
Redakce letošního prvního 
čísla Theatralií (Yoricka) se 
přestěhovala z Brna do Olo-
mouce a střídání by mělo 
být od nynějška pravidel-
né. Profilujícím, ale nikoliv 
jediným tématem je tento-
krát zdůraznění skutečnos-
ti, že historie divadla v čes-
kých zemích měla po staletí 
charakter multikulturní, 
vícejazyčný, že divadel-
ní pohyb na našem území 
byl dostředivý a odstředi-
vý nejméně ve středoevrop-
ském kontextu, že neměl 
co dělat se státními hrani-
cemi, že rozhodující neby-
la národnost divadelníka 
a v hledišti sedávalo publi-
kum hovořící různými jazy-
ky. Chceme poukázat na to, 
že tuto povahu měla diva-
delní kultura u nás vlastně 
donedávna, do roku 1944. 
A také zdůraznit naše pře-
svědčení, že dnešní česká 
divadelní historiografie se 
musí metodologicky zřetel-
něji a důsledněji než dosud 
orientovat tímto směrem. 
V jarním čísle proto publi-
kujeme některé nové bada-
telské výsledky. 

Theatralia (Yorick) ale 
nejsou jen časopisem diva-
delněhistorickým. V rub-
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rice SONDY přinášíme 
mj. anketu o Janu Miku-
láškovi, průbojném mla-
dém činoherním režiséro-
vi, jehož tvorba polarizuje 
dnešní divadelněkritickou 
obec. Vedle ORIENTACE, 
prezentující recenze sou-
časného divadla a odbor-
né literatury, otvíráme 
novou rubriku DEPEŠE, 
která chce relativně aktu-
álně, jak to jen půlroční 
periodicita časopisu dovo-
lí, referovat o konferencích 
a dalších setkáních čes-
kých teatrologů i o podni-
cích mezinárodních. Chce-
me tak přispívat k posílení 
reflexe divadla i seberefle-
xe odborné, obé nám při-
padá neduživé. Výběrem 
témat a volbou autorů by-
chom rádi nadále otevíra-
li prostor mladé generaci, 
která, jak se zdá, se začíná 
důrazněji hlásit o slovo.

Tímto číslem se ustalu-
jí termíny, kdy Theatralia 
vycházejí: bude tomu tak 
vždy 15. dubna a 15. říj-
na. V letošním roce rovněž 
budeme upevňovat distri-
buční místa tak, aby The-
atralia byla pravidelně 
k dostání v Brně, Olomou-
ci, Ostravě a v Praze a také 
přes internetový prodej.
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