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Tschernobyl 
Harrisburg 

Sellafield 

Hiroshima
Tschernobyl 
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Sellafield 

Fukushima

日本でも　放射能 

きょうも　いつまでも 

フクシマ　放射能 

空気　水　すべて 

日本でも　放射能 

いますぐ　やめろ

R A D I O A C T I V I T Y,  K R A F T W E R K
( JA P O N S K Á  V E R Z I A )
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R A D I O A C T I V I T Y,  K R A F T W E R K
( K L A S I C K Á  V E R Z I A )

Radioactivity 

Radioactivity 

Is in the air for you and me 

Radioactivity 

Discovered by Madame Curie 

Radioactivity 

Tune in to the melody 

Radioactivity 

Is in the air for you and me 

 

Rádioaktivita 

Je vo vzduchu pre mňa a pre teba 

Rádioaktivita 

Objavená pani Curie 

Rádioaktivita 

Ladí sa v melódiu 

Rádioaktivita 

Je vo vzduchu pre mňa a pre teba

Morse Code: 
.-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.-- (Radioactivity) 
.. ... .. -. - .... . .- .. .-. (is in the air) 
..-. --- .-. -.-- --- ..- .- -. -.. -- . (for you and me) 
.-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.-- (Radioactivity) 
 

Radio Aktivität 

Für dich und mich in All entsteht 

Radio Aktivität 

Strahlt Wellen zum Empfangsgerat 

Radio Aktivität 

Wenn‘s um unsere Zukunft geht 

Radio Aktivität 

Für dich und mich in All entsteht

Rádioaktivita 

Pre teba a mňa vo vesmíre vzniká 

Rádioaktivita 

Vysiela vlny k prijímaču 

Rádioaktivita 

Keď ide o našu budúcnosť 

Rádioaktivita 

Pre teba a mňa vo vesmíre vzniká.

Morse Code: 
.-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.-- (Radioactivity) 
-.. .. ... -.-. --- ...- . .-. . -.. -... -.-- (discovered by) 
-- .- -.. .- -- . -.-. ..- .-. .. . (Madame Curie) 
.-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.-- (Radioactivity) 
- ..- -. . .. -. - --- - .... . (tune in to the) 
-.- .-. .- ..-. - .-- - .-. -.- (Kraftwerk)
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F R I E D R I C H  D Ü R R E N M AT T  O   S E B E

„Narodil som sa 5. januára 1921 v Konolfingene (Kanton Bern). Môj otec bol 
farár, môj starý otec z otcovej strany bol politik a básnik vo veľ kej dedine Her-
zogenbuchsee. Do každého čísla novín zložil titulnú báseň. Kvôli jednej takejto 
básni musel stráviť desať dní vo väzení. „Desať dní na desať strof, požehnaný 
každý deň,“ básnil o tom. Takúto česť som ja nikdy nedostal. Možno to závisí 
odo mňa, ale možno je to psí čas, ktorý prišiel, že sa ani raz necíti urazená, ani 
keď sa na ňu ostro obráti. Moja matka (na ktorú sa zovňajškom podobám) po-
chádza z jednej peknej dediny blízko kopcov. Jej otec bol starosta a patriarcha. 

Tá dedina, v ktorej som sa narodil a vyrástol, nebola pekná, konglomerát mest-
ských a dedinských budov, ktoré malú dedinu obklopovali, a ktoré patrili k obci 
môjho otca, boli ako pravý ementál a ako od Jeremiasa Gotthelfa (a tak to je 
dodnes). Je to krajina, v ktorej mlieko hrá hlavnú úlohu. V Konolfingene som 
zažil aj svoje prvé umelecké dojmy. Moju sestru a mňa maľoval dedinský maliar. 
Celé hodiny som odteraz maľoval a kreslil v majstrovom ateliéri. Motívy potopy 
sveta a švajčiarske bitky. Bol som bojové dieťa. Už ako šesťročný som často 
behával po záhrade, vyzbrojený dlhou tyčou na upevňovanie fazúľ, pokrievkou 
na panvicu ako štítom, aby som nakoniec unavený hlásil svojej matke, že Ra-
kúšania boli vyhnaní zo záhrady. Ako sa moje vojenské činy prenášali na pa-
pier a vždy hrozivejšími bitkami trpezlivo pokrýval plochy, šla vydesená matka 
k maliarovi Cunovi Amietovi, ktorý zakrvavené listy mlčky sledoval, aby nako-
niec krátko a stručne usúdil: Ten bude plukovník. Majster sa v tomto prípade 
pomýlil: vo švajčiarskej armáde som to dotiahol iba na vojaka vo výpomocnej 
službe a v živote na spisovateľa. Ďalšie cesty a scestia, ktoré ma k tomu viedli, 
tu radšej nebudem opisovať. 

V dnešnej svojej činnosti čerpám dôležité veci zo sveta svojho detstva: nie iba 
prvé dojmy, nie iba model môjho dnešného sveta, ale tiež samotnú ‚metódu‘ 
môjho umenia. Tak ako v  ateliéri dedinského umelca som pristupoval k  maľ-
be ako k remeslu, ako k práci so štetcom, uhlíkom a perom atď., tak sa dnes 
pre mňa písanie stalo zamestnaním a experimentovaním s rôznymi materiálmi. 
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1 1

Ponevieram sa okolo divadla, rozhlasu, románov, televízie a  od starého otca 
viem, že písanie môže byť forma boja.“1 

„Pôvodne som chcel byť maliarom. Potom som dlho – päť rokov – študoval fi-
lozofiu. Od svojho štrnásteho roku som neopustil Švajčiarsko. V rokoch 1938 
– 1945 to vlastne ani nebolo možné. Študoval som v Berne a v Zürichu a roku 
1946 – mal som vtedy dvadsaťpäť rokov – som zanechal štúdiá a stal som sa 
spisovateľom.

Nevychádzam iba z  literatúry... Študoval som filozofiu, hlavne teóriu pozna-
nia a zaujímala ma najmä otázka, čo si vôbec môže človek myslieť, ako ďaleko 
môže vlastným myslením preniknúť k  skutočnosti – teda celá otázka hraníc 
poznania. Celý jeden semester som sa zapodieval mŕtvymi, to znamená gréc-
kymi filozofmi, najmä Platónom...

Zásadne nepíšem hry pre hlupákov!“2

1 Záznam autobiografického textu FD z predslovu k hre Herkules a Augiášov chliev.
 Kol. autorov. Friedrich Dürrenmatt Sein Leben in Bildern. Zürich : Diogenes, 2011. (obr.1), 

(prekl. MK)
2 DÜRRENMATT, F. Problémy divadla. Doslov: PAŠTEKA, J. Názory Friedricha Dürrenmatta čiže 

hypotheses non fingo (konfrontácia citátov): Bratislava : SVKK, 1965. s. 49 – 88.
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D I E L O

PRÓZY 

Mesto (1952), Sudca a jeho kat (1952), Podozrenie (1952), 
Grék hľadá Grékyňu (1955), Nešťastná náhoda (1956), Sľub (1958) a ďalšie

ROZHLASOVÉ HRY 

Dvojník (1946), Proces a oslí tieň (1950), Nočný rozhovor s opovrhovaným 
človekom (1951), Stranitzky a národný hrdina (1952), 
Herkules a Augiášov chliev (1954), Podujatie Wega (1954), 
Porucha (1955), Podvečer neskorej jesene (1956)

DIVADELNÉ HRY 

Je napísané (1947), Slepec (1948), Romulus Veľ ký (1948, druhá verzia 1957, 
tretia verzia 1964), Manželstvo pána Mississippiho (1952), 
Anjel prichádza do Babylonu (1953), Návšteva starej dámy (1956), 
Frank Piaty (1959), Fyzici (1962), Herkules a Augiášov chliev (1963, 
prepracovaná rozhlasová hra), Meteor (1966), Novokrstenec (1967), 
Play Strindberg (1969), Portrét jednej planéty (1970), Účastník (1972), 
Lehota (1975), Súmrak básnikov (1980), Pán X robí prázdniny (1978), 
Achterloo (1983), Hra úloh (1986), Achterloo IV. (1988)

FILMOVÉ SCENÁRE 

Stalo sa bieleho dňa (1958), Manželstvo pána Mississippiho (1959)
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K   D Ü R R E N M AT T O V E J  T V O R B E

Čo charakterizuje Dürrenmattovu autorskú fyziognómiu? Možno ho definovať 
ako veľ kého majstra dramatickej grotesky, nie tzv. absurdnej grotesky, ako ju 
reprezentuje Ionesco. Hoci čítal predexistencialistického filozofa Kierkegaar-
da a vplýval na neho i fantazmagorický Franz Kafka, Dürrenmatt sa nepriklonil 
k filozofii životného absurdna. Stojí na opačnom póle: nie z filozofických, ale zo 
spoločensko-morálnych dôvodov umocňuje vo svojich hrách realitu súčasného 
sveta do podoby grotesky. Čo je negatívne, urobí takto ešte zjavnejšie vidi-
teľným. Zámerne kontrastuje groteskné s tragickým, pričom jeho dramatická 
technika sa zakladá – najmä vo Frankovi Piatom, Fyzikoch, Herkulovi a Augiá-

šovom chlieve – na kontrapunkte zveličovania schválneho deformovania zobra-
zenej skutočnosti do vypuklej satirickej podoby.

Dürrenmatt je kritický exponovaný majster dramatickej grotesky. V poslednej 
fáze jeho tvorby sa hľadajú brechtovské paralely: Frank Piaty sa pokladá za 
analógiu Žobráckej opery, Fyzici za analógiu Života Galileiho. Sú medzi nimi 
isté námetové zhody a problémové príbuznosti, no niet tu ani stopy po princí-
poch epického divadla. … I Dürrenmatt je protimeštiacky, nemilosrdne demas-
kuje morálne obludnosti „peňažného sveta“, pritom sa však usiluje zachovať 
si svoje stanovisko: sám hovorí, že si vykopal vlastný zákop, z ktorého strieľa 
na to, čo ako človek a občan vidí zlé a nesprávne, stanovisko individuálne, hoci 
nie individualistické. Umelca definuje ako „štátotvorného anarchistu“ – to vy-
medzuje rozpätie i medze jeho dramatického sveta. Dürrenmatt je z rodu dra-
matikov, ktorí polaritu doby a spoločnosti vyjadrujú predovšetkým v polohách 
paródie a frašky.

