
Książę Leonce umiera z nudy - wiel
kiej, słynnej romantycznej nudy zwa

nej w Anglii spleenen, w Rosji chandrą, 

a we Francji „chorobą wieku". Objawy 
tego cierpienia należą bardziej do kultury 
niż psychologii. Płynęło ono stąd, że do
tkniętemu nim człowiekowi świat się nie 

podobał, irytował go i bolał- co nie było 
niczym nowym. Nowe było natomiast przy
znanie ludzkiemu niezadowoleniu racji filo
zoficznej, uczuciowej i estetycznej. Za
miast szukać najłagodniejszego sposobu 
znoszenia świata, romantyk swe uczucia 
rozdrażnia, poszerza ich zakres, obśmiewa 
rzeczywistość i obrzuca obelgami , żeby ją 

obrzydzić także innym. Grymasi i narzeka, 
kpi i płacze w sposób możliwie najbardziej 
demonstracyjny. Urządza teatr ze swej 
choroby i gra ją z całą ostentacją. Oto, co 
kiedyś nazywano pozą: on nie tylko czuje 
to, co czuje, ale chce jeszcze pokazać 

i dowieść, że czuje słusznie . 

B uchner, choć był rewolucjonistą, czło
wiekiem praktyki, nie ośmiesza w swej 

sztuce romantycznej pozy. Wręcz przeciw
nie. Za Leoncem chodzi wprawdzie krok 
w krok Valerio, błazen szekspirowski i do
powiada do paradoksów księcia własne 

paradoksy, wywraca podszewki zironizo-

ciąg dalszy na str. 2 



Teatr Na 
Woli 

„Lambro! ty w słowach dajesz mi obłudę, 
Nie odpowiadasz szczerze, gdy zapytam. 
Na twoim czo'le z przerażeniem czytam 
Ostatni stopień wszystkich nieszczęść - nudę. 
Blask twego oka nie odbłyska z duszy. 
Serce jak brylant, chociaż się rozkruszy, 
W każdym odłamie iskra się zawiesza, 
A każda czystym lśni tęczy promieniem; 
Lecz na twym czole jakiś szatan mięsza 
Rozpacz ze śmiechem, śmiech blady z cierpieniem ... 

Słowacki 

dokończenie ze str 1 

wanych myśli. Nie po to jednak, by je 
skompromitować - wzorem Sancho Pan
sy. Nie! Ironizując, Valerio, odkrywa żrące 
„Nic" ukryte w tych grymasach, ujawnia 
rozpacz, rozbraja możliwości autodestruk
cyjnej wściekłej bezradności Leonce'a, dla 
którego, od kpiny ze świata „droga do do
mu obłąkanych niedaleka". 

I ronia jest więc samoświadomością 

buntu romantycznego i „jak księżyc 

dwurożna, jednym rogiem zabij1a wroga, 
drugim siebie" - dla otrzeźwienia. Tak 
właśnie została napisana ta komedia, gdzie 
wszystko powiedziano przez zaprzeczenie. 
Na pewno nie jest przecież ona realistycz
ną kompromitacją romantycznej choroby, 
nudy, spleenu. Buchner nie godzi w aspo
łeczną, nierozsądną, a nawet cyniczną po
stawę księcia. Gra nią. W jego własnych 
listach można przeczytać podobne myśli 

o świecie i odnaleźć podobne nastroje. 
Tyle, że w sztuce zostały one powiedziane 

BIJCHINER Fragmenty listów 

nie wprost, lecz ironicznie. Co nie znaczy, 
że autor się przezwyciężył i zmienił zdanie 
ze smutniejszego na weselsze, ale że bez
radność i ból wykorzystał, opanował je 
artystycznie, a nie płakał nad nimi i nad 
sobą. Ironia jest rodzajem wolności. 

B ył w romantyzmie nurt sentymentalny, 
był też „romantyzm wściekły", ni1e 

szanujący niczego i nikogo, przepojony 
liryzmem brutalnym i jakże często natura
listycznym. Odzywał się u tych, co przyszli 
po przegranej - u buntowników bez na
dziei, osamotnionych w swoim „przeciw": 
ton Byrona w zadowolonej z siebie, z po
rządku w Europie i z pokonania Napoleona 
Anglii, ton Mickiewicza w drezdeńskich 

Dziadach pisanych po upadku powstania, 
ton Kierkegaarda w mieszczańskiej, fili
sterskiej Kopenhadze. I ton Buchnera, ści
ganego przez policję, odrzuconego przez 
lud, nielubianego przez kolegów. Przecież 

ci chłopi, którym w Gońcu heskim tak ra
dykalnie ukazywał wyzysk, skwapliwie od
nosili egzemplarze manifestu na posterunki. 
Lud był lojal'ny, Europa spokoj1 niała, nie
mieccy studenci zbierali się w sobie, coraz 
bardziej butni w swej niemieckości. Leon
ce i Lena to nie satyra na ustrój monar
chiczny, choć rzecz dzieje się w królest
wie; nie demaskuje też nędzy ludu, choć 
pokazano w niej głodnych i obdartych 
chłopów. I lud i król zostali potraktowani 
humorystycznie. Nie przeciw nim, nie 
o nich to pisano. Pisano to przeciw nara
stającemu zadowoleniu ze świata. Ci wście
kli i osamotnieni romantycy, nielubiani 
przez ,stabilizujące się społeczeństwa 

i krzepnące narody, nie mieli otwartego 
wroga. Ich wrogiem była powszechna, 
uśmiechnięta głupota normalnych ludzi, 
żyjących sobie coraz lepiej i szczęśliwych, 
że nareszcie skończyła się ta rewolucja 
francuska, ten napoleonizm. 

K o media Leonce i Lena została napisa
na przeciw porządnym ludziom. Prze

ciw ich uczciwej krzątaninie, poszanowa
niu prawa, rozsądkowi i zgodzie na życie. 
Jak 'się można zgadzać? Dokoła świat 

urządzony skandalicznie: źle funkcjonują

ce państwa, źle funkcjonujące ciała. żle 

podzielone pieniądze, zdrowie, talent, 
szczęście. Zły system klasowy i kretyński 
system natury. Ledwo przychodzimy na 
świat, już nam rzucają garść piachu w oczy 
i wszystko się kończy. Powinien panować 
płacz i zgrzytanie zębów; dokoła ból, nę
dza, cierpienie, nieszczęście i obłęd. Sama 
myśl o śmierci odbiera sens ludzkiemu by
towaniu. Tymczasem ludzie sobie żyją 

i pracują, jak gdyby nigdy nic. Urządzają 

DO RODZINY DO NARZECZONEJ 

Co prawda, zawsze działać będę zgodnie z moimi przekonania
mi, ale w ostatnim czasie pojąłem, że tylko masa, działająca pod 
wpływem konieczności, zdolna jest spowodować przemiany, że 
wszelkie pobrzękiwania i pomachiwania ze strony jednostek są 
daremnym wysiłkiem furiatów. Piszą, a nikt ich nie czyta; wo
łają - nikt ich nie słucha; wszczynają akcję - nikt im nie 
pomaga„. 

Strasburg, w czerwcu 1833 

DO RODZINY 

Prawda, często się śmieję; ale nie śmieję się z tego, jakim kto 
jest człowiekiem, tylko z tego, że jest nim, na co oczywiście on 
nic nie może poradzić, i śmieję się tym samym z siebie, jako 
że dzielę z nim ów los. Ludzie nazywają to złośliwością, nie 
mogą znieść, że ktoś robi z siebie błazna i jest z nimi na „ty"; 
to oni są pełni pogardy, są złośliwi i dumni, ponieważ błazeń
stwa szukają tylko po z a sobą. 

Giessen, w lutym 7834 

DO RODZlNY 

Teraz jeszcze jakiś czas cierpliwego studiowania i - droga 
otwarta. Tutaj niektórzy przepowiadają mi świetną przyszłość. 

Nie mam nic przeciwko temu. 

Strasburg, w październiku 7835 

Czuję się samotny jak w grobie; kiedy obudzi mnie dotknięcie 
twej dłoni? Przyjaciele mnie opuszczają, wrzeszczymy sobie do 
uszu jak ludzie głusi; chciałoby się czasem, abyśmy byli niemi, 
\!v'tedy moglibyśmy tylko patrzeć na siebie; a w tych nowych 
czasach nie potrafię nikomu dłużej w oczy spoglądać, żeby mi 
łzy nie napływały. 

