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Editorial

Vážení čtenáři,

v roce 2011 jsme jedno z čísel časopisu věnovali francouzské divadelní kultuře a loni 
jste si mohli přečíst příspěvky o divadle asijském. V této zahraniční „teritoriální 
dramaturgii“ pokračujeme i letos – v hlavním tématu čísla najdete sérii článků� 
a dokumentů� o ruském divadle a jeho vztazích s českou kulturou. Převážně na 
domácí pů�dě pak zů�staneme v druhém bloku, kde přetiskujeme příspěvky z kon-
ference o Stavovském divadle z letošního jara.

Pojednávání fenoménů� ruského divadla a dramatu 20. století se neobejde bez 
reflexe společenských, kulturních ani politických souvislostí, které mají na jejich 
vznik, formování i recepci často zásadní vliv. Činí tak většina statí tohoto čísla.

Julie Jančárková a Věra Velemanová se zabývají osudem ruských scénografů� Ivana 
Bilibina a Nikolaje Benoise, kteří patřili do tzv. bílé emigrace. Autorky analyzují jejich 
práci na operních produkcích v Národním divadle v Praze a v Brně ze třicátých let. 
O dramatu navrátivšího se emigranta Alexeje Tolstého Vzpoura strojů z roku 1924 
píšou rusisté Linda a Gunnar Lenzovi. Zevrubně rozebírají myšlenkové podhoubí 
vzniku tohoto volného přepracování Čapkovy hry R. U. R. a v kontextu sovětských 
revolučních ideologií upozorňují na axiologický posun, kdy se z Čapkova spíše 
obávaného robota stává u Tolstého symbol nové socialistické kultury.

Tři příspěvky se týkají zásadní postavy ruského divadla – K. S. Stanislavského. 
Článek Martiny Musilové přináší přehled o duchovních kořenech jeho tvorby a při-
bližuje mj. pojetí ideje divadla -chrámu, tolstojovství, jógy a jejich vlivu na dobovou 
dramaturgii MCHTu i myšlení o herectví a jeho terminologii. Stanislavského z pol-
ské perspektivy představují teatroložka Beata Guczalska, která v historickém pa-
norámatu líčí peripetie polské recepce Stanislavského systému, a režisér Krystian 
Lupa píše o osobní zkušenosti s myšlenkami ruského reformátora.

Kapitolou z novějších dějin česko -ruských divadelních vztahů� o spolupráci Husy 
na provázku s ruskými divadelními soubory v sedmdesátých a osmdesátých letech 
přispěl dramaturg Petr Oslzlý. A do současnosti nás přivádí bohemista Robert 
Ibrahim, jenž nám v inspirativní eseji dává nahlédnout do svého uvažování o vlast-
ním novém překladu Čechovových Tří sester.

Helena Glancová vybrala a přeložila tři obsáhlé stati ruské teatroložky a kritičky 
Natalji A. Krymovové o českém divadle, které nabízejí cenný zahraniční pohled na 
tvorbu Alfréda Radoka, a zejména Otomara Krejči.

Divadelní ústav v ediční řadě Eseje, kritiky, analýzy připravuje k vydání výbor 
divadelních kritik Josefa Kodíčka. Jeho editoři Michal Kosák a Jan Pospíšil pro 
ruský tematický blok vybrali statě z dvacátých let, v nichž se Kodíček věnuje tvorbě 
 MCHATu, Tairova, Mejercholda a Olgy V. Gzovské.

A konečně, k tématu ruského divadla patří i rozhovor s ukrajinským teatrologem 
dlouhodobě pů�sobícím v Moskvě – Georgijem Kovalenkem, který vedla Věra Vele-
manová, dále recenze publikací o ruském divadle od Jana Hyvnara a Věry Ptáčkové 
a jako ukázku z právě dokončované Bibliografie Divadelní revue 1989–2009 otisku-
jeme anotovaný soupis padesáti čtyř příspěvků� o ruském divadle, které vyšly 
v časopise od roku 1989.
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Druhý tematický blok čísla naplňují příspěvky z konference 230 let Stavovského 
divadla v Praze: Tvůrčí potenciál scény v evropském kontextu, kterou v dubnu 2013 
pořádal Kabinet pro studium českého divadla. Najdete zde stať Jana Císaře o ideji 
vzniku instituce národního divadla; o dramatice Sturm und Drang v repertoáru 
Stavovského divadla píše Adolf Scherl; Petra Ježková nastiňuje umělecké a obchodní 
strategie Hilarovy dramaturgie ve dvacátých a třicátých letech 20. století (příspěvek 
doplňuje přetisk statě K. H. Hilara o cyklu Komorních her); Frank Ziegler pojednal 
o první sezoně Carla Marii von Webera ve Stavovském divadle prostřednictvím článků� 
v Allgemeiner Deutscher Theater‑Anzeiger; zahraniční kontext doplňuje příspěvek 
o kulturním fenoménu vídeňského Burgtheatru od Elisabeth Großeggerové. Blok 
uzavírá stať Heleny Pinkerové o nostickém zámeckém divadle v Měšicích u Prahy.

V rubrice dokumenty přetiskujeme nově identifikované fotografie účastníků� 
Shakespearovských slavností z roku 1864 s vhledem do fungování pražských foto-
grafických ateliérů� v šedesátých letech 19. století od Martiny Novozámské.

Za redakci přeje vše dobré
Honza Petružela

DIVADELNÍ REVUE

Divadlo a moc — cenzura v divadle, 
divadlo jako instituce, divadlo ve službách ideologie, podoby 
politického divadla…

Hudební divadlo — divadlo a hudba, 
divadlo a zvuk, současné i historické podoby hudebního 
divadla…

Podrobnosti k doptání v redakci.                                             

S návrhy či příspěvky nás můžete kontaktovat e-mailem na  adresách: honza.petruze-
la@divadlo.cz, barbara.topolova@divadlo.cz, martin.psenicka@divadlo.cz, či listem 
nebo po domluvě i osobně na adrese redakce:  Divadelní revue, Institut umění – Diva-
delní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, či tel.: 224 809 133.

…a stále přijímáme studie i mimo tematické bloky,
eseje, recenze, zprávy, edice dokumentů…

aktuálně přijímá příspěvky do těchto otevřených tematických bloků:


