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Anna Kuligowska-Korzeniewska 

WoYZECI(, CZYLI NIEUDANY 
EKSPERYMENT NAUKOWY 
Od dawna niepokoi mnie ten dramat. Dzieło ledwie 22-letniego autora, napisane w la

tach 1835-1837, dopiero w XX wieku znalazło wnikliwych interpretatorów i utorowało 

sobie drogę do teatru, opery, filmu. Co jest w nim tak niezwykłego, że wyrasta ponad 

swój czas i pozwala wciąż pytać o granice człowieczeństwa? 

Trzeba oczywiście zacząć od tytułowego bohatera. Bo kim jest Woyzeck, że chcemy 

go traktować jako współczesnego everymana? Georg BUchner kazał mu być fryzje

rem wojskowym, golibrodą, tym samym człowiekiem niskiego stanu i z tej racji ciągle 

pogardzanym. 

Ale to upodlenie Woyzecka mogłoby wywołać w nas co najwyżej współczucie dla jego 

losu. To przecież jeden z moralnych obowiązków sztuki: nagradzać poniżonych i karać 

prześladowców. 

Utwór BUchnera jest jak najdalszy od takiego melodramatycznego schematu. Poddaje 

on bowiem naszego bohatera, a ściślej jego ciało naukowemu eksperymentowi. Prze

prowadza go Doktor, kontrolujący wszystkie odruchy fizjologiczne Woyzecka. Ten jed

nak, wbrew zaleceniom „szczał na ścianę jak pies" i na dodatek bronił się słowami: „Cóż 

robić, panie doktor, jak kogo natura przyprze". Wówczas Doktor wykrzykuje z furią: 

„NATURA PRZEPRZE, NATURA PRZEPRZE! NATURA! Czyż NIE 

DOWIODŁEM, ŻE MUSCULUS CONSTRICTOR VESICAE (MIĘSIEŃ ZWIE

RACZ PĘCHERZA] PODLEGA wou? NATURA! WOYZECK! CZŁOWIEK 

JEST WOLNY! W CZŁOWIEKU INDYWIDUALNOŚĆ DOJRZEWA DO 

WOLNOŚCI! Moczu NIE MOŻE UTRZYMAĆ? TYLKO GROCH, TYLKO 

STRĄCZKOWE OWOCE, DO KROĆSET, NIECH ON SOBIE ZAPAMIĘTA! 

BĘDZIE PRZEWRÓT W NAUCE - ROZBIJĘ JĄ W PUCH. MOCZNIK 

0,10, SALMIAK, HEPEROXYD - WOYZECK, CZY ON MÓGŁBY SIĘ TE

RAZ WYSZCZAĆ? NIECH ON TAM WEJDZIE I SPRÓBUJE!" 

Ten wychodzący wówczas poza wszelkie kanony obyczajowe i estetyczne program ba

dań przewiduje jeszcze wystawianie nosa na słońce „aby promienie słoneczne mogły 

wpadać do dziurek i abym mógł obserwować proces kichania". Nadto uwzględnia ścisłą 

kontrolę pulsu, aby wyciągnąć stąd wnioski nie tylko natury fizjologicznej, lecz i psy

chologicznej. 

Możemy wzruszyć ramionami nad przybranym w rygory rozumu szaleństwem Dokto

ra, ale nie możemy uwolnić się od myśli, że to skarykaturyzowany autoportret same

go BUchnera. Autor WOYZECKA był przecież z wykształcenia i ambicji przyrodnikiem. 

W marcu 1836 roku, a więc w czasie, w którym zapewne rodził się dramat, pisał do rodzi

ny: „Będę z największym natężeniem zajmować się studiami medyczno-filozoficznymi; 



na tym polu można jeszcze wiele dokonać". Jak wiadomo. praca doktorsk<J BUchnera 

tyczyła systemu nerwowego ryb, zaś pierwszy uniwersytecki wykład miał za temat 

unerwieni<J cz<Jszki. BUchner wyznawał przyrodniczy materializm. występował prze

ciwko wszelkim dogmatom, był konsekwentnym determ i nistą. 

Jak z tej perspektywy przedstawia się Woyzeck jako przedmiot obserwacji medycznej? 

„B<Jrdzo z niego interesujący okaz" - konstatuje Doktor, gdyż wedle niego f ryzjer obja

w ia „abberatio menta lis partialis", czyli częściowe zaburzenie umysłu. Do tej diagnozy 

upoważn iają go opowieści Woyzeck<J, j<Jk nil przykład ta: 

„Gm s1.o'\u. ST\1.0 \\ \SOl\0 I li\ I.O T\I,, J \1\11\ SWI \T ('\I.li . s11; 

\\ rn ; '\11. 1'111.1-:\l{l\\ 11. 110 \l'\IL J\l,IS l;!,OS STii \SI.'\\ (1,1. \ll\I. 

l'\l.U. "\ '\OSIE). ll1-: 111.1,1, \\ T\\1 1. \I.\ 111.1·:1.z! Cz\ 1•n \\ 11>1.1 \I. 

h.11·. ll\, J \h. ... \ ZIL\11 llOS.'\ \ llFlll .1\1 I l h.I . \li \J \ Sii ·; l'ICl m, \\ n \1 

COS JEST, T\I' - 1;11\11\ TO \l(H;ł. h.TOS Olli Z\T\I .!" 

To., o uduytuj<· Lloktor. jest zawsze opatrzne. choi prow.H.l1i [Jrll'< ie! 11.1cl Woyzeckiem 

długolrwJłt' sludiD. Oto ja~ n.1 pr ;ykł.id wyi;i·,rii.i '.lutleritorn st,111 urnv·;łu VVoyzerk;i, 

i:dy ten usk.1rż.i sit.;. że :,ię trzę·.i,,, iP rnu „c.iłkit>m ciernno": 

.,Jim l' \'\O\\ IE, TO /.\\ 11.11z1, '\li-. l'OSI \Il\ \'\I 011110111'\\ Z\1\

Sl.I '\ \l li.O\\ H .O. \\' Z \\li\'\ Z\ TO \IOŻIT ll. OllEJllZEi°: I.OS l'\

'\l-.1 .0. \\'111z11.1L TU .o 1:1.1.0\\ 11-.1' \! On "" \111'\l.l '\li. J \li\ o'\ 

'\li . Ol'IClll Z CHOI .Ili! Z\I \\\ŻUL, l'HOSZI; , Sii.i TE1' - /.11\11\JI li ·: 

TH .Ml Tl·. '\ '\IUlll\\ '\\ l'l l.S, \ l'OTl-.\1Ol:Z\!1 ••. 1 ,\\\11·,I., \1111 l'\

'\0\\11: - OTO l'E\\'\l·.l ;o 11011/.\Jl Hlll\I\ l'llZl-.J-.1.10\\\ 110 OSI . \. 

Czt;sTo s1•0T"' '"' 11(1\\ '\ti:ż 111.11-; 1,1 "\Uto\\\ '\Il t.111111-.1.1-:m 

I \10\\11·: llOIJ/.l'\'\1-.J! 11.1-. T\\OJ\ \1\TI'\ Z \\IEl.h.łl·:J I.I.li .OSI.I 

1•ow\1nw\I. \ 1.1 \\I.oso\\ '\\ l'OŻl·: 1 ; '\\'\ll·:'! Co Z\ llZ\llZIZ'\\! 

.. \ \IOŻE TO T\K l>Ol'IUIO Oli Kll .t,1 11'\I, I:/.\ TO '\li ·: \\Sld TLI\ 

1;11111 .111 '! T\I\, \1111 I'\ '\O\\ li ·. , LHOUI. 1;1101.11!" 

To. Lt' niPruwny pul<. Woy1t'( \...,i jl·~l rcLUllcilcm n.1jgłt;il'ilt'g<l ir<miPlli;i jl'go duszy, ob 

j.iwer11, ir>rpieni.i i rozpJczy, gdy duwi,1duj•' ·,i~· o nlr.id;i(' M.uii - w ot:olc nic przvcho 

dLi DoUorowi du głowy. Odm.1wi.1 howiPrn lt'lllll . .1wicrLt.;ciu" jaki(hkolwiek wyi~1ycli 

uczuć: rniłosri. przywi.11.rni;i, godntl»Li. W lyrn Sl'rtSie Woyzeck nit' rn.1 „•idrotiilly nnysłu 

n.u1kowego". A pr /f'l it>i tu ui czyni. jest r:łt;boku ludzki<', chUl ;,ir.i11'rn ( it.;!ko rani n,1sze 

p<H /lH i« mur .ilm>. Z.1bij.1 M.11 i~ noż1.•rn i ~arn '>lll~d ukujt'rii.i. lopi.jc sit.; w '>lawie. Nic nie 

bud;i t.1kiet~o pr zuażenia, jak łinaln.i kun'>t.11.l( j.i i'olicj,HJl.1: 

,.Domn \10111>. "" \\\ llZI\\ \ \101111, 1'11·, K'\\ \1111111. T\I, l'll; h. "'· 

J \I, ·1\1.1,0 \\\ .\I \ICZ\( SOllll -. \IOŻ'\ \ •• lt i. li\\\ '\O '\li. \111-.1 .IS \I\ 

ICI)\\ '\li-. 1'11·; 1, '\ 1-.Lo". 

