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William Shakespeare 
[Hamlet], přel. Filip Krajník, 
il. Kateřina Fürbachová 
(studie: Filip Krajník), Kolín: 
vyd. Anna Mikyšková, 2022
Hned zkraje si vypůjčme výrok králova rád‑
ce Polonia, jedné z klíčových postav Shake‑
spearova Hamleta, podle něhož „rozkládat 
o tom, / co je to majestát a povinnost, / 
proč je den dnem, noc nocí a čas časem, / 
by bylo jen plýtvání dnem, nocí i časem“ 
(2.2. 86–89). Podobným plýtváním znaky 
a místem by bylo zde, na stránkách odbor‑
ného filologického periodika, zdůrazňovat 
ústřední roli Shakespearovy největší tragé‑
die pro světovou (přinejmenším tu západ‑
ní) i českou kulturu. V našich končinách 
patří Hamlet k divadelním stálicím už od 
konce 18. století – a přesto, či snad právě 
proto, máme tendenci v něm zas a znovu 
hledat nové vrstvy a souvislosti, vydávat 
se novými interpretačními cestami a vzta‑
hovat si ho k naší realitě a vlastním zku‑
šenostem. S tím bezpochyby souvisí i po‑
třeba si přinejmenším jednou za generaci 
Hamleta znovu přetlumočit – nejen proto, 
aby odpovídal jazyku nové generace, ale 
také aby byl text v souladu s novými este‑
tickými a dramaturgickými nároky, které 
se rovněž časem proměňují.

Poslední inscenované verze Hamleta 
pocházejí od Jiřího Joska a Martina Hil‑
ského – dvou nejvýraznějších překladatelů 
Shakespeara na přelomu milénia (viz Drá‑
bek, České pokusy 263–302). Oba tyto pře‑
klady měly svou premiéru v roce 1999 a tr‑
valo celých dvacet tři let, než se na českou 
divadelní scénu dostala verze nová, tento‑
krát od literárního historika a vysokoškol‑
ského pedagoga Filipa Krajníka. Krajníkův 

překlad byl uveden na malé scéně Jiho‑
českého divadla v Českých Budějovicích 
v režii Jakuba Čermáka dne 22. dubna 2022 
a krátce nato vyšel knižně hned ve dvou 
verzích: jednak jako první svazek pláno‑
vané edice „William“ nakladatelství Větrné 
mlýny, v níž by mělo postupně vycházet 
Shakespearovo dílo v nových převodech 
(viz Kolinská 2022), jednak jako samostat‑
ný svazek, který cílí především na mladší 
publikum z řad středoškolských a vyso‑
koškolských studentů a který představuje 
tato recenze.

Nový překlad, jak sám Krajník uvádí 
v předmluvě svazku, se „pokouší Hamleta 
přetlumočit v jeho nedourčenosti, aniž by 
ho chtěl významně aktualizovat směrem 
k současnosti“ (Shakespeare 9). Tím se 
nové české znění tragédie odlišuje napří‑
klad od zmíněného Joskova převodu, který 
usiluje spíše o diváckou srozumitelnost, 
někdy i za cenu zjednodušení či sporných 
zásahů do významu originálu (viz Drá‑
bek, „Hamlet“ 16–18). Krajníkova verze 
v sobě nezapře překladatelův filologický 
přístup – snaží se zachovat významovou 
i jazykovou komplexnost Shakespearo‑
va textu, nedovysvětluje nejednoznačná 
místa, nestírá někdy až obskurní aluze na 
biblické texty, antickou mytologii či alžbě‑
tinský intelektuální kontext, a když už se 
rozhodne interpretovat (např. u poněkud 
nejednoznačné princovy poznámky „I am 
but mad north ‑north ‑west“ ve druhé scé‑
ně druhého dějství), své řešení okomen‑
tuje v poznámce pod čarou a nabídne do‑
slovnou alternativu. Krajník se nicméně 
ve svém překladu nebojí zároveň vymezit 
proti tradici: proslulé „Something is rotten 
in the state of Denmark“ převádí na „Něco 
je shnilého na stavu Dánska“ (1.4.90), iko‑
nický monolog „To be, or not to be“ zase 
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začíná s ohledem na jeho dramatický kon‑
text slovy „Tak mám, nebo ne“ (3.1.55). 
Nutno podotknout, že takovéto vzepření 
se tradici českého překladu je bezpochyby 
odvážným krokem, a i kdyby jednotlivá 
Krajníkova řešení v našem kulturním po‑
vědomí nezdomácněla, stále mohou mít 
potenciál zapůsobit na publikum z řad 
(post)postmoderních studentů, pro něž 
má tradice jinou váhu než pro konzervativ‑
nější čtenáře či akademiky.

Inovativnost Krajníkova převodu 
Hamleta spočívá již v základním přístupu 
k textu a způsobu jeho překládání. V tiráži 
knihy a medailoncích na konci svazku se 
dočteme, že překladatel měl k ruce tým dra‑
maturgických konzultantů, např. shake‑
spearologa a teatrologa Pavla Drábka nebo 
rozhlasovou herečku a režisérku Evu 
Spoustovou. Překlad tedy od samého po‑
čátku vznikal nejen za účelem knižního 
vydání, ale také s vidinou toho, že dostane 
divadelní podobu. Krajníkovo rozhodnutí 
pojmout překlad dramatického textu jako 
spolupráci literární historie, teatrologie 
a praktické divadelní sféry se v případě 
Hamleta ukázalo být velmi dobrou volbou, 
což dokládá i již zmíněná Čermákova in‑
scenace, která z konzervativního překladu 
(po mnoha stránkách) dokázala vytáhnout 
netradiční dramatické situace a postavit 
je do mnohdy nového, netypického světla 
(viz Landa 2022).

Krajníkovo znění Hamleta vychází zá‑
roveň neobvykle z druhého kvartového vy‑
dání hry z let 1604 a 1605, které – jak vysvět‑
luje ediční poznámka – lze chápat značně 
odlišně od tradičně preferované foliové ver‑
ze z roku 1623. Zároveň však Krajník do své‑
ho překladu zapracovává všechny unikátní 
pasáže z foliového textu a s první kvarto‑
vou verzí z roku 1603 (někdy označovanou 

jako „špatný kvart“) pracuje dokonce ještě 
více, než bývá zvykem u anglických edic. 
Za zmínku stojí, že ediční poznámka proti 
takovýmto „hybridním textům“ (Shake‑
speare 55), jež kombinují dvě či všechny tři 
renesanční verze Hamleta, vznáší námitky. 
I proto je trochu s podivem, že se překlada‑
tel rozhodl jednat proti tomuto přesvědče‑
ní a podobný hybridní text sám připravil. 
Můžeme si domýšlet, že za tímto rozhod‑
nutí stála tradiční touha poskytnout čes‑
kému čtenáři co nejdelší a nejkompletnější 
znění, i za cenu jisté nekonzistence a schi‑
zofrennosti, o nichž se zmiňuje ediční po‑
známka (Shakespeare 55).

Patrně za nejoriginálnější prvek no‑
vého českého Hamleta lze považovat jeho 
práci s veršem. Zřejmě jako první překlada‑
tel Shakespeara do češtiny od poloviny 19. 
století Krajník rozvolňuje blankvers v ryt‑
mizovaný volný verš, čímž si vytváří širší 
prostor pro to, co nazývá verbálním ges‑
tem (Shakespeare 11). Dociluje tím kupří‑
kladu toho, že jeho postavy jsou navzájem 
odlišnější než u Joska či Hilského: Klaudi‑
us například promlouvá rytmicky sevře‑
nějším veršem a podle situace přechází 
z vykání do tykání a zase zpět, čímž vyniká 
jeho „chameleonský“ charakter a verbál‑
ní přesvědčovací schopnost. Oproti tomu 
Polonia Krajník interpretuje jako mnohem 
fraškovitější a směšnější postavu, než na 
jakou jsme zvyklí, a skrze jeho slovní ne‑
ohrabanost zdůrazňuje, mimo jiné, komic‑
kou stránku hry.

Jak jsme již uvedli, toto vydání Kraj‑
níkova Hamleta si klade za cíl zpřístupnit 
nejdelší a nejznámější Shakespearovu hru 
„co nejširšímu okruhu čtenářů, zejména 
studentům“ (Shakespeare 55). Tomuto 
záměru odpovídá i doprovodný materiál 
svazku, a to především dvaatřicetistránko‑
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vá studie nazvaná „Svár rozumu a emoce 
v Shakespearově Hamletovi.“ V ní Krajník 
zpracovává jednak kořeny Hamletova pří‑
běhu, jednak představuje, jak bývá tra‑
dičně interpretována postava dánského 
prince, její dilemata a vnitřní život. Dalo 
by se však říci, že značná část textu se nese 
v duchu vymezení se proti těmto zažitým 
chápáním. Krajníkův přístup k odpovědím 
týkajícím se nejen samotné postavy Ham‑
leta, ale i dalších prvků hry tkví v zasazení 
tragédie do alžbětinského kulturního a in‑
telektuálního kontextu. Představením rea‑
lity raného novověku, konkrétně např. jak 
bývalo z protestanského hlediska nahlíže‑
no na postavu ducha, na rebelii proti pa‑
novníkovi či na osobní mstu, vytváří Kraj‑
ník prostor pro nové (či spíše staronové) 
chápání některých ústředních témat hry, 
jejího děje i jejích jednotlivých postav. Jak 
sám překladatel uznává, text hry samotné 
neskýtá odpovědi na všechny otázky, jež 
v průběhu děje mohou vyvstat – poskytnu‑
tím politického, náboženského, etického 
a celkově širšího společenského kontextu 
alžbětinské éry nám však Krajník posky‑
tuje potřebné informace k tomu, abychom 
mohli nahlédnout na hru tak, jak na ni 
nejspíš nahlíželi (či mohli nahlížet) diváci 
Shakespearovy doby. Studie zároveň slou‑
ží jako vodítko k tomu, proč Krajník volí 
taková překladatelská řešení, jaká volí.

Abychom se posunuli k textu hry sa‑
motné, překlad je opatřen užitečným po‑
známkovým aparátem. Ten upozorňuje 
na aluze, které mohou modernímu čtená‑
ři uniknout, vyjadřuje se k interpretačně 
komplikovaným místům či poukazuje na 
rozdíly v renesančních verzích Shakespea‑
rova textu. Uvedené poznámky jsou infor‑
mativní a relevantní, překladatel je užívá 
převážně v takových případech, kdy by 

čtenářům mohl význam některých pasáží 
uniknout či by nemuseli rozpoznat odkaz 
na konkrétní reálie. Aluze, jež jsou zřejmé 
či snadno dohledatelné (zejména antické), 
nechává Krajník bez komentáře a nepřehl‑
cuje tak čtenáře zbytečnými informacemi.

Nakonec se zaměřme na grafickou po‑
dobu knihy, která odpovídá modernímu 
a inovativnímu vydání Shakespeara, které 
ovšem zároveň staví na předchozí tradici. 
Úprava sazby je velmi příjemná, přehled‑
ná a zajímavým způsobem kombinuje 
konvenční i inovativní prvky (např. užití 
netradičních grafických předělů mezi jed‑
notlivými akty hry či použití více druhů 
písma pro dialogický a nedialogický text 
na stránce). Zajímavě řešený je systém scé‑
nických poznámek, který do značné míry 
kopíruje systém v druhém kvartu Hamleta 
(Shakespeare 55) a snaží se tak reflektovat 
inscenační realitu anglických divadel pře‑
lomu 16. a 17. století (např. výstupy a odcho‑
dy postav jsou umístěny trochu jinak, než 
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bývá zvykem u moderních kritických edic). 
Je však otázkou, do jaké míry je takový sys‑
tém účelný (zejména s ohledem na čtenáře) 
a zda nemůže působit poněkud chaoticky.

Zvláštní zmínku si zasluhují ilust‑
race svazku, jimž dala vzniknout teprve 
šestnáctiletá studentka střední umělecké 
školy Kateřina Fürbachová (rozhovor s ní 
o jejích ilustracích a pozadí jejich vzniku 
viz Mikyšková 2022). Slečna Fürbachová se 
zasloužila nejen o motiv na přední a zadní 
straně desek, ale také o kresbu uvnitř svaz‑
ku uvozující samotnou hru a drobnou kvě‑
tinovou ilustraci zdobící zadní tiráž (mi‑
lovníci flóry v ní poznají květy, které Ofélie 
rozdává v páté scéně čtvrtého dějství). 
Mladé výtvarnici se její umělecké nadá‑
ní rozhodně nedá upřít. Jednotlivé prvky 
Hamleta vykresluje unikátním, poutavým 
a vskutku nevídaným způsobem. Navzdo‑
ry všeobecnému tvrzení, že knihu nemáme 
soudit dle jejího obalu (doslova i přenese‑
ně), v tomto případě toto můžeme s klid‑
ným srdcem doporučit. Ilustrace Kateřiny 
Fürbachové vkusně a trefně zachycují střet 
tradice s neotřelostí, konvence a experi‑
mentu, jenž se prolíná celým svazkem.

Na závěr uveďme, že editorka Kraj‑
níkova Hamleta Anna Mikyšková (sama 
teprve studentka brněnské anglistiky) při‑
pravila kvalitní a pečlivě promyšlený sva‑
zek, jenž zcela odpovídá prestiži, kterou 
si Shakespearův Hamlet u nás i ve světě 
vybudoval. Navzdory uvedeným drobným 

výhradám jsou Krajníkův překlad a jeho 
knižní edice sebevědomým vstupem nové 
generace shakespearovského překladu na 
českou literární i divadelní scénu. Zda se 
Krajníkův překlad na českých jevištích za‑
bydlí a stane se konkurencí již zavedeným 
verzím, však ukáže teprve čas.

Petra Košumberská
Masaryk University, Brno
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