Jeho známy výrok, že dnešný svet prišiel priam tak ku groteske ako k atómovej 
bombe, dokazuje, že sa hlboko zamyslel nad súvzťažnosťou medzi dramatic-
kými formami a spoločenským vývojom. „Súčasný svet, taký, ako sa nám javí, 
ťažko pochopiť vo forme Schillerovej historickej drámy,“ hovorí v  prednáške 
Problémy divadla. Nie je adekvátna modernej dobe. Tragédia predpokladá 
jestvovanie už vytvoreného sveta“, komédia „svet ešte nevytvorený, práve 
sa formujúci, podliehajúci zmenám“. Tragédia i komédia sú formálne spôsoby 
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1 5

dramatického postupu: možno nimi opisovať tú istú tému. Tragizmus je stále 
možný, čistá tragédia už nie. Do všetkých oblastí a druhov umenia sa dostal 
ironicko-kritický prvok, paródia a groteska. Komično sa zakladá na „formovaní 
toho, čo tvorí chaos“. „Groteska je iba zmyslovým výrazom, zmyslovým para-
doxom, totiž tvárou čohosi beztvárneho, podobou sveta zbaveného tváre, a tak 
isto ako naše myslenie sa už nemôže zaobísť bez pojmu paradoxu, rovnako 
je to i s naším svetom, ktorý len preto jestvuje, že existuje i atómová bomba, 
z obavy pred ňou.

Na tomto paradoxe sa zakladajú i Fyzici: svet, ktorý v tejto hre Dürrenmatt zo-
brazil, ovládajú také protiklady, že jeho tragizmus možno najúčinnejšie vyjadriť 
vo forme grotesky. …

Ak videl (Dürrenmatt) súvislosť medzi zrodom grotesky a existenciou atómo-
vej bomby, zaiste nie náhodou postavil do centra svojej hry tých, ktorí túto 
bombu vyrobili a majú tak vo svojich rukách osud ľudstva: fyzikov. Atómová 
bomba visí nad nami ako Damoklov meč, ako symbol možného katastrofálneho 
zániku civilizácie. Dürrenmatt nevyužíva psychózu atómovej vojny, jeho hra je 
postavená na reálnych faktoch, korešpondujúcich s konkrétnymi historickými 
udalosťami našej prítomnosti. Mnohí vedci, ktorí sa teoreticky alebo prakticky 
zúčastnili na vzniku a  výrobe atómovej bomby, dokonca sám Albert Einstein 
a Robert Oppenheimer, si až dodatočne uvedomili svoju obrovskú zodpoved-
nosť voči budúcemu osudu ľudstva. „Fyzici nemieria proti vede, ale proti jej 
zneužívaniu, proti faktu, že v  dnešnom svete, rozpoltenom politickými kon-
trastmi, môže sa veda stať strašným nebezpečenstvom pre ľudstvo.“1

1 Moderná svetová dráma. Doslov J. Pašteka. Bratislava : SVLK, 1964, s. 375 - 377.
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2 1  B O D O V  K   F Y Z I KO M

1. Nevychádzam z tézy, ale z príbehu.
2. Keď sa vychádza z príbehu, treba ho domyslieť až do konca.
3. Príbeh je domyslený do konca, keď v ňom nastal najhorší možný obrat.
4. Najhorší možný obrat nemožno predvídať. Prichádza náhodou.
5. Dramatikovo umenie pozostáva v čo najúčinnejšom umiestnení  

náhody do deja.
6. Nositeľmi dramatického deja sú ľudia.
7. Náhoda v dramatickom deji záleží na tom, kde a kto koho náhodou 

stretne.

8. Čím plánovitejšie ľudia konajú, tým účinnejšie ich môže stretnúť náhoda.
9. Plánovite konajúci ľudia chcú dosiahnuť istý cieľ. Náhoda ich najhoršie 

postihne vtedy, keď zapríčiní, že dosiahnu pravý opak svojho cieľa:  
to, čoho sa obávali, čomu sa usilovali vyhnúť (napríklad Oidipus).

10. Taký príbeh je síce groteskný, ale nie absurdný (protizmyselný).
11. Je paradoxný.
12. Tak ako logici, ani dramatici sa nemôžu vyhnúť paradoxu.
13. Tak ako logici, ani fyzici sa nemôžu vyhnúť paradoxu.
14. Dráma o fyzikoch musí byť paradoxná.
15. Nemôže mať za cieľ obsah fyziky, ale len jej účinok.
16. Obsah fyziky sa týka fyzikov, jej účinok sa týka všetkých ľudí.
17. Čo sa týka všetkých, to môžu rozriešiť len všetci.
18. Každý pokus jednotlivca rozlúštiť pre seba to, čo sa týka všetkých,  

musí stroskotať.
19. V paradoxnom sa javí skutočnosť.
20. Kto sa postaví proti paradoxnému, vystavuje sa skutočnosti.
21. Dramatik môže ľsťou primäť diváka k tomu, aby sa vystavil  

skutočnosti, ale nemôže ho nútiť, aby sa jej postavil na odpor  
alebo dokonca aby ju premohol.
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M YŠ L I E N K Y
A L B E R T  E I N S T E I N

Ešte v  sedemnástom storočí boli vedci a  umelci v  celej Európe takí spojení 
spoločnými idealistickými putami, že ich spoluprácu sotva mohli ohroziť poli-
tické udalosti. Toto spoločenstvo ešte utužovala spoločne používaná latinčina. 
Dnes nám takéto pomery pripadajú ako stratený raj. Národnostné vášne roz-
bili spoločenstvo duchov a latinčina, ktorá dovtedy všetkých zjednocovala, je 
mŕtva. Vedci stratili zmysel pre pospolitosť, pretože sa z nich stali zástancovia 
najradikálnejších národných tradícií. Len čo sa dosiahla určitá vysoká úroveň 
technickej dokonalosti, veda a umenia majú sklon, že začnú zrastať čo do este-
tiky, plastickosti a formy. Veľ kí vedci sú vždy zároveň aj umelcami.
My vedci sme presvedčení, že to, čo urobíme alebo, naopak, neurobíme počas 
niekoľ kých budúcich rokov, ovplyvní osud našej civilizácie, a pokladáme si za 
úlohu túto pravdu neúnavne vysvetľovať, pomáhať ľuďom uvedomiť si, čo všet-
ko je v osudí, a pracovať nie pre politiku ústupkov, ale pre pochopenie a úplné 
nedorozumenie medzi národmi a štátmi s rozdielnymi názormi.
Pokiaľ sa budú národy usilovať o  neobmedzenú suverenitu, nepochybne bu-
deme musieť čeliť čoraz väčším vojnám, v ktorých sa budú používať silnejšie 
a dokonalejšie zbrane.
Nepokladám sa za otca atómovej energie. Môj podiel bol celkom nepriamy. 
Vlastne som neodhadol, že bude objavená ešte v  mojej dobe. Veril som iba 
tomu, že je to teoreticky možné. Prakticky vyšla najavo vďaka náhodnému ob-
javu reťazovej reakcie, a to nebolo niečo, čo som predpokladal.
Napriek tomu, že som neodhadol, že atómová energia bude na dlhý čas dobro-
dením, musím povedať, že pre prítomnosť je hrozbou. Možno je dobre, že je to 
tak. Možno to prinúti ľudskú rasu usporiadať medzinárodné záležitosti, čo by 
bez nátlaku strachu neurobila.
Zodpovednosť spočíva na tých, ktorí presadili použitie nových nástrojov, a nie 
tých, ktorí prispievajú k pokroku vedy: teda na politikoch, nie na vedcoch. Prvá 
atómová bomba zničila viac než mesto Hirošimu. Vyhodila do vzduchu aj naše 
zdedené, zastarané politické idey.1 

1 EINSTEIN, Albert. Myšlienky. Bratislava : Nestor. 2001. s. 319
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Ž A L M  D Á V I D O V,  2 3
( E VA N J E L I C K Ý  P R E K L A D )

1  Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. 
2 Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma 
privádza.  3  Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách 
vodí ma pre svoje meno.  4  Keby som kráčal hoci temným 
údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút 
a Tvoja palica ma potešujú. 5 Stôl mi prestieraš pred mojimi 
protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich 
môj. 6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni 
môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

Ž A L M  D Á V I D O V,  2 3
( E VA N J E L I C K Ý  P R E K L A D )

1  Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. 
2 Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma 
privádza.  3  Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách 
vodí ma pre svoje meno.  4  Keby som kráčal hoci temným 
údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút 
a Tvoja palica ma potešujú. 5 Stôl mi prestieraš pred mojimi 
protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich 
môj. 6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni 
môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.
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2 2

S E D E M  K R ÁT K YC H  P R E D N Á Š O K  
O   F Y Z I K E

C A R LO  R O V E L L I

Na záver – MY
Keď hovoríme, že ľudské správanie je nepredvídateľné, hovoríme pravdu, pre-
tože je priveľmi komplexné, aby mohlo byť predvídateľné, zvlášť nami samými. 
Náš intenzívny pocit vnútornej slobody, ktorý definoval Spinoza, sa zakladá 
na fakte, že idey a predstavy, ktoré máme o sebe samých, sú oveľa surovejšie 
a nepresnejšie ako detailná komplexnosť toho, čo sa deje v nás. Žasneme sami 
nad sebou. V mozgu máme sto miliárd neurónov, toľ ko, ako je hviezd v galaxii, 
a ešte astronomickejšie číslo prepojení a kombinácií, ktoré medzi sebou vytvá-
rajú. To všetko si neuvedomujeme. „My“ sme proces vytváraný touto komplex-
nosťou a nie tým málom, ktorého sme si vedomí.

