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Vánoce a Jelizaveta: 
smích na palubě Titaniku 

Vánocemi u Ivanovových Alexandra Vve-
děnského, inscenovanými HaDivadlem (režie 
Alexandr Ponomarev), a Jeíizavetou bam Da-
niila Charmse, uvedenou v Divadle Na zábradlí 

I (režie Jiří Pokorný), se v loňském roce do čes-
kých divadel nově vrátil nonsensový proud dra-
matu, který svůj poslední boom - v podobě ab-

, surdní dramatiky - zaznamenal na počátku de-
vadesátých let. 

Hry členů ruského meziválečného avant-
gardního sdružení OBERIU mají svým poeticky 
fantaskním, »nemodelovým« humorem blíže 
k dadaismu než k absurdnímu dramatu; jejich 
dnešní přitažlivost netkví pouze ve vyhraněně 
černém (»tarantinovském«) humoru, ale též 
v nenápadném - a přesto intenzivním - reflek-
tování své doby. Groteskní vykloubenost, sno-
vý pocit úzkosti, motiv smrti jako všednodenní, 
banální součásti života dávají těmto hrám ne-
explicitní politický rozměr; toho si - každá po 

i svém a s různým úspěchem - všímá pražská 
| i brněnská inscenace. 

Pokorný zdůrazňuje politikum Jelizavety 
Bam zdrženlivě, politický rozměr hry je »nevy-
členěnou« součástí jeho uvolněného režijního 
pojetí. Stálou přítomnost agresivní moci ve hře 
zajišťuje podobou autorových proteovských po-
stav, Ivana Ivanoviče a Petra Nikolajeviče, kte-
ří v inscenaci vypadají jako Stalin a Berija. I po-
mocí tohoto režijního »zpředmětnění« moci se 
Pokornému daří upozornit na napjatý vztah 
mezi represivní mocí a ohrožovanou rodinou. 
Závěrečná scéna Jelizavetina zatčení a odve-
dení na popravu se pak nese v tísnivém kaf-
kovském duchu. 

Alexander Ponomarev pracuje s politickým 
tématem ve Vánocích u Ivanovových mno-
hem razantněji. Četných autorských poznámek 
Vveděnského využívá k tomu, aby hru insceno-
val jako divadlo na divadle: dozorci nutí vězně 
- zbylé herce, aby sehráli samotný autorův text. 
Dozorci posléze i organizují průběh hry, mani-
pulují s herci (těm se občas podaří odběhnout 
alespoň pro kousek jídla). Připočteme-li sku-
tečnost, že stejný vlastně antiiluzivní přístup 
užívá Ponomarev i v ostatní režijní práci - ab-
surdní charakter hry balí do »avantgardně« vy-
ráběné absurdity (operně pojaté výstupy, bizar-
ní kostýmy, rekvizity) nepřekvapí, že text sám 
je zatlačen do pozadí a jeho vyznění se zužuje 
dle zvolených dramaturgických mantinelů. Zá-
věrečná groteskně existenciální scéna hromad-
ného úmrtí celé »lvanovovy« rodiny se tak 
vměstnává do politického rámce (z něhož navíc 
ještě »trčí« další úprava: přežití jednoho z dětí). 

Ač Jiří Pokorný v Divadle Na zábradlí 
i Alexander Ponomarev v HaDivadle, sáhli po 
politickém klíči her, dobrali se, myslím, různých 
výsledků. Zatímco v Pokorného Jelizavetě Bam 
zůstalo ještě dostatek místa pro zbylý text, Po-
nomarevovy Vánoce u Ivanovových bolestivě 
atrofovaly. MARTIN J. ŠVEJDA 

HaDivadlo Brno - Alexandr Vveděnskij: 
Vánoce u Ivanovových. Překlad. Režie 
Alexandr Ponomarev, scéna. 

Divadlo Na Zábradlí Praha - Damnii 
Charms: Jelizaveta Bam. Režie Jiří Pokorný., 


