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M ajakovskij vstoupil do revoluce jako  do vlastního domu.

Vešel přím o a začal ve svém domě otevírat okna.

Potřeboval víc než Únorovou revoluci — v den, kdy vypukla, mluvil už 

o uskutečňující se velkolepé herezi socialistů.

Potřeboval předělávat ulice, ulice musely nalézt svou vlastní řeč.

Revoluce M ajakovského posílila a uklidnila.

V umění člověk boju je za poesii svého- srdce, za štěstí.

M ajakovskij spojil osud světa s osudem své lásky, s bojem za nedělitelné 

štěstí.

Oslavil mosty přes Něvu, mosty do- budoucnosti, a sám stanul na mostě.

VIKTOR ŠKLOVSKIJ: Vzpomínky na vzpomínky 
(Čs. spisovatel, 1972)

Po skončení intervence vyhlásila sovětská vláda program Nové ekonom ické 

politiky — NEP. Určitá část vyvlastněného průmyslu a obchodu — menší 

podniky, drobné obchody, část zařízení veřejných služeb atd. — byla 

přidělena do- soukromých rukou. Účel byl jasný. Oživit výrobu a obchod, 

po intervenci tém ěř neexistu jící. Soukromí podnikatelé byli však zbaveni 

některých práv a je jich  zisk byl omezen. Svůj účel NEP splnil bezezbytku. 

NEP ovšem nebyl bez nebezpečí. Poražená třída se rychle přizpůsobovala 

novým podmínkám a mladému sovětskému státu počal hrozit nový nepřítel 

— měšťáctví, — se svým egolsmem, zbabělostí, honbou za m ajetkem , for

málním vztahem ke společenským  změnám, snobismem, deform ací lidských 

vztahů. Životní styl maloburžoasie, ž ijíc í bez velké námahy v relativním  

dostatku, se- stal pro některé nezkušené a vyčerpané bojovníky revoluce 

ideálním obrazem budoucího živo-ta. Ač navenek zůstávali revolučními, ohá

něli se levou frazeologií a odborářskými legitim acem i, začínali s tá le  h la

sitě ji volat po „zaslouženém odpočinku po- b o ji“, kterým se de facto  měly 

stát buržoasní vymoženosti poražené třídy. M ěšťáctví se stalo- akutním 

politickým nebezpečím.

Boj proti měšťáctví byl ve dvacátých letech  ústředním tématem Majako-v- 

ského-. Útočil na všechny jeho projevy. Jedním z vrcholů M ajakovského 

pro-timěšťácké tvorby byla komedie ŠTĚNICE, napsaná na základě dříve 

zamýšleného- filmového scénáře v roce- 1928.
M. U. a P. N.

Sovětské divadlo na předělu dvacátých a třicátých  le-t se vskutku promě

nilo v ohnisko, v němž se sbíhaly palčivé společenské otázky, aby byly 

řešeny z pozic výrazně socialistického a stranického přístupu. V to-mto 

směru zůstává nadále nepřekonán dram atický odkaz V. V. Majakovského-, 

jehož um ělecký dosah, jen  zvolna objevujem e a v němž se nadále ta jí jedna 

z možných cest revolučního umění.

KAREL MARTINEK, Dějiny sovětského- divadla 1917—1945



LIDÉ SEDI,

SMĚJÍCE SE

I MRAČÍCE,

V DIVADLE

NA KOMEDII

„ŠTĚNICE“.

OBČANE,

I TY SE BEZ PODÍVAT 

NA „ŠTĚNICI“!

V SÁLE

I U POKLADNY

SE TLAČÍ NÁVŠTĚVNÍCI.

HMYZ JE TO KOUSAVÝ,

VŠAK NEZLOB SE NA NĚHO;

VŽDYŤ NEŠTÍPÁ TEBE,

JEN ' IV i. i, O ZNÁ^MEHOP

(REKLAMNÍ LETÁK Z PŘEDSTAVENÍ „ŠTĚNICE“.]