Jak należy to rozum i eć? Jako bunt rewolucjonisty Buchnera - jak chcieli marksiści - prze

ciwko ówczesnym stosunkom, a zwłaszcza nierówności społecznej? Jako demaskację 
fałszywej moralności otoczen ia? Skąd się wziął sąd. że BUchner odrzucając stosunki spo 

łeczne poszukiwał ukojenia w naturze? Przecież w naturze. co Bilchner musiał zauważyć, 
działa bezlitosne prawo silniejszego. Właśnie ofiarą tego prawa padł Woyzeck Gdy pra

gnął odzyskać Marię, jej kochanek Tamburmajor pobił go do krwi i zagroził „Zostawić ci 
tyle tchu, żebyś miał czym pierdnąć przed śm i erc ią? Zostawić?" 

X 
Ta wzięta z życia historia jest czymś w ięcej n iż klinicznym studium zazdrosci. Mówi tak

że o znikomośc i jakichkolwiek racjonalnych działań. To w usta poś l edniej postaci swe 

go drama u. Pierwszego czeladnika . Bilchner wkłada najbardz iej iron iczne. a zarazem 
okrutne rozważan ia „ po co jest człowiek? " 

„ ... DOBRZE JEST, JAK JEST, Z CZEGÓŻ BOWIEM ŻYĆ BY MIELI CHŁOP, 

BEDNARZ, SZEWC, DOKTOR, GDYBY PAN BóG NIE STWORZYŁ CZŁO· 

WIEKA? Z CZEGÓŻ ŻYŁBY KRAWIEC, GDYBY TO ON NIE ZASZCZE· 

PIŁ BYŁ LUDZIOM UCZUCIA WSTYDLIWOŚCI? Z CZEGÓŻ ŻOŁNIERZ, 
GDYBY NIE WYPOSAŻYŁ CZŁOWIEKA W POTRZEBĘ ZABIJANIA? DLA

TEGO NIE UPADAJCIE NA DUCHU, NAJMILSI, TAK! TAK! WSZYSTKO 

JEST MILUSIE I ROZKOSZNE ••• " 
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Urodzony 17 października 1813 roku pochodzi! z przyktadnej i wszechstronnie wyksztat

conej niemieckiej rodziny. Wśród szóstki jego rodzeństwa nie byto osobowości banalnej, 

wszyscy bracia i siostry wyrastali intelektem ponad przeciętność. 

Ojciec Georga - lekarz, pochodzi! z rodziny słynnych chirurgów i służył do roku 1812 

w gwardii Napoleona. Z tego okresu wyniósł uwielbienie dla cesarza i wszystkiego, co 

franc usk ie. Jego lekturą - która wywarła wpływ także na twórczość młodego BUchnera 

- byto czasopismo „Unsere Zeit", które podawało opisy rewolucji francuskiej, a w którym 

autor WOYZECKA (1837) znalazł inspirację do napisania ŚMIERCI DANTONA (1835), swego 

debiutanckiego dramatu. 

Matka poety - z rodu wysokich urzędników heskich - była typem dobrodusznej haus
frau, wyrozumialej matki, której Georg zwierzał się ze swoich rozterek. 

Prócz niej, najważniejszą kobietą w jego życiu byta narzeczona - Minna. córka przyjaciela 

i gospodarza, pastora Jaegle. l<orespondowat z nią regularnie. To właśnie ona byta adre

satką jego ostatnich listów. 

Jes i enią 1831 roku BUchner udaje się do Strassburga na studia medyczne, jest zachwy

cony atmosferą, przesiaduje w starych winiarniach, przebywa w kręgu protestanckich 

teologów i uczestni czy, jako gość, na zebraniach ich stowarzyszenia „Eugenia", w domu 

adwokata Stbbera. 

N1Erm:sK1E OKO, uuJNY 11 w1 .o ów FAL , 

Czoto SKLEPIONE w APOLLINA Ł K -

Szcz PLY, WYSOKI, DORODN MLOOZIENIEC 

w cz1.m~ ONEJ CZAPCE JAKOBI . KIEJ 100Y, 

W ZAM RZE - DUMNIE KHOCZYL PO LIC CH -

R OZKO Z DLA OCZU SERDECZNYCH PRZYJACIÓL. 

Tak opisuje wygląd poety z lat studenckich jego młodszy brat Wilhelm. 

A według opinii kolegów, byt on bardzo samodzielnie myślącym i rokującym na przy

sz łość najlepsze nadzieje, cechował się refleksyjnym usposobieniem spokojnego obser

watora. który tylko niekiedy zdobywał się na entuzjazm. Byt umysłem krytycznym, nie 

znosił dogmatów. Zaprzątaty go tematy religijne, metafizyczne, etyczne, do których za

wsze podchodził ze stanowiska przyrodnika. 

Po przybyciu do Strasburga dowiaduje się o upadku Powstania Listopadowego w Polsce. 

A ponieważ żywo interesuje się losem patriotów różnych narodowości, upadek Warsza

wy wywołuje w nim spore rozgoryczenie, co doprowadza do tego, że choć nie podziela 

wszystkich poglądów socjalisty Saint - Simona, liczącego w Strassburgu wielu zwolen· 

ników, t o w końcu ulega jego wpływom. Znajduje w poglądach tego filozofa głębsze 

uzasadnienie niechęci do liberalizmu i liberałów, przede wszystkim zaś doktrynę, która 

tłumaczyła to. co BUchner przeczuwa\ od dawna, a mianowicie, przeciwieństwo między 

istotnie produktywnymi wartościami, tworzonymi przez ludzi głodnych i wyzyskiwa

nych, a bezproduktywnym używaniem t ych wartości przez klasy rządzące. 
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PRAwm; MóWL\C, TEN GEORG BDCllNER BYŁ l\AM NIESHIPATYCZl\Y. Nos1L 

WYSOKI CYl.INDEłl, ZSUNIĘTY NA KARK, MINĘ ML\L ZAWSZE TAK:\ JAK KOT NA 

PUSZCZY, THZYMAł, sn; :'\A lJHOCZU, PRZEBYWA!. TYLKO z AUGUSTEM BECKE

REM, MAJ,\CYM PllZEZWISKO „CZEHWONY AUGUST", GENIUSZEM TllOCHĘ WY

KOLEJONYM I ZBLAZOWANYM. JEGO ODOSOBNIENIE POCZYTYWANE BYł,0 ZA 

WYNIOSLOŚĆ. 

NIE MAM DL\ NIKOGO POGARDY, A JlJŻ NAJMNIEJ Z POWODU INTELIGENCJI LliH 

WYKSZTAł,CENL\, PONIEWAŻ NIE JEST W NICZYJEJ MOCY NIE HYC: GLUPCEM czy 

ZBRODNIAHZEM - PONIEWAŻ Ż'rT\C W TAKICH SAMYCH WARUNKACH BYLIBYŚMY 

WSZYSCY TACY SAMI I POMEWAŻ WARUNKI S,\ NIEZALEŻNE OD NASZEJ WOLI. 

lt'iTELIGENCJA JEST wn;c TYLKO RAHl>ZO '.\'IEZl\ACZN:\ CZ:\STK,\ NASZEJ ISTOTY, 

A WYKSZTAŁCEl'łlE TYtKO R\HDZO JEJ PRZYPADKOW;\ FOHM;\. ZARZUCANIE Ml 

TAKIEJ POG.\HDY BYł.OBY H()\VNOZX·\CZl\E Z TWIEHDZENIEM, ŻE DEPCZł; NO

GA'\11 CZŁOWIEKA, KT()RY M:\ ŹLE SKROJONY SUHOlT ••• ROBIENIE PRZYKROŚCI 

BLIŹNIEMU JEST OKIUJCIErliSTWEM; MAM JEDNAK PELl'iE PHAWO SZUKAĆ CZY UNI

KAĆ JAKIEGOŚ CZt.OWIEKA. TYl\t TŁUMACZY sn; MOJA POSTAWA WOBEC DAW

NYCH ZNAJOM'rUł; MKOMl: NIE SPH:\Wlł.EM PRZYKUOŚCI I OSZCZF,DZU.El\-1 SOBIE 

SPORO NUii\': JEŻELI UWAŻ:\J 1\ M'ilE ZA Dli~tNEGO, BO i\IE Zi\AJDL!JF, ŻADNEJ 

PHZYJEMNOŚCI W ICH ZABAWACH I ZAJf;Cl:\CII, S,\ NIESPHAWIEDl.1\\'l, NIGDY BY 

MI NIE PRZYSZl.O OO GLOWY, ABBI Z TEGO WLAŚNIE POWODU l'CZYNIL KOMUŚ 

PODOBNY ZAHZlJT ••• MYśU~ JEDNAK WCL\Ż, ŻE \VII~CEJ SPOJRZEŃ WSPótCZU

J,\CYCH POSf.ALEM CIEHPL\CYM I lIDHF;CZONYM, :"IIŻ POWIEDZIALE:\f GORZKICH 

SŁÓW ZIMNYM WYMOSł.YM SEHCOM. 
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(GIESSE'.\, Ll'T} 1834( 

