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„Dva zámky plný spisova-
telů“, říkával o Williamu 
Shakespearovi Jan Werich, 
a právě Shakespearovo dílo 
představuje jedno ze dvou 
profilových témat, jimž je 
první letošní číslo pololet-
níku THEATRALIA / YO-
RICK zasvěceno; druhým je 
pak dramatický překlad. Jed-
ním z impulsů pro právě ta-
kové tematické zacílení byl 
i grantový projekt Kapra-
dí (Knihovna překladů rané-
ho anglického dramatu) řeši-
tele Pavla Drábka, který dal 
mj. vzniknout řadě diplomo-
vých prací. Vedle studií, kte-
ré v tomto čísle přinášíme, 
jsou autory dalších, podobně 
laděných nepublikovaných 
diplomových prací také Pa-
vel Richter, Kateřina Kotač-
ková a Dana Balaštíková.

Oba výše vytyčené okru-
hy se spojují hned v první 
sekci YORICK. Ta se vás 
pokusí vtáhnout do svébyt-
ného světa shakespearov-
ských dramatických překla-
dů a osudů i snažení těch, 
kterým učaroval – překlada-
telů, kteří se pod české verze 

Shakespeara podepsali. Prv-
ní dva protagonisté mají le-
dacos společného: oba touži-
li překročit stín společného 
předchůdce a generačně zá-
sadního překladatele, Josefa 
Václava Sládka, a položit 
základy novému, divadel-
nějšímu přístupu k překládá-
ní stratfordského dramatika. 
Antonín Fencl se stal auto-
rem jediného kompletního 
shakespearovského překla- 
du, Benátského kupce (což 
však jeho aktivity a vý-
znam v souvislosti s českým 
Shakespearem zdaleka ne-
vyčerpává), zatímco Bohu-
mil Štěpánek se svými čty-
řiatřiceti překlady Sládka 
skutečně početně předstihl, a 
to během jediného desetile-
tí, a jeho překladové verze se 
dočkaly řady realizací. Třetí 
příspěvek se ohlíží za shake-
spearovskými překlady ne-
dávno zesnulého překladate-
le Milana Lukeše. Současně 
otevírá téma velmi aktuál-
ní a provázané s dalšími ho-
rizonty uvažování o divadle 
a literatuře: Jak metodolo-
gicky přistupovat k popisu 

překladatelského stylu v ob-
lasti dramatického překladu 
s jeho nesmírně heterogenní-
mi kontexty?

Podobně zaměřená, byť 
na poněkud současnějšího 
britského dramatika – Mar-
tina Crimpa –, je také YO-
RICZKOVSKÁ studie o 
jeho překladatelsko-adaptač-
ní činnosti; opomenuta není 
ani česká recepce Crimpovy 
dramatiky.

Sledované oblasti se pro-
línají i v sekci ORIENTA-
CE, která nabízí portréty 
dvou současných překlada-
telských osobností: Jiřího 
Joska a Martina Hilského. 
S důrazem na nové publika-
ce (kompletní Hilského pře-
klad Dílo / William Shake-
speare a Joskova antologie 
Dvanácti nejlepších her) se 
tu autoři pokusí postihnout 
charakteristické rysy překla-
datelské metody Hilského i 
Joska, a to na základě něko-
lika vybraných tragédií.

Také v sekci SONDY se 
obě témata setkávají. V men-
šině je zastoupen Shakespea-
re: Othello alebo Škrtič Be-
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nátsky v podání Bábkového 
divadla Žilina dává prostor 
k zamyšlení nad travestová-
ním klasiky a zároveň nad 
formami pouličního divadla 
s jeho specifiky (především 
v herecké složce). Ostat-
ní texty této sekce nastiňu-
jí různé podoby dramatické-
ho překladu: autorka prvního 
nabízí praktickou zkušenost 
se spoluúčastí překladate-
le na inscenačním procesu 
(a rozličných očekávání růz-
ných tvůrců). I druhý je po-
hledem praktika, a to na spe-
cifickou formu překladu, jíž 
je dabing. Poslední dva tex-
ty se obracejí k historickým 
epochám – zatímco první 
zprostředkovává vývoj čes-
kého překládání antických 
textů, a to především s ohle-
dem na jejich inscenovatel-
nost, přináší druhý poněkud 
netradiční portrét známé-
ho francouzského dramatika 
Alfreda Jarryho. Pozornost 
je věnována jeho činnosti 
glosátorské, a právě překla-
dy tří Jarryho krátkých úva-
hových textů jsou ke stati 
přidruženy.

Aby celé číslo nepů-
sobilo až příliš jednotvár-
ně a monotematicky, na-
bízí sekce SPEKTRUM 
studii o divadelním poten-
ciálu sokolských sletových 
scén (především Marathó-

nu z roku 1912, na němž se 
divadelníci aktivně spolupo-
díleli) a také teoretické za-
myšlení nad kvintesencí di-
vadelnosti jako kvality, jež 
odlišuje jazyk divadla od ja-
zyka ostatních médií. Také 
v ORIENTACI jsou k nale-
zení dvě netematické recen-
ze: první upozorňuje na sym-
paticky nenápadnou ročenku 
Divadla v Dlouhé, která bi-
lancuje patnáct uplynulých 
sezón, druhá seznamuje čte-
náře s knihou Michala Pull-
manna, jenž se pokou-
ší problematizovat a narušit 
černobílý pohled na předlis-
topadový režim u nás, a to 
především z hlediska jazy-
ka. Také DEPEŠE reflektu-
jí současné dění na poli di-
vadla i myšlení o něm: první 
přibližuje loňský festival 
scénických čtení YOUGO! 
divadla Feste, ve druhé na-
lezneme zhodnocení proběh-
nuvšího 5. mezinárodního 
semináře doktorských studií 
divadelních škol na JAMU.

ARCHIV pomyslně uza-
vírá kruh a doplňuje úvod-
ní  studii celého čísla, věno-
vanou Antonínu Fenclovi. 
Přináší první část jeho olb-
římího spisu Shakespearo-
va dramata na českém jevišti 
po stránce slovesné i scénic-
ké (1916), v níž Fencl nastí-
ní specifika Shakespearo-

va (dramatického) jazyka a 
rozkryje vlastní požadavky 
na shakespearovské překla-
dy, jejichž společným jme-
novatelem by měla být snaha 
o věrnost a zejména mluv-
nost/inscenovatelnost vzni-
kajících převodů.

„Krásně přeložený ... 
krásně ... to poslední vydá-
ní je nádherné ... to je úpl-
ně jiný než originál. … Von 
autor byl vůl a překladatel 
není,“ říkával rovněž Werich 
v narážce na aktuální překlad 
a inscenaci Hamleta. Mnohé 
texty v tomto čísle se pokou-
šejí postihnout právě onu ji-
nakost – v jazyce, kultuře 
i v myšlení – a zároveň po-
ukázat na mnohovrstevna-
tost činnosti překladatele při 
zmáhání originálu.
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