci i włożenie jej w usta takich słów , 

by ślady pozostały wieczne i nic zatarły się, przekształcając 

w oskarżenia. Wozzeck jest taką postacią . 

Z tomu Gra oczu. PIW. War zawa 1991 , p ekład Maria Przybyłowska 
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