ŁAKNĘ TWOJEGO USTU. CzUJf; SIĘ SAMOTNY JAK W GHOBIE; KIEDY OBUDZI 

\tME DOTKNIĘCIE TWEJ DLOl'il? PHZYJ\CIELE MNIE OPUSZCZ \JA, \VRZESZCZY

\ IY SOBIE DO l 'SZU JAK IXDZIE GU!SI; CIICIALOBY su; CZASEM, AB"\S!\1Y 1n1..1 

1'1 E '\łI, WTEDY MOGLIBYŚMY THKO PATRZE( l'iA SIEBIE; A W TYCll NOWYCH CZA

SACH NIE POTRAFIĘ NIKOMU DLUŻEJ w OCZY SPOGL1\0A(\ żun• Ml LZY NIE !\A

PŁYWAŁY. JEST TO TAKA CHOHOBA ŁZAWIENIA, KTOHA l\IERAZ WYSTĘPUJE PRZY 

DŁUŻSZYM PATHZENIU. PnZYJACIEU.: M<)WL\. ŻEM ZWARIOWAŁ, PONIEWAŻ ro

\\ lEUZL.\LE\t , ŻE PO SZEŚCIU TYGODi\IACH ZJ\1AHTWYCHWSTANI';, ALE NAJPIERW 

l'HZEŻYJĘ WNIEBOWST,\PIEME; MAM NA MYŚLI DYLIŻANS. BYW\J, t!Mlł.OWANA 

I NIE OPUSZCZAJ MNIE. Umu~KA \10JA ODSUWA '1:\IE OD CIEBIE - PllZEŚLADUJE 

MNIE DZIEŃ CAł.Y; BIEDNE SERCE, MYŚLF;, ŻE ODPŁACASZ su; TYM SAMYM. 
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W tym czasie Buchner przechodzi zapalenie mózgu, odzyskawszy zdrowie i energię 

rozpoczyna działalność polityczną w Giessen. Skupia wokół siebie grono studentów, 

w którym są m.in.: August Becker, l<arol Minnigerode, Gustav Clemm oraz kilku miesz

czan. W ten oto sposób kiełkuje partia polityczna, która - na wzór partii poznanej 

w Strassburgu - otrzymuje obiecującą nazwę Towarzystwo Praw Człowieka. W ten spo

sób Buchner staje się założycielem tajnej partii rewolucyjnej. która w założeniu ma być 

partią przewrotu społecznego, dążącą do zrównania ludzi pod względem materialnym, 

nastawioną na „całkowitą równość wszystkich". Buchner rozumiał doskonale, że chłopi 

cierpiący nędzę i głód, sami z siebie nie są klasą rewolucyjną, w związku z tym postawił 

sobie trudne zadanie zjednania ich dla sprawy rewolucji. W końcu maja roku 1834 wy

dawca Weidig otrzymuje rękopis manifestu politycznego pióra Buch nera. zatytułowany 

GONIEC HESKI, który - według oceny krytyków marksistowskich - stanowi najbardziej 

rewolucyjny dokument z okresu przed Manifestem l<omunistycznym. Buchner zajmu

je tu wrogie stanowisko zarówno wobec monarchii, burżuazji, jak i liberalizmu, jasno 

przy tym formułując sprzeczności między klasami posiadającymi a nie posiadającymi. 

Zwraca uwagę, że nie jest sztuką być uczciwym człowiekiem , mogąc codziennie jeść 

zupę, jarzynę i mięso. Weidigowi nie starcza jednak odwagi na opublikowanie całego 

manifestu, usuwa więc z tekstu wszystko, co dyskredytuje liberałów. „Weidig wykreślił 

to, do czego właśnie przywiązywałem największą wagę" - powie oburzony Buchner, 

którego nowatorstwo polegało na tym, że uznał w biednym chłopstwie klasę, bez któ

rej rewolucja obejść się nie może. 

Egon Schiele, Kobieta z zielonymi pończochami 
1917, tusz i tempera na papierze, 27,9x45 cm, kolekcja prywatna 



Tymczasem zachodzą komplikacje, ofiarą zdrady pada przyjaciel Bi.ichnera - Minni

gerode. Pozostałym zagraża niebezpieczeństwo. Bi.ichner jest ścigany i wzywany do 

sądu. Wszystkie te wydarzenia powodują, że decyduje się na ucieczkę, która udaremnia 

wszelkie jego dotychczasowe zamierzenia polityczne. Jego partia funkcjonowała dotąd 
tylko dzięki jego własnemu zaangażowaniu, tak więc po przymusowej ucieczce, utraci-

ła zarówno formę, jak i treść. 
Zanim opuścił kraj, zdążył jeszcze napisać swój pierwszy dramat ŚMIERĆ DANTONA, do 

którego inspirację znalazł w czasopismach prenumerowanych przez ojca. Danton jest 

u niego rewolucjonistą burżuazyjnym, który nie potrafi wyjść poza cele swej klasy. Speł
nił rolę walcząc o pokonanie króla i feudałów, po osiągnięciu jednak tego zwycięstwa 
nie dostrzega w społeczeństwie nowych sprzeczności. Są to dla niego konflikty obce, 

toteż nawołuje do pojednania warstw społecznych i zaniechania rewolucji. ówczesny 

wydawca Karl Gutzkow jest zachwycony formą literacką i postanawia wydać dzieło. 

Jacques-Louis David 
Śmierć Marata 
1793, olej na płótnie, 
162x128 cm, Bruksela 
Musees Royaux desBeaux-Arts 



Do RooztNY [STllASSl\URC. IJ'll.\ 28 J.IPC-~\ 1835] 
McszĘ 1,, P\H~ SLÓW l\'APIS_\Ć o )101\f on\ \L•\CIE . ZACZ.'\'Ę OD TEGO, 

ŻE '.'\' \.DMITilNIE W\ KOH.Z\ iTA:'l:O POWAŻ'llE'.tA, JAKIE DALDI, OO 

IJOKO'\'A'\I \ PE" , :V li ZMIA '\, 'i\ K.\ŻDEJ PRAWIE . THOi\IE CO 

OPUSZCZONO LCB DODANO, I TO PRAWIE ZAWSZE NA :'l:IEKOllZY~ . CA

LO"CI. NIER<\1. E.'\ ' JE - r ZUf'EL.'\IE Z'\IEKSZTALCONY, ALBO Z,L'\ .•\ł. 

CALKIDI I Z.\SfĄPIO'\O GO PL,\ 'Knl BAN LE~l. KSJAŻK POZA T'OI 

1101 SI~; ()f) '\AJOKROP'\IEJ:iZ\Cll BLf;oów DllUK..\.RSKICl·I, Nu; PRZY

' I. \'O Ml Ż \.UXYCll ODOITEK KOHlo:KTOrtSKICII. K ,\R \ TYTULOW \ 

J EST \IEESH. nCZ:\'A I FIGlJHUJE N1\ MEJ MOJE i\AZWI KO, CllOCJ \Ż 

wrn \Ż1'\IE PHOSILDI o l\IEZA~llF.'iZCl.A 'llE r;o~ NIE POD \LE\1 co 
TEŻ :\ \ KARCIE TYT\ um EJ MOJ EGO HĘKOPISll. Po ... ADTO KOHEK

TOll \'\ tOŻYL 'li \\UST.\ KILKA Gltl OlA:\'S'TW, KTÓRYCH DYM W ŻYCIL 

:\'IE PO\\JErm \I. („.) POCL\ DRA.\I \TYCZ'\\' JE. [' w )IOICll o :Z.\ li 

Z \WSZE TYLKO lllSTOHYKllo:.\I, ,\LE 'I\ .... AD :\l~I Tl·; PllZEW\GĘ, ŻE 

S1 (\'.\HZ\ MISrorur; PO n \7. \\TÓHY I \llAST l 'CllEJ HF.I. \C.)I PBZE

,\(). I :\AS 01) Il \ZL BEZPOSB . O;\IO \\ Ż\CIE D \EJ EPOKI, I.A \HAST 

CllAIL\KTEH\STYK DAJE CHAllAKTEHY, A ZAMIAST OPISÓW POST CIE. 

JEGO '\ACZEL\CV.\I ZAUA.'llEM JEST znuży(: Il~ Ji\K NAJBAHDZIEJ DO 

PH .\WUZIWEJ lllSTOrtll. JEGO K ' I \ŻK>\ :\' IE MOŻE OYĆ 11-\HDZI EJ .\WO 

.11'\l~,J MORAL'\.\ Niż . "'1.\. 111s-1 OHI\; .\LE P,1.s Bó1; :\'IE Twonzr 

f'FlZECIEŻ lllSTORll Z )JY !..\ O TYM, li\' ST\,'\OWIL.\ 0:\A l.EKll Hl~ 

DL\ )ILOD\Cll P\ '\IE'\ EK • .NIE MOGĘ PRZECIEŻ HOUIĆ CXOTLIWYCll 

11011 \TERów z TAKIEGO O\'\TO\' 1 s.\ '\D\TOw REWOl.l'<:J1! SKono 

~li \l.E'1 Z·"ll.\H PRZEOSTA\\IĆ ICH HOZ\Hł\Zl.E ŻYOE, Ml'SL\LF.11 1\1 

POZWOLI( O\Ć llOZPLST'\IKAMI; SKOHO Z \MIEHZH.K'l lJKAZ.\( ICll 

m:zooż:-.·ost, \llSIALE)I 1\1 POZ"OLI(: PRZE-'1 \WJ.\ J.\K \Tl:.1.0!'0\1. 

