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Majakovskij v Disku

Jako svou další premiéru uvedli v DISKu letošní absolventi DAMU Majakov- 
J ského Štěnici. V překladu J. Taufra a dramaturgické úpravě Martina Urbana ji 

režíroval Petr Novotný ve výpravě Tomáše Moravce a s hudbou Milana Svobo
dy. Pohybově na inscenaci spolupracovali profesoři Karel Bednář a  Šárka Lip
ská.

MAIAKOVSKÉHO ostrá sa tira  Štěn ice je  70. let našeho sto le tí, vyvolává vždycky , 
n am ířena proti m alom ěšťáctví, proti zbur- u inscenátorů  m írné rozpaky a. vyznívá ta-
žoaznění revolucionářů v období NeP.u. ké V ětšinou. slaběji.

Je jí druhá část, od ehrávající se na konci Tomuto flskalí sg ce]kem  přlrozen-  ne.

vyhnuli přes všechnu snahu ani v Disku,
je  totiž dáno už básníkovým textem . S a ti
rick á  břitkost je  ovšem blízká mládí, vy
žaduje přirozený elán , vtip, pohyb, spon
tánnost, nadsázku. To vše M ajakovského 
Š těn ice v Disku dali. Zdálo se nám do
konce, že právě jen mladí ji mohou dobře 
inscenovat, že jen v je jich  ztvárnění dosa
huje pravého úfiinu, tak jako v Disku.

Hlavní postavu, Prlsypkina, hrál Jiří 
Schm ltžler s vervou a chutí, výborným 
partnerem  mu byl Pavel Soukup jako Ba- 
jan z dívek nejv íce zau jala Zuzana Gelsle- 
rová. Při přem íře postav, jimiž je Š těn i
ce zalidněna, h ráli — až na představitele 
hlavního hrdiny, který prochází celou ko
medií — všichni ostatn í nejm éně dvě ro 
le.

Za zvláštní zmínku sto j! vynikající sty
lová hudba Milana Svobody, který osvěd
čil nejen  své hudební nadání, a le  i vel
ký smysl pro divadlo a jeho  potřeby.
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/

Koho bodá Štěnice...?
Když letošní ročník divadla Disk zvolil pro poslední celovečerní 

premiéru Majakovského Štěnici, správně usoudil, že se musí pokusit 
o je jí  důkladnou aktualizaci. Proto j i  uvádí v podstatném přepisu 
M. Klímy a M. Kuěery, který je  také režisérem představení.

Diskaři tu také mimo jiné ho
dili rukavici kritikům, prohlašu
jíce , že při hodnocení této hry 
budou tančit mezi vejci. Ale ono 
to snad ani není potřeba. V Dis
ku se povedlo představení, v kte
rém je  elán, kritičnost, vtip a 
fantazie. I odvaha pustit se  vlast
ní cestou (třebaže už nejednou 
jinými prošlapanou). Je tu dost 
velmi nápaditých jednotlivostí, a 
1 v hereckém  provedení celého 
musicalu je  leccos dobrého.

Nikdo z kritiků asi nebude lpět 
na liteře Majakovského textu. Ale 
na jednom je  nutno lpět za kaž
dou cenu: na liteře M ajakovské
ho myšlenky. Štěnice byla napsá
na proto, aby hodila rukavici 
společnosti, aby bojovala proti 
všemu nesocialistickém u v životě 
a v lidech. A právě toto chybí 
Štěnici v Disku — i když je  tu 
nemálo výpadů proti starému 
i novému měšťáctví, proti frázér- 
stvi, proti kariérism u, proti pří-

živnictví atd. atd. Ale všechno 
to jsou, byť i dobré, a le  jednot
livé, osam ocené výpady. Inscena
ce nemá jednotící ideu, nemá to, 
co jediné může vytvořit řád před
stavení.

Nejlépe to lze dokumentovat na 
postavě Prysipkina, zde Harry Ma
lého: on hyi původní tím, k němuž 
se v průběhu hry soustředila kri
tičnost básníkova pohledu, zde je 
mnohem silněli kritizována až  pano- 
ptikfiíní společnost, do niž se Maiý 
po svém oživeni dostává. Proč tedy 
říká v závěru onen gogclovský mo
nolog k obecenstvu? Sily se zseu tra- 
lizovsly a Inscenace, k terá chce  
mnoho podstatného k dnešku říct, 
nakonec řiká jen málo. A neříká  
(o celkovým  smyslem komedie, ale 
jen jednotlivými narážkam i, k teré  
navíc obecenstvo bere mnohdy jen 
za dobré vtipy.

Ideová nenjasněnost má konec 
konců 1 důsledky vyloženě um ělec

ké. Dalo by se říc i: co obraz, to je
den žánr. Je tu výborná grotesk a  
— v  obraze svatby — ale její osten  
je ulomen prostě tím, že t h !e vše
chno nás už dávno mnoho nepálí. 
Najdeme tu realistickou scénu v to
várně, vtipné aktualizující dialogy  
m echaniků, k teré nám vzdáleně p ři
pomenou divadlo V-f w , jinde se se
tkáme s parodii a karikaturou. Vše
chno to Je jen další důkaz „toho, 
že in scen átoři Štěnice nebyli vždy 
vedeni jedinou myšlenkou, že se In
spirovali m ožnostmi, jež jim Maja
kovského text poskytoval od rep li
ky k replice .

