
OPONENTSKÝ POSUDEK BP 
Simona Kuncová: RUSKÝ DIVADELNÍ ŽIVOT V MEZIVÁLEČNÉ PRAZE !
 Už při prvém zalistování bakalářskou prací S.Kuncové zjistíme, že 
její název (ani následný Abstrakt) nedpovídá rozsahem ani smyslem 
výkladu skutečné, snadno spočitatelné podobě práce: zatímco z 10 řádek 
Abstraktu je  věnováno tématu, proklamovanému v názvu práce, 5 řádek, 
tedy přesná polovina, ze 40 stránkového textu BP (vynecháme-li 
Literaturu a Obrazovou přílohu) je tématu, proklamovanému v názvu, 
věnováno pouhých 5 (slovy pět) stran textu (jsou to s. 9 - 14, kapitolky 
Praha - centrum ruské emigrace a  Podmínky pro ruskou divadelní činnost 
v Praze). Na tak malém rozsahu necelých pěti stran nejde - a ani nemohlo 
jít   - než sice o nutný, ale také nutně povšechný, letmý  úvod k hlavnímu 
tématu, úvod, který rozhodně nesplňuje zadání hlavního tématu v titulu, 
ani proporčnost témat v Abstraktu. Celý zbytek práce je totiž věnován 
pouze Pražské skupině MCHT, působící v Praze pravidelně v letech 1923 - 
27,  z toho necelých 5 stran její prehistorii v podobě tzv. Kačalovské 
skupiny (1921) a zbytek se až do konce zaobírá konečně hlavním 
tématem práce, zamlčeným v názvu, totiž Vznikem a činností Pražské 
skupiny MCHT, Repertoárem Pražské skupiny MCHT, a následně - což 
považuji za vlastní, nejdůležitější jádro práce - třemi konkrétními 
inscenacemi: Ves Stěpančikovo, Paní z námoří a Medeia.  
 Tímto úvodem nechci nikterak zpochybnit důležitost i záslužnost 
zpracování byť takto posunutého, zúženého tématu práce. V české (ale 
jak se ukazuje, i v ruskojazyčné) literatuře tomuto tématu, tj. první stálé 
ruské divadelní scéně v Praze, vedené režisérem a hercem 
N.Massalitinovem (režíroval prvou z analyzovaných inscenací) a evropsky 
významnou hereckou hvězdou Mariou Nikolajevnou Germanovou 
(spolurežírovala druhou a samosttně třetí hru)  není věnována pozornost, 
jakou by si zasluhovala. A přitom ve své době šlo v případě premiér 
"moskevských" vždy o událost, přesahující pouhé divadelní referenční 
pole, událost kulturně-společenskou, o níž referovala prakticky všechna 
odborná i deníková periodika, psaly o ní významné osobnosti - stejně jako 
o jednorázových zájezdech "velkého"MCHATU s K.S.Stanislavským (1922), 
Prvního studia vedeného Michailem Čechovem (1922), kabaretu Modrý 



pták (1923)  nebo Hudebního studia Němiroviče/Dančenka (1925). A nešlo 
zdaleka jen o osobnosti, jež uvádí autorka BP (tj.Hanuš Jelínek, Marie 
Majerová, Miroslav Rutte, František Skácelík, Zdenka Hásková, Edmond 
Konrád popř. Karel Engelmüller), mnoho podstatného jak o pražských 
zájezdech moskevských souborů, tak o Pražské skupině se lze dozvědět i 
ze statí zde neuvedených, mj. Václava Tilleho, Jindřicha Vodáka, Maxe 
Broda nebo Josefa Kodíčka. Ale i z této zúžené materiálové základny  (jež 
je pro rozsah BP plně tolerovatelná, pro DP by ovšem byla nedostatečná) 
dokázala si autorka vytvořit a v práci vcelku zdařile tlumočit základní 
obraz o stylovém směřování Pražské skupiny i jejím ohlasu. Vystihla 
přesně posun od přímé závislosti na "mateřském" MCH/A/TU až k pokusu o 
dramaturgické (méně už stylové) vymanění se z této závislosti, jíž 
představuje zejména třetí - a patrně nejvýznamnější - inscenace, 
Euripidova Medeia, s vynalézavou prací "třídílně" strukturovaného sboru a 
zejména s velmi sugestivním výkonem Germanové (byla i režisérkou 
inscenace) v titulní roli. 
 Detailní výhrady k práci mám jednak ve věcné, jednak stylistické a 
gramatické rovině. K těm prvým: nevím, jak příšla autorka v úvodní 
kapitole na tvrzení, že "v roce 1929 bylo Československo zasaženo 
hospodářskou krizí, způsobenou silnými mrazy". Pak teprve prý "dorazila 
ekonomická krize z Ameriky".  Zima 1929 byla opravdu krutá, jistě situaci 
nezaměstnaných zhoršila, ale určitě důvodem "světové hospodářské krize 
1929 - 34" - podtrhuji "světové" a  "hospodářské" (nikoli "ekonomické") - 
nebyly mrazy v Československu. Ostrovský určitě nenapsal "hry I největší 
chytrák se spálí a Bratři Karmazovi." Kačalovská skupina se určitě  
nestěhovala do Vídně poté, co se její "umělci odhodlali opustit teplou 
náruč Slovanů" (a do té teplé slovanské náruče určitě nepatřili Gruzínci, 
kde skupina zahájila turné, a ani po návštěvě Bulharska nehrála v "bývalé 
Jugoslávií", ale v od r. 1919 ve sjednoceném jugoslávském království; také 
naše hlavní město si tatáž skupina údajně "přes všechny krásy Prahy 
nezamilovala", ale určitě tu nehrála "dramata Bratři Karamazovi" a 
Knipperová-Čechovová na téže straně nebyla pouhým druhem Kačalova 
("Knipper a Kačalov...", s. 18.). Na téže a následné straně  se 2x opakuje 
mně neznámý dramatik Hamsut, na s. 22 jsem marně hledal poznámku 
59, abych se dozvěděl, odkud autorka čerpala blíže nedoloženou 



informaci o "mizanscéně v Medeie v  duchu německého expresionismu". 
Na straně 36 bez bližšího vysvětlení působí zcela zmatečně citát z 
Majerové o "feurbachovsky ušlechtilém exteriéru Medei pí Germanové", 
kdy "tato Feurbachova Medea (???) stavěla do druhé řady Medeu 
Euripidovu" - troufám si poměrně znát aspoň v hlavmích rysech 
Feurbachovu filosofii, ale přesto spojení "Feurbachova Medea", vytržené z 
kontextu, mi zůstává tajemstvím. 
 Na to, že má práce 40 stran, neuvarovala se "více než malého" 
množství gramatických chyb a hrubek: některé se opakují - 
shakespearovský a wagnerovský se tu píše opakovaně s velkým S resp. W, 
stejně tak Antika; úplnou pohromou jsou měkká / tvrdá i / y: "také Boj 
života byli v historii divadla novinkou"; "Šarov pořevzal režisérský post po 
Messalitinovy"; "žádného srovnání se skupinami, které navštívili Prahu"; 
"herci jsou u Moskevských často dosazovány do podobných rolí"; 
"Kačalovci se programově držely tradic MCHATu"; "U Pražské skupiny byli 
naopak velké herecké osobnosti postrádány"; atd.  
 Hlavně z těchto posledně zmíněných důvodů nemohu práci (i když 
bych moc rád -  vzhledem k tomu, že jinak vyhovuje požadavkům, 
kladeným na BK) -  navrhnout lepší hodnocení než dobře. !!
V Praze, 1. září 2014 !

Prof.PhDr.Vladimír Just CSc.                                    


