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GEORG BtJCHNER 

Georg Biichner urodził się 17 października 
1813 r. w małej wiosce, w Hesji, kolo Dar
mstadtu. Jego ojcie<: Ernest Karol Biichner 
był znanym i cenionym lekarzem. Młody 

Bi.ichner ukończył gimnazjum w Darmstad
cie a w roku 1831 udał się na studia medycz
ne do Strassburga, które ukończył ostatecz
nie w Giessen. Juź podczas studiów w Strass
burgu zetknął się z kołami tamtejszej rewo
lucyjnej młodzieźy. Po powrocie do Hesji 
rozpoczął oźywioną działalność polityczną 

w tym zacofanym, feudalnym księstwie. 

Wraz z Augustem Becherem i Karolem 
Minningerode załoźył tajną partię rewo
lucyjną nazwaną Towarzystwem Praw Czło
wieka (Gesellschaft der Menschrechte), 
której program stanowiło dąźenie do „całko
witej równości wszystkich". W roku 1830 
wspólnie z Weidigiem ogłosił Biichner mani
fest znany pod nazwą Goniec Heski (Der He
ssische Landbote) określany przez historyków 
jako najbardziej rewolucyjny dokument 
z okresu przed Manifestem Komuni.stycznym. 
Po wydaniu drugiego nakładu Gońca Hes
kiego zostaje aresztowany Karl Minningero
de. Bi.ichner unika aresztowania, ale zmuszo
ny jest w r. 1835 do ponownego wyjazdu do 
Strassburga. 
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Pierwszym powaznieJszym utworem li te
rackim Bi.ichnera był ukończony w r. 1835 
dram at historyczny z dziejów Wielkiej R e
wolucji Francuskiej: Sm ie rć Dantona. N aj 
większy rozkwit twórczości Biichnera przy-
1pada na lata 1835-1836. W okresie tym 
powstaje wspaniała , niedokońcnona nowela: 
Lenz, prawdopodobnie - zaginiony dramat -
Pietro Aretino oraz komedia Leonce i L,ena. 

W tym samym czasie Biichner opracowu je 
rozprawę doktorską o systemie nerwowym 
ryb i wykład: O unerwieniu czaszki oraz 
przygotowuje się do inauguracyjnego wykła
du w Ziirichu pt. O anatomii porównawczej 
ryb i amfibii. Jednocześnie przekłada dwa 
dramaty Wiktora Hugo: Maria Tudor i Lu
krecja Borgia. 

Napisana w roku 1836 k omedia Leonce 
i Lena jest n a tle twórczości Bi.ichnera zja
wiskiem dość wyjątkowym. Jest najbardziej 
romantyczna, zn ać w niej wpływ Musseta 
i dawnej komedii włosk i ej. Mimo wyraźnych 

akcentów społecznych jest przede wszystkim 
komedią miłosną, napisał ją dwudzie
stotrzyletni poeta pod wpływem miłości 

do swej narzeczonej Miney Jaegle. Jest też 
ona z pewnością obok noweli Lenz i niedo
kończonego dramatu Woy zeck najbardziej 
dojrzałym artystycznie uhvorem Biichnera. 
Po Leonce i Lenie, która została odrzucona 
na konkursie wydawnictwa Cotty przystąpił 
Bi.ichner do pracy nad Woyzckiem. Niestety 
nagła śmierć na tyfus w r. 1837 przerwała 
jego wspaniale rozwij aj ącą się karierę lite
racką i naukową. 

Biichner umarł w wieku 24 lat. Spuścizna 
literacka , którą pozostawił dała mu czołowe 
miejsce w literaturze niemieckiej okresu 
postromantycznego. Nie wiadomo jak wiel
kim twórcą mógłby być gdyby nie umarł tak 
młodo. Szerokością zainteresowań i skalą ta
lentu 'przypominał Goethego. Jeżeli jednak 
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nie stał się największym, to jest z pewn9ścią 
jednym z najciekawszych pisarzy niemiec
kich. Jego nowatoTStwo sprawiło , ŻE. wybiegł 
daleko poza swoją epokę. 

W Polsce nie był Biichner właściwie znany. 
Przed wojną grana była tylko Śmi erć Dan
tona w teatrze Ateneum w r. 1931. Dopiero 
w ostatnich latach jego twórczość zaczęła bu
dzić należne jej zainteresowanie. Sprawiło to 
m.in. wydanie w r. 1956 jego Utworów ze
branych oraz znana inscenizacja Woyzcka 
w Teatrze P antomimy we Wrocławiu . 