Pravda je, že v hledišti Disku je 
při této in sceu aci mnoho smíchu 
i potlesku při otevřené scéně. Je 
to tedy úspěch? N echci si vymýšlet, 
ala Majakovskij sotva ch těl bavit, 
dovedl bodat sarkasm em  a ironií, 
dovedl nastavovat zrcadlo, a asi by 
raději viděl obličeje zkřivené hně
vem než rozm arněn náladu, s niž se 
z Disku odchází. Byl to přece jen 
básnik, který každým slovem stranil 
komunismu a věřil v budoucnost — 
a tomu především  bychom měli
zůstat věrni i v našich úpravách.

Otakar Blanda



Závěrem - Majakovskij!
K P REMI É ŘE Š T Ě N I C E  V D I S K U

V Červnu se hrají v Disku po
slední představení letošních absol
ventů divadelní fakulty. Je mezi 
nimi i Majakovského Štěnice, kte
rou uvedli posluchači čtvrtého  
ročníku jako poslední prem iéru  
před svým odchodem k českoslo
venským divadlům. Hrají v ní vši
chni, s kterými jsme se setkávali 
na jevišti Disku po celý letošní 
školní rok, doplněni řadou poslu
chačů nižších ročníků, z nichž ně
kteří už po prázdninách, jiní za 
rok či za dva nastoupí na místo 
svých předchůdců. A hned zpočát
ku řekněm e, že se závěr s Maja- 
kovským letošním absolventům po
vedl: vytvořili představení osobi
té a mladé — a ehybí-li mu přece  
jen cosi z politické údernosti 
největšího revolučního básníka 
epochy, nechybí mu bouřlivý ohlas 
a porozumění hlediště.

Sám Majakovskij se o této své 
hře na jedné besedě vyjádřil, že 
ji s ním „dělal Komsomol a Kom- 
somolská pravda“ . Měl tím na mys
li boj, který vedli mladí komunisté 
a jejich list proti šosáctví, pohcdl- 
nictví a odpadlictví a který se on 
pokusil zkoneentrovat do Štěnice. 
Mluvil tehdy i o tom, že hru bude 
„doplňovat aktuálními novinkami 
z poiítiky i soukromého života“.

Její publicistický ch arak ter I 
form ální uvolněnost nejen umož
ňují, ale přímo vyžadují totéž i od 
dnešních inscenátorů. A tak se v 
Disku zrodil vtipný „odhmyzovací 
m usical“ , který podle Majakovské
ho napsali posluchač dram aturgie  
M. Klíma a posluchač režie (a zá
roveň režisér in scen ace) M. Ku
čera  a na němž s velkou chutí spo
lupracoval zřejmě celý kolektiv. 
Majakovského Prisypkin — Pierre

Skripkin, „bývalý dělník, bývalý 
Člen strany, nyní ženich“ se tak  
změnil v současného Harry Ma
lého, který také opouští své pra
coviště a své druhy, aby už začal 
„užívat*4 plodů revoluce a socia
lismu. Víc než u Majakovského je 
v druhé polovině hry, která se ode
hrává po padesáti letech (v našem  
případě tedy v roce 2013), sa tiric 
ky zasažena i ta budoucí, „socia
listická** společnost, do které by! 
Harry Malý jako pozůstatek minu
losti rozm ražen, i v ní, skoro ještě  
víc než v postavě Harryho nalézá
me zkoncentrované nešvary sou
časnosti. Není to chyba, neboť jde 
o satiru výstižnou, trefnou a zcela  
jednoznačnou. Vždyť nejde konec 
konců o komedii charakterů a zá
pletek, ale o volný scénický útvar, 
jakousi hru-revui, v níž má každý 
satirický postřeh a šleh — je-li 
dobrý a režijně a herecky správně 
situován — své místo. Majakovské
ho boj proti m alom ěšfáctví v nej- 
rů^nějších jeho form ách, jeho od
halení tvora „měšťákus vulgaris“ , 
který si v ničem nezadá s hmyzem 
zvaným štěnice, je tedy veden na 
jevišti Disku dravě, vesele a úspěš
ně.

Vezmu-li v úvahu, že se touto in
scen ací už opravdu uzavírá půso
bení letošních posluchačů Čtvrtého 
ročníku v Disku, považuji za správ
né se zmínit tentokrát alespoň o 
jednom hereckém  výkonu, a to M. 
Nohýnka v roli Harryho, který za
tím se svými postavami v Disku ne
měl štěstí. S Harrym se vypořádal 
tentokrát velmi dobře, a zejména 
závěrečná gogolovská otázka do 
hlediště — a tím i ideový vrchol 
inscenace — vyzněly jeho záslu
hou opravdu silně.

PAVEL KOHN


