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Monika Štefková věnovala svou disertační práci neapolské dramatice 20. století. Je v zásadě  

rozdělena do tří částí. První část představuje dílo tří významných neapolských dramatiků: 

Eduarda De Filippa, Annibaleho Ruccella a Enza Moscata, druhá část si klade otázku 

vhodných překladatelských strategií, v třetí části jsou analyzovány už existující překlady. 

Velká kapitola je věnována Edoardovi De Filippo, nesporně právem. Autorka podává 

detailní De Filippův portrét a otevírá řadu relevantních otázek: otázku tradice neapolského 

divadla, pirandellovské inspirace, poválečného kontaktu s neorealismem (zde bych si přál 

trochu detailnější úvahu, podle mne je nepopiratelný), sbližování jazykových forem (dialekt 

versus italština) ve snaze integrovat neapolskou specifiku do národního kontextu. Plastičnosti 

tohoto portrétu napomáhají i analýzy několika De Filippových her. 

   Dále autorka věnuje pozornost uměleckému proudu zrozenému v osmdesátých letech 

minulého století a zvanému Nová neapolská dramatika, k němuž jsou přiřazování oba mladší 

výše jmenovaní dramatikové. Ptá se, jaké jsou jejich vazby na dílo Eduarda De Filippa, 

popřípadě na tradici neapolského divadla obecně. Novum jejich tvorby spatřuje v tom, že 

pokud se hlásí k mýtu „neapolství“ (není zřetelněji definován, zdůrazňuje se hlavně schopnost 

životní improvizace), činí tak v polemické poloze. Čteme tu řadu zajímavých postřehů, ale 

vcelku je tato partie problematická: „neapolství“ je zjevně obtížně definovatelný fenomén, a 

v důsledku toho zřejmě nelze ani zcela jednoznačně popsat jeho alternativní podoby. Jako 

nejhmatatelnější se mi jeví proměna, k níž dochází v užití dialektu: ta je popsána dobře. Jasné 

je alespoň tolik, že autoři „nové dramatiky“  se k tradici zároveň hlásí i ji odmítají. 



Kapitoly věnované oběma dramatikům – Annibalu Rusccellovi a  Enzovi Moscatovi - 

jsou ovšem znovu detailně poučené a velmi vhodně je znovu doplňují analýzy konkrétních 

textů. 

  Druhá část práce se orientuje na problematiku překladu dramatických textů. Autorka 

především zdůrazňuje – plným právem – specifiku textu, jenž je určen k jevištnímu 

provedení. V případě všech citovaných děl je ovšem situace o to komplikovanější, že 

v jazykové rovině pracují s funkčním plurilingvismem:  „kromě neapolštiny se v dílech 

vyskytuje standardní italština, poneapolštěná italština, ale také např. velmi obhroublá 

neapolština s prvky stabijštiny (Ruccello) a v případě Moscata i cizí jazyky“.  

Transfer neapolštiny je v zásadě neřešitelný: čeština ani nedisponuje městským 

dialektem s tak bohatou tradicí, a i kdyby jím disponovala, znamenalo by to hodně radikální 

„adaptaci“. Autorka rozumně doporučuje pracovat s obecnou češtinou, která ostatně rovněž 

nabízí jistou šíří rejstříků.  Italštinu by pak logicky suplovala spisovná čeština. Mix obou 

poloh - poitalštěné neapolštiny či s poneapolštěné italštiny – lze rovněž řešit amalgámem 

spisovné a obecné češtiny. Specifickým problémem je transfer reálií. Autorka ve všech těchto 

úvahách podává zevrubně promyšlené a funkční návody. 

V poslední části se práce zabývá analýzou již existujících českých překladů, konkrétně 

hry Starosta čtvrti Sanita v překladu Jana Makaria, Sobota, neděle a pondělí a Vánoce u 

Cupiellů v překladu Zdeňka Digrina, Ferdinando v překladu Anny Kareninové a Pět růží pro 

Jennifer, Pièce noire a Přímořský bordel s městem v překladu Terezy Sieglové. Komentáře 

k těmto překladům jsou výborné, velmi jemné a skvěle ilustrující zásady, jež byly 

zformulovány výše. (Osobně jsem potěšen vysokým hodnocením, kterého se dostává 

překladům Zdeňka Digrina.) 

Závěrem. 

Je to solidní práce na široké materiálové bázi. Možná by jí prospěla redukce partií o 

„neapolství“ (je to přece jen příliš spekulativní téma), ale vcelku oceňuji i to, jak důkladně 

jsou jednotlivé kapitoly pojaty. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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