To „ja“, čo sa rozhoduje, je to isté „ja“, ktoré sa vytvára – spôsobom, ktorý ešte 
stále nie je celkom objasnený, no postupne ho začíname chápať – v sebazrkad-
lení, v obraze vo svete, v uznaní seba samého ako meniaceho sa uhla pohľadu 
umiestneného do kontextu sveta, v tej úžasnej štruktúre, ktorá spracúva in-
formácie a vytvára predstavy a ktorou je náš mozog. Keď máme pocit, že „ja“ 
som ten, kto rozhoduje, je to to pravdivé tvrdenie: veď kto iný? Ja, ako chcel 
Spinoza, som telo a všetko, čo sa deje v mojom mozgu a srdci s ich nekonečnou 
a aj pre mňa samého nepochopiteľnou komplexnosťou.

Vedecký obraz sveta, o  ktorom som rozprával na týchto stranách, teda ne-
protirečí našim pocitom. Neprotirečí nášmu úsudku o morálnych a psycholo-
gických pojmoch, našim citom a pocitom. Svet je komplexný a opisujeme ho 
rôznymi jazykmi, ktoré sa vzájomne križujú a obohacujú rovnako ako samotné 
procesy. Štúdium našej psychológie sa zdokonaľuje chápaním biochémie náš-
ho mozgu. Štúdium teoretickej fyziky sa živí vášňou a emóciami, ktoré hýbu 
našimi životmi.

Naše morálne hodnoty, naše emócie, naše lásky nie sú skutočné, pretože sú 
súčasťou prírody, pretože sa o ne delíme so živočíšnym svetom alebo preto-
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2 3

že nás ovplyvnila evolúcia, ktorou náš druh prešiel v priebehu miliónov rokov. 
Naopak, vďaka tomu sú ešte skutočnejšie. Sú zložitou realitou, z ktorej sme 
vytvorení.

Našou realitou je plač a smiech, vďačnosť a altruizmus, vernosť a zrada, mi-
nulosť, ktorá nás prenasleduje, a  pokoj. Našu realitu tvorí naša spoločnosť, 
zážitky z počúvania hudby, bohaté siete utkané z nášho kolektívneho poznania, 
ktoré sme spoločne vytvorili. To všetko je súčasťou rovnakej podstaty, ktorú 
opisujeme. Sme plnohodnotnou súčasťou prírody, sme prírodou v  jednej z  jej 
nekonečných a nekonečne pestrých vyjadrení. To nás učí naše narastajúce po-
znanie o veciach tohto sveta.

To, čo je špecificky ľudské, neznamená oddelenie sa od prírody, je to naša 
vlastná prirodzenosť. Je to forma, ktorú príroda vytvorila tu na tejto planéte 
v nekonečnej hre svojich kombinácií, vplyvov a korelačných a informačných vý-
men medzi svojimi časťami. Ktovie, koľ ko a akých ďalších úžasných zložitostí, 
možno vo formách pre nás nepredstaviteľných, existuje v nekonečných diaľ-
kach vesmíru... Tam hore je tak veľa priestoru, že by bolo naivné, že v našom 
periférnom kúte jednej z  banálnych galaxií je niečo špeciálne. Život na Zemi 
je iba ochutnávkou toho, čo sa môže diať vo vesmíre. Naša duša je iba jednou 
z mnohých.

Sme zvláštny druh, jediný, ktorý prežil zo skupiny druhov (rod Homo), ktorú 
tvoril aspoň tucet zvláštnych druhov. Ostatné druhy zo skupiny už vyhynuli: 
niektoré, napríklad neandertálci, len nedávno, ani nie pred tridsaťtisíc rokmi. 
Ide o skupinu druhov, ktorá sa vyvíjala v Afrike v príbuzenstve s hierarchický-
mi a hádavými šimpanzmi a v ešte tesnejšom príbuzenstve s malými mierumi-
lovnými a veselo promiskuitnými a rovnostárskymi šimpanzmi bonobo. Je to 
skupina druhov, ktoré niekoľ kokrát opustili Afriku, aby spoznávali nové svety, 
a ktoré prišli až do Patagónie – a až na Mesiac. Nie sme zvedaví proti prirodze-
nosti, zvedavosť je našou prirodzenosťou.

Pred stotisíc rokmi, možno poháňaný touto zvedavosťou, náš druh opustil Af-
riku, aby sa učil pozerať do čoraz väčších diaľok. Keď som raz v noci letel nad 
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Afrikou, pýtal som sa sám seba, či niektorý z tých vzdialených predkov počas 
cesty na sever nezdvihol hlavu k oblohe a nepredstavil si, že jedného dňa jeho 
vzdialený pravnuk bude po tej oblohe lietať a s rovnakou zvedavosťou sa pýtať 
sám seba na podstatu vecí.

Myslím si, že náš druh nebude žiť dlho. Nemá výhodu korytnačiek, ktoré sa 
za stámilióny rokov takmer nezmenili a sú tu stokrát dlhšie než my. Patríme 
medzi druhy s krátkou životnosťou. Všetci naši bratranci vyhynuli. A my sme 
tí, čo robia veci zle. Klimatické a  ekologické zmeny, ktoré sme spôsobili, sú 
brutálne a je takmer nemožné, aby nás ušetrili. Pre Zem to bude iba bezvýz-
namné žmurknutie okom, no neverím, že my ho prežijeme bez ujmy: zvlášť keď 
verejná mienka a politici pchajú hlavu do piesku a prehliadajú nebezpečenstvo, 
do ktorého sa rútime. Sme možno jediným druhom na Zemi, ktorý si je vedomý 
neodvratnosti vlastnej individuálnej smrti: obávam sa, že čoskoro sa staneme 
aj druhom, ktorý si bude vedomý svojho vlastného hromadného konca či prinaj-
menšom konca vlastnej civilizácie. Rovnako ako sme schopní viac-menej prijať 
vlastnú individuálnu smrť, budeme sa vedieť zmieriť aj s pádom svojej civilizá-
cie. Nebude to veľmi odlišné. A nebudeme prvou civilizáciou, ktorá sa zosype. 
Boli tu už Mayovia a Kréťania. Rodíme sa a umierame, ako sa rodia a umierajú 
hviezdy, či už individuálne, alebo kolektívne. Taká je naša realita. Pre nás je ži-
vot práve pre svoju prchavosť krásny. Pretože ako píše Lucretius, „náš hlad po 
živote je zúrivý, náš smäd po živote neuhasiteľný“ (De rerum natura, Ill, 1084).

No ponorení do tejto prírody, z ktorej sme zrodení a v ktorej žijeme, nie sme 
bytosťami bez domova rozdelenými medzi dva svety, nie sme iba čiastočne sú-
časťou prírody s nostalgiou za niečím iným. Nie: sme doma. Príroda je naším 
domovom a v prírode sme vo svojom domove. Tento zvláštny, pestrý a úžasný 
svet, ktorý skúmame a v ktorom je priestor zrnitý, čas neexistuje a veci môžu 
na nejakom mieste súčasne byť a nebyť, nie je niečo, čo nás od seba vzďaľu-
je: je to iba to, čo nám naša prirodzená zvedavosť odhaľuje o našom domove. 
O matérii, z ktorej sme my sami utvorení. Sme z toho istého hviezdneho prachu 
ako veci, a či už sme ponorení do bolesti, alebo sa smejeme a vyžaruje z nás 
radosť, sme iba tým, čím nevyhnutne musíme byť: súčasťou nášho sveta.
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Lucretius to hovorí krásnymi slovami:

Z nebeských semien sme povstali všetci:
z toho istého a jediného otca,

čo všeživnej zemi zosiela kropaje vlahy
a rodičke rosu:

tá počne a porodí zrno i bujaré sady,
ľudské plemä

i všetky druhy zveri,
starajúc sa o jej telo, ktoré sa pasie,

žije sladký život
a mláďatá plodí.
(11, 991 – 997)

Súčasťou našej prirodzenosti je, že milujeme a  sme poctiví. Súčasťou našej 
prirodzenosti je, že chceme vedieť viac a  neustále sa učíme. Naše poznanie 
o  svete sa stále rozširuje. Existujú hranice, na ktorých sa učíme nové veci 
a naša túžba po poznaní planie. Sú v najjemnejších hĺbkach štruktúry priesto-
ru, v počiatkoch vesmíru, v podstate času, vo fenoméne čiernych dier aj vo fun-
govaní nášho myslenia. Tu, na hranici toho, čo vieme, a dotýkajúc sa oceánu 
toho, čo nevieme, sa lesknú tajomstvá a krásy sveta a vyrážajú nám dych.1

1 ROVELLI, Carlo. Sedem krátkych prednášok o fyzike. Preklad: Peter Bilý. Bratislava : Tatran, 
2016. s. 67 – 72
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2 9

