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(KARL) GEORG BÜCHNER
Básnik, vedec, filozof, dramatik a revolucionár.
Ako lekár sa naučil umeniu pozorovania, ako revolucionár sa naučil umeniu rebélie. Zanechal po sebe
iba niekoľko filozofických a vedeckých textov, novelu,
politický pamflet a tri drámy, ktoré sa s veľkým úspechom dodnes hrajú po celom svete. Literárna veda
a teatrológia nedokáže zaradiť jeho dielo do príslušné-

ho historického kontextu, pretože takmer o sto rokov
predbehol dobu, v ktorej žil a predznačil symbolizmus
a expresionizmus, ako aj absurdnú drámu a umelecké
smery, ktoré vznikli v dvadsiatom storočí.
Narodil sa 17. októbra 1813 v Goddelau v Nemecku, zomrel 19. februára 1837 v Zürichu vo Švajčiarsku.
Keď mal tri roky, rodina sa presťahovala do
Darmstadtu, kde otec Dr. Ernst Büchner získal miesto
mestského lekára. Po otcovom vzore a na otcovo želanie sa po maturite na neohumanistickej pedagogickej
škole v Darmstadte zapísal na medicínu a prírodné
vedy na univerzite v Štrasburgu. Študoval komparatívnu anatómiu. Ubytoval sa v rodine protestantského
pastora Johanna Jacoba Jaeglé a v roku 1832 sa zasnúbil s jeho dcérou Wilhelmínou. Büchnerovu politickú
orientáciu i literárnu tvorbu rozhodujúcim spôsobom
ovplyvnilo stretnutie so štrasburskou skupinou Spoločnosť pre ľudské práva, ktorá mala v programe radikálne
a revolučné riešenie sociálnej nerovnosti. Keďže nemecké zákony umožňovali štúdium v zahraničí v maximálnej dĺžke dvoch rokov, musel sa roku 1833 vrátiť
späť do Darmstadtu a v štúdiu pokračoval na Hesenskej
štátnej univerzite v Giesene. Uvedomil si, že sociálne
a politické pomery v Nemecku boli ešte zaostalejšie
ako vo Francúzsku. Sloboda tlače, sloboda prejavu, či
sloboda zhromažďovania vôbec neexistovali, roľníci
žili na dedinách v obrovskej chudobe. Zoznámil sa
s Friedrichom Ludwigom Weidigom, vyštudovaným
teológom, zakladateľom hnutia Nemecká spoločnosť,
ktorý bol považovaný za integrujúcu osobnosť opozície v Hesensko-Darmstadtskom veľkovojvodstve. Podľa francúzskeho vzoru založil rovnomennú Spoločnosť
pre ľudské práva. Inšpirovaný tzv. Júlovou parížskou

revolúciou v roku 1830 anonymne vydal spolu s Augustom Beckerom a Ludwigom Weidigom brožúru Hesenské posolstvo (Der Hessische Landbote, 1834), v ktorej
vyzývali ubiedených sedliakov na vzburu, presadzovali
radikálnu politickú a ekonomickú revolúciu. Rebelské
motto tohto pamfletu znelo: „Pokoj chalupám – vojnu
palácom.“ Büchner a jeho politickí priatelia si vytýčili
za cieľ rovnostársku spoločnosť, v zmysle utopického
socializmu, teda spoločnosť bez triednych rozdielov.
Büchner bol radikálnejší ako Weidig, Hesenské posolstvo
napísal sám, ale tesne pred tlačou Weidig radikálny
pamflet zrevidoval a zjemnil. Identita autorov brožúrky
sa však „vďaka“ zrade veľmi skoro odhalila a úrady autorov obvinili z vlastizrady. Weidiga zatkli, mučili a napokon zomrel vo väzení v Darmstadte. Büchnera vylúčili
zo školy a zatknutiu sa vyhol útekom do Štrasburgu.
Büchnerov útek ťažko znášal jeho otec, prestal s ním
komunikovať, ale dovolil matke, aby ho finančne podporovala. V Štrasburgu pokračoval v štúdiu medicíny
a anatómie a napokon úspešne obhájil dizertačnú prácu s názvom Nervový systém mreny obyčajnej. Po skončení štúdia získal post prednášateľa prírodných vied na
univerzite v Zürichu, kde však vo veľmi mladom veku,
23 rokov, zomrel na brušný týfus. Údajne sa nakazil
v laboratóriu počas výskumu. Dva dni pred jeho smrťou dorazila do Zürichu na posledné stretnutie s Georgom Büchnerom jeho snúbenica Wilhelmína Jaeglé.
Jeho tri divadelné hry boli jednoznačne
ovplyvnené Williamom Shakespearom a tiež nemeckým
romantickým hnutím Sturm und Drang (búrka a vzdor),
ktorého predstaviteľmi boli v mladom veku Johann
Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, či Johann Gottfried

Herder. Proti racionálnemu klasicizmu stavia vášeň
a cit, proti estetickej kanonizácii stavia tvorivú slobodu osobnosti bez akýchkoľvek konvencií, proti moci
mestskej civilizácie stavia voľnosť prírody. Büchner vo
svojich hrách predbehol dobu. V tematickej, obsahovej
i formálnej stránke. Možno aj preto v čase svojho vzniku
ostali nepochopené. Po smrti bol Büchner v Nemecku
zabudnutý. Až tridsať rokov po smrti jeho dielo objavil
rakúsky prozaik Karl Emil Franzos. Nemecký ľavicový
spisovateľ Arnold Zweig označil jedinú Büchnerovu
prózu Lenz za „začiatok modernej európskej prózy“. Postupne nemecká kultúra začala objavovať i Büchnerovo
dielo dramatické.
Büchnerova prvá hra Dantonova smrť
(Dantons Tod, 1835) bola inšpirovaná Francúzskou
revolúciou. Napísal ju za päť týždňov, rukopis poslal
nemeckému spisovateľovi Karlovi Gutzkowi a žiadal
ho o urýchlené vydanie. Dôvod bol prozaický, Büchner
potreboval peniaze na útek a štúdium v Štrasburgu.
Hra hovorí o zrážkach medzi rôznymi revolučnými
skupinami počas „vlády teroru“ v roku 1794. Büchner
nechcel touto drámou vzbudiť revolučné nadšenie,
ale vecne a analyticky predstaviť limity revolúcie – sloboda a rovnosť, ktoré boli základnými požiadavkami
revolúcie, boli iba pre majetnú strednú triedu, zatiaľ
čo najnižšie spoločenské vrstvy naďalej hladovali.
Slávneho revolucionára vykresľuje ako človeka hlboko
rozrušeného krviprelievaním, ktoré pomohol rozpútať,
ako revolucionára, ktorý si uvedomuje zbytočnosť revolúcie.
V jeho druhej divadelnej hre Leonce a Lena
(Leonce und Lena, 1836) možno vystopovať výrazný
vplyv francúzskeho básnika a dramatika Alfreda de

Musseta a tiež nemeckého romantického básnika
a prozaika Clemensa Brentana. Büchner napísal svoju
hru do súťaže komédií, ktorú vypísalo vydavateľstvo
Cotta Verlag, ale nestihol termín odovzdania, a tak sa
mu hra vrátila neprečítaná. Büchnerova hra Leonce
a Lena je politickou satirou o hmlistej povahe myšlienok a o nude. Neskrývaným spôsobom sa Büchner
vysmieva hesenskému veľkovojvodovi. Leonce a Lena
sa vo všeobecnosti považuje za komédiu, ale v skutočnosti je to paródia na komédiu. Princ Leonce je každodenne zaneprázdnený nudou, nevie, čo so svojím
životom, chcel by byť aspoň na chvíľku niekým iným,
niekde inde. Tak uteká z domu pred dohodnutou svadbou. Princezná Lena, ktorá sa má stať princovou ženou, je odrazom pohybu v Nemecku v čase vzniku hry,
keď sa ženy začali emancipovať a bojovať za svoje práva. Odmieta sa vydať za niekoho, koho nepozná, a tak
uteká tiež. Samozrejme, tak ako to v rozprávkach býva,
náhodou sa stretnú, zamilujú a vezmú. Ale sú šťastní?
V závere hry zaznie prekvapivá replika: „Postavíme si
divadlo.“ Zaujímavá je Büchnerova autorská poznámka
– Lena sa opiera o princa a krúti hlavou. Hra mala premiéru takmer šesťdesiat rokov po Büchnerovej smrti,
v roku 1895 v Mníchove.
Poslednou Büchnerovou drámou je nedokončená hra Woyzeck (1837), ktorá akoby predvídala
sociálnu drámu 90. rokov devätnásteho storočia.
Hovorí o sociálnej núdzi a nespravodlivosti vo svete.
Hra rozpráva príbeh vojaka Woyzecka, ktorý pracuje
ako poslíček u kapitána, pretože musí zarobiť peniaze
pre svoju ženu a dieťa. Stane sa experimentálnym
preparátom neľudského lekára, ktorý mu nasadí hrachovú diétu. Neľudské Woyzeckove ponižovanie končí

„Buď
ohľaduplný
k starnúcej žene,
ktorá sa ešte
chce páčiť
svetu.“
Georg Büchner

„Muž a žena
sú prírodou predurčení
na spolužitie,
aj keď sa neznášajú.
Sú ako hráči šachu.
Keď jeden
ťahá čiernymi figúrkami,
druhý
musí ťahať bielymi.“
Georg Büchner

vraždou jeho ženy. Vzorom pre neľudského lekára vo
Woyzeckovi sa údajne stal jeden z jeho profesorov na
univerzite v Giesene.
Büchnerove drámy našli i svoju filmovú podobu, Woyzeck bol sfilmovaný dvanásťkrát, Dantonova
smrť štyrikrát a Leonce a Lena trikrát. Jeho dramatická
tvorba sa stala vďačným námetom hudobných skladateľov, vzniklo dovedna dvanásť opier a muzikálových
produkcií. Büchner zaujal a inšpiroval mnoho slávnych
osobností z oblasti hudby, jeho hru Leonce a Lena
zhudobnil do operného diela Alban Berg, Woyzecka
Paul Dessau. Výrazný hudobný vklad vďaka nezameniteľnému rukopisu dal Willsonovej inscenácii Woyzeck
americký undergroundový hudobník Tom Waits.
Büchner údajne napísal aj štvrtú drámu s názvom Pietro Aretino, ktorú považujú za stratenú, ale
literárnym vedcom sa dodnes nepodarilo s istotou
potvrdiť pravdivosť tejto informácie.
Büchner okrem literárnej tvorby zanechal po sebe
aj množstvo filozofických spisov, predovšetkým
o Descartesovi a Spinozovi. Každoročne udeľovaná
najvýznamnejšia nemecká literárna cena je pomenovaná práve po Georgovi Büchnerovi.

Duch sa premieňa na ťavu – ľudia sa riadia hodnotami a pravidlami, uctievajú boha a žijú podľa jeho
morálnych zákonov.
Ťava sa premieňa na leva – ľudia neuznávajú žiadnu
autoritu, sú nihilistickí a dekadentní, rušia sa staré
hodnoty a pravidlá. „Boh je mŕtvy!“
Lev sa premieňa na dieťa – neexistujú žiadne staré
hodnoty a pravidlá. Treba vytvoriť nové. Tie dokáže
vytvoriť iba nadčlovek (Übermensch). Človek je len
akýmsi medzistupňom medzi zvieraťom a nadčlovekom. Človek je výtvorom prírody, nadčlovek je výtvorom vlastnej vôle. Nadčlovek dokáže ovplyvniť vlastné
poznanie sveta, vnímanie sveta i samého seba. Nadčlovekom sa však nemôže stať každý.
Najslávnejším a najznámejším Nietzscheho dielom,
v ktorom predstavuje svoj filozofický pohľad, je poetický
príbeh perzského filozofa, proroka a básnika s názvom
Tak vravel Zarathustra (Also sprach Zarathustra, 1883)
s podtitulom Kniha pre všetkých a pre nikoho. „Boh je
mŕtvy“ – tak znie najslávnejšia veta Nietzcheho kultového filozofického diela.
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 – 1900)
Je jedným z najvýznamnejších filozofov
19. storočia. Už ako 24-ročný bol profesorom na
univerzite v Bazileji. Vo svojich dielach sa vyjadruje
metaforicky, majú nielen filozofickú, ale i umeleckú
hodnotu. Ľudstvo podľa Nietzscheho prechádza nasledujúcimi štádiami:

Boh je mŕtvy.
1883, Nietzche
Nietzche je mŕtvy.
1900, Boh
(Georg Tabori, Goldbergovské variácie)

Jana Oľhová

ROZHOVOR
s režisérom Šimonom Spišákom
a dramaturgom Petrom Galdíkom
R. M.: Divadelná hra Leonce a Lena bola ponukou
divadla, s ktorou si súhlasil. Prečo?
Š. S.: Prečo? Pragmatický dôvod bol hlavne ten, že
nebolo času vymýšľať, celé sa to riešilo v priebehu pár
týždňov. Pôvodne dohovorený titul sa nám pre problémy s autorskými právami nepodarilo inscenovať, a tak
sme hľadali niečo iné. Lukáš Brutovský mi ponúkol
Büchnera a ja som súhlasil. To „prečo“ sa mi nevyjavilo
v plnej šírke hneď, ale pripadalo mi, že je tam veľa tém,
ktoré sa dajú uchopiť a komunikovať. Mne osobne sa
pri príprave zdala najsilnejšia tá skutočnosť, že text
ponúka istú tému komunikačnej krízy, čo môže niekomu znieť ako klišé, ale civilizačná komunikačná kríza je
dnes zjavná a evidentná. Ten text môže byť metaforou
nejakej krízy, do ktorej sme sa ako civilizácia dostali,
a preto sa tam snažím vpašovávať myšlienky Friedricha Nietzcheho, ktorý o civilizačnej kríze hovoril pred
sto rokmi.
P. G.: Mňa v decembri oslovil Šimon a zhodou okolností sme sa práve o tomto texte rozprávali už pár
mesiacov predtým. Pre mňa má ten text dve kvality.
Na jednej strane je to ostrá spoločenská kritika, ale na
strane druhej je vyrozprávaná rozprávkovou formou
s veľmi zaujímavou poetikou. Ja Šimona poznám
zo spoluprác z Bábkového divadla, poetika a optika
rozprávková je niečo, čo Šimon ovláda a veľmi vtipne
Tomáš Grega

a funkčne ju dokáže naplniť. V spojitosti s politikou,
o ktorej sa so Šimonom často zhovárame aj mimo
kontextu divadla, mi pripadalo inscenovanie Büchnera
ako zaujímavý návrh.
R. M.: Dráma Leonce a Lena sa nehráva na Slovensku
často. Pred pár rokmi ju inscenoval v SND režisér
Martin Čičvák a v polovici deväťdesiatych rokov ju
v banskobystrickom Divadle na Rázcestí inscenoval
režisér Marián Pecko. Je to text, ktorý by si si vedel
predstaviť aj v bábkovom divadle?
Š. S.: Nie. Nevedel. Ja som sa to dozvedel iba dnes, práve od teba, že to v Bystrici robil Marián Pecko v bábkovom divadle. My sme použili rozprávkovosť, ktorá sa
tam ponúka, ale v klasickom bábkovom divadle si to
neviem predstaviť...
R. M.: Ale, samozrejme, hovoríme o bábkovom divadle pre dospelých...
Š. S.: Ja to chápem... V Maďarsku vznikla veľmi slávna
inscenácia od Arpáda Schillinga, ktorá bola veľmi pohybovo štylizovaná a niekto mi hovoril, že tam hrali
s bábkami. Napokon sa ukázalo, že tam bábky neboli,
ale štylizácia pôsobila bábkovo... a fungovalo to, ale ja
si to za seba ako bábkové divadlo predstaviť neviem.
Mňa na tom texte baví výzva urobiť to činoherne,
bez nejakej jasne danej štylizácie, ktorá už niečo napovedá. Text je koncipovaný tak, že sú to často akési
vyprázdnené dialógy.
Alena Pajtinková

R. M.: O tomto dramatikovi hovorí divadelná veda,
že predbehol dobu o sto rokov. Keď ste to čítali, aký ste
mali pocit z istej nadčasovosti tohto textu? Uvedomovali ste si ju?
P. G.: Ja si myslím, že ten text je v atmosfére nášho
aktuálneho životného pocitu. Čítal som ho dnešnými
očami. Keď si zoberiem základnú situáciu, že Leonce
chce zdrhnúť zo systému, v ktorom nielen vyrástol, ale
raz ho má aj reprezentovať, tak tento pocit, že nechceme mať nič spoločné so spoločnosťou, kde žijeme, je
veľmi aktuálny. To sú bežné sny, že chcem mať dostatok peňazí na to, aby som sa už nemusel nikdy s nikým
stretnúť a žil som mimo civilizácie. To odstrihnutie sa
od ustálených zvykov a konvencií je východisková
pozícia textu, s ktorou sa viem stotožniť. Zaujímavé
na tom texte je, že princ rýchlo utečie, ale napokon sa
aj veľmi rýchlo vráti späť. A to vyvoláva rôzne otázky
– ako vážne to s únikom myslíme, či vieme autenticky
uniknúť z neautentického sveta, alebo to nedokážeme
a len sa tak tvárime? Toto môže byť aj pre diváka zdrojom úvah. A potom to má ešte inú, ale nie menej významnú rovinu, že on sa do toho sveta nielen vráti, ale
keďže sa z neho stáva kráľ, či on ten svoj odpor k spoločnosti a k jej zabehnutým zvykom dokáže otočiť do
nejakej pozitívnej vízie. Ale to už nevieme, budúcnosť
je nejasná.
R. M.: Áno, poznám človeka, ktorý rok a pol žil na Kysuciach v drevenici a položil mi vtedy zásadnú otázku, či neviem, akým spôsobom by sa dalo vystúpiť
zo Slovenskej republiky, on chcel byť iba občanom
sveta. Peter, ty si otvoril zaujímavú tému – čo bude
Tomáš Grega, Matej Babej

potom, po našej dráme, ako bude život našich hrdinov pokračovať? Bude konformný ako jeho otec,
alebo bude reformátor? V záverečnom monológu je
veta: A postavíme divadlo... a v autorskej poznámke
Büchner píše, že Lena záporne krúti hlavou. Autor
tým predznačuje, že žiadne zmeny sa neudejú.
P. G.: Mne sa páči, že Šimon ponúka akúsi rozprávkovú
líniu, teda formát, v ktorom všetko vždy dobre dopadne, predpisovo a usmievavo. To je zaujímavá formálna
okolnosť týchto obsahov, o ktorých sa bavíme. Rozprávková usmievavosť môže byť istým spôsobom aj
diagnózou našej doby. Poznáme tie vety, že nikdy sme
sa nemali lepšie ako teraz. Ale prekvitá umenie a vzdelanie a ľudia sú spokojní so svojím životom? Tretina
ľudí má psychické problémy a ľudia nechcú mať deti,
čo už nie je až taká dobrá vizitka pre túto spoločnosť.
Čiže nemusí to byť až také úžasné, ako sa to tvári.
R. M.: A my sme často iba pozorovatelia toho systému. Ale priamo sa nás nedotýka. Aj teraz pozorujeme vojnu v priamom prenose, berieme ju ako
nejaký film, alebo hru, počítame skóre, že koľko je,
kto vyhráva, kto toho koľko zničil a zabil. Možno sme
tou virtuálnou realitou natoľko otupení, že nie sme
schopní empatie, často o nej iba hovoríme, iba ju
predstierame. Vrátim sa od filozofických úvah k formálnej stránke inscenácie, Šimon, aká je výtvarná
koncepcia inscenácie?
Š. S.: Výtvarník Karel Czech je človek, s ktorým veľmi
rád robím, pretože mu nemusím podsúvať svoje nápady. Karel je z jednej polovice výtvarník a z druhej
Eva Gašparová

dramaturg. Navrhol v prvom dejstve „plochý domček“
– 2D – a úplne presne trafil tému sveta, ktorý sa na niečo iba tvári, a zároveň je to odkaz k rozprávkovosti.
R. M.: No dobre, a do toho výtvarného konceptu
vložíš herca, ktorý obyčajne v inscenáciách drámy
Leonce a Lena býva výrazne pohybovo štylizovaný,
s výraznou maskou a kostýmom, a teda je súčasťou
toho výtvarného riešenia. Tak to bolo v inscenácii
SND v réžii Martina Čičváka alebo v slávnej berlínskej inscenácii režiséra Roberta Wilsona. Aká je tvoja
predstava?
Š. S.: Ja nie som pohybovo zdatný, ani to neviem režírovať a, popravde, ani ma to až tak nebaví sledovať.
Samozrejme, máme tam scény v istej štylizácii, sme
v rozprávke, máme princa, máme postavy členov kráľovského dvora, ktorých sa snažím viesť tiež štylizovane, ani nie pohybovo, ale skôr v hlasovom prejave. Je
to taký herecký eklekticizmus, má to svoje riziká, ale ja
tomu stále verím.
R. M.: Ešte sa vrátim k textu. Museli ste ho nejako
výrazne upravovať, prepisovať, škrtať, alebo dopisovať?
Š. S.: Ani nie. Sú tam veci dobové, z ktorých si Büchner
strieľal a potrebovali by obsiahlejšie vysvetlenie, aby
ich divák pochopil. Tak to sme škrtali. Napríklad scény
ukazujúce veľkosť, alebo presnejšie malosť nemeckých
mikrokniežatstiev. Ale celkovo sme neškrtali veľa.

Michal Gazdík, Eva Gašparová

R. M.: Komu bude táto inscenácia určená, dá sa odhadnúť divácky okruh? Vekovo, intelektuálne, diváckou skúsenosťou?

P. G.: Ja si myslím, že to môže byť o dospievaní a dozrievaní, ale neznamená to, že je to o dozrievaní a dospievaní nutne mladého človeka. Je to o definovaní
seba v spoločnosti. Je to rozprávka, ale nie je to inscenácia pre deti. Je to inscenácia pre každého, kto rieši
tieto témy.
R. M.: Vyžaduje si táto inscenácia skúsenosť, vzdelanie, alebo predprípravu zabezpečujúcu pochopenie
textu a témy?
P. G.: To je zákerná otázka. Ja tento koncept nemám
rád, že je to pre náročného diváka. Sú tam témy, ktorým sa každý rozmýšľajúci divák nedokáže vyhnúť.
Š. S.: Ja si myslím, že si to nevyžaduje nejakú veľkú
intelektuálnu prípravu. Divák nepotrebuje mať načítaného Nietzcheho a Kanta.
P. G.: Snažíme sa o to, aby to bolo
komunikatívne.
Š. S.: Je to určené pre bežného diváka kamenného divadla a v Martine máte na slovenské pomery divákov
veľmi vyspelých a náročných.
Zhováral sa: Róbert Mankovecký
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