J EŚL I ">l'(m K.\ SI Ę w UT\'IOHZI·: PnY'\E J'\IEPRZYSTOJ'\E \'l'YHAŻlN I \, 
TOTll7.bll\ P\\11~\Ć O SPROŚ, FJ \IO\\ IETUrn'Cll CZAS(>"\ KTÓH~J 

Z.\LED\\ IF: SJ..\HY~I ODBICIE\I JEST TO, CO J .\ TYM LCDZlO\I .\lÓWIĆ 

K \Z.\LE,I. JED:>. \h. \JOZ:-.\ BY .J ESZCZE W"\ . I i\ĄĆ PHZECIWKO )l:\IE 

'Z \llZlT, Ż.E WYBllALE'I ~OHll,; TAKI PRZED~UOT, \LF. l'F. \ Allt.L ,\I Ł,'\ I' 

zo. ru . .llŻ O.\":\U 08,\J.O\Y; c;m-m Ml\L JESZCZE POKl 'TOW \ (: , 

)ll.SIELIB\ ")n' OllRZLCI(; ;\U WIĘKSZE AfiC\'UZIEt. \ POEZJI. Po · f\ 
:-.n . .l~T 'i \LC:ZYOELE.\1 'IOllAL"'O. er; wntY..L\ I STI AH1...\. PO ·n
CIE. OŻ\ WL\ 'll"IO'\'E CZ,\S\', \ u oz1m1 \'\'OL'\O CZEHP~( I. ., tCO 

'i \l'Kr;, JAKĄ CUJIPl1\ Z '\Al Kl lllSTOHll Ll B Z OB ERWACJI TEGO, 

o ·rn · KOL ~ICll PZIEJE w t'i·c11 Ll ozi-.1M. GuYBY Ml \LO TAK 

!'iii; 

'\ ł1 W O<,óu-: .'ffll)IOWA<~ lllSTOHll, POl\IEW.\Ż 

' CE.I O WIELIJ RZECZACH i\IE)IOH.\L:\"l'Cll ( ••• ) I ' I HZE-

l'OI \ \I\ PO \.ZYW\. ~WI \T T \KDI, JAKHI BYĆ. PO\Vli\IE'I, A NIE 

I I JE~T, TO ODPO\\ Jr, \J, ZE 'llE \J1"l POD TY)I \\ZGLF,OE.\I 
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\\ ll; hst.H:i1 \\llllC.JI '\IŻ s\\I I'\' Brn ., h.1'1111\ z 1•1·. \\ '\osc:i \ s\\ 1 \I 

ZIUIBll. T\1\1\1. J \l\l'I me . l'O\\ l'\IL'\. ,\ cli ... n ; JESZC.ZL nc Z\ T\h. 

/.\\ \'\Hll l'OLTCI\\ lllE \l .ISHl/.'\)C:ll. TO I\\ \i. \\1. ŻE 0'\I l'łl \\\li·: 

I. \\\SI.I ·. 1'111\ \/.\\\\I.I \\ S\\ \c:ll I l'\\Clll \C:ll '\ \l'l·;C./.'\I \l.L l'\TOSE\I 

\I \łllO'\ETh.I, \:\I E 1.1 llZI Z ),Jl\\ I I h.CISCI, h.IClll'C:ll 11\llCISc:I11 11-.11-

l'IL'\I \ \loc ;un \I \\Sl'c"ll.l'łlZL/.\ \\\I. I 1,romc li c Z\" \IOC ;I.) m 
\l'\11·. 1'111.Ht \I.te":, \1.110 \\ l'llllZI\\ \\ l'llO\\ \llZll .• Sum E\I. 11\HllZO 

l'O\\ \Z\ \I t:m: n11·:c;o 1 Sz1·: i-.s1•111 '· \ 11 \1111zo \l\UI Su111.1 .HI\. 

Bozi \llL su-; s '\IO l'HZl·.I. s11 ·; . i.1·: 1 "\i. ' sn; .11·-"'zc 1.1 . 11 \1mzo '\1 :
c; H\ \\ '\E lllTL'\ZJL IV. \m 1·11z1:c.11 :z m ..,z\ \\ \ 1, \Z \C.. l'lllltE\I 

l'IS\11/.\ 111-;ll\nt:ll '\ te li ŻOl . llZIE , ŻE te .li \\ 11oc ;O\\ li·:. ro \Lilli 

Ili H'\11-:, \1.110 1.1 llZll·: '\IE\11111 \l .'\I. ZllESZT\. ""'I \\\Ż\\I 11)'\\J

\l'\ll-J ... \\ i-:c ;o I T\\0111 I.\ llCISh.O'\ \U I I.\\ llZll·,l./.'\0 ... t I\ l'HZH\11; 

"\Żll\ F\C'llO\\, i-.mn 1,1; (.„) 

Tymczasem Buchner pracuje dalej, ni.in. nad nowel.:i LENZ (1835). komedią LEONCE 1 LENA 

(1836). równocześnie przekłada dwa dramaty Wiktor a Hugo: LuKRETIA BORGIA (1835) i MARIA 

Tu DOR (1835) i przygotowuje pracę doktorską o systemie ne1 wowym ryb. opracowuje wykład 

O UNERWIENIU CZASZKI, studiuje historię filozofii i wreszcie przygotowuje <>ię do inauguracyj · 

nego wykładu w Zurychu pt.: o ANATOMII PORÓWNAWCZEJ RYB I AMFIBII. Jako biolog - przyrnd

nik. odnosi wielkie sukcesy i wkrótce otrzymuje tytuł doktora. Jednak jego sytuacja polityczna 

jest niepewna. Żyje bez paszportu. którego otrzymać nie może. gdyż władze heskie wysiały 
za nim list gończy. Przyjaciele. nie słysząc o jego działalności politycznej, posądzają go o od

stępstwo. Trudno im sobie wyobrazić. że wódz ich może teraz z<Jjmowac się rybami, czy <ma

tomią . I choć mówi się o odwrocie Buchnera od polityki, to należy pamiętać, że jego dzieła są 

zawsze próbą podjęcia i opanowania właśnie tematów politycznych. 

W noweli LENZ - podobnie jak w całej jego twórczości - motorem i bodźcem do podjęcia 

tematu było współczucie poety dla c ie r pień człowieka . 

Uo Houz1:\"l l~m \,.,sm 111„ \\ l'\111111-1"11'1 1n:s;;1 
L:11\1 .o \li s11; Tl 1.11011\c ..,z1-: 11E1 . "n:1n:s1 J \C .\111 '\OT\TFJ, 

(} l'l\Z\J \CIEi.i c;01.;n11-.c;o. '\ll ·:szc :z1·;s1 .I\\ \\I l'OH .IE LL'\/.l , h.T0-

11\ /.\TllZ\ \I \I. Sil; Tl JEll'\111 Zl .'-:\11-. Z (;m:TllE\I I li\ I.'\\ l'OI .\ 

0111.,i-. "'· Z\\ll EllZ\1111'1\" "\lilii"°'' ,e; \11nh11. '' „Uu r
sc:111-: HE\ 1 1·:". Bozc;1 . \li\ \I sn; TEŻ z\ TL\I HE\I 110 1101.1·11 \\\ \ 

F1t .oz111·11:t.'\EJ 1.1 n l'ltZ\ HOll'\11 ZE.I. Tuc \Z JEszc.zE J "''s cz \s 

UJ-:111'1.1\\ 1·:1;0 STI lilii\\ \ .\I\ I - llHOC. \Ol\\ \HT\. T1 T\J '\IEh.TO

łlZ\ l'H/.El'O\\I \ll\J \\li.;,\\ IEI':\ \ l'llZ\S/.1.0SL :'\11-: \I \ .\I \lt: l'HZL-

11\\ Ml TE\11. 
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W noweli tej poddaje wnikliwej analizie przyczyny, które doprowadziły bohatera do 

obłędu . Pokazuje chorobę umysłową Lenza przede wszystkim jako skutek osamotnie

nia i niejako przestrzega, że przecinając człowiekowi więź ze społeczeristwem, dopro 

wadza się go do obłędu. Znajdziemy tu echa przeżyć własnych poety, który z powodu 

głębszego od innych zrozumienia struktury społecznej oraz stosunków polityczno -

społecznych, walcząc zaciekle o kontakt ze społeczeństwem wyszedł z tej walki osa · 

motniony. Z poczucia samotności rodzi się w Lenzu niechęć do życia, jego kilkakrotne 

próby samobójcze oraz uczucie zżerającej wszystko nudy, to stany dość powszechnie 

przeżywane przez wspótczesnych Buchnerowi. Wspomina o tym jeden z jego boha

terów - l<siążę Leonce wyrażając to w słowach: „czegóż z nudów nie imają się ludzie. 

Zatapiają się w wiedzy z nudów, modlą się z nudów, kochają, żenią i mnożą się z nudów 

i wreszcie umierają z nudów - a to właśnie jest pełne humoru - czynią to z najpoważ · 

niejszymi minami, nie domyślając się dlaczego, a Bóg jeden raczy wiedzieć, o czym też 

roją" (Akt I, scena l , przekład Stanisław Napier<ki). 

!<olejnym impulsem do pracy literackiej był konkurs na komedię ogłoszony przez znane 

niemieckie wydawnictwo Cotty w 1836 roku. Buchner napisał więc LEONCE'A 1 LENĘ w cią · 

gu kilku tygodni, lecz termin zgłoszeń minął i wydawnictwo zwróciło mu nie przeczytany 

rękopis. 

Dzięki tej pozycji w jego dorobku literackim można zauważyć bezsprzecznie, że Buchner był 

twórcą wszechstronnym. Oto stworzył utwór ironiczno - romantyczny, kolidujący z jego 

dotychczasowym estetycznym realizmem. Podobnie jak Heine był wrażliwy na urok ro· 

mantyki. o czym świadczy nastrój i melodia „romantycznego nokturnu", jaka unosi się nad 

LeoNCE'M 1 LENĄ. Ta skłonność do romantyki była w Buchnerze tak si lna, że musiala znaleźć 

ujście w jego twórczości. Dowodem na to byty choćby jego listy do narzeczonej, w których 

dominowały jego wrażliwość i sentymentalna natura. 

