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Diváci se jesle poklidně pro
cházejí po chodbách Východo
českého divadla v Pardubicích, 
motají se u šaten, ženy věnuji 
péči svým účesům ■— a na jevišti 
se už vesele vyšetřuje. Policejní 
úřednici odměřují, fotografuje se 
na mistg činu, snímaji se otisky 
prstů, kdesi z dáli do toho za
znívá zvuk houslí a pomalu je 
dWák vtahován od prostých 
věci člověka, od listováni v 
programu, do DUrrenmattovy hry 
Fyzikové. Do dějů výborné hry 
jednoho z předních světových 
současných dramatiků.

Jsme v léčebném ústavu. Sta
la se tu vražda. Jeden z nemoc
ných zardousil šňůrou od lam
py ošetřovatelku. Už je to dru
hý případ v léčebném ústavu 
psychiatricky Mathilde von 
2ahnd. Žijí tu odděleni od »vět* 
tři jaderní fyzikové. Jeden sc 
vydává za Newtona, druhý za 
Einsteina, třetí je Möbius a 
zjevuje se mu prý král Šala
moun. A když se nejlépe ten 
sympatický vědec domluv! s ošet
řovatelkou Monikou a ta mu 
vyzná lásku — padá Monika 
jako třeti oběť zardoušena k 
zemi.

Znovu úředníci odměřují, zno
vu se fotografuje, znovu se 
snímají otisky prstů. Ticho lom
cuje divákem. Autor navozuje 
situaci nejnapínavější detektiv
ky, aby se mohl pustit do otřes
né filosofie. Vraždou tu pro 
kazovali šílenství agenti tajné 

• služby, vraždou musel prokázal 
existenci zjevujícího se krále 
Šalamouna Möbius, patnáct let 
v sanatoriu dlící geniální fyzik, 
v jehož rukou leží osudy lid
stva, vědec, který dal přednost 
blázinci před tím, aby ho zne
užívali politikové. Před očima 
diváka se tedy neodehrály tři 
šílené vraždy, ale zápas o zís
kání světodějných objevů. Ale 
je tu ještě pochybný lidumil — 
doktorka. Odposlouchávala roz
hovory pacientů, zpracovala do
kumentaci Můbiových vynálezů 
a teď mřížemi obháni léčebnu 
a prozrazuje, že je hlavou prů
myslového trustu. Pokus o útěk 
je vyloučen. Obyčejné dny lé
čebného ústavu mohou pokračo
vat. Na životě jaderných fyziků 
v ústavě Jako by se nic nezmě
nilo. Události nepokročily. Jsou 
tu jen oběti, divákovo poznání, 
tíha a smutek, a někde uvnitř 
se klubající pocit, že takhle to 
přece nesmí být na světě. Že 
mříže musí povolit a strach z 
možností vědy se musí obrátit 
v jistotu, že ze světa nebude

blázinec, že není nutné, aby 
padaly oběti, které vykupují 
vraždění ještě strašlivější, v jis
totu, že ze zápasu o využití 
možností vědy je možno se do
stat vítězně jen spojenými si
lami. Ditrrenmatt to formuluje 
i ve svých téztch k Fyzikům: 
Kaídý pokus jednotlivce řešit 
osamoceně to, co se týká všech, 
inusí ztroskotat. Spisovatel st 
nesmí představovat, že změní 
svět, když bude lidi poučovat, 
lidé nepotřebují ani rady, ani 
iluze, je třeba jím ukázat svět 
takový, jaký jo. Tíni je nutíme 
k zamyšlení, k hledání mož
ností nápravy, změny.

Tohle všechno se švýcarské
mu dramatikovi podařilo do
kázat ve hře, která je detektiv
kou, dramatem a výzvou.

Úspěch pardubické inscenace 
má svůj pevný kořen v textu a 
v úpornosti, s jakou jde režisér
ka Helena Gláhcová za základním 
smyslem hry. Nepodceňuje zá
kladní dějovou linii hry, na ní 
teprve stav! závazné filosofické 
úvahy— Josef Jtafena. civilním 
pojetím sympatického, v ústavě 
drženého geniálního vědce Mo- 
bia, pomáhá této snaze a na
povídá divákovi leccos z toho, 
k čemu by mohlo dojít dlou
hým dumáním, prostým, příjem
ným slovem a úsměvem. A psy- 
chiatrička J Derkové, tn je vý
razný výkon přesně rozmyšlený 
a pozoruhodně gradovaný.

Stoji za to ocenit výtvarně 
řešení představení, jak je na
vrhl Jiří Fiala. Fyzické á che
mické vzorce tady na vás vy
křiknou z ěalouněni dveří, z 
architektury scény a z mamu
tích dřevěných obkladů. Dorá
žejí, tíži a dotvářejí atmosféru 
hry, ve které jde o osudy lid
stva. A navíc — výtvarník tu 
režisérovi a hercům nachystal 
zajímavě členěný prostor, který 
Zřejmě vyhovuje i herci — i /  
pro diváka je poutavý.

Celkem inscenace dokazují), 
jakým motorem tvorby je kválit- 
n< předloha, text plný via! a 
napěti.J. - /n t—