Giessen, luty 1834 

DO RODZINY 

Gdyby mi jeszcze powiedziano, że poeta ma pokazywać świat 
takim, jakim być powinien, a nie takim, jakim jest, to odpowiem, 
i·e nie mam pod tym względem większych ambicji niż sam Pan 
Bóg, który z pewnością świat zrobił takim, jakim być powinien. 

Strasburg, dnia 28 lipca 7835 

DO RODZINY 

Wielka gorycz rozlała się we mnie na myśl, że dla przeważającej 
części ludzi nawet najnędzniejsze przyjemności i radości to 
skarby nieosiągalne. 

Strasburg, dnia 1 stycznia 7836 



się w tym skandalu i żyją spokojnie, a na
wet pożytecznie. To zresztą jedyny spo
sób, żeby żyć, nie oszaleć. Niemniej -
irytujący. 

L eonce i Lena to sztuka pesymistyczna. 

Nie wierzmy happy endowi! Najbar

dziej ironiczny jest finał: oto dwoje ucie

kinierów okazało się nastawionymi na sie

bie nawzajem pułapkami. Ci, którzy prze

czyli losowi, potwierdzają go i automatycz

nie doprowadzają się na właściwe miejsca. 

Rozzuchwalone jednostki dostają po nosie 

własnym szczęściem, ale autor się z tego 

nie cieszy. Leonce i Lena kochają się na

prawdę. Ale od zewnątrz i z góry widać 

wyraźnie : oboje ulegają prawom natury 

i porządkowi społecznemu, jak wszyscy 

inni na tym świecie. Co w tym złego? Sa

mo dobro, lecz autorowi się nie podoba. 

Rozbiją zegary, odgrodzą się murem od 

świata , posadzą południową roślinność -

ta ich Arkadia dziwnie przypomina zako

pywanie się w grobie. Uciekinierzy w finale 

7amykają się sami, ironicznie, własnowol

nie i ostatecznie. 

L eonce i Lena to sztuka wściekł~, bez 

nadziei. Słowacki pokazywał, ze na 

świecie wszystko się toczy na opak, a lu

dzkie namiętności są ślepe, szalone i wiel

kie. U Buchnera wszystko się dzieje me

chanicznie, kręci w kółko jak w zegarku, 

a ludzkie namiętności są złudzeniem. świat 

w Balladynie był otwarty, wszystko się 

mogło stać. W Leonce i Lenie świat jest 

jak państewko Rzeszy - prowincjonalne, 

sielskie więzienie. Jest zamknięty, ciasny, 

z.dławiony, duszny i pusty jednocześnie. 

Panuje tu porządek, wszystko obraca się 

sprawnie. Wolność i wielkość są niemożli

we i niepotrzebne. Najśmieszniej w tym 

uporządkowanym szaleństwie wyg lądają 

szalone ludzkie rojenia o buncie. I wszyst

ko byłoby śmieszne do ostatecznego po

gardzenia - małość i głupota z jednej, 

a bunt i spleen z drugiej strony- gdyby 

ten niemiecki zegarek nie ociekał krwią, 

nie doprowadzał do obłędu. Wskazówki 

ś"wiata są poruszane ludzkim bólem. 

„Wszechświat jest cały w ranach„.". To 

zdanie Leny odnajdujemy także w jednym 

z listów Buchnera . 

B uchner był obcy niemieckiej szkole 

romantycznej osobiście i politycznie. 
Jak Heine i jak Tomasz Mann zwracał się 
ku Francji. W jego nerwowej, pełnej dyso
nansów sztuce, słyszymy wszystkie trzy 
podstawowe tony tradycyjnie nazywane 
romantycznymi: rewolucjonizm, cierpienie, 
ironia. Kto chce, może się w nim doszu
kać podobieństwa z Szopenem. 

Marta Piwińska 

LIST GOŃCZY 

Niżej opisany Georg Buchner, student 

medycyny z Darmstadtu, opuścił kraj, 

uchylając się w ten sposób od wdro

żonego przeciwko niemu śledztwa są

dowego o współuczestnictwo w po

czynaniach, mających charakter zdra

dy stanu. Wzywa się zatem wszystkie 

władze w kraju i za granicą, aby, w ra

zie ustalenia miejsca pobytu wymie

nionego, zatrzymały go i odesłały do 

niżej podanego urzędu. 

Darmstadt, dnia 13 czerwca 1834 r. 

(-) Wielkoksiążęcy radca sądowy Georgi 

jako sędzia śledczy ustanowiony przez Wiel

koksiążęcy Sąd prowincji Górna Hesja. 