Nie mogąc w Strassburgu liczyć na pracę zarobkową jako przyrodnik korzysta z propozycji 

objęcia funkcji docenta na wydziale przyrodniczym uniwersytetu w Zurychu. 18 październi

ka 1836 roku udaje się do Szwajcarii, gdzie liberalny uniwersytet prowadzony przez rektora 

Lorenza Okena. uchodźcę politycznego i fachowca z dziedziny specjalności przyrodniczych, 

zdawał się zapewnić poecie duże możliwości rozwojowe. 

Uzyskanie tytułu doktora i próba stabilizacji młodego naukowca szła po lin ii życzeń ojca, 

który też podejmuje zerwany od lat ucieczki kontakt korespondencyjny z synem. Zgoda 

z rodzicami, oczekiwany przyjazd narzeczonej, sukces odniesiony po pierwszym wykładzie 

na uniwersytecie, pomyś lna praca nad ukończeniem WovzECKA, pr zyjażń otaczających go 

kolegów i przyjaciół powinny wpłynąć na dobre samopoczucie Buchnera. A jednak poeta 

nie jest szczęś l iwy. Kiedy wszystko zaczyna mu sprzyjać, przeczuwa nadchodzącą śmierć . 

Z tego okresu pochodzi zdanie z jego pamiętnika przekazane przez Wilhelma Schulza: „Nie 

czuję wstrętu ani przesytu, ale jestem zmęczony, bardzo zmęczony. Panie. daj mi pokój!". 

Wkrótce przychodzi nieuleczalna wówczas choroba - tyfus, która powoduje śmierć poety 

18 lutego 1837 roku. Jednym z ostatnich listów, jakie pisze, jest list do Minny. 
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Do N RZECZONEJ [ZL tn Cl 1, I};\ I \ 27 STYCZ'Xl \ 1837 j 

MoJE DROGIE Dz1 cKo! 
J ESTEŚ PELi\A CZGŁEJ THOSKJ l GOTO\V: ROZCHOllO\\AĆ SIĘ ZE STRACHU 

O M.: IE; JAM ~A\VET (;OTÓ'\' l··w1ERZYĆ:, ŻE llERASZ - ALE AM 1\IE .\L' :\1 

OCHOTY u IHZE(: I CZUJĘ su; ZIJtlÓ'> J.\K i\lCUY. s DZ~;, 1.E TO SKUTEK OBA

WY P11ZED „TUfEJSZĄ PlELĘGi\ACJ,\"; W SntASSllURGU BYLOBY TO CALKIEM 

PRZYJE)INE I Z "AJWll~K 1..i\ ROZKOSZ.\ POLOŻYLBY\\ SIĘ DO ŁÓŻKA (.„] J ST 

Ml DZl JAKO ' BŁOGO NA m :szv, PRZEŻYWAM JESZCZE 01..IEŃ WCZORAJ zy [.„] 
zy PRZYJ ·OZIE z \\KRÓT i::? z MOJ1\ om AG;\ i\ILOUZIE..~CZĄ SKOŃClYŁO 

SIĘ, SIWIEJĘ ZRESZT,\; . AJWYŻ ·zy CZAS, ABYM Z.'\OWl: WZMOC'Xll, lt~ TWOJ1\ 

DL ~HOWr\ ZCZJ.; IJ~ O CL\, TW;\ BOSKĄ PRO .. OT,\ I T\VOJ1\ KOCW Nr\ LEKK0-

)1YŚL~ ŚQĄ, I WSZYSTKL\U TWOIM I PRZY'\~\RAMI, BRlYOK.\ DZLEWCZYNO. AD-

DIO, PICCOLA MIA. 

BUchner przedstawiany był przez historyków literatury jako „zapóźniony romantyk", 

poeta nastrojów, „prekursor ekspresjonizmu", a nawet rewolucji faszystowskiej. Na

leżał do pokolenia geniuszy: Schumanna, Chopina, Liszta, Wagnera, Verdiego, Słowac
kiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Heinego. Wszyscy charakteryzowali się buntowniczą 
postawą i poglądami rewolucyjnymi. Georg Lukacs twierdził, że BUchner byt zawsze 

bardzo konsekwentnym rewolucjonistą. a główny rys tego poety - według Lukacsa -

stanowiła żarliwa nienawiść do wyzysku i ucisku. Wśród współczesnych mu rewolucjo

nistów jest chyba jedynym, który jako główne zadanie działalności rewolucyjnej stawia 

ekonomiczne wyzwolenie mas. Lukacs nazywa BUchnera „plebejskim rewolucjonistą", 
którego - uwzględniając epokę historyczną - nie można mierzyć miarą późniejszych 
bojowników zorganizowanej klasy proletariatu. Tej ostatniej przecież BUchner w Niem

czech dostrzec nie mógł, gdyż jej wówczas jeszcze nie było. Głosił więc wyzwolenie 

ekonomiczne „ubogich", przede wszystkim chłopów. Wraz z Henrykiem Heinem prze

wodzi! postępowi w Niemczech XIX stulecia. 
Do literatury niemieckiej wszedł nie tylko jako konsekwentny rewolucjonista, autor 

ŚMIERCI DANTONA i GoŃCA HESKIEGO, lecz także jako pierwszy konsekwentny realista. 

Zawsze podkreślał: 

Do Rouzl ''" I 1 18361 l ' lllA' BUH.; , „, 1,1 ... ncZ.'il\ . 

J-1. P0JOI:; \ ' I.AS:\;\ OROG,\ I POZOST\..'\Ę i\ .\ POLU DRAM T , 11.TÓRY 

;\'fE \L\ )(. WSPÓL:"Oł:.GO z TI"'\11 \\' ·zys I Kim PROBLEM \Ml; KHEŚLJ·; 
. WOJE <:li \R..\KTEH' f\K, ŻE8' ln'l.Y ZGOD'\E Z '\AT\ IL\ I Ś)!LEJf, Słl~ 
Z 'n'Cll, KTÓHZ\ Cłl \ '1'\t~: POCIĄG.\Ć OO OOPOWIEDZL\LNOŚCI ZA 

MORAL:\O.·(: LLB l': IE)IOllAL\0. (. MOI . łl llOH.\TERÓ\~. :vtA\1 W TE.I 

SPR \WTE SWOJE Wł„\S\E POGL.\m ( ••• ) 
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Odwrócenie się Buchnera od ówczesnych kanonów estetyki idealistycznej niemieckie

go klasycyzmu z Schillerem na czele rozpoczyna nowy etap w historii estetyki niemiec

kiej. Potępia on w sztuce wszystko, co obce rzeczywistości, wszystkie rodzaje literackie, 

których punktem wyjścia są zmyślone tezy, nierzeczywiste, „upiększone" życie i nie

udolne naśladowanie przyrody. Wyraża to poprzez słowa Lenza: 

„Po Cl RZEKOMO ODMALOW JĄCY RZE Z\'WISTO ć, NIE 

MAJĄ O TEJ WT TOCIE ŻAD 'ECO POJ ĘCIA, SĄ POMLMO TO 

ZNO NIEJ T OD TAKICH, CO lJ IL J RZECZYWISTO Ć PRZE

OBRAŻAĆ". 

Buchner żąda od sztuki, by uczyła się jedynie od natury. „We wszystkim żądam ży

cia„." - wola w LENZU. Sztuczność poezji niemieckiego klasycyzmu polega na tym, że 

wyrażone w niej ideały nie dadzą się zrealizować. A ponieważ żyjemy - według Buch

nera - w warunkach społecznych, których zmienić nie można, pozostaje nam tylko 

współczucie dla ofiar tych warunków. Ilustracją tych poglądów jest właśnie WOYZECK. 

Właśnie w ten sposób autor zaleca innym twórcom, aby spróbowali „zniżyć się do życia 

tych najbardziej maluczkich i odmalowali je w każdym jego drgnieniu, w każdej wyni

kającej zeń przenośni, każdej subtelnej, ledwo dostrzegalnej grze wyrazu„.". Wyznając 

filozofię doczesności i filozofię przyrody, odrzuca chrześcijańską teleologię, głoszącą, 

iż życie doczesne jest przygotowaniem do życia wiecznego. „Ziemię nazwano krajem 

doświadczeń - powiada - drażniła mnie zawsze ta myśl, zgodnie bowiem z nią życie 

uważa się tylko za środek, ja jednak sądzę, że życie samo jest celem, bo rozwój jest ce

lem życia, życie samo jest rozwojem, a więc samo życie jest celem"_ W społeczeństwie 

Buchner widzi tylko jednostkę i jej cierpienie - krzywdę, chaos i nieład , w naturze zaś 

odczuwa ład i harmonię. Tu szuka więc tego, czego nie ma w społeczeństwie. Jak łatwo 

zauważyć, pierwiastek przyrodniczy w osobowości Buchnera czerpie energię właśnie 

z natury. 

Wielka wrażliwość na krzywdę i cierpienia ludzkie każe poecie przywołać do życia postaci 

Woyzecka czy Lenza, bo „na to, żeby wniknąć w odrębną istność każdego, trzeba kochać 

ludzkość. Nikt nie powinien nam się wydać zbyt nieznaczący, nikt za brzydki„.". 

I 

WoYZECI(. 
l(AT 1/czy OFIARA? 
Dramat Buchnera WOYZECK - historia biednego 

fryzjera wojskowego, który z zazdrości morduje 

swą przyjaciółkę - osnuty jest na tle autentycz

nego wydarzenia. 

W dniu 21kwietnia1821 roku fryzjer Johann Chri

stian Woyzeck z Lipska zamordował z zazdrości 

wdowę po chirurgu, niejaką Woost. Po dokona-

niu mordu sprawca zbiegł, został schwytany, po Johann Christian Woyzeck 

czym wytoczono mu proces. Ekspertyza lekarska 1780-1824 

nie stwierdziła u oskarżonego żadnych zaburzeń 

psychicznych. Sąd skazał go na karę śmierci. Jednak przed wykonaniem wyroku zgłosił 

się świadek, który w zeznaniach sugerował niezupełną normalność rzeczonego oprawcy. 

Woyzeck miał, według niego, jakoby wiele się rozwodzić w więzieniu na temat swych 

snów, w których rzekomo widział tajemnicze znaki wolnomularzy, i wnioskował z tego, 

że jest obiektem wolnomularskich prześladowań. Sam oskarżony uskarżał się przed są

dem na trapiące go wyrzuty sumienia w związku z dawną kochanką, z którą miał dziecko, 

a którą porzucił. Mówił także o męczarniach, jakich doznawał w ciężkiej i przykrej pracy, 

o daremnych wysiłkach ustabilizowania się, o wiecznym poczuciu krzywdy, jaka mu się 

działa dlatego tylko, że niczym nie był i niczego nie osiągnął. Wbrew zeznaniom świadka 

i tym właśnie wynurzeniom oskarżonego ponowna ekspertyza potwierdziła jego cał

kowitą odpowiedzialność za zbrodnię. W roku 1824 wyrok śmierci wykonano. Proces 

Woyzecka, wywołując duże zainteresowanie opinii publicznej, odbił się mocnym echem 

zarówno wśród lekarzy, jak i psychologów. Dr. M. Marx w swej pracy drukowanej pt. Czy 

SKAZANY 27. IV. 1824 R. W LIPSKU MORDERCA J. (H . WOYZECK BYŁ NIEODPOWIEDZIALNY? 

dal na to pytanie odpowiedź potwierdzającą. 

Ojciec Buchnera, jako lekarz, współpracował z czasopismem medycznym „Zeitschrift fi.ir 
Staattsarzneikunde", które drukowało szczegółowe sprawozdania z procesu oskarżone

go. Poeta znal więc rzecz dokładnie. Na skutek tego w dramacie jego nie brak szczegó

łów autentycznych. Również jego samego, jako młodego, zapalonego medyka, zafrapo

wał kliniczny obraz psychiki Woyzecka, a jako moralistę rewolucjonistę - swoisty bunt 

oskarżonego przeciwko współczesnym stosunkom społecznym. Poza tym - jak zwykle 

u tego poety- do podjęcia tematu przyczyniła się chęć obrony prześladowanego, krzyw

dzonego przez życie człowieka. Bezpośrednim bodźcem było rozgoryczenie Buchnera 

z powodu wyroku i jego motywów. Dramat WOYZECK miał być sądem nad sędziami. Z po

czątkowych planów utworu wynikało, że punktem kulminacyjnym sztuki będzie scena 
w sądzie. Tak się jednak nie stało. 
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Woyzecka, którego postać Buchner wyposażył w niesłychaną sugestywność i siłę wy

razu, niektórzy krytycy nazywali pierwszym proletariuszem w literaturze niemieckiej. 

W ówczesnych Niemczech jest on raczej plebejuszem, pierwszym w niemieckiej litera

turze bohaterem, któ ry w swo isty sposób przeciwstawia s ię burżuazyjnym stosunkom 
społecznym. Nieświadom swojej ro li, staje się symbolem walki z ustrojem. 

Jeśli się uwzględni czas powstania dramatu, trudno się dziwić, że Buchner nie znajduje 

żadnego sposobu, aby zmienić istniejące warunki; nie widzi żadnego konstruktywne 

go wyjścia z sytuacji i poprzestaje tylko na przejawianiu współczucia dla cierpień ludzi 
śmiertelnie uwikłanych, darząc świat Franka Woyzecka tkliwym ciepłem'. 

Motywy, które kierowaty autorem w pracy nad tym dramatem byty proste i oczywiste 

dla niego samego i jemu współczesnych. Dziś jednak, Wovzecic jest częściej interpreto

wany jako ballada o kacie, ofierze i niewinności cz łowieka , który zab ija, bo kocha. Dalekie 

od naszej współczesności zamierzenie autora wyk reowan ia bohatera proletariackiego, 

uciemiężonego w wa lce klas - dziś czyni go bohaterem romantycznym działającym 
w imię najstarszej i największej wartośc i - miłości. Tej , która pozostaje jedynym sensem 
jego szarego życia, i tej, która zostaje mu brutalnie odebrana. Czy zatem -

Oskar Kokoschka, Narzeczona wiatru 
1913, olej na płótnie, 181x22! cm, Bazylea, Kunstmuseum 
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WSZYSTKO TŁUMACZY ... ? 
O WIELOWYMIAROWOŚCI WOYZECKA 

OPOWIADA KATARZYNA DESZCZ, 

REŻYSER PRZEDSTAWIENIA 

WOYZECK JEST IKONĄ ZNACZENIOWĄ. NIE OA SIĘ NIE SPOTKAĆ 
z TYM TEKSTEM. TAK JAK TRAGEDIE SZEKSPIRA, KOMEDIE MO

LIERA, CZY DRAMATY ANTYCZNE, OPOWIADA O WARTOŚCIACH PO

NADCZASOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA JEDNEGO, WYJĄTKOWEGO 

BOHATERA. I TO JEST JEGO NIEOCENIONĄ WARTOŚCIĄ. KIEDYŚ 
WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE TEATR POWINIEN GŁOSIĆ PRAWDY UNIWER

SALNE, OPOWIADAĆ O MECHANIZMACH RZĄDZĄCYCH ŚWIATEM, 

O PRZEMOCY, O NIESPRAWIEOLIWOŚCI. ALE OZIŚ, JUŻ WIEM NA 

PEWNO, ŻE JEDYNIE Z PERSPEKTYWY JEDNOSTKOWEGO DOŚWIAD
CZENIA KONKRETNEGO CZŁOWIEKA MOŻNA POWIEDZIEĆ COŚ NA

PRAWDĘ ISTOTNEGO. 

NA PRZESTRZENI WIEKÓW, MIMO ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO, 

WCIĄŻ NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ, UZNAWANĄ PRZEZ WSZYSTKIE 

SYSTEMY ETYCZNE, RELIGIJNE CZY MORALNE JEST ŻYCIE LUDZKIE. 

WYWOŁANI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIE: CZY WOLNO ZABIJAĆ, 
ZDECYDOWANIE ZAPRZECZYMY. ALE. •• MY, LUDZIE WSPÓŁCZEŚNI, 
W ROZWAŻANIACH NAO TYM ZAGADNIENIEM, NIE JESTEŚMY W STA

NIE UCIEC OD ROZTRZĄSANIA MOTYWÓW, OKOLICZNOŚCI TOWARZY

SZĄCYCH I TEGO WSZYSTKIEGO DOOKOŁA, CO NIE POZWALA NA TAK 

BEZPROBLEMOWE I BEZKRYTYCZNE ODNOSZENIE SIĘ 00 DEKALO

GU. NIE ZABIJAJ ••• 

JEŚLI CHODZI o SAM DRAMAT BucHNERA, WIEMY, ŻE AUTORA ZA

INSPIROWAŁ PRAWDZIWY WYPADEK ZABÓJSTWA UKOCHANEJ PRZEZ 

ZDRADZONEGO, SZEREGOWEGO ŻOŁNIERZA, FRANCKA WOYZECKA. 

WIEMY, ŻE OLA WSPÓŁCZESNYCH BOCHNEROWI, BYŁ TO PRETEKST 

DO PODJĘCIA DYSKUSJI NAO ZASADNOŚCIĄ KARY ŚMIERCI, WOBEC 

STOPNIA POCZYTALNOŚCI MORDERCY, NAD MIEJSCEM SŁABEJ JED

NOSTKI W KRWIOŻERCZYM SPOŁECZEŃSTWIE. 
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WOYZECK DZIAŁA POD WPŁYWEM NAJWAŻNIEJSZEGO, NAJPIĘK

NIEJSZEGO I NAJBARDZIEJ BOLESNEGO LUDZKIEGO UCZUCIA: ZABI

JA Z MIŁOŚCI. 

OTO MAMY BOHATERA - WOYZECKA, OSOBOWOŚĆ ZREDUKOWANĄ 

DO NAJPROSTSZYCH FUNKCJI, DZIAŁAJĄCĄ WEDŁUG NAJPROSTSZEGO 

SYSTEMU WARTOŚCI. To KTOŚ, DLA KOGO WSZYSTKO JEST CZARNE 

LUB BIAŁE, A MECHANIZMY RZĄDZĄCE ŚWIATEM SĄ JASNE, OCZYWI

STE, SPRAWIEDLIWE, ZGODNE Z NATURĄ. PONIEWIERANY PRZEZ 

ZWIERZCHNIKÓW, TRAKTOWANY PRZEZ NICH SŁUŻBOWO, PRZEDMIO

TOWO, OKRUTNIE, NIEMALŻE JAK GŁUPEK, PODNÓŻEK, KRÓLIK DO

ŚWIADCZALNY, PRZYJMUJE TO WSZYSTKO ZE SPOKOJEM I ZGODĄ NA 

SWOJE - NAJNIŻSZE PRZECIEŻ - MIEJSCE W HIERARCHII SPOŁECZNEJ. 