D E J I N Y  Š I A L E N S T V A
M I C H A E L  F O U C A U LT

Európsky človek má od hlbokého stredoveku vzťah k čomusi, čo neurčito na-
zývame šialenstvom, slabomyseľnosťou, pomätenosťou. Práve tejto temnej 
prítomnosti vďačí možno západný rozum za niečo zo svojej hĺbky, tak ako so-
kratovskí diskutéri vďačili za svoju sofrosiné hrozbe hubris. Vzťah rozum – ne-
rozum predstavuje v  každom prípade jednu z  originálnych dimenzií západnej 
kultúry, patril k nej už dávno pred Hieronymom Boschom a bude ju sprevádzať 
ďalej, dlho po Nietzscheovi a Artaudovi.
Práve éra osvietenstva predstavuje obdobie, v ktorom sa rozhovor medzi šia-
lenstvom a  rozumom radikálne mení. V  stredoveku a  ešte i  v  renesancii vie-
dol človek so slabomyseľnými rozhovor, v ktorom sa stretal s temnými silami 
sveta a skúsenosť šialenstva vtedy obostierali obrazy, ktoré hovorili o páde, 
poslednom súde, o šelme, o metamorfóze a rôznych nádherných tajomstvách 
poznania. Dnes skúsenosť šialenstva mlčí v  pokoji poznania, ktoré toho vie 
o nej toľ ko, až na ňu zabúda. Cesta od jednej skúsenosti k druhej viedla však 
svetom bez obrazov a čohokoľ vek pozitívneho, v akejsi tichej priezračnosti, po 
ňou sa ako nejaké mlčanlivé ustanovenie, gesto bez komentára, rysuje veliká 
nehybná štruktúra. Nie je to štruktúra drámy, ani štruktúra poznania, je to bod 
znehybnenia dejín v tragične, ktoré ho zakladá a aj spochybňuje.
Moderný človek v pokojnom a jasnom svete mentálnej choroby so šialencom 
už nekomunikuje, na jednej strane je človek rozumu, ktorý k šialenstvu posiela 
lekára a pripúšťa len vzťah cez abstraktnú univerzálnu chorobu, a na druhej je 
človek šialený, komunikujúci s druhým len prostredníctvom rovnako abstrakt-
ného rozumu, ktorý znamená poriadok, fyzický aj mravný útlak, anonymný tlak 
skupiny, požiadavku konformnosti. Spoločná reč neexistuje, dialóg skončil 
s 18. storočím, na jeho sklonku sa šialenstvo ustanovilo ako duševná choroba. 
Od tejto chvíle je oddelenie považované za dokonané a všetky tie nedokonalé, 
ľahko koktavé slová bez pevnej syntaxe, ktorými spolu rozprávali šialenstvo 
a rozum, sú zabudnuté

 FOUCAULT, M. Dějiny šílenství. Praha :  
 Lidové noviny, 1994, s. 6. - 7.
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M O D L Á R S T V O  Š A L A M Ú N A 
( 1 .  K N I H A  K R Á ĽO V  1 1 ,  1 - 4 3 ,

K ATO L Í C K Y  P R E K L A D )

1 Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzinecký ch žien 
popri faraónovej dcére: Moabčanky, Amončanky, Edomčanky, 
Sidončanky a Hetejky, 2 teda z národov, o ktorý ch Pán povedal 
synom Izraela: „Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú 
k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!“ A Šalamún 
za nimi lipol s láskou. 3 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo 
vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. 4 Keď bol Šalamún starý , 
zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi, jeho srdce už 
nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 
5 Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu 
Amončanov Molocha. 6 Šalamún robil, čo sa nepáčilo Pánovi 
a nebol celkom oddaný  Pánovi ako jeho otec Dávid. 7 Vtedy 

Šalamún postavil vý šinu Kamošovi, ohave Moabčanov, na 
vrchu, ktorý  je vý chodne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave 
Amončanov. 8 Podobne robil všetký m svojim cudzinecký m 
ženám, ktoré pálili tymian a  prinášali obety svojim bohom. 
9 Preto sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce 
odvrátilo od Pána, Izraelovho Boha, ktorý  sa mu dva razy zjavil 
10 a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale 
nezachoval Pánov príkaz. 11 Preto Pán povedal Šalamúnovi: 
„Pretože je to s  tebou takto a  nezachoval si moju zmluvu 
a  predpisy, ktoré som ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo 
a  dám ho tvojmu sluhovi. 12 Pre tvojho otca Dávida to však 
neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. 
13 Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám 
tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, 
ktorý  som si vyvolil.“

M O D L Á R S T V O  Š A L A M Ú N A 
( 1 .  K N I H A  K R Á ĽO V  1 1 ,  1 - 4 3 ,

K ATO L Í C K Y  P R E K L A D )

1 Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzinecký ch žien 
popri faraónovej dcére: Moabčanky, Amončanky, Edomčanky, 
Sidončanky a Hetejky, 2 teda z národov, o ktorý ch Pán povedal 
synom Izraela: „Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú 
k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!“ A Šalamún 
za nimi lipol s láskou. 3 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo 
vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. 4 Keď bol Šalamún starý , 
zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi, jeho srdce už 
nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 
5 Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu 
Amončanov Molocha. 6 Šalamún robil, čo sa nepáčilo Pánovi 
a nebol celkom oddaný  Pánovi ako jeho otec Dávid. 7 Vtedy 

Šalamún postavil vý šinu Kamošovi, ohave Moabčanov, na 
vrchu, ktorý  je vý chodne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave 
Amončanov. 8 Podobne robil všetký m svojim cudzinecký m 
ženám, ktoré pálili tymian a  prinášali obety svojim bohom. 
9 Preto sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce 
odvrátilo od Pána, Izraelovho Boha, ktorý  sa mu dva razy zjavil 
10 a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale 
nezachoval Pánov príkaz. 11 Preto Pán povedal Šalamúnovi: 
„Pretože je to s  tebou takto a  nezachoval si moju zmluvu 
a  predpisy, ktoré som ti dal, odtrhnem od teba kráľovstvo 
a  dám ho tvojmu sluhovi. 12 Pre tvojho otca Dávida to však 
neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. 
13 Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám 
tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, 
ktorý  som si vyvolil.“
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P R E  V Á C L AV A  H A V L A
F R I E D R I C H  D Ü R R E N M AT T

Pán prezident,
drahý Václav Havel...

V roku 1990 venoval Friedrich Dürrenmatt špeciálnu reč Vác-
lavovi Havlovi pri príležitosti jeho návštevy Švajčiarska a vy-
užil jeho návštevu na formulovanie úvah o vlastnej krajine. Vy-
plynul z nej veľmi jasný odkaz, v ktorom Švajčiarsko prirovnal 
k  väzeniu. Okrem iného v  ňom totiž napísal: „Pretože mimo 
väzenia boli nepokoje a pretože iba vo väzení je možné byť 
v bezpečí od útoku, tak sa Švajčiar cíti slobodne, slobodnej-
šie ako iní ľudia, slobodný len ako väzeň vo väzení vlastnej 
neutrality. V  tomto väzení existuje iba jediný problém a  to 
cielene dokázať, že toto nie je väzenie, ale bašta slobody, 
aspoň zvonku, ale väzenie je väzenie a jeho väzni (pacienti) 
väzňami a tí nie sú slobodní.“ Tak sa vlastne domáha obrany 
demokratických hodnôt, hoc výraznou a  veľmi priamočiarou 
rečou. Nie nadarmo adresoval list prezidentovi krajiny, ktorá 
zažila obdobie neslobody. A práve sloboda vs. väzenie, zodpo-
vednosť vs. šialenstvo sa stávajú ústrednou témou aj v Dür-
renmattovej hre Fyzici. Na margo zodpovednosti sa v zmiene-
nej eseji vyjadril Dürrenmatt i takto: „Tam, kde je zodpovedný 
každý, nakoniec nie je zodpovedný nikto.“
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V  jednej časti nadväzuje práve na slobody a  úniky od nich. 
Píše: „Ľudské práva, chlieb pre každého, rovnosť pred záko-

nom, sloboda myslenia a prejavu, sloboda zhromažďovania 
sa, transparentnosť, potlačenie násilia a  tak ďalej, sú in-

sígniami ľudskej dôstojnosti, práva nenarušujú bytie jednot-

livca, ale umožňujú mu žiť s inými jednotlivcami.“ Aj fyzici sa 
pokúšajú žiť s inými jednotlivcami. Ale aké je naše vzájomné 
súžitie? Odpoveď nám dáva opäť Dürrenmatt: „Tento static-

ký súbor skamenelých strán riadených nie iným princípom 
len tým, ako získať politický vplyv, pokrytý profesionálnym 
aparátom, nedovolí obyvateľom spoliehať sa na konkrétnu 
a  osobnú zodpovednosť. V  celej tejto komplikovanej štruk-

túre tajnej manipulácie a  expanzie centier kapitalistického 
hromadenia, tento diktát konzumu, produkcie, zábavy, ko-

mercie a konzumnej kultúry, tento nekonečný prúd informácií 
– v tomto všetkom, tak často opisovanom a analyzovanom, 
by jeden ťažko našiel niečo ako perspektívu, cestu, z ktorej 
sa človek musí vrátiť späť k sebe.“
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Monika Potokárová, Robert Roth
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D I V A D L O  J E  N Á S T R O J  Z M E N Y

Rozhovor s režisérom inscenácie Janom Klatom o detstve, divadle, ale 
najmä o jeho zmysle, našich Fyzikoch, ale i zodpovednosti politikov, 
jednotlivcov za stav - chod sveta.

Na úvod jednoducho a krátko – aká bola vaša cesta k divadlu?
Otec mojej mamy bol požiarnik. Občas musel v  rámci svojej profesie navšte-
vovať tie najrozmanitejšie miesta, aby tam mohol v prípade požiaru zasiahnuť. 
Jedným z týchto miest bolo aj divadlo. Zobral tam so sebou aj moju mamu, vte-
dy ešte dieťa, šesť-, sedemročné, a ona tým bola načisto fascinovaná. Divadlo 
ju posadlo na celý život a  stala sa jednou z  najlepších odborníčok na detské 
divadlo v Poľsku. V mojom detstve mama brávala môjho mladšieho brata a mňa 
so sebou. Brat bol veľmi, veľmi talentovaný a stal sa pomerne známy detský 
herec, pracoval s Kieślowskim v Dekalógu jedna, mal hlavnú rolu, pracoval s An-
drzejom Wajdom, taktiež so Stevenom Spielbergom, a tak som hneď zistil, že sa 
s ním nemôžem porovnávať, preto som svoje miesto našiel pri pohľade na réžiu.

Na čo nesmie tvorca zabudnúť pri vytváraní inscenácie?
Povedal by som, že rytmus je tá najdôležitejšia vec v divadle. Ak nemáte správ-
ny rytmus scény alebo inscenácie, ste stratený. Ľudí to prestane zaujímať. 
Hercov to prestane zaujímať. Všetkým bude ukradnuté, čo sa deje na javisku. 
Čo je dobrá vec, v  divadle existuje nespočetné množstvo rytmov, a  preto to 
nie je len prvý, druhý, tretí, štvrtý. Je veľmi veľ ké množstvo rytmov, s ktorými 
môžete pracovať a tak užívať rôzne. Nenazval by som to však muzikálnosť. Po-
vedal by som však, že herectvo a to, čo sa deje na javisku, má svoj kľúč a ten 
vždy treba nájsť. Je iný pre Dürrenmatta a pre Euripida. Nemám ten správny 
kľúč, nemám zlatú formulku, ako spraviť čokoľ vek na javisku. Je to o rytme a to 
platí o všetkom, čo robíte. Rovnako je to aj v športe, živote.

Ako vnímate politickú či spoločenskú angažovanosť divadla? Ako s ňou 
pracovať?
Nechcem byť kontroverzný len preto, aby som bol kontroverzný. To ma vôbec 
nezaujíma. Nepáči sa mi ten spôsob uvažovania, pretože je to príliš jednoduchý 
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nástroj na dvíhanie ega, aby som prišiel pourážať každého kamkoľ vek prídem 
a, samozrejme, bude to fungovať, kamkoľ vek prídem budem útočiť na všet-
kých a vznikne škandál. Škandál je však to jediné, čo zostane. Nič sa nezmení. 
Tento spôsob nevyrieši žiaden problém. Neprinúti to ľudí sa zamyslieť, iba ich 
to utvrdí v tom, čo si aj doteraz mysleli. Preto je to zbytočné.
Považujem divadlo ako nástroj zmeny, zmeny v  spoločnosti k  lepšiemu, nie 
k horšiemu. Divadlo od svojich koreňov je nástroj pre vyrovnávanie sa s téma-
mi rezonujúcimi v spoločnosti a bolo vytvorené a podporované múdrymi pánmi 
v Grécku, aby sa práve cezeň mohli veci meniť k lepšiemu. Nebolo to tak, ako 
dnes politici zvyknú hovoriť, že divadlo vzniklo, aby posilnilo duch tej danej ko-
munity a ich hrdosť a jednotu. Hlúposť, nič nevedia o starovekom divadle, ak 
hovoria takéto klišé. Ak by sme sa pozreli na Euripida a ďalších, boli pri svojej 
tvorbe veľmi obozretní, zároveň však smelí a nie oportunistickí, za svoje myš-
lienky boli ochotní zaplatiť. Euripides bol nútený po Trójskych ženách odísť 
do exilu a nikdy sa nevrátiť. Preto som v istom smere, možno pre niektorých 
ťažko uchopiteľnom a podvratnom, pomerne lojálny voči koreňom divadla. Som 
lojálny voči Shakespearovi, Gogoľovi, Strindbergovi či Ibsenovi. Snažím sa po-
pasovať s realitou, analyzovať jej súčasti s dobrou vôľou na zmenu a s nádejou 
na vytvorenie vzťahu s hľadiskom. Hľadisko je výborná vec na divadle, pretože 
v porovnaní s kinom môže dodať energiu a zmeniť všetko, a to úplne od zákla-
dov, väčšinou k lepšiemu, občas k horšiemu. Celý proces spätnej väzby medzi 
hercami a hľadiskom je pre mňa fascinujúci.

V čom sú Fyzici dnes aktuálni pre Slovensko?
Myslím si, že posolstvo je celkom univerzálne. Mohli by sme ich, samozrejme, 
spraviť v Japonsku, tiež na Ukrajine, ale toto nie je o nukleárnej energii, je to 
o zodpovednosti každého, kto má možnosti zmeniť realitu, v ktorej žijeme, a to 
absolútne. Poznanie je zbraň. Čo robíme s  touto zbraňou, je niečo základné 
a otázka týkajúca sa zodpovednosti ľudských bytostí by mala byť čoraz viac 
a viac dôležitá podľa toho, ako sa vyvíja tento svet. Máme oveľa viac možností 
zmeniť celý tento svet, ako sme mali pred 10 rokmi, 20 rokmi či v 60. rokoch 20. 
storočia, keď bola táto hra napísaná.
My v strednej Európe máme tendenciu skrývania sa pred veľ kými otázkami. Nie 
sme zodpovední za to či ono, lebo sme tu mali komunistický režim, nie sme pre-

Fyzici_blltn_VNUTRO sez 99 9.indd   37 22.5.19   10:34



3 8

to zodpovední za klimatické zmeny či čokoľvek ďalšie. My sme obete. Je veľmi 
príjemné byť obeťou. Je veľmi príjemné byť tými na okraji. Ak ste na okraji spo-
ločnosti, nezávisle od toho, či vás je 5 miliónov alebo 38 ako v Poľsku, stále sme 
príliš malý národ oproti Nemecku, Francúzsku či Spojenému kráľovstvu. Nemali 
sme žiadne kolónie, my sme boli tí utlačovaní. Radi sami seba považujeme za 
tých nevinných a príliš malých na akékoľvek podstatné rozhodnutia týkajúce sa 
väčších tém. Ako je napríklad klimatická zmena. Alebo situácia na Blízkom vý-
chode. Alebo niekde inde. Alebo utečenecká kríza. Už stačilo, my „ich“ nechce-
me, lebo my za to nie sme zodpovední. Nechajme politikov robiť rozhodnutia. 
Nechajte nás na pokoji. Z tohto uhla pohľadu by bolo pomerne zaujímavé začať 
dialóg týkajúci sa veľ kých tém. Týkajúci sa zodpovednosti.

Môžeme povedať, že tu nebola žiadna nukleárna katastrofa už viac rokov. Dú-
fam, že sa toto tvrdenie neaktualizuje čoskoro, ale môže sa to stať ktorýkoľ vek 
moment. No  veci týkajúce sa genetiky, manipulovania s  genómom, a  všetky 
tieto záležitosti, ktoré sú pomerne jasné, sa dejú práve teraz. Ľudia sú vytvá-
raní v laboratóriách, možno nie v Poľsku, možno nie na Slovensku, pravdepo-
dobne v Číne alebo niekde inde a my sa musíme postaviť tejto realite čelom. 
A nemali by sme predstierať, že žijeme v 19. storočí či 20. storočí, budúcnosť 
sa blíži čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. A my by sme mali zobrať zodpovednosť za 
tieto veci. Ak máme prístup k internetu, tak by ste mali brať zodpovednosť za 
tento svet. Pretože sme naň napojení. Nemali by sme brať len výhody, možnosť 
ísť kamkoľ vek, zároveň však žiadna zodpovednosť, ako by bol rok 1922.

Som z Poľska a v 70. a 80. rokoch boli jadrové zbrane NATO a Varšavskej zmlu-
vy namierené na Poľsko, čo bola pre nás pomerne nevýhodná pozícia. Neviem, 
ako je to teraz. Z  vašej slovenskej perspektívy, máte jadrové elektrárne a... 
Môžeme sa teda vrátiť do roku 1986 a Černobyľu, čiže na jednej strane istý 
druh armagedonu, ktorý môže prísť, na strane druhej je to veľmi pomalý pro-
ces, plastová taška k  plastovej taške, až sa život stane neznesiteľný. Je to 
o zodpovednosti. Je to celé o svete, ktorý vás privedie k šialenosti a vy si vy-
beriete to šialenstvo pred zodpovednosťou. Z času na čas by si každý želal byť 
chorý, mať tú šancu, ktorá by mu priniesla zopár dní voľna, voľnosť od akých-
koľ vek rozhodnutí, možnosť neísť do práce, vyhnúť sa svojim povinnostiam.
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Aký je váš osobný vzťah k fyzike?
Mám niekoľ ko priateľov, ktorí sú sa v nej pohybujú, sú veľmi talentovaní a ako-
by z iného sveta. Majú radi fyziku, majú rôzne tituly až po profesorov, skúmajú 
napríklad v švajčiarskom Cerne Higgsov bozón a ja nerozumiem ničomu, o čom 
rozprávajú. Tak som teraz využil príležitosť prečítať nejaké knihy o fyzike, na-
príklad od Carla Rovelliho. Život režiséra je zaujímavý, lebo sa učíte. Stále sa 
učíte. Naučíte sa viac o starovekej histórii, o vede, o vojenských záležitostiach, 
môžete sa toho veľa naučiť o poézii a  jazde na koni, dueloch a mnoho iného. 
Stále sa učím a vďaka Fyzikom som si uvedomil, ako zlomová môže byť veda. 
Samozrejme, nebezpečne zlomová.

Dlhodobo spolupracujete s  choreografom Maćkom Prusakom. V  čom je 
táto spolupráca špecifická?
Len raz som pracoval s iným choreografom, ako je Maćko, a dúfam, že to bolo 
jediný raz. Maćko je vzácna kombinácia úžasného umelca a dobrého človeka, 
a to je veľmi vzácne. Jeho zapálenie a cit pre hercov je naozaj výnimočný a veľ-
mi unikátny. Je to ako v hudobnej skupine, vytvoríte kapelu Radiohead, stret-
nete svojho Johnyho Greenwooda a  spravíte spolu niekoľ ko albumov, tak to 
funguje. Som hrdý na to, že mám možnosť byť jeho spolupracovník. Veľmi veľa 
spolu pracujeme a nie je to len o tom, že sa pustí hudba a on do toho spraví 
nejaký tanec. Je to oveľa viac. A to je ten rozdiel. Maćko je rozdiel medzi roz-
hlasovou hrou a divadlom.

Často pracujete so svojou manželkou Justynou Łagowskou, ktorá aj 
v inscenácii Fyzici stojí za scénou a kostýmami. Aké je to spolupraco-

vať na tvorbe inscenácie s takým blízkym človekom, členom rodiny?
Má to svoje výhody aj nevýhody. Nevýhoda je, že je občas ťažké nájsť rozdiel 
medzi prácou, osobou, ktorú milujete, a spolupracovníkom. To je nebezpečen-
stvo. Dobrá vec je, že môžeme spolupracovať kdekoľ vek a  je pekné deliť sa 
o myšlienky a nachádzať inšpirácie už aj len počas všednej prechádzky so svo-
jimi dcérami. To je veľmi pekné.

rozhovor pripravil  
Matej Synak
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J A N  K L ATA
R E Ž I S É R ,  A U TO R  Ú P R AV Y  T E X T U 

A   V Ý B E R U  H U D BY

Poľský divadelný režisér, dramatik a  fejtonista, jedna z  najznámejších poľ-
ských divadelných osobností európskeho formátu. Na svojom konte má viac 
ako štyridsať inscenácií režírovaných v  Poľsku, Rakúsku, Rusku (MCHAT), 
Nemecku a Českej republike. Jeho inscenácie hosťovali na festivaloch po ce-
lom svete. Predstavili sa aj na: Biennalo Teatro v Benátkach, Parížska jeseň, 
Svetový festival Shizuoka pod horou Fudži, Divadelný festival WuZhen a  na 
festivaloch v Madride, Dubline, Soule, Buenos Aires, Minsku, Sibiu, Moskve, 
Prahe, Berlíne, Pekingu a inde. Na Slovensku hosťovali jeho inscenácie Trans-

fer! a Prípad Danton na festivale Divadelná Nitra a Nepriateľ ľudu na festivale 
Eurokontext.sk.

Narodil sa 28. marca 1973 vo Varšave v rodine, ktorá bola činná v hnutí So-
lidarita. Dva roky študoval réžiu na divadelnej akadémii vo Varšave, v treťom 
ročníku však prešiel na divadelnú akadémiu v Krakove (PWST), kde študoval 
u slávneho poľského režiséra medzinárodného renomé Krystiana Lupu. Po štú-
diách sa Klata venoval rôznym profesiám. Pôsobil aj ako copywriter, hudobný 
publicista či režisér talkshow. Klatovým režijným debutom bola inscenácia 
Gogoľovho Revízora prenesená do Poľska sedemdesiatych rokov minulého 
storočia a uvedená v divadle vo Wałbrzychu (2003). Inscenácia odštartovala 
Klatov divadelný program definovaný túžbou dotýkať sa cez divadelnú koláž 
(poskladané rôzne citácie rôznych diel, súvislostí, oblastí a  foriem) aktuál-
nych politických otázok a znepokojivých spoločenských, historických a ume-
leckých tém. Sám vníma réžiu ako „divadelné samplerstvo“ – pristupuje k nej 
podobným spôsobom, akým k hudbe pristupuje DJ. Klatove inscenácie sú vždy 
spoločensky a politicky angažované, a preto niekedy vyvolávajú diskusie, kon-
troverzie a škandály. Jeho tvorba vzniká spravidla na základe klasických diva-
delných textov, ktoré však výrazne adaptuje a upravuje, alebo na základe novej 
dramatiky i vlastných autorských divadelných textov.
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Z inscenácií Jana Klatu: Vatikánske kobky podľa A. Gida (Teatr Współczesny, 
Vroclav) o  falošnom a  povrchnom vnímaní viery, inscenácia H. podľa Shake-
spearovho Hamleta (Teatr Wybrzeże, Gdansk) inscenovaná ako kritika nového 
režimu, ktorý vytuneloval ideály protitotalitného hnutia Solidarita, inscená-
cia … dcéra Fizdejki podľa hry S. I. Witkiewicza (Teatr Dramatyczny, Wałbr-
zych) dotýkajúca sa vstupu Poľska do Európskej únie, autorská dramatizá-
cia Mechanického pomaranča S. Kubricka a A. Burgessa uvedená v podobe 
sugestívnej modernej morality pod názvom Šrubovanie pomeranča (Teatr 
Współczesny, Vroclav), Fanta$ie podľa hry J. Słowackého Fantázie (Teatr 
Wybrzeże, Gdansk) analyzujúca novodobý poľský kapitalizmus, Tri stigmy Pal-
mera Eldritcha podľa sci-fi novely P. K. Dicka (Stary Teatr, Krakov) o budúc-
nosti ľudstva a prijímaní duchovného života v podobe narkotík, Oresteia podľa 
Aischyla (Stary Teatr, Krakov) o  ľuďoch lapených v  súkolí lásky a  nenávisti, 
Prípad Danton autorky S. Przybyszewskej (Teatr Polski, Vroclav) o politickom 
populizme prechádzajúcom naprieč dejinami, Koprofágovia alebo nenávidení, 
ale nepostrádateľní podľa románu Tajný agent J. Conrada (Stary Teatr, Kra-
kov), vlastná dokumentárna hra Transfer! o osudoch presídľovaných Poliakov 
a Nemcov po druhej svetovej vojne (Teatr Współczesny, Vroclav), sociálne bur-
cujúca inscenácia Obuvníci pri bránach podľa Witkiewiczovych Obuvníkov (TR 
Warszawa, Varšava), inscenácia Horváthovej hry Kazimír a  Karolína (Teatr 
Polski, Vroclav), škandálne prijatá Hra o matke a vlasti (Teatr Polski, Vroclav), 
Nowaczyńského Fridrich Veľ ký (Teatr Polski, Poznaň), Euripidova tragédia Tró-

janky (Teatr Wybrzeże, Gdansk, Oko za oko a Fausta v pražskom Divadle Pod 
Palmovkou. Oko za oko sa stala najlepšou inscenáciou roku 2018, hosťovala na 
medzinárodnom shakespearovskom festivale v Gdansku). V Schauspielhause 
v nemeckom Bochume inscenoval dramatizáciu Kafkovho románu Amerika aj 
Hamleta.

V rokoch 2013 – 2017 bol Jan Klata riaditeľom popredného poľského divadla 
Stary Teatr v Krakove (jedno z dvoch poľských národných divadiel), kde režíro-
val rad výnimočných inscenácií, ako je S. Wyspiański: Svadba, W. Shakespe-
are: Kráľ Lear, H. Sinkiewicz: Trilógia, inscenácia podľa hry A. Strinberga: Do 

Damašku, T. Miciński: Poľské Termopyly, H. Ibsen: Nepriateľ  ľudu, A. Jarry: 
Kráľ Ubu a i.
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V roku 2018 získal Jan Klata prestížnu Európsku cenu nové divadelné reality 
(Europe Prize New Theatrical Realities), udeľovanú od roku 1990 najväčším re-
žijným divadelným osobnostiam za nachádzanie nových divadelných trendov 
a divadelného jazyka. Je takisto držiteľom celého radu ocenení (z  festivalov 
v Katoviciach, Opole, v Toruni, v Gdansku, vo Vroclave a inde). Je takisto dr-
ž iteľom najvýznamnejšej poľskej divadelnej Ceny Konrada Swinarského, pre-
stížnej ceny Paszport časopisu Polityka a ceny Zlatý Yorick za najlepšiu poľskú 
interpretáciu Shakespearových diel. Za popularizáciu a  príspevok k  rozvoju 
kultúry mesta Gdansk získal Neptúnovu cenu. Mesačníkom Teatr bol vyhláse-
ný za najlepšieho režiséra sezóny 2007/2008.
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J U S T Y N A  Ł A G O W S K A
S C É N O G R A F K A ,  KO S T Ý M O VÁ  N ÁV R H Á R K A 

A   S V E T E L N Á  D I Z A J N É R K A

V roku 1998 absolvovala katedru scénografie na Akadémii výtvarných umení 
vo Varšave u profesora Andrzeja Sadowského. Vytvorila viac ako šesťdesiat 
scénografií v poľských a nemeckých divadlách a takisto v moskovskom divadle 
MCHAT. Spolupracovala okrem iného s  Małgorzatou Bogajewskou, Remi-
giuszem Brzykom, Markom Fiedorom, Janom Klatom, Michałom Kmiecikom, 
Nikołajom Koladom, Piotrom Kruszdyńským, Pawłom Łysakom, Wiktorom Ru-
binom a ďalšími osobnosťami.

Je držiteľ kou mnohých divadelných cien. V roku 2011 získala ocenenie v Ce-
lopoľskej súťaži Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej za scénografiu  
k inscenácii Hra o matke a vlasti (Teatr Polski, Vroclav).

V roku 2015 debutovala ako režisérka inscenácie Alica. Za každých okolností 
tam nechoď v divadle Teatr im. A. Fredry v Hniezdne.
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M A Ć KO  P R U S A K
C H O R E O G R A F

Herec, mím a choreograf. Debutoval ako herec v polovici deväťdesiatych ro-
kov vo  Vroclavskom divadle pantomímy Henryka Tomaszewského, s  ktorým 
bol potom umelecky spätý takmer desať rokov. Od roku 2003 sa zaoberá pre-
dovšetkým choreografiou a  scénickým tancom v  činoherných inscenáciách. 
Spolupracoval s  mnohými poľskými režisérskymi osobnosťami ako napríklad 
Krystyna Meissner, Rudolf Zioła, Wojtek Klemmem, Pawel Miśkiewicz, Ar-
tur Tyszkiewicz, Nikoła Kolada a  iní. Trvalo spolupracuje s  režisérom Janom 
Klatom. Maćko Prusak sa presadil aj ako režisér: Bakchantky podľa Euripida 
(Vroclavské divadlo pantomímy Henryka Tomaszewského, 2016), Salto vzad 

podľa knižky Ota Pavla, Rozprávky o  Raškovi (Teatr Ludowy, Krakov 2018) 
a Vrah času podľa Stephana Grabinského (Akademia sztuk teatralnych, Kra-
kov 2018). Režíroval takisto dve inscenácie pre deti a mládež – Noc bez Mesia-

ca podľa knihy Etgara Kereta a Shiry Geffenovej (bábkové divadlo Wrocławski 
Teatr Lalek, 2015).