RYSOPIS 

Wiek : dwadzieścia 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 

Nie znali się na pewno. W roku śmierci 
Beethovena Buchner miał czternaście lat. 
Później, zetknął się chyba z nazwiskiem 
kompozytora. Czy z jego dziełami -
nie wiemy. Wzmianki o muzyce 
są w pismach Buchnera lakoniczne 
i marginesowe. Muzyka jest jednąk obecna 
w rytmie i intonacji Buchnerowskiej 
prozy- dźwięcznej , budowanej 
ze zdumiewającym wyczuciem frazy. 
Twórczość Buchnera przypomina zresztą 
Beethovena, zwłaszcza późnego: 
niezwykła zwartość składni 

przy jednoczesnej, ogromnej, 
pojemności znaczeniowej. 
Jak u Beethovena zestawiane ze sobą 
podstawowe motywy tworzą całość 
nieoczekiwaną, tak u Buchnera 
wypowiadane zdanie obrasta coraz 
to nowymi sensami, rozgałęzia się 

i zaskakuje odległością i śmiałością 

skojarzeń. 

Był Beethoven wizjonerem, prawodawcą 

nowej estetyki. Był człowiekiem 

świadomym historii , znanym -

jak Buchner - z republikańskich 

przekonań . 

Pierwszy programowy indywidualista 

w muzyce europejskiej był również jednym 

z ostatnich wielkich twórców

-rzemieślników. Większość jego dzieł 

powstała na zamówienie i spełniała często 

konkretną funkcję pozamuzyczną: 

ilustracje teatralne, muzyka wojskowa, 

taneczna, pieśni. Nie oznaczone liczbą 

opusową, rzadko wykonywane 

i wydawane - w porównaniu 

z najpopularniejszymi - skazane były 

przez samego kompozytora 

na zapomnienie. Bo należą jeszcze 

do epoki, w której wykonywano niemal 

wyłącznie muzykę współczesną, 

w której żądano wciąż nowych dzieł. 

Z takich utworów, 

,,bezpretensjonalnych'' - jak z braku 

lepszych określeń mówi się często 

o „ mniejszych" dziełach mistrzów -

składa się w większości warstwa 

muzyczna przedstawienia. Czasem jest to 

jedna część cyklu, czasem wyrwany 

fragment o swoistym rysunku, o jasno 

określonym charakterze. Prawie żaden 

zresztą nie pojawia się w oryginalnej 

wersji instrumentacyjnej. Czasem jest to 

„akcja" muzyczna i teatralna -

jak we wstępnym duecie, opartym 

na pierwszej części Kwartetu B-dur. 

Kwartetu - . a więc jest też w oprawie 

muzycznej Leonce'a i Leny 

„Beethoven maior", twórca form, którym 

zawdzięcza swoje miejsce w historii. 

Rafał Augustyn 



Dyrektor 
i kierownik artystyczny 
Tadeusz Łomnicki 

Zastępca dyrektora 
Wa'ldemar Czepik 

:Kierownik literacki 
Piotr Szymanowski 

Georg BUchner do matki, 
w lecie 1836 r. 
Nie zestarzeję się nigdy 

1813 
BOchner przychodzi na świat 

7.X. w Goddelau k/Darmstadt. 

1831 
BOchner immatrykulowany na 
wydziale medycznym Uniwersy
tetu w Strasburgu. 

1833 
Zaręczyny z Minną Jaegle. Stu
dia medyczne na Uniwersytecie 
w Giessen. 

1834 
BOchner zakłada Towarzystwo 
Praw Człowieka; pierwsza wer
sja manifestu „Goniec Heski". 

1835 
„śmierć Dantona". 
Masowe aresztowania członków 
Towarzystwa; BOchner ucieka 
do Strasburga. 

1835/1836 
Nowela „Lenz". 
Studia filozoficzne i biologicz
ne. Konkurs na „najlepszą ko
medię niemiecką". Nierozpie
czętowany rękopis „Leonce'a 
i Leny" zostaje zwrócony auto
rowi - wydawca otrzymał tekst 
dwa dni po terminie. 
„Woyzeck". 

BOchner przenosi się do Zury
chu; otrzymuje tytuł doktora 
nauk biologicznych. 

1837 
BOchner choruje na tyfus. Umie
ra w Zurychu 19.11. 
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