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Profesor Hilský představí v Uherském Brodě Shakespeara a jeho dobu 
 
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s British Council pořádají 15. 
listopadu přednášku předního českého překladatele, shakespearologa a profesora anglistiky na 
Univerzitě Karlově – prof. PhDr. Martina Hilského, CSc., dr. h. c., nositele Řádu Britského impéria. 
 
 „Shakespeare a jeho doba“ je název přednášky, připravované do sloupového sálu brodského muzea 
(17.00), aby nabídla zajímavé odpovědi na otázky ohledně života a díla Williama Shakespeara. Čemu 
čelil nyní slavný dramatik jako ještě neznámý mladík ze Stratfordu nad Avonou po svém příjezdu do 
Londýna? Jaká byla politická situace a jak anglická reformace ovlivnila jeho kariéru? Jak vypadala 
divadla té doby a jak obtížné bylo v této oblasti podnikat? Nahlédnutí do doby anglické renesance v 
době vlády legendární Alžběty I., provedení Londýnem konce 16. století a seznámení s dílnou 
úspěšného dramatika a divadelního podnikatele Williama Shakespeara v době, kdy Anglie byla ještě 
malou nevýznamnou zemí na periferii Evropy – to je cílem setkání s předním odborníkem na tuto 
problematika, profesorem Martinem Hilským v uherskobrodském muzeu (vstupné 70 Kč). 
 
Přestože Komenský přijíždí do Londýna čtvrtstoletí po Shakespearově smrti (1641), setkává se zde 
s řadou významných osobností. Téma kulturního kontextu jeho anglického pobytu naznačil již přítel 
Karla Čapka a předchůdce prof. Hilského na Univerzitě Karlově Otakar Vočadlo (1895–1974) 
v novinovém článku „Tři velikáni – Komenský, Shakespeare, Milton: neznámé skutečnosti o anglickém 
pobytu J. A Komenského“ (1957). Přednáška tím symbolicky připadá na výroční den Komenského 
úmrtí 15. 11. 1670, který si takto muzeum připomíná. 
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