Za svoju prvú autorskú inscenáciu Klaus der Grosse získal Cenu Grand Prix 
Nurtu Off na 31. ročníku festivalu hereckej piesne vo Vroclave (2010). Je 
laureátom Kultúrnej ceny Gazety Wyborczca Wrocław – WARTO (2010).
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M Ö B I U S

Rozum vyžadoval tento krok. V  našej vede sme pokročili až 
na hranicu poznania. Poznáme niekoľ ko presne pochopi-
teľných zákonov, niekoľ ko základných vzťahov medzi 
nepochopiteľnými javmi, a  to je všetko: zvyšujúca drvivá 
väčšina vecí zostáva záhadou neprístupnou rozumu. Došli 
sme na koniec svojej cesty. Ale ľudstvo ešte nie je tak ďaleko. 
My sme sa prebojovali dopredu, ale teraz za nami nejde 
nikto, vrhli sme sa do prázdna. Naša veda sa stala strašnou, 
naše bádania nebezpečnými, naše poznatky smrtonosnými. 
Nám fyzikom zostáva už len kapitulácia pred skutočnosťou. 
Skutočnosť nás nedorástla. Stroskoce na nás. Musíme si 
svoje poznanie vziať nazad, a  ja som si ho vzal. Niet iného 
riešenia, ani pre vás nie. 

Fyzici, II. dejstvo
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M I C H E L  F O U C A U LT 
A L E B O  S TAŤ  S A  I N Ý M

M I R O S L AV  M A R C E L L I

Veda je pokračovaním politiky a politika je pokračovaním vojny.

Nástup osvietenstva opisuje Foucault ako prerušenie dialógu medzi rozumom 
a ne-rozumom, čo sa v renesancii ešte mohlo v rozmanitých podobách rozvíjať. 
Moderný rozum šialenstvo spolu s ostatnými formami nerozumu v mene mrav-
ných ideálov umlčí, uväzní a podrobí duševným i fyzickým opatreniam. …

Internačný dom je zasa príkladom hraničnej čiary, ktorú moderná doba vyzna-
čila vnútri štátu, aby zo seba mohla vydeliť ne-rozum a podrobiť ho kontrolným 
a nápravným procedúram. Zámer vylúčením a  internáciou zamedziť voľnému 
pohybu šialencov, umlčať ich hlas a  dostať pod kontrolu iracionalitu v  nich 
stelesnenú, sa neskôr rozvinul do snahy uzavrieť ich do psychiatrickej kliniky, 
oslobodení z trestaneckých okov a zároveň stigmatizovaní ako duševne chorí, 
budú tam vydaní napospas spoločenskej morálke, ktorá v mene univerzálnych 
hodnôt potvrdzuje sociálnu segregáciu. Vylúčené, podrobené psychiatrickej 
kontrole, vykázané rozumom a  hranice existencie tam, kde sa dotýkalo sa-
mého ne-bytia, sa však šialenstvo odrazu premieňa z objektu terapeutických 
procedúr na ničivú moc. „Z niekdajšieho ne-bytia sa mení na moc ničiť,“ ho-
vorí o tomto prebúdzajúcom sa ne-rozume Foucault a pokračuje: „Po Sadovi 
a Goyovi a počínajúc nimi je ne-rozum pre moderný svet rozhodujúcim prvkom 
každého diela: totiž tým, čo je v každom diele vražedné a zároveň nutkavé.“ … 
Prvé prejavy tejto ničivej sily šialenstva budeme chápať ako pokusy o presun 
hraníc modernej spoločnosti. Ohrozenie poriadku opäť prišlo z tých miest, kam 
rozum v snahe homogenizovať a kontrolovať život obce vysídlil iných. ...

Topos v tomto prípade nie je vymedzený ani metafyzickými určeniami, ani de-
mografickými údajmi. Je to priesečník, kde sa stávame svedkami diskrétne-
ho stretnutia vedenia a  moci, vedy a  politiky, ktoré nadväzujú kontakty, aby 
v hre vzájomného podmieňovania vytvorili režim pravdy. „Režim pravdy“, „vše-
obecná politika pravdy“, „politická ekonómia pravdy“, to sú výrazy, do ktorých 
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zmyslu vložil Foucault hlboké pochybnosti o tom, že pravda je mimo moci a že 
je to plod štúdia, neseného čírou túžbou po poznaní a  zbaveného všetkých 
nárokov na ovládanie druhých. Tieto pochybnosti v ňom skrsli, keď zo svojho 
stanoviska zbadal, ako sa pravda psychiatrického diskurzu o duševnej chorobe 
dopĺňa s mechanizmami umlčovania a kontroly bláznov. Neskôr podal svedec-
tvá o tom, že stretnutia tohto typu sa odohrávajú aj v lekárskych klinikách, vä-
zenských zariadeniach či školských učebniciach. Tieto a mnohé ďalšie miesta 
sa stávajú potenciálnymi bojiskami. Spoločný priestor sa diferencuje, štruktú-
ruje a reformuje podľa lokálnych bojov, ktoré sa v ňom ustavične odohrávajú.

Na dokreslenie povahy tohto prístupu bude užitočné pripomenúť Foucaultove 
názory na postavenie intelektuála v súčasnej spoločnosti. Foucault ho charak-
terizuje prívlastkom „špecifický“ a stavia ho do protikladu k „univerzálnemu“ 
intelektuálovi, ktorý vystupoval ako hlásateľ a obhajca všeobecných, univer-
zálne platných právd a hodnotových orientácií.

V  devätnástom storočí a  v  prvej polovici dvadsiateho storočia sa podľa Fo-
ucaulta, (ktorý zrejme vychádza z  pomerov vo francúzskom, resp. západo-
európskom prostredí) na politickej scéne profiluje postava „univerzálneho“ 
intelektuála: je to potomok právnika alebo aspoň toho, kto má stále na zre-
teli všeobecnú platnosť zákona a neváha v jej mene vystúpiť proti niektorým 
nespravodlivým súdnym rozhodnutiam. Prototypom takéhoto intelektuála je 
Voltaire, spisovateľ, ktorý dáva svoje pero do služieb boja za spravodlivosť pre 
všetkých. Voltaire stelesňuje v sebe poslanie, ktoré bolo veľmi dlho a ešte stá-
le je pokladané za neoddeliteľnú súčasť spisovateľovho pôsobenia v spoloč-
nosti. „Univerzálny“ intelektuál pochádza z právnika a „svoj najúplnejší prejav 
nachádza v spisovateľovi, nositeľovi hodnôt a významov, ku ktorým sa každý 
človek môže prihlásiť.“ 

Naproti tomu „špecifický“ intelektuál, ktorý podľa Foucaulta v  súčasných 
politických zápasoch tohto ctihodného bojovníka za večné hodnoty a pravdy 
vystriedal (treba pripomenúť, že asi nie všade), má trochu iné zázemie: svoj 
pôvod odvodzuje od vedca alebo experta. Foucault ho umiestňuje do „špeci-
fických sektorov“, akými sú nemocnica, psychiatrická liečebňa, laboratórium 
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alebo univerzita, pričom špecifikum týchto prostredí spočíva v tom, že sa tam 
v každodenných bojoch stretávajú a prepletajú kognitívne, ekonomické, morál-
ne a politické aspekty ich činnosti. Výsledkom je politizácia intelektuálov. Títo 
„špecifickí“ intelektuáli, títo univerzitní učitelia, doktori, psychiatri, sociológo-
via, laboranti, sociálni pracovníci a i. svoju kompetenciu odôvodňujú inak ako 
ich predchodcovia: spisovateľ sa cítil povolaný reprezentovať nadčasové hod-
noty a svedomie národa, keďže stál mimo inštitúcií a nikomu nebol zaviazaný.

Naproti tomu špecifickí intelektuáli stoja tam, kde sa stretávajú rozličné línie 
záujmov, mocenských vzťahov, teoretických i  praktických orientácií. Miesto, 
odkiaľ spisovateľ hovoril k ostatným, aby im pripomenul ich záväzky voči prav-
de a spravodlivosti, bolo privilegované svojou separovanosťou: aby jeho hla-
som mohla prehovoriť nadčasová idea, musel zaujať postavenie, ktoré patrilo 
iba jemu. Miesto špecifických intelektuálov je privilegované jedine v tom, do 
značnej miery protikladnom zmysle, že je to priesečník silokriviek: kto tam sto-
jí, nie je ani nadradený, ani vydelený, ale vpletený do mnohorakých súvislostí. 
Foucault sa nazdáva, že postava „špecifického“ intelektuála sa vynorila v ob-
dobí po druhej svetovej vojne, ktorá atómových fyzikov priviedla do situácie, 
kde sa už nedali ignorovať vzťahy medzi vedeckým poznaním a  inštitúciami, 
ktoré jeho výsledky využívajú. Podobným spôsobom sa k zvažovaniu moci, kto-
rú poskytuje vedenie, dostali biológovia. Postupne sa zmenil celý systém uni-
verzitného výskumu a vzdelávania, objavil sa nový akademik, nový výskumník, 
nový intelektuál, ktorého Foucault charakterizuje slovami: „To už nie je rapsód 
večného, ale stratég života a smrti.“1

1 MARCELLI, M. Michel Foucault alebo stať sa iným. Bratislava : Archa, 1995. s. 35 - 37
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Ani ja jej (elektrine) veľmi nerozumiem. Ja iba na základe 
pozorovania prírody vytváram o nej teóriu. Túto teóriu vyjadrím 
v  matematickej reči a  vznikne mi viacero formúl. Potom 
prídu technici. Tí sa starajú len o  formuly. Zaobchádzajú 
s elektrinou ako kupliar s pobehlicou. Využívajú ju. Vyrábajú 
stroje, ale stroj je len vtedy použiteľný, keď sa stal nezávislým 
od poznatku, ktorý viedol k  jeho objaveniu. A  tak vie dnes 
každý somár rozsvietiť elektrickú žiarovku alebo odpáliť 
atómovú bombu. 