FUNKCJONUJE W TYM UKŁADZIE BEZ ZARZUTU I BEZ SPRZECIWU, BO 

MA W ŻYCIU COŚ, CO NADAJE MU SENS I DZIĘKI CZEMU MOŻE CZUĆ 

SIĘ WARTOŚCIOWY I POTRZEBNY - WARTOŚĆ NAJWIĘKSZĄ - MIŁOŚĆ 

MARII. DZIĘKI NIEJ I DZIECKU PONIEWIERANY WOYZECK MA POCZU

CIE RÓWNOWAGI I SPEŁNIENIA. I OTO W PEWNYM MOMENCIE, CAŁY 

TEN PORZĄDEK ŚWIATA ZOSTAJE W SPOSÓB BRUTALNY PRZEWRÓCO· 

NY DO GÓRY NOGAMI, PRZEZ TAMBURMAJORA, NAPUSZONEGO GOGU

SIA - BĘDĄCEGO PRZECIWIEŃSTWEM WOYZECKA. NAGLE WSZYSTKJE 

UPOKORZENIA I MAŁOŚCI ŻYCIA STAJĄ SIĘ NIE DO WYTRZYMANIA, 

NIE MA PRZECIWWAGI DLA DOTYCHCZASOWYCH CIERPIEŃ, WŁAŚCI

WIE NIE MA JUŻ KOMPLETNIE NIC, JEST TYLKO WSZECHOGARNIAJĄCA 

PUSTKA PO STRACIE. WSZYSTKO ZACzyNA POTWORNIEĆ, WOYZECK 

DOPIERO TERAZ ZACZYNA DOTKLIWIE ODCZUWAĆ UPOKORZENIE, 

BIEDĘ, SAMOTNOŚĆ, UŁOMNOŚĆ, NAGLE SPOSTRZEGA, ŻE NIE JEST 

W OGÓLE AKCEPTOWANY, ŻE JEST NIKIM. ZABIJA MARIĘ. JEGO 

WINA, JEST PROPORCJONALNA DO JEGO STRATY. W TYM CZŁOWIEKU 

ABSOLUTNIE NIE MA WYRACHOWANIA, CYNIZMU, NIE MA NAWET CHĘ

CI ZEMSTY. JEGO CZYN JEST AKTEM OCZYWISTYM WOBEC OGROMNEJ 

NIESPRAWIEDLIWOŚCI JAKA GO SPOTKAŁA, WSZECHOGARNIAJĄCĄ 

POTRZEBĄ OCZYSZCZENIA Z GRZECHU SWOJEJ UKOCHANEJ. 
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w Polsce2 

Do tej pory w Polsce od momentu prapremiery w 1956 do roku 2007 mia to miej
sce ponad dwadzieścia realizacji tego tekstu. Dramaty Georga Buch nera nie wy
wotaty rezonansu w polskiej kulturze w dobie romantyzmu ani naturalizmu. Za 
tłumaczenie ŚMIERCI DANTONA wziął się dopiero Wilam Horzyca w 1921 roku na 
zamówienie Leona Schillera, do premiery jednak nie doszło. Z WOYZECKIEM byto 
jeszcze gorzej. Dopiero l<onrad Swinarski wychowany w kręgu kultury niemiec
kiej odkrył samodzielnie Buchnera. Gdy w warszawskiej PWST w roku 1953 
postanowił przygotować egzemplarz reżyserski WOYZECKA, jego propozycję 
z entuzjazmem popart Leon Schiller. Swinarski stworzył wówczas szereg szki
ców scenograficznych i zaproponował wystawienie dramatu Erwinowi Axerowi, 
Wandzie Laskowskiej i Gustawowi Holoubkowi. Jednak żadne z nich nie byto za
interesowane. Mniej więcej w tym samym czasie polską prapremierę postanowił 
przygotować Tadeusz Byrski w kierowanych przez siebie Teatrach Dramatycz
nych w Poznaniu. Mi at osobiście reżyserować WOYZECKA, jednak w końcu zastą
pił go Marek Okopiński. Spektakl zaprezentowano w Teatrze Nowym 3 czerwca 
1959 roku. Dwa miesiące wcześniej. bo 14 kwietnia 1959, Henryk Tomaszewski 
w Ili programie Pantomimy Wrocławskiej umieścił WOYZECKA jako „mimodram 
na podstawie fragmentów" dramatu Buch nera, eksponując narastające osacze 
nie bohatera w duchu powieści Franza l<afki. 

Machina poszła w ruch. Inscenizacja 
l<onrada Swinarskiego 
Ostatecznie Swinarski wystawił dramat Buchnera w Krakowie w Starym Teatrze 
za dyrekcji Zygmunta Hubnera, 25 czerwca 1966, w przekładzie żony Barbary 
Witek i własnej adaptacji, zawierającej dwadzieścia sześć epizodów. Prostodusz
nego i niezgrabnego protagonistę zagrał Franci szek Pieczka. Swinarski osadził 
sztukę w dziewiętnastowiecznych realiach socjalnych, ale polskich. Zbudowaną 
przez Wojciecha l<rakowskiego scenerię dramatu stanowiły mury z odpadają
cym tynkiem, rozbite okna i śc iany z pobielanych desek. Przez rozchylone wrota 
widać byto pole z drzewem, albo brzeg jeziora z szuwarami i drewnianą łódką . 

2. Rafał Węgrzyniak , Bilchner w polskim teatrze, ,Dialog" 2006 nr 4 
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l<ilkuosobowe chóry stanowi ty przekrój społeczeństwa. Rytm życia w garnizono
wym miasteczku wyznaczały przemarsze czteroosobowej wojskowej orkiestry 
pod batutą Tamburmajora naśladowane przez gromadkę dzieci. Brechtowska 
kurtynka z sercem Jezusa miłosiernego, otoczonego atrybutami Męki, jakoby 
miała uprzytamniać, zgodnie z założeniami marksizmu, że „moralność chrześci
jańska jest nadużywana w służbie klasy panującej". Lecz w istocie wydobywała 

obecne w sztuce motywy religijne. 
Przed zamordowaniem Marii i po nim, gdy wycieńczony i nadpobudliwy Woy
zeck miotał się, słychać byto odgłosy kołatania jego serca, a kurtynka pulsowała 
czerwonym świattem. Swinarski eksponował bowiem równocześnie fizjologicz
ne aspekty zachowań postaci . Zdrada Marii, odtwarzanej przez Izabelę Olszew
ską, była dla niego rezultatem obniżonej przez eksperyment Doktora potencji 
seksualnej Woyzecka. Paradoksalnie, grany przez Antoniego Pszoniaka, Doktor 
- demonstrujący materialistyczne spojrzenie na świat, ukazany „ raczej jako Pro
fesor " w asyście studentów i na tle tablic objaśniających funkcjonowanie ludz
kiego organizmu oraz szkieletu - w końcowym epizodzie sekcji zwłok dwójki to 
pielców powtarza I tezę: „w człowieku indywidualność dojrzewa na wolności". 
Miała ona dopomóc widzom w szukaniu odpowiedzi na pytanie: „Czym jest 
w nas to, co każe nam kłamać, kurwić się, mordować, kraść?" Postawione ono 
zostało w ŚMIERCI DANTONA przez tytułową postać. 
WOYZECK w ujęciu Swianrskiego stał się więc nasyconą tragiczną ironią przypo
wieścią o kondycji człowieka obdarzonego zwierzęcą naturą, ale też sumieniem 
i duszą, zdolnego zarazem do zbrodni i świętości. Spektakl miał silny oddźwięk 
i w lipcu 1967 został zaprezentowany z katowickiego studia w Teatrze Telewizji. 
W 1974 Sw inarski roztrząsał WOYZECKA w rozmowie z Michaelem l<allanwaarem. 
Traktował wówcza s bohatera jako człowieka wrażliwego, pozostającego poza 
społeczeństwem, który oczekuje znaku od Boga, by zrozumieć swoją sytuację. 
Dlatego w krakowskim spektaklu pod kre ś lił dręczący Woyzecka niepokój metafi
zyczny, odróżniający go od otoczenia prowadzącego bezrefleksyjną egzystencję. 
Wyeksponował też epizodyczną postać Obłąkanego jako cienia protagonisty. 
Obłąkany w trakcie rozmowy z chłopcem wiązał stryczek, przygotowując się do 
samounicestwienia. Swinarski utrz ymywa ł bowiem, iż „b liższa Buchnerow i jest 
wersja, że Woyzeck zabija Marię i potem nagle odkrywa, że nie może żyć ze swo
im grzechem, wchodzi do wody, by obmyć ręce i popełnia samobójstwo". Lecz 
na pytanie, czy Woyzeck rozmawia z synem po epizodzie w karczmie, czy przed 
nim, odparł, że „rola dziecka została znacznie rozwinięta przez wersję operową", 
którą miał reżyserować w sezonie 1964/1965 w Teatrze Wielkim w Warszawie 
pod dyrekcją Bohdana Wodiczki. Jan Lenica zaprojektował nawet plakat do tego 
wydarzenia z głową mężczyzny z ustami otwartymi jakby w krzyku rozpaczy. 
Ale do premiery nie doszło z powodu odwołania Wodiczki, a w konsekwencji 
w Polsce jedna z najwybitniejszych dw udziestowiecznych oper została wystawiona 
blisko sześćdziesiąt lat po ber l ińskiej prapremierze z grudnia 1925 roku. Dopie
ro bowiem w roku 1984 Marek Weiss - Grzesińs k i wyreżyserował WOZZECKA, 

ze scenografią Barbary l<ędz ierskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie za dyrekcji 
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Roberta Satanowskiego. A po ponad dwudziestu latach w styczniu 2006 na t~j 
scenie WOZZECKA zrealizował l<rzysztof Warlikowski we współczesnej scenerii 

Małgorzaty Szczęśniak i z rozbudowanym wątkiem dziecięcym .. 
w 1975, tuż przed śmiercią w katastrofie lotniczej , Swinarski zaproponował 
wystawienie WOYZECKA Teatrowi Narodowemu w Oslo. W tym czasie Tadeusz 
Łomnicki podsunął mu do przeczytania Do PIACHU. Swinarski byt por_uszony dr~
matem Tadeusza Różewicza dostrzegając jego związek ze sztuką Buch nera_. Nie 
ulega wątpliwości, że gdyby nie byto bełkocącego, jąkającego_ się, ~iepotra:1ące
go znależć słów na wyrażenie swej męki Woyzeck.~, nie p0Jaw1tby się Walus albo 

raczej pozostałby postacią noweli, nie zaś traged11. 