J. K. 



Józef Szajna: Muzykanci (projekt kostiumów) 

LISTY BUCHNERA 

Do Narzeczonej 
Giessen, listopad 1833 r. 

Nie ma tu gór ze swobodnym widokiem . 
Wzgórze przy wzgórzu i szerokie doliny, we 
\.\'szystkim marna przeciętność; nie mogę się 
do tego krajobrazu przyzwyczaić, a miasto 
samo jest wstrętne. Tu jest wiosna, twój bu
kiecik fiołków, codziennie odnawiany, jest 
nieśmiertelny jak lama. ( ... ) Studiuję historię 
rewolucji. Jestem jak porażony potwornym 
fatalizmem historii. W naturze ludzkiej do
strzegam wciąż tę samą okropną cechę; sto
sunki między ludźmi układa się tylko na 
podstawie siły, która powierzona jest wszy
stkim i nikomu. Jednostka jest tylko pianą 
na fali, wielkość jest przypadkiem, panowa
nie geniusza komedią kukiełkową, śmieszny
mi zapasami ze spiżowym prawem; najwyż
szą wiedzą jest jego odkrycie, opanować go 
bowiem nie można. Nie przychodzi mi wcale 
do głowy pochylać się w pokorze przed cu
gowymi końmi i sługusami historii . Oko moje 
nawykło do widoku krwi, ale nie potrafię 

być ostrzem gilotyny. M us jest jednym 
z tych przeklętych słów, z którymi człowiek 
przychodzi na świa t. Zdanie: musi wybuch
nąć gniew, ale biada temu, kto go wyzwoli -
jest wstrząsające. Czym jest to, co w nas, 
ludziach, kłamie , zabija, kradnie? Nie mogę 
tej myśli dalej snuć. Ach, gdybym mógł to 
zimne i udn;czone serce przyłożyć do twej 
piersi . 

Ty pytasz : „Czy tęsknisz za mną?" Czy 
nazwiesz to tęsknotą, jeżeli żyć można tylko 
w jednym punkcie i jeżeli człowiek stamtąd 
siłą został zabrany i pozostaje mu tylko 
poczucie własnej niedoli? Dajże mi na to 
odpowiedź. Czy usta moje są tak zimne? ... 
Ten list jest cha-0tyczny: pocieszę cię innym. 
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Do Narzeczonej 
Giessen, marzec 1834 

Pierwsza jasna chwila od ośmiu dni. Nie
ustający ból głowy i gorączka; w nocy zaled
wie parę godzin żałosnego wypoczynku. 
Przed drugą o śnie nie ma mowy, a póżniej 
ciągłe zrywanie się ze snu i bezmiar myśli, 
od których zmysły tracą. Moje milczenie cie
bie męczy, jak i mnie, ale nie mam nad sobą 
mocy. Kochana, umi.łowana moja, czy prze
baczysz? - Dopiero co przyszedłem do do
m u. Ciągły śpiew rozlega się z tysięcy sko
wronich gardziołków wśród zapachu .nad
chodzącego lata; ciężkie obłoki krążą nad 
ziemią; basowy szum wiatru dźwięczy _m do 
wtóru. Wiew wiosny wyzwolił mnie z bez
ładu, Przeraził mnie mój wygląd. Byłem 

ciągle pod wrażeniem, że umarłem. Wszyscy 
ludzie naokoło mieli hipokratesowe oblicza, 
oczy szklane, policzki jak z wosku, a kiedy 
wreszcie ta cała karuzela zaczęła się kręcić, 
członki zaczęły się poruszać, ochrypłe głosy 

z niej wydobywać i u.słyszałem odwieczne 
trele katarynki, i widziałem, jak toczą się 

i podskakują wałeczki i igły - przeklinałem 

ten koncert, to .pudło grające, tę melodię -
i - och, my biedni wrzeszczący muzykan
ci - te postękiwania na naszym łożu boleści; 
niechby one chociaż zdołały przedrzeć się 

przez szczeliny w chmurach i dalej, i wciąż 
dalej wibrując, jak dźwięczne melodyjne 
tchnienie, spoczęły w niebieskich uszach. 
Czy jesteśmy zamknięci w brzuchu byka 
Perillusa, którego przedśmiertne wołania są 
jak krzyki radości spalającego się w płomie
niach boskiego zwierzęcia? Ja nie blużnię, 

ale ludzie bluźnią. A jednak jestem ukarany, 
boję się własnego głosu - i - swego odbicia 
w lustrze. ( ... ) 

- IO -

Józef Szajna: Projekt kostiumu Leny 
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Ferie zaczynają się od jutra za 14 dni; je
żeli nie dostanę pozwolenia, wyjadę po kry
jomu, zaciągnąłem dług wobec siebie samego 
i muszę położyć kres temu nieznośnemu sa
mopoczuciu. Jestem zupełnie rozstrojony. Nic 
nie mogę robić; poraziła mnie głucha tępota, 
w której nie lęgnie się żadna jasna myśl. 

