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Příloha 1. Rozhovory s odborníky 

Požádali jsme o rozhovor Michala Zahálku, Jaromíra Janečka a Jitku Goriaux Pelechovou, 

neboť jsme chtěli slyšet jejich názor na bulvární komedii, její vnímání v odlišných 

prostředích a v prvních dvou případech také zjistit, jak daní překladatelé přistupují 

k překladu dramatu. 

Rozhovor s překladatelem a dramaturgem Michalem Zahálkou ze dne 22. 

března 2018 

(Redakčně upravený přepis ústního rozhovoru.) 

Z jakého jazyka překládáte? 

Překládám z francouzštiny a angličtiny. Anglicky umím o něco líp než francouzsky, ale ve 

francouzštině si věřím dost na to, že zvládám překládat. Vlastně se víc snažím překládat 

z francouzštiny, protože mám dojem, že na tu angličtinu tu je překladatelů hodně, kdežto 

na překlad francouzského dramatu, řekněme třeba avantgardnějšího, je tady hrozně málo 

lidí, takže mám pocit, že se tam dá udělat mnohem víc užitečné práce. 

 

Jak jste se k překladu dostal? Co jste studoval? 

Celý gympl jsem se hodně věnoval oběma jazykům. Jsem z Hradce Králové a na 

Gymnáziu Boženy Němcové byla hodně nadšená francouzštinářka, ta s námi dělala i 

divadlo ve francouzštině. Tehdy mi francouzština zas až tak moc nešla. V angličtině jsem 

byl dobrý, ale u francouzštiny mě štvala ta gramatika, přišla mi podivná. Celý gympl jsem 

teda snil, že se dostanu do Prahy na Filozofickou fakultu na Anglistiku, miloval jsem 

Hilského, ale vůbec jsem si nevěřil, že bych se tam mohl dostal. Zároveň jsem chtěl dělat 

divadlo, tak jsem si podal přihlášku na Divadelní vědu. Jsem totiž ze starého loutkářského 

ochotnického rodu z Východních Čech, můj pradědeček zakládal ve Smiřicích loutkové 

divadlo ve 20. letech, které do dneška funguje, já jsem tam v pěti v šesti letech začínal a od 

té doby se to se mnou táhne. Takže je to v zásadě v krvi, to není náhoda. Podal jsem si teda 

přihlášku na tenhle dvouobor a dostal jsem se. Dokonce na Anglistiku mě vzali z prvního 

místa. Ale po nějaké době jsem zjistil, že mě to až tak nebaví, nevyhovuje mi, jak je ten 

obor nastavený, je hodně masový, kdežto ten divadelní je takový rodinný, člověk má 

dojem, že se o něho někdo stará a má o něho zájem. Přestoupil jsem tedy na jednoobor a 

pokukoval jsem po překladu. Zajímalo mě hodně francouzské klasicistní divadlo, tak jsem 

začal s projektem překladu Médey od Pierra Corneille, v alexandrínu, který mě strašně moc 
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baví a chtěl bych se tomu věnovat dál. Tu Médeu jsem nedodělal, úryvky jsem poslal do 

překladatelské soutěže Jiřího Levého, tehdy jsem se umístil na druhém místě v poezii, ale 

ta hra je dlouhá a myslím, že překlad mám tak ze dvou třetin, a dneska, když jsem si 

vypěstoval nějaké vyšší nároky na to, jak by měl překlad alexandrinu vypadat, tak už bych 

asi těmi svými kritérii sám neprošel. 

 

Psal jste někdy básně? 

Já jsem nikdy nebyl ten romantický básník, co vylévá své srdce a romantické city do veršů, 

ale práce s jazykem a veršem mě strašně baví a píšu, většinou na Facebook, takové 

nonsensové básničky založené na slovní hříčce a vypointované přes docela pevné rýmové 

schéma. To je asi jediná tvorba v tomhle smyslu. 

Zároveň v té době Dilia vypisovala francouzskou překladatelskou dílnu. Já jsem se 

přihlásil, oni mě z nějakého důvodu nezařadili mezi pět stipendistů, ale nabídli mi šesté 

místo bez stipendia a přiřadili mi tutora – Jaromíra Janečka. Na překlad jsem si vybral hru 

Joëla Pommerata Je tremble (Třesu se). Pracoval jsem tedy na překladu, s panem 

Janečkem jsem měl všehovšudy jednu schůzku, při které mi chválil překlad a zároveň 

nadával, jak je naše mladá generace nevychovaná a nemá úctu ke starším. Do toho 

navrhnul překládat Pommerat „jablečná krysa“ – spletl si jméno už tehdy slavného 

dramatického autora s názvem hry. Já si myslím, že to o něčem vypovídá. No a potom mu 

Petr Christov přišel na tu „Derridu“ ve hře Jméno od Matthieu Delaporta a Alexandra de la 

Palletière. 