Woyzeck, Teatr Wybrzeże w Gdańsku 
premiera: 09.12.1995, reżyseria: R. Zioło, scenografia: A. Witkowski 

Mariusz Saniternik (Woyzeck), Igor Michalski (Doktor), foto: Ewa Grabowska 



Buchner ojcem nowego brutalizmu. 
Po śmierci Swinarskiego powstało kilka przedstawień WOYZECKA zainspiro

wanych w znacznym stopniu jego inscenizacją, ale żadne jej nie dorównało. 

Agnieszka Holland, wraz z Laco Adamikiem, w Teatrze Jaracza w Olsztynie 

w 1978 roku wystawiła WozzECKA, który ujrzany w młodości wywołał w niej 

silne emocje. Rolę główną zagrał ściągnięty z Warszawy Adam Ferency. Wpływ 

dramatu Buchnera można dostrzec w filmie Holland z roku 1981 pt.: KOBIETA 

SAMOTNA. W jego epilogu upośledzony robotnik - rencista morduje z rozpaczy 

swą kochankę - listonoszkę wychowującą nieślubnego synka, po czym popada 

w obłęd. Z kolei Adamik w styczniu 2000 zaprezentował WOYZECKA w Teatrze 

Telewizji. 

W roku 1983 Tadeusz Minc zrealizował dramat Buchnera we Wrocławiu w Te

atrze Polskim ze Stanisławem Melskim jako protagonistą i Igorem Przegrodz

kim w roli Kapitana. Tadeusz Bradecki na kameralnej scenie Starego Teatru 

w Krakowie w 1986 wystawił sztukę w konwencji jarmarcznej wyprowadzonej 

z jednego epizodu. Lecz w rezultacie postacie, Woyzeck Edwarda Żentary, Maria 

Magdy Jarosz czy Doktor Jerzego Radziwiłłowicza, zmieniły się w bezwolne ma

rionetki. Jacek Zembrzuski zrealizował WOYZECKA w Teatrze Studyjnym w Łodzi 

w 1989 roku z nieznanym jeszcze wówczas szerzej Andrzejem Chyrą . 

W styczniu 1993 Wojciech Maryański wystawił WOYZECKA w Teatrze Szwedzka 

2/4 działającym na warszawskiej Pradze, w realistycznej scenografii Aleksandry 

Semenowicz. Z inscenizacji Swinarskiego Maryański przejął choćby gromadkę 

dzieci przyglądających się zdarzeniom. W nadwrażliwego protagonistę wcielił 

się Wiesław Kornasa, a w Marię - Magdalena Kuta . Dramat zagrano w nowym 

przekładzie Petera Lachmanna. Rudolf Zioło wyreżyserował sztukę Bi.ichne

ra w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w grudniu 1995 roku w przekładzie Witek 

i układzie tekstu Swinarskiego. Zachował również liczne w inscenizacji Swinar

skiego przemarsze orkiestry wojskowej pod batutą Tamburmajora . Główną rolę 

· zagrał Mariusz Saniternik, a Marię - Dorota Kolak. 
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ł. 

WOYZECK przyciągał też uwagę reżyserów debiutujących po roku 1989. Wkrótce 

po ukończeniu warszawskiej PWST Paweł Wodziński w Sali Prób Teatru Drama

tycznego w maju 1992 roku wystawił sztukę Buchnera w przekładzie Lieber

ta i scenografii Grzegorza Małeckiego. Tytułową postać zagrał Paweł Burczyk, 

Marię - Danuta Stenka, zaś starego Kapitana - Michał Pawlicki. Iwona Kempa 

w grudniu 1995 roku jeszcze w krakowskiej PWST, wystawiła WOYZECKA. W Te

atrze im. Horzycy w Toruniu w 2003 osadziła go natomiast w realiach współ

czesnego prowincjonalnego miasteczka polskiego, gdzie lekarstwem na nudę 

jest picie wódki, rozboje i brutalny seks. Grażyna Kania, wykształcona w teatrze 

niemieckim, dramat Bi.ichnera - we własnym przekładzie, opracowaniu tekstu 

i reżyserii - wystawiła w grudniu 2004 we wrocławskim Teatrze Polskim na 

Scenie na Świebodzkim, z Mariuszem Kiljanem w tytułowej roli, Kingą Preis jako 

Marią i Melskim w roli Kapitana. 

Wreszcie, Maja Kleczewska, mająca za sobą studia reżyserskie zarówno w War

szawie, jak i w Krakowie, w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu w maju 2005 

roku zainscenizowała WOYZECKA w przekładzie Lachmanna znacznie jednak zmie

nionym i nasyconym wulgaryzmami. Kleczewska, podobnie jak Kempa i Kania, 

przeniosła akcję w realia współczesne. 

W 2006 roku, wspomniany już, Krzysztof Warlikowski przygotował WOZZECKA, 

operę Albana Berga i wystawił ją w Teatrze Wielkim w Warszawie. Obnażał w tej 

realizacji zakłamanie kulturowej fasady. Upokorzony jako mężczyzna, Wozzeck 

zabija nie z zemsty czy z zazdrości, ale z rozpaczy. chwytając się ostatniej szan 

sy, by w tradycyjny sposób określić się jako mężczyzna 3 • 

Ostatnią odnotowaną realizacją jest spektakl z 2007 roku, będący debiutem 

reżyserskim Karoliny Maciejaszek, powstały w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. 

3. Joanna Krakowska, Piet Wozzecka . • Dialog" 2006 nr 4 
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Zainteresowan iu WOYZECKIEM reżyserów z pokolenia Rozma itośc i , Wodz i ńsk iego, 

Kempy, Kani, Kleczewskiej, a pośrednio także Warlikowskiego, nie należy się dzi

wić . Buchner, który byt patronem dramatopisarstwa natural istycznego i ekspre

sjonistycznego, okazał s ię bowiem również prekursorem „nowego brutalizmu". 

Jednym z utworów insp i rujących Sarah Kane w trakcie pisan ia OczyszczoNYCH 

był przecież WOYZECK. Tinker ma niewątpliwie także rysy Doktora. Ale u Buchne

ra l<ane odnalazła przede wszystk im nowoczesny tragizm oparty na naruszeniu 

integralnośc i osoby poprzez gwałt, poczucie uwięzien i a w cierp i ącym ciele i w y

kluczen iu ze społecznośc i . I nieprzypadkowo też Thomas Ostermeier w ber li ń 

skiej Schaubuhne, gdy odszedł od pierwotnego założen ia wystawiania wyłączn ie 

współczesnych sztuk, zrealizował właśnie ŚMIERĆ DANTONA, łącząc rewolucję 

z wyzwoleniem mniejszości seksualnych, a póżniej WOYZECKA, czyn iąc z tytułowej 

postaci imigranta. Już bowiem w głośnym manifeście z roku 1999 „Teatr w dobie 

przyspieszenia" przywołał Buchnera jako pisarza, który zapoczątkował nurt „za

angażowanego realizmu w niemieckojęzycznym dramacie". A polscy reżyserzy 

wystawiający obecnie WOYZECKA też nawiązują do tej tradycji , n i ezupełnie obcej, 

bo przyswajanej wcześn i ej przez kilku twórców pełniących role pośredników mię

dzy obiema kulturam i. 

Najgłośniejszą światową realizacj ą tego dramatu wci ąż pozostaje opera z 2000 

roku w reżyserii Roberta Wilsona z muzyką Toma Waitsa, który określ i ł j ą jako 

„horror, kołysanki , Weill, karuzele, wodewil, muzyka popękanych luster". 

Wciąż żywy w świadomości twórców 

współczesnych WovzEcK czeka na 

kolejne zaskakujące realizacje będące 

oryginalnymi odczytaniami tego 

ponadczasowego dramatu. 

Najpopularniejszą w św iadomośc i zbiorowej real i zacją tego dramatu jest film 

z 1979 roku w reżyser i i Wernera Herzoga. Reżyser, choć pierwotnie planowa! 

powierzenie rol i fryzjera - zabójcy naturszczykowi , z dał sobie sprawę, że jedynie 

Klaus Kiński nada tej postaci tak intensywny dramatyczny rys. Zaproponował 

mu równocześnie obie role, z których znany jest do dziś - Nosferatu i Woyzecka 

właśnie . Film otrzymał nominacj ę do Złotej Palmy i został uhonorowany Srebrną 

Statuetką na Niemieckim Festiwalu Filmowym w 1981 roku, a kreacja Klausa 

l<inskiego przeszła do histori i kina . 
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