Spalam się wewnętrznie; o, gdybym mógł 

znaleźć ujście dla tego, co się we mnie dzie
je; ale nie potrafię wypłakać cierpienia ani 
wykrzyczeć radości, ani wyśpiewać błogo

stanu. Ta niemota jest moim przekle1'lstwem. 
Mówiłem ci juź po tysiąc razy: nie czytaj 
moich listów tych zimnych, gnuśnych 

słów. Gdybym mógł wylać pełną ich kadź na 
ciebie - ale ja wlokę cię tylko z sobą w mo
je pustynne labirynty. Siedzisz pewnie te
raz o zmierzchu we łzach w swoim pokoju, 
jednak już nie'długo będę u twego ' boku. 
Od czternastu dni obra,z twój mam wciąż 

przed sobą, jesteś w każdym moim śnie. Cień 

twój drga mi przed oczami jak ciemne płat
ki, kiedy się spogląda za długo w słońce. 

Usycham z pragnienia, chcę znowu czuć się 
szczęśliwym, będę nim już wkrótce, wkrótce 
przy tobie. 

Do Rodziny 

Giessen, dnia 5 sierpnia 1834 

Zdaje się, że pisałem wam już o tym, że 
Minnigerode aresztowany został na pół go
dziny przed moim odjazdem; odstawiono go 
do Friedbergu. Nie pojmuję, dlaozego go 
aresztowano. Nas,;emu dowcipnemu rzeczni
kowi dyscyplinarnemu strzeliło do głowy, 

jak się zdaje, że istnieje związek przyczyno
wy pomiędzy aresztowaniem Minnigerode 
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Józef Szajna : Projekt kostiumu Króla 
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a moim wyjazdem. Kiedy tu przybyłem, za
stałem szafę opieczętowaną i .powiedziano 
mi, że rewidowan"O moje papiery. Na moje 
żądanie zdjęto natychmiast pieczęcie, zwró
cono mi też papiery (wyłącznie listy od was 
i mych ·przyjaciół); zatrzymano tylko parę 

listów francuskich ( ... ) prawdopodobnie dla
tego, że ci panowie muszą najpierw postarać 
się o nauczyciela języków, który by im to 
przeczytał. Jestem oburzony na to postępo

wanie; słabo mi się robi, gdy pomyślę, że 

brudne ręce tych ludzi kalają moje najświęt
sze tajemnice. I to wszystko - czy wiecie, 
dlaczego? Bo wyjechałem w tym samym dniu, 
w którym Minnigerode został aresztowany. 
Dla bezsensownego podejrzenia naruszono 
prawa najświętsze człowieka, a potem żądano 
ode mnie tylko, abym wyleg_itymował się 

z powodu mojej podróży!!! Oczywiście nie 
miałem z tym najmniejszych trudności: mam 
listy Boeckla, które potwierdzają każde sło

wo moich zeznań, a wśród moich papierów 
nie ma nic takiego, co by mnie kompromito
wało . Możecie być o mnie zupełnie spokojni. 
Jestem na wolności i jest rzeczą absolutnie 
niemożliwą, aby znaleziono jakiś powód 
aresztowania. Ale do głębi duszy wzburzyło 
mnie postępowanie sądów, 1które na samą 

myśl, że kto.ś może być podejrzany, wdzie
rają się w najbardziej osobiste tajemnice 
człowieka . Na sądzie dyscyplina·rnym w uni
wersytecie pytano mnie tylko, gdzie zatrzy
mywałem się w ciągu trzech ostatnich dni, 
i aby w tej sprawie zasięgnąć informacji, 
dokonuje się włamania do mego biurka już 
w drugim dniu mojej nieobecności i rekwi
ruje się papiery! Będę wałkował tę rzecz 
z jurystami. Zobaczymy, czy ustawy dają sa
tysfakcję za tego rodzaju bezprawie. 
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Do Rodziny 
Strassburg, dnia 16 lipca 1835 r. 

Nikt mnie tu nie nagabuje; co prawda, 
nadszedł z Giessen przed niedawnym czasem 
jakiś reskrypt, ale tutejsza policja zdaje· się 
tego nie przyjmować do wiadomości... Nie
łatwo mi przychodzi myśleć o Darmstadcie; 
mam przed oczami nasz dom i ogród, a po
tem mimo woli wstrętny budynek aresztan
cki. Biedacy! Jak się to skończy? f>ewnie jak 
we Frankfurcie, gdzie jeden po drugim umie
rają, chowani po cichu. Cóż wobec tego zna
czą: wyrok śmierci, szafot? Umiera się za 
coś, za jakąś sprawę, ale tak gnić powoli 
w więzieniu? To jest okropne! Czy nie mo
żecie mi donieść, kto siedzi w Darmstadcie? 
Tu słyszałem o tym różne poplątane wiado
mości, ale nic z tego nie wiem. Klemm zdaje 
się grać haniebną rolę. Chłopaka bardzo lu
biłem, potrafił się unieść ponad miarę, ale 
był niesłychan ie zapalczywy, szczery, żywy, 
śmiały i rozgarnięty. Czy nic nie słychać 

o Minnigerodem'? Czyżby go naprawdę bito? 
Nie do pomyślenia. Jego bohaterska postawa 
powinna napędzić strachu najbardziej zaka
mieniałym arystokratom. 

Do Narzeczonej 
Zurych, dnia 27 stycznia 1837 r. 

Moje Drogie dziecko! 
Jest eś pełna czułej troski i gotowa rozcho

rować się ze strachu o mnie; jam nawet go
tów uwierzyć, że umierasz - ale sam nie 
mam ochoty umrzeć i czuję się zdrów tak 
nigdy. Sądzę, że to skutek obawy przed tu
tejszą pielęgnacją; w Strassburgu było,by to 
całkiem przyjemne i z największą rozkoszą 
położyłbym się do łóżka, na całe czternaście 
dni, na ulicy St. Guillaume nr 66, pierwsze 
piętro, na lewo, w izdebce troszkę za filigra
nowej, z zieloną tapetą! Czyżbym tam się 

nie dodzwonił'? 
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Józef Szajna: Projekt kostiumu Valeria 

- Ił.i -

Jest mi dziś jakoś błogo na duszy, przeży
wam jeszcze dzień wczorajszy, słoń<:e płynęło 
wielkie i ciepłe po najczystszym błękicie -
zgasiłem moją latarni i przycisnąłem do 
piersi szlachetnego człowieka, mianow1c1e 
mego małego go podarza, który wygląda jak 
pijany królik; to on wynajął mi w swojej 
wspaniałej willi :i:;odmiejskiej duży, elegan
cki, pokój. Szlachetny człowiek! Dom poło

żony jest niedaleko jez iora, tuż pod oknami 
lśni tafla wody, a ze wszystkich .stron Alpy 
jak rozświetlone w słońcu obłoki. 

Czy przyjedziesz wkrótce? Z moją odwagą 
młodzieńczą skończyło się, siwieję zresztą; 

najwyższy czas, abym znowu wzmocnił się 

twoją duchową szczęśliwością, twą boską 

prostotą i twoją k 1chaną lekkomyślnością, 

i wszystkimi twoimi przywarami, brzydka 
dziewczyno. Addio, piccola mia! 

Do Narzeczonej 
ZuJ"y.ch, 1837 r. 

Za osiem dni najdalej wyjdzie tu mój 
Leonce i Lena z dwoma innymi jeszcze dra
matami. 
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KAROL VOGT O STUDENCIE 
BDCHNERZE 

Prawdę mówi ąc, ten Georg Biichner był 

nam niesympatyczny. Nosił wysoki cylinder 
zsunięty na kark, minę miał zawsze taką jak 
kot na puszczy, trzymał się na uboczu, prze
bywał tylko z Augustem Beckerem, mającym 
przezwisko „czerwony August", geniuszem 
trochę wykolejonym i zblazowanym. Jego 
odosobnienie poczytywane było za wynio
słość, a ponieważ miał oczywiście do czynie
nia z politycznymi knowaniami, a raz czy 
dwa razy nawet .pozwolił sobie na deklarację 
rewolucyjną, więc nierzadko wieczorem, 
wracając z knajpy, zatrzymywaliśmy się 

przed jego domem i wznosiliśmy ironiczny 
okrzyk: „Georg Buchner, obrońca europej
skiej równowagi i pogromca handlu niewol
nikami, niech żyje". - Udawał, że naszego 
wykrzykiwania nie słyszy, chociaż paliła się 
lampa w jego pokoju ws:{azując, że gospo
darz jest w domu. Na semi•narium dla wy
brańców u Wernekincka wybijał się i w dy
skusjach z profesorem wkrótce dowiódł nam, 
pozostałym dwu uczestnikom, że ma wiado
mości gruntowne, które budziły w nas re
spekt. Do zbliżt>nia jednak nie doszło; szor
stkość i zamknięte usposobienie Biichnera 
zawsze nas odpychały. 
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Józef Szajna: Projekt kostiumu Guwernantki 
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Józef Szajna: Projekt kostiumu Kaznodziei 
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LIST GOŃCZY 

Niżej opisany Georg Bi.ichner, student 
medycyny z Darmstadtu, opuścił kraj, uchy
lając się w ten sposób oa wdrożonego prze
ciwko niemu śledztwa sądowego o współ

uczestnictwo w poczynaniach, mających cha
rakter zdrady stanu. Wzywa się zatem wszy
stkie władze w kraju i za granicą, aby w ra
zie ustalenia miejsca pobytu wymienionego, 
zatrzymały go i odesłały do niżej podanego 
urzędu. 

Darmstadt, dnia 13 czerwca 1835 r. 
Wielkoksiążęcy radca sądowy Georgi jako 

sędzia śledczy ustanowiony przez . Wielko
książęcy Sąd prowincji Górna Hesja. 

Rysopis 

Wiek: dwadzieścia jeden lat 
Wzro.st: 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, szczupły 
Cechy szczególne: krótkowzroczność 
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WILHELMINA JAEGLE DO EUGENIUSZA 
BOECKLA 

Strassburg, dnia 5 m arca (1837) 

Drogi Przyjacielu! 

Myślę, że nie odmówisz mi pociechy tego 
listownego zbratania się. Drogi Przyjacielu 
mego najukochańszego Georga. Sprawia mi 
to ulgę w cierpieni.'u i myślę, że nie po.stą

pię sprzecznie z intencjami moj_ego drogiego 
zmarłego, jeżeli opiszę panu ostatnie chwile 
jego życia, bo z pewnością nie zna pan do
kładnych okoliczności zgonu. W niedzielę 

12 otrzymałam list, obcą ręką pisany; po
wiadomiano mnie, że Georg zachorował na 
febrę gastryczną. Zaledwie pięć słów, skre
ślonych 'przez niego własnoręcznie, ( ... ) w śro
dę • wieczór, wyjechałam pośpiesznym dyli
żansem wychodzącym z Kehl, i dopiero 
w piątek przed południem około jedena.stej 
przybyłam do Zurychu. Musiałam zaczeka ć 
najpierw na decyzję lekarza dra Schonleina, 
który miał .się zjawić między dwunastą 

a pierw.szą . Uznał że obecność moja nie mo
że choremu zaszkodzić, ,bo i tak mnie nie 
pozna - ale nie powinnam widzieć jego 
bardzo zmienionej twarzy. Może sobie pan 
wyobrazić, że jak tylko wchodziła w grę 

moja o.soba, nie mogło być mowy o dalszym 
wzbranianiu mi wstępu do pokoju ch-0rego. 
Dr Zehnder wprowadził mnie do, pokoju, 
w którym leżał Georg, i jeszcze przed 
drzwiami powiedział do mnie: „Niech pani 
będzie dzielna, on pani nie pozna." Moja od
powiedź ·brzmiała : „Nie, on mnie pozna." 
I rzeczywiście - 1poznał mnie, wyczuł moją 

obecność i to mu przyniosło ukojenie. Zasnął 
łagodnie, zamknęłam i ucałowałam jego oczy, 
w niedzielę, 12 lutego, o pół do czwartej. 
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R-0zpacz rndziców jest bezgraniczna. Czarna 
zasłona spadła na resztę dni mego życia. Oby 
Niebiosa ulitowały się nade mną i dozwoliły 
mi żyć tylko tak długo, jak długo żyje mój 
stary ojciec. 

P-0zdrawiam pana. Kto był jego przyjacie
lem, będzie moim przyjacielem. 

W. Jaegle 

Przekład Cz. Przymusińskiego (Georg 
Biichner: Utwory zebrane. Warszawa 1956. 
PIW - fragmenty) . 
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