 

Jaromír Janeček se specializuje na překlad bulvárních komedií, má v této oblasti nějakého 

konkurenta? 

Takhle, já mám bulvár taky rád, ale od jisté úrovně výš. Jsou věci, u kterých bych si říkal, 

že je ještě dělat nemusím, dokud neživím rodinu. Ale on občas dělá i něco z té vyšší 

kategorie typu Jména, které pak Christov překládal znova, protože „Derrida“. Obávám se, 

že hlavní konkurence jsou kolegové Cimický a Jerie, který, pravda, překládá docela slušně. 

Nedělal jsem žádnou kolaci, ale minimálně jsou to překlady, které se dají číst. 

No ale zpátky ke mně. Mně tahle zkušenost vzala docela vítr z plachet, a navíc jsem se cítil 

blbě vůči Dilii, že jsem něco slíbil a neměl jsem vůli to dotáhnout do konce a bylo mi 

hloupé si říkat o něco dalšího. Nakonec jsem ten překlad dodělal loni a vyjde v Divadelním 
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ústavu v edici současná světová hra – vyjde svazek Tři hry Joëla Pommerata v překladech 

Zdeňka Bartoše a mých. Takže to nakonec vzniklo, ale mělo to odstup třeba šesti let. Po té 

dílně jsem se věnoval té Médee, byla spousta jiné práce. O dva tři roky později jsem se vrhl 

na překládání z té anglické strany. S kamarádem dramaturgem z Městského divadla Brno 

Honzou Šotkovským jsme si řekli, že britský dramatik David Hare je tu hrozně málo 

překládaný a my bychom pro to chtěli něco udělat. Každý jsme si vzali jednu jeho hru, přes 

Dilii si vyřídili povolení a vzájemně si dělali redakci. A ačkoli jsme si mysleli, že to 

děláme spíš pro to, aby si je někdo mohl přečíst, než že by je někdo chtěl dělat, tak se ten 

můj text poměrně záhy, protože tam museli dělat nějakou náhradu titulu, dostal do Divadla 

na Vinohradech, v hlavních rolích s Václavem Vydrou a Kateřinou Brožovou, což taky 

nebylo úplně podle mých představ, když jsem to překládal, ale zase to bylo poměrně 

lukrativní. 

 

A k tomu divadlu se to dostalo vaší zásluhou? 

Ano, na Vinohradech byl tehdy dramaturgem můj kamarád Milan Šotek a já jsem mu to 

poslal s tím, že jsem vůbec nepočítal, že to nasadí na Vinohradech, ale spíš že jsem si říkal, 

že jeho osobně by to mohlo bavit, no a on se o to nějak postaral. 

 

S tím souvisí to, že ten text je jen první fáze, a pak si s ním divadelníci dělají, co chtějí. Jak 

do toho zasahujete vy? Chodíte na zkoušky? 

Když mě pozvou, tak chodím na první čtenou, a když jde o divadlo, kde mám dojem, že si 

to můžu dovolit, s někým se znám a je to časově možné, tak se občas přijdu podívat, nebo 

v průběhu zkoušení něco navrhnu, ale spíš pro sebe, než že bych do toho nějak kecal, 

protože to si zase myslím, že by překladatel v zásadě neměl. Možná může pár vět pošeptat 

dramaturgovi, ale jinak by se do toho neměl míchat. Na ty Vinohrady jsem docela chodil. 

No a tímhle jsem se docela nakopl a začal jsem z angličtiny překládat víc. A pak zase jiný 

kamarád, dramaturg Dan Přibyl, který byl tehdy uměleckým šéfem divadla na Kladně, 

uvažoval, že by nasadil hru Otec od Floriana Zellera, která tehdy u nás nebyla přeložená, 

ačkoli ve světě byla známá. Hry Floriana Zellera do Čech dotáhl Julek Neumann, když byl 

Zeller ještě poměrně mladý. Teď ale Julek kvůli zdraví funguje překladatelsky spíš 

zřídkavě [Julek Neumann zemřel 23. 9. 2018, pozn.], takže to tu leželo ladem a mě Dan 

požádal, abych napsal synopsi na jednu z her. Pak se mu ta hra zalíbila, takže si u mě 
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objednal překlad. No a opět poměrně brzy, asi během půl roku to mělo premiéru na 

Kladně. Ještě se k tomu váže, že jim přišel Otec jako aktovka, tak jsem jim dopřeložil ještě 

hru Matka, která k tomu Otci funguje jako takový pandán. Pak Dan vymyslel druhý 

francouzský projekt, takové pásmo aktovek Georgese Courtelina, komediografa a 

humoristy z konce 19. století, já jsem tedy dělal nové překlady těch nejkratších her, ona 

jich celá řada už existovala v překladech Olgy Fastrové. Od toho Zellera jsem ještě přeložil 

Pravdu, Lež a Druhou stranu kulis. A od té doby tak jako překládám. Občas si ode mě 

někdo něco objedná, občas něco dělám pro sebe, něco pro festival [Sněz tu žábu, pozn.]. 

Ty překlady věcí, u kterých vidím nějaký větší komerční potenciál, slouží taky k tomu, 

abych z toho potom mohl sanovat překlady her, které nemají zdaleka takovou naději na 

uvedení někde. 

 

Takže člověk musí trochu kalkulovat. 

Trochu jo. Pravda je ale, že jsem došel k tomu, že ty úplné kalkuly nikdy nevyjdou. Nebo 

někdy vyjdou, ale zase strašně pozdě. Třeba věc, která měla včera premiéru v Kalichu – 

Kočka v oreganu od Torbena Bettse – ta se ke mně taky dostala v podstatě náhodou, o té 

jsem si říkal, že je jako Bůh masaku, že to bude mít úspěch. Pak jsem to přeložil a dva roky 

to leželo v šuplíku. Loni jsem si řekl, že přeložím hru Géralda Sibleyrase, se kterým jsem 

se tehdy osobně seznámil, tady měla úspěch jiná jeho hra, ale po téhle neštěkl ani pes. 

 

Když tedy hru přeložíte, tak ji dáte do Dilie, a zároveň ji sám nabízíte? 

Ano. Ta agentura tu je od toho, aby když divadlo potřebuje hrát nějakou zahraniční hru, tak 

vyřídila ta práva. Málokdo má aparát, aby si to vyřídil napřímo s tou zahraniční agenturou. 

Zároveň té agentuře posílají své texty čeští tvůrci a překladatelé, které zase ta agentura 

aktivně nabízí divadlu. Protože v ní jsou lidi, kteří mají přehled o tom, co se kde děje, jaké 

jsou typy divadel, a snaží se nabízet napřímo, na základě osobních vazeb, odhadovat koho 

by co mohlo bavit, nebo se stane, že divadlo má přesnou představu toho, co by chtělo, a ta 

agentura se snaží zjistit, jestli někde něco není, co odpovídá popisu, že by se to dalo 

přeložit, nebo vymýšlí, co má, co by se na to dalo navléknout. Ale stejně přijdeš na to, že 

to funguje líp přes osobní vazby, že se udá líp to, co si pošle člověk sám. 
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Jaký máte vztah k teorii překladu? Je bezpodmínečně nutná, nebo záleží jen na praxi? Ke 

které skupině se řadíte? 

Mě teorie hodně baví a zajímá, já jsem teda samouk, začal jsem číst i jiné věci než jen 

Levého. Mám v dlouhodobém merku, že by bylo dobré napsat knížku o divadelním 

překladu. Teď teda píše něco Pavel Drábek, ale třeba bude prostor pro něco dalšího. Takže 

si myslím, že teorie neškodí, ale nutná podmínka to asi není. Popravdě, potřeba je asi 

selský rozum, jakás takás znalost východního jazyka a hodně dobrá znalost toho cílového. 

Ale nejdůležitější bude ten selský rozum, u toho překladatele divadelních her je nutná jak 

divácká zkušenost, tak mít cit pro dialog. To je podle mě i u těch bulvárních komedií, kde 

si člověk řekne: to je snadné, kde nic tu nic, není tam žádná zapeklitá metafora, nic není 

psané v asonancích nebo aliteracích. Zatímco u textů konstruovaných avantgardně se 

člověk může snadno schovat za to, že to je jeho stylizace uměleckého jazyka, ve kterém je 

psaný originál, a to je v pořádku, tak u běžného dialogu se strašně snadno pozná, když ten 

překladatel nepřemýšlel, co překládá, a jen sázel slova za sebe – nedává to situační smysl, 

nevychází slovosled, důrazy ve větě apod. I proto by překlad bulvární komedie neměl být 

vnímaný jako něco odpočinkového. Musí to prostě znít přirozeně. 

 

Jak postupujete při překladu? Zajedete se na hru podívat do zahraničí, případě zkouknete 

záznam? 

Určitě pomáhá vidět tu výchozí inscenaci, když mám záznam, tak se na něj podívám, 

párkrát jsem překládal i to, co jsem viděl na divadle. Pomáhá to si ujasnit, jak jsou ty 

situace koncipované a myšlené, kolikrát je to kompletnější představa než ze samotného 

textu. 

 

Pak ale vyvstává druhý problém, že režisér do toho už promítnul svou myšlenku. 

To ano, ale ve velké většině francouzské a myslím že i anglosaské inscenace ctí myšlenku 

autora. Ono je to ošidné, protože zase z divadelní i literární teorie víme, že něco jako 

autorský záměr neexistuje, to si můžeme myslet, co je jak míněné, ale stejně si to každý 

pak skládáme jinak. Všichni režiséři si můžou myslet, že to dělají tak, jak by si autor přál, 

a ty inscenace můžou vypadat radikálně odlišně. Myslím ale, že člověk s určitou diváckou 

zkušeností si umí tohle odfiltrovat, vzít si jen ty důležité informace a zbytek zahodit. 
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Přečtete si hru předem, nebo ji objevujete až při překladu? 

I to už jsem dělal. Člověk si udělá rámcovou představu. Podívám se, čím to začíná, co se 

tam zhruba děje a jak to končí, aby člověk nějak věděl, ale nečtu si to podrobně. Teda jak 

kdy, někdy ano, protože váhám, jestli to vůbec chci dělat. Ale když dopředu vím, že to 

určitě chci dělat, tak to jen tak letmo projdu, abych zhruba věděl, co mě čeká, ale třeba si 

nepřečtu, kdo je vrah a tak, a rád se nechávám překvapit. 

 

A máte ještě nějakou radu k překládání? 

Myslím, že u divadelního překladu je dobré číst si to nahlas. Já dokonce, když překládám 

divadelní hru, tak si ji obsadím konkrétními herci, samozřejmě úplně nerealisticky. Jak 

v Rozhlase zpracovali Zellerovu Pravdu s Ivanem Trojanem v hlavní roli, tak já jsem si při 

překladu toho Trojana tam představoval, takže se to nějak sešlo, aniž bych to někomu říkal. 

Ale i když si člověk nepředstavuje konkrétní hlasy a intonace, tak je hrozně důležité 

pracovat konkrétně. V divadelním překladu nesmí být něco jenom „jakože něco“. Vždy to 

musí být nějak situačně zapojené, vždy někdo něco říká z nějakého důvodu, aspoň u 

dobrého textu, taky se může stát, že už ten dramatik tam má „jakože něco“, to pak ale 

většinou nemá smysl překládat. 

 

A co dramatická úprava textu, může něco „předpřipravit“ už překladatel? 

Já jsem toho názoru, že když si překladatel myslí, že by se něco mělo škrtnout, nebo že by 

se mělo s něčím nějakým způsobem pracovat, tak to může navrhnout, ale překlad jako 

takový by měl vycházet z toho originálu. Předpřipravit text pro divadelníky možná 

naprostá kravina není, zvlášť u jistých typů her není třeba připravovat potenciální kritickou 

edici, že, ale já bych to nedělal. Samozřejmě neříkám, že se člověk musí otrocky držet toho 

původního textu, překládáme s tím, že se musí pracovat s reáliemi, slovními hříčkami, 

s těmi dokonce i docela radikálně. Umím si představit, že bych škrtl repliku, protože bych 

nenašel adekvátní slovní hříčku. Ty totiž umí leckdy vypadat dost upoceně. A když by 

člověk viděl, že jakékoli řešení, na které přijde, bude působit krkolomně, tak ne že bych to 

už udělal, ale umím si představit, že to zmizí. 

 

Co převádění do českého prostředí? 
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Já bych nepřeváděl. Pro mě, pokud se hra odehrává ve Francii, tak se odehrává ve Francii, 

a pokud si ji budou chtít v divadle přesadit, tak je to jejich problém, ale spíš bych to 

neradil. Ale třeba v Zellerově Pravdě se pije chablis, divadelníci se ptali, co to je, že to 

nikdy neslyšeli, tak jsem navrhl, ať pijí chardonnay. Nahradit méně známou francouzskou 

reálii známější francouzskou reálii je možné a takhle se dá vyřešit poměrně leccos. 

 

Ve hře Toc toc hrají postavy Monopoly a vtipy se vážou k různým pařížským ulicím a 

místům, co když je diváci nejsou s to pochopit? 

Jasně, to je jiný problém, ale v takovém případě bych byl velmi opatrný, aby bylo zřejmé, 

kde se to odehrává. Nechci znít ale kategoricky. Pokud je to vědomá volba, může být. 

 

Přistupme k bulvární komedii. Mohl byste ji ve stručnosti definovat? 

Bulvár je strašně obecný pojem. U nás v českém prostředí to má navíc hanlivý přídech, 

protože se to ztotožňuje s bulvárním tiskem, což je jen historická náhoda, že se tyhle dva 

fenomény z francouzštiny jmenují podobně. Ono to samozřejmě vychází z těch stejných 

pařížských bulvárů coby ulic, ale souvisí to jen nahodile a letmo. Třeba ve francouzském 

kontextu, nebudu to teď citovat přesně, ale Patrice Pavis definuje bulvární divadlo ve 

smyslu, že to je divadlo, které divácky přitažlivým způsobem otevírá nějaké společenské 

tabu. De facto se to týká i nevěry apod. Ale u nás, když si řeknu, že nechci nic řešit a chci 

se v divadle jen bavit, tak jdu na bulvár. Kdežto v tom francouzském kontextu může být 

bulvár i ten Otec od Zellera. Je to svým způsobem bulvární hra, hrála se v soukromých 

divadlech, v Londýně to bylo i na West Endu. Je to setsakra vtipná, byť smutná hra o tom, 

jak má starý pán Alzheimera. Z té Pavisovy definice si myslím, že Zellerův Otec rozhodně 

bulvár je, z toho českého vnímání prostě není. Je tam nějaký metodologický problém už od 

začátku, jak se to definuje. 

 

Takže z pohledu francouzské definice se divákovi otvírá nějaké téma, myšlenka se úplně 

nevnucuje, zároveň se u toho zasmějí, česká verze je, že se jdu zasmát… 

Přesně, jdu se zasmát, a pokud tam je nějaké společensky ožehavé téma, tak to jsou 

většinou zkérkovaní homosexuálové. Ale zase to nechci brát jedním šmahem, jsou lidi, 

kteří to slovo používají už v tom francouzském kontextu. Za bulvární komedii by se i u nás 

označil už i Bůh masakru, přestože Yasmina Reza s Marcem Camoletti nemá věru moc 
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společného. Bulvár je prostě ošidný termín, ale určitě by pomohl „vaudeville“. 

V anglickém kontextu znamená v podstatě „music hall“, ve francouzském kontextu je 

bližší tomu, čemu se v českém prostředí říká situační fraška s nějakým konkrétním 

časovým určením. Určitě doporučuju Francouzský vaudeville od Marie Vožďové, což se 

týká Labiche a Feydeaua, za kterých i ten francouzský bulvár celou tu dobu vychází a 

mimo jiné tam je rozbor žánrových pravidel. Potom O komedii od Zdeňka Hořínka. Ale na 

další žádná větší zobecnění si já netroufám, protože to je velmi široká škatulka, ve kterém 

je spousta žánrů – situační komedie, konverzační komedie. Já jsem vytáhl tu Pavisovu 

definici jen pro to, abych ukázal, jak se to zásadně liší od toho českého vnímání. 

 

Jaké je zastoupení francouzské bulvární komedie v českých divadlech? 

Já, jak v rámci festivalu Sněz tu žábu předáváme cenu za nejlepší inscenaci frankofonní 

předlohy, tak dělám kompletní soupis francouzských premiér na českém území. Dělám 

teda jen profesionální divadla. Průměrně, za ty poslední tři roky, co tu statistiku vedu, tak 

v českých divadlech se průměrně uvede třicet titulů, které vycházejí z francouzských textů, 

včetně teda dramatizací, ale to bývá maličko, tak tři čtyři za rok. Většinou Verne nebo 

Pěna dní, nic jiného nebývá. Bulvární komedie a Molière převládají. 

 

A v poměru s anglickým dramatem? 

Na to statistiku nemám, ale myslím, že angličtí dramatikové se hrají víc. Je na to víc 

překladatelů, vlastně i těch textů je víc, ta kultura je hodně založená na píšících autorech, 

takže těch titulů je dost. Ale přijde mi, že pro situační frašku sahají divadla spíš po těch 

francouzských než anglických, ačkoli se to nedá říct stoprocentně. A co se týče českých 

textů, tak se to hrozně rozplývá, protože je těžké říct, co se považuje za dramatiku a co za 

autorský text režiséra atd. 

 

Ti dramatici se samozřejmě vzájemně ovlivňují, jak to je s přijetím francouzského dramatu 

v jiných zemích? 

Pro francouzské dramatiky je poměrně raritní uspět na anglosaských jevištích, protože ta 

anglosaská kultura je tak bohatá na současné dramatiky, že nemá potřebu tahat věci 

odjinud. Výrazná výjimka byla Yasmina Reza, která zabrala fenomenálně, na Broadwayi, 

byl film. Pak zas dlouho nic a druhý, komu se to povedlo, byl ten Florian Zeller, který měl 
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na West Endu v jednu chvíli tři inscenace zároveň, což je něco nevídaného. A Zeller teď 

funguje jako ten známý autor, že už někdo přijde jen kvůli jeho jménu. 

 

Takže když se francouzský autor prosadí v Anglii, tak má zaručený úspěch ve světě? 

Ano. Tam se prosadí opravdu jen ti nejprosazenější. U nás se třeba Zeller překládal dřív 

než v Anglii. 

 

Jak to je v Německu? 

V Německu jsou ty velké divadelní domy oproti Česku hodně progresivní, dělají spíš 

takové velké podivnosti. Na ně jsou Francouzi vesměs moc střízliví. Zejména ta 

francouzská komediální část dramatiky pro ty německé divadelní domy až tak zajímavá 

není, ale jsou samozřejmě výjimky. V těch regionálních a zejména soukromých divadlech 

ta francouzská jména frčí docela dost. Nemám na to žádná tvrdá čísla, ale myslím si to 

mimo jiné proto, že bývalý kolega v Aura-Pontu Michal Kotrouš měl na starosti německou 

oblast a dostával pravidelně z německých agentur poptávky i na francouzské autory 

přeložené do němčiny. Většinou to nebylo moc dobré, byli to takoví béčkoví autoři, ale 

člověk se mohl inspirovat nabídkou těch německých agentur. V Polsku, to asi spíš 

hypoteticky, protože jsem to nezkoumal, si myslím, že to bude vypadat velice podobně 

jako u nás, a na Slovensku to tak rozhodně vypadá. 

 

Je to proto, že tam tolik autorů není? 

To se takhle úplně říct nedá, ale málokterý český autor bude mít ambice napsat komedii 

bulvárního typu. To dělá třeba Míša Doležalová s Romanem Venclem, kteří to ale dělají 

pro svoje vlastní inscenace (jsou v Olomouci v uměleckém vedení). Bulvár v jistém smyslu 

určitě umí psát Petr Kolečko. Ale jinak ti čeští dramatici, protože tady se tím dramatem 

nikdo neživí, mají spíš vyšší umělecké ambice, než aby obsloužili tenhle segment. Myslím, 

že v Polsku to je zrovna tak. A na Slovensku, tam dokonce hodně čerpají z českých 

překladů. 

 

Může se člověk uživit překládáním divadelních her? 

Myslím, že s trochou obchodního uvažování by mohl, neříkám že nějak zázračně. Nebo 

takhle, s čím větší mírou rezignace na umělecké ideály a s čím vypočítavějším 
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uvažováním, tím líp se člověk uživí. Ale on ten trh má taky své limity. I kdyby člověk 

přeložil každý týden jednu hru, tak stejně nenajde 52 produkcí za rok. Ale v zásadě ty 

peníze z toho umí být docela příjemné. Když si někdo objedná překlad na klíč, tak 

překladatel dostane zálohu, která se může pohybovat mezi 10 a 20 tisíci. Což mi přijde 

adekvátní, ale zajímavé to začíná být teprve tehdy, když je to inscenované, protože 

překladatel se nechává zastupovat agenturou a ta chce 6 % tržeb z každého večera pro 

překladatele. V případě vyprodaného sálu a případného zájezdu divadla to dělá slušný 

příjem, ale bohužel se na to nedá spoléhat, protože je to dost nárazové. A na jednu 

úspěšnou inscenaci ti padne deset překladů do šuplíku. 

 

Rozhovor s režisérem a překladatelem Jaromírem Janečkem ze dne 18. září 

2018 

(Redakčně upravený přepis ústního rozhovoru.) 

Co vás na hře Toc toc zaujalo? 

Pro mě je zajímavý ten název, já jsem to původně přeložil tak, jak to mají oni „Toc Toc“. 

Překládal jsem to kdysi dávno, bude to několik let. Pak to na Dilii změnili, vím, že tam to 

je nějak špatně napsané „Ťik ťak“, ten háček tam být nemá. Je to o tom, že každá z těch 

osob, co tam hraje, má nějaký tik. Je zajímavé, že ve francouzštině „Toc Toc“ znamená 

„Klep Klep“. Pak mají Francouzi výraz „a toc“, což znamená „a basta“ To mi tam ale 

pořád nějak nesedělo. Pak jsem si řekl, že je to o tom, jak mají lidi různé tiky, a tak mě 

napadlo „Tik Ťak“. „Tik Tik“ mi připadalo moc popisné, „Tik Ťak“ má v sobě takový 

mírný humor, je to o tiku a hodiny dělají „Tik ťak“, a každý z těch účinkujících tam má tři 

minuty. Můžete to kritizovat, nebo se vám to nemusí líbit. 

 

Právě to se mi až tak nelíbilo. Říkala jsem si, jestli jste to neudělal i kvůli těm třem 

minutám, které mají při skupinové terapii. 

To s tím souvisí, ale hlavně jsem to udělal proto, že ti lidé mají tiky a ty tři minuty. Když 

bych tam dal „Tok“ anebo „Klep“, tak to nic neznamená. „Tik“ zase vůbec neznají ti 

Francouzi. Já jsem nejdříve vůbec nechápal, co tím autor chce říct, když Francouzi „Tik“ 

neřeknou „Toc“, jak bylo v názvu hry, ale „Tic“. Co byste navrhovala lepšího? 

 



Sára Töröková, Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání 

překladatelských strategií 

 

XI 

 

Mě napadlo ťuk ťuk, jako když si někdo klepe na čelo, jako že je někdo padlý na hlavu, 

protože toc je obsedantně kompulzivní porucha a že tam ta Lili vše opakuje. 

Každý překladatel má jiný pohled, samozřejmě. Těžko kritizovat. Ale nevím, „Ťuk Ťuk“, 

to by muselo být vůbec o všech, kteří tam vystupují. Proč zrovna ta holka, která opakuje 

poslední slabiky a věty, by měla „Ťuk Ťuk“ na čelo? Jakože je blázen? Ale není jediný 

blázen. Každý tam má svůj tik, proč Vás napadá jen ona v souvislosti s tím názvem. Spíš 

by to myslím mělo být „Tik Tik“, když všechno opakuje. Tak jsem to upravil, snad 

naposledy, na „Tik Ťak“. Za sebe, ale každý ať si to posoudí. To je další, o čem by se dalo 

diskutovat. Dilia zakazuje překládat dvakrát jeden text. To nechápu. Nemá to ráda a tomu 

druhému překladateli to nepovolí. Existují třeba staré překlady, kterých bývá víc, což pro 

mě jako pro režiséra je naprosto úžasné. Když jsem dělal Shakespeara, tak jsem našel až 

osm, devět překladů a hrozně mě bavilo si z nich jeden vybrat. Jako režisér je úžasné 

vybírat si z více překladů, jeden si mi líbí více, druhý méně. Takhle když to někdo jednou 

přeloží třeba špatně, tak je to tak navždy zablokované. Jak oni posuzují, kdo to jak 

přeložil? Ale oni to v poslední době prostě nepovolují. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem 

přeložil hru, která už byla přeložená. Nevěděl jsem to. Vedli jsme dlouhou debatu, a 

nakonec mi řekli, že do své databáze můj překlad uloží, ale nebudou mu dělat žádnou 

propagaci. Ale vůbec se s vámi nepřu o název téhle konkrétní hry, kdybyste to překládala 

vy, je to na vás. 

 

Proč jste si tu hru vybral? 

To je složitější, protože to je takový, myslím, veliký problém překladatelů – jak se dostat k 

textům. Já jsem se k překládání dostal více méně náhodou, vůbec jsem to původně dělat 

nechtěl. A když jsem to pak dělat začal, tak to ale nebylo to hlavní. Pro mě bylo vždy 

hlavní divadlo a překládání je pro mě takové hobby. Tak jako někdo luští křížovky, já 

překládám divadelní hry. Má to výhodu, že to člověk může kdykoli zavřít a jít dělat něco 

jiného. Takže když nemám co dělat, tak překládám. Problémem ale je, kde se český 

překladatel dostane k nějakému cizímu textu. Aby člověk jel na měsíc do Paříže, chodil po 

divadlech, kupoval si lístky, to nejde. A protože jsem členem Svazu francouzských 

spisovatelů, tak jsem tam šel a s jednou paní jsme se domluvili, že mi bude posílat texty, 

které se jí budou líbit, a které ona vybere. Tak mi je posílala a já si je vždy přečetl 

pohledem režiséra. Překladatel divadelních textů je svobodnější, protože nepřekládá věty, 
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ale situace. U vědeckého textu vážíte každé slovo, musí to být naprosto přesné. U románu 

překládáte věty, ale u divadelního textu hlavně situace. Ty věty, které text, tu situaci, tvoří, 

samy o sobě třeba vůbec nejsou vtipné. Musíte udržet téma a atmosféru, ale můžete použít 

věty jiné. To mě na tom baví, protože mám pocit, že to píšu já. Autor originálu mě vlastně 

inspiruje. Já ho překládám do českého jazyka a tam kde on chce, aby lidé brečeli, anebo se 

smáli, tam já k tomu musím vymyslet odpovídající text. Samozřejmě se mnou nemusíte 

souhlasit, ale já mám jeden argument: teď jsem dopřeložil 130. hru. Dokonce mi bylo 

vyčteno, že překládám příliš rychle. To ale přece vůbec není důležité, jak dlouho text 

překládám, důležité je, jak je přeložený! Takže se mi vyčítá, že překládám moc rychle, ale 

já říkám, že z těch 130 her, co jsem přeložil, se jich 80 hraje. Jen v Praze se v tuhle chvíli 

hraje asi 14 mých překladů. Mám takový pocit, že jsem z francouzštiny asi nejvíc hraný 

překladatel. Už se mi teď i stává, že mi své texty posílají rovnou samotní autoři. Nějak se 

zřejmě dozvěděli, že se mé překlady hrají, a tak mi zasílají svoje texty sami. 

Texty si vybírám podle "hratelnosti". A dnes i podle finanční náročnosti jejich realizace 

samozřejmě. Já jsem byl vždy antikomunista, a dokonce i Shakespeara, když jsem 

režíroval, tak Jago musel mít alespoň červenou čepičku. Ale pravda je, že za socializmu, 

když jsme třeba chtěli, aby hlavní postava odletěla na kole vzduchem, tak mi bez problému 

domluvili a zaplatili inženýra, který to pak všechno vymyslel. Nebyl to žádný problém. 

Teď, když máte hru třeba pro více jak šest postav, tak to problém je. Nejsou na to peníze. 

Jednou se mi stalo, že jsem od jedné manažerky dostal z Francie obálku s překlady někoho 

jiného, abych posoudil jejich kvalitu. Jméno překladatele jsem nevěděl, abych to posoudil 

anonymně. Přečetl jsem si to, mně se překlad líbil, tak jsem jí to napsal. Ale ona mě žádala 

o podrobný rozbor překladu. Tak jsem jí napsal, že kdybych to překládal já, tak že by to 

bylo jistě mnohde přeložené jinak, protože jsem jiný překladatel. Bylo by asi divné, kdyby 

dva překladatelé přeložili jeden text naprosto stejně. Takže to nemohu kritizovat. Ona mi 

po nějaké době opět napsala, že nechala takhle posoudit i dva mé překlady, také 

anonymně, a oni jí prý odepsali, že překlad je dobrý, ale že mám chyby v čárkách ve 

větách. To mě trochu naštvalo, protože jako režisér kolikrát dostanete do ruky text, který je 

různě podtrhaný nebo špatně čitelný. Čárky ve větách na divadle nikoho nezajímají. To pro 

mě vůbec není důležité. Žádného praktického režiséra, jestli jsou správně nějaké čárky, ani 

nenapadne. Tak jsme se chvíli přeli, jestli to důležité je anebo není. Nehledě na to, že já 
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některé charaktery postav nechávám samozřejmě hovořit nespisovně. Když překládáte 

román, je to literární dílo, překlad musí být gramaticky dokonalý. Ale divadelní hra? 

Já jsem hrozně ovlivněn – a myslím si, že v dobrém slova smyslu – divadlem. Jestli chce 

někdo překládat divadelní hry, nejde text překládat doslovně. Jak už jsem říkal, musíte 

překládat situace. Text divák slyší a nějaké čárky... Jestli to postava řekne gramaticky 

dobře anebo ne, není důležité, důležitá je situace. Člověk bez divadelního citu nemůže, 

myslím, divadlo překládat. 

Texty, které mi ta paní nabízela k překladu, jsem si vždy přečetl a dal stranou ty, které se 

mi nelíbily, což vycházelo z toho, že jsem režisér. Pryč jsem dával ty, které by mě 

samotného nebavilo režírovat. Ale je to strašně osobní. 

 

A koukáte na to i z pohledu diváka? 

To souvisí! Pohled režiséra vždy počítá s pohledem diváka. Alespoň dobrého režiséra. 

Alespoň podvědomě. Když je nějaká hra, kterou mě baví překládat, tak už se těším, jak pak 

na konci diváci stojí a tleskají. Proto to chci překládat, proto to chci případně i režírovat. 

Pokud mi nějaké divadlo práci zadá, jakože jsem si text sám nevybral, tak se vždy může 

stát, že se mi text nelíbí a pak to odmítnu. Na druhou stranu mě to živí, ano, ale něco, co se 

mě netýká, nelíbí se mi, zásadně nedělám. Nikdy bych nepřekládal to, co bych sám nechtěl 

režírovat. Což samozřejmě u překladatelů, kteří nejsou divadelníci, odpadá. Nevím o jiném 

překladateli z francouzštiny, který by byl režisér [ve francouzské oblasti např. Michal 

Lázňovský, pozn.]. Často jsou překladatelé dramaturgové, lidé, kteří v divadlech vybírají 

repertoár a často i režiséry. 

 

Takže si překlady píšete na míru sobě jako režisérovi? 

V jistém smyslu ano. Ale to jsme u toho. Teď se v Praze hraje asi těch 14 mých překladů, z 

nichž jsem režíroval já sám jen dva. To znamená, že můj pohled na text a můj překlad i 

jiným režisérům zřejmě vyhovuje. Jsou překladatelé, kteří přeložili čtyři hry a všechny leží 

v šuplíku, nikdo si je nevybral. To je můj argument, asi ty moje překlady někoho zajímají. 

To není o tom, že si při překladu říkáte: „Tady se bude divák smát.“ To je podvědomé. 

Když režírujete, tak režírujete situace, a je-li situace komická, tak ji zrežírujete podle svého 

názoru tak, aby se divák zasmál. Takže jde o to, že jestliže jste dobrý režisér, tak když 

herec zakopne, tak zakopne tak, že se divák směje. A když jste špatný režisér, tak to ten 
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herec udělá tak, že divák nic. Protože je to udělané špatně. V tom je ta profese toho 

režiséra. A proto, když já překládám hry jako divadelní režisér, tak si myslím, že to je 

výhoda. I když ano, překlad je vidět hodně mnou jako režisérem. A teď může vzniknout 

diskuse o tom, zda i výborný francouzštinář, ale nedělající divadlo, může hru přeložit lépe 

než divadelní režisér. 

 

Nemusí být lépe, ale třeba do toho nedá konkrétní představu a režiséři pak mají větší 

volnost v tom vidět to jinak. 

Možná, ale na to já odpovídám: proč se ty mé hry tedy hrají? To znamená, že těm 

režisérům ten můj pohled asi vyhovuje. Asi ty moje překlady fungují. Nehledě na to, že 

překládám už asi čtyřicet let a jak říkám, dnes mi sami autoři, které vůbec neznám, sami 

své texty posílají. Takže to mé jméno zřejmě nějak proniká do světa, asi musí mít nějaký 

zvuk