Fyzici, I. dejstvo
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V O  S V E T E  F Y Z I KO V

Ústrednou motiváciou k napísaniu hry Fyzici bola reakcia Dürrenmatta na kni-
hu Jasnejšie ako tisíc sĺnk od Roberta Jungka, ktorá sa venovala ľuďom, ktorí 
vymysleli a skonštruovali atómovú bombu. V tejto reflexii zdôraznil, že Hitlero-
va teória rasy zničila medzinárodnosť vedy, a tak sa fyzici ocitli vo vzájomných 
nepriateľstvách a  nevraživostiach. Strach z  toho, že Nemecko skonštruuje 
bombu, viedlo k tomu, že Einstein odporučil prezidentovi Roosveltovi, aby USA 
vytvorilo tiež jednu. Elitní fyzici zlyhali, hovorí autor, tým, že nekonali jednotne 
a slúžili politikom či armáde, v ktorej sa ich teórie stali v momente vyslovenia 
nezastaviteľné.

Pre Friedricha Dürrenmatta bolo zürišské uvedenie Fyzikov (21. februára 
1962) dotykom s neuralgickým bodom šesťdesiatych rokov a  to je strach 
z  atómovej bomby, ale i  vojny. Otvoril touto hrou témy zodpovednosti vedca 
v časoch napätých studenou vojnou. Ale hra sa dnes dostáva ďaleko za rámec 
studenej vojny a odhaľuje množstvo nových a súčasných tém, je to majstrov-
ský kúsok, príťažlivá skladačka otázok. V istom rozhovore Dürrenmatt povedal 
o skladbe Fyzikov: „Najprv som skoncipoval Slečnu doktorku. Potom som po-

chopil, že proti prísne logickému svetu troch fyzikov môže stáť iba bláznivá 
žena. Ako šialený Boh, ktorý si stvoril svoje univerzum.“ Po Černobyle a Fuku-
šime je téma hry ďaleko dôležitejšia ako v období už spomínanej studenej voj-
ny. Sú to aj témy inštitucionálnej psychiatrie a toho, ako spoločnosť nahliada 
na šialenstvo. Už v úvode samotnej hry, v didaskáliách, sa objavuje poznámka, 
že v ústave slečny doktorky von Zahnd sa objavuje mentálne narušená elita 
polovičky západného sveta.

Dürrenmatt si do svojej hry vybral postavy, ktoré odkazujú na tie skutočné. 
Sir Isaac Newton, Albert Einstein a August Ferdinand Möbius (1790 – 1868). 
Möbius je objaviteľ Möbiovej pásky. Ide o úzky pás, ktorého dvojrozmerný po-
vrch má len jednu stranu a jednu hranu. Teda dve protiľahlé plochy vychádzajú 
z  jednej strany. A  to je aj istý paradox, ktorý sa objavuje i  v  hre: dve strany 
sa premieňajú na ilúziu, milenci sú ľahko aj vrahmi. Práve toto je aj ústredný 
postoj samotného autora: „výraz paradoxný, sám v sebe nezmyselný, človek 

Fyzici_blltn_VNUTRO sez 99 9.indd   53 22.5.19   10:34



5 4

otočí všetko na paradox, význam na absurdnosť, spravodlivosť na nespravod-
livosť, slobodu na väzenie, pretože človek sám je paradox, iracionálna realita.“ 
V autorovej vízii je jasné zachytenie rozdielu účasti vedca v politike – je roz-
diel medzi režimom, ktorý dáva prísľub na slobodu vede, a režimom, v ktorom 
sa veda poklonkuje kancelárom a  generálom. Dürrenmatt nebol jediný kritik 
úlohy vedy v západnej demokracii na začiatku 60. rokov. V tom istom mesiaci 
január, 1961, keď začal písať Fyzikov, prezident Eisenhower mal svoj známy 
rozlúčkový prejav. V ňom varoval pred dvomi hrozbami, ktoré by sa mohli stať 
nočnou morou. Musíme sa vyvarovať hromadeniu nedovoleného vplyvu vojen-
sko-priemyselného komplexu. Potenciál katastrof rastie úmerne tejto existu-
júcej a pretrvávajúcej sile. Je to odkaz na permanentne rastúcu koalíciu medzi 
militarizmom a masovým priemyslom. Je však otázne, či demokratické ideály 
slobody a mieru, o ktoré sa zasadzoval textom aj Dürrenmatt, majú šancu vo 
svete po tragédii dvoch svetových vojen, následnej studenej vojne a rastúcom 
extréme... A tak sa rodí groteskný svet.

Tieto svoje idey zviazal Dürrenmatt s jedinečným autorským rukopisom a štý-
lom, ktorý zachytáva a zvýrazňuje groteskné a komediálne paradoxy. „Príbeh 
je domyslený do konca až vtedy, keď sa udeje jeho najhorší možný zvrat.“ Veril 
v transformačnú silu komédie, že svet zostúpil do ríše grotesky, akoby tá mala 
vniesť humánnosť do nukleárnej deštrukcie. Vzhľadom na tieto absurdnosti 
„iba komédia nás môže zachrániť“. V tomto svete nič nie je také, ako sa spr-
voti zdá a je tu vždy zlom a premena, ktorá vo Fyzikoch „kulminuje v odhalení 
Slečny doktorky von Zahnd, že zatvorila fyzikov v snahe ukradnúť im ich ve-
decké objavy pre jej globálnu paramilitantnú organizáciu. Je to lekárka, kto-
rá klame, a nie vedci. Toto je esencia Dürrenmattovho paradoxu: táto príčina 
ukrytá medzi bláznami a to, že blázon vedie kliniku".1 

1 Spracovala Miriam Kičiňová
 pozn. generál Leonidas von Zahnd – je alúzia na Leonida I., slávneho sparťanského kráľa 

a hrdinu, ktorý viedol Grékov v útoku proti Perzskej ríši. V bitke pri Termopylách v roku 480 pred 
Kristom sa Leonidas s tristo Sparťanmi a stovkami ďalších spojencov rozhodol zvládnuť útok 
perzskej armády, a tak sa rozhodol pre istú smrť. Bola to ultimátna obeť.
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AT Ó M O V Á  B O M B A 

Počas druhej svetovej vojny, pred strachom z hitlerovského Nemecka, tzv. Ein-
steinovým-Szilardovým listom prezidentovi Franklinovi D. Roosveltovi vznik-
lo v  roku 1943 na juhu Spojených štátov amerických v Los Alamos v Novom 
Mexiku laboratórium. Stalo sa tak po intervencii vedcov ako Albert Einstein či 
Enrico Fermi (urobil prvú reťazovú reakciu pri delení atómu), Leó Szilárd, Euge-
ne Paul Wigner (nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, venoval sa teórii atómového 
jadra), Edward Teller (otec vodíkovej bomby). 

V Los Alamos sa začal projekt Manhattan, na čele ktorého stál Julius Robert 
Oppenheimer. Uchvátil ho atóm a venoval sa výskumu jadrovej energie. Na vý-
voj projektu dostal od americkej vlády dva roky. Po prvom pokuse Trinity na-
koniec 6. a  9. augusta 1945 odpálili atómové bomby Little Boy na Hirošimu 
a Fat Man na Nagasaki. Do vzduchu ich vzniesli lietadlá Enola Gay a Bockscar, 
ktoré štartovali zo súostrova Mariány v Tichom oceáne. Keď v roku 1948 vyvi-
nuli atómovú bombu aj Rusi, Oppenheimer vystúpil proti plánu Ameriky vyrobiť 
vodíkovú bombu. Neskôr ho obvinili, že sympatizoval s komunistami a pracoval 
pre Moskvu. Nikdy však nebol komunistom a  nikdy nevyzradil Rusom návod 
na výrobu atómovej bomby. Počas prednášok na univerzite sa venoval výkla-
du vzťahu medzi vedou a etikou. Do konca života rozmýšľal, čo je povinnosťou 
vedca.

„Svet už nikdy nebude rovnaký. Pár ľudí sa smialo, niektorí plakali, 
väčšina bola ticho. Pamätám si verš z hinduistického eposu Bhaga-

vadgíty – Višnu sa pokúša presvedčiť Princa, že by mal vykonať svo-

ju povinnosť, a aby ho presvedčil vziať svoju mnohonásobnú armádu, 
hovorí: teraz som sa stal Smrťou, ničiteľom svetov. Predpokladám, že 
sme si to všetci mysleli, touto cestou alebo inou.“

J. Robert Oppenheimer, 
strojca atómovej bomby  

po prvom jadrovom pokuse Trinity
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#GOSHCOPENHAGEN   #MAKEYOURIMPRESSION   #AW17   #BEAUTYLIFE Pripojte sa k nám na sociálnych sieťach

NOVINKA

VELVET TOUCH LIPSTICK MATT

• Klasický rúž s matným efektom
• Zloženie bez parabénov

LIQUID MATTE LIPS

• Tekutý matný rúž
• Dlhá trvácnosť
• Zloženie bez parabénov

LIFT & HIGHLIGHT

• Multifunkčné líčidlo 
• Zvýrazňuje, tvaruje & defi nuje
• Bez parfumácie & parabénov
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LABUTIE JAZERO

PEUGEOT, HRDÝ PARTNER SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA6 2
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INSCENÁCIA FYZICI VZNIKLA AJ VĎAKA PODPORE PARTNEROV 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.

ĎAKUJEME!

Partneri

6 3

Hlavní mediálni partneri SND

Zriaďovateľ SND Generálny partner Generálny mediálny
partner

Partner premiérOfi ciálna minerálna
voda SND

Mediálny partner
premiér

Partner premiér

Mediálni partneri SND

TM

Fyzici_blltn_VNUTRO sez 99 9.indd   63 22.5.19   10:35



Bulletin vydalo Slovenské národné divadlo, 2019.

Zostavil 
Miriam Kičiňová

Zodpovedný redaktor 

Zuzana Barysz

Jazyková úprava 

Zuzana Konečná

Vizuál 
Barbora Šajgalíková

Fotografia vizuálu 

Still image z hudobného videa kapely The Cramps  
– Live at Napa State Mental Hospital

Fotografie z kostýmovej skúšky
Radovan Dranga

Fotografia na str. 44 
Jacek Poremba

Grafická úprava 

Centrum marketingu SND

Tlač
Róbert Jurových – NIKARA

Cena
3 €

6 4

Fyzici_blltn_VNUTRO sez 99 9.indd   64 22.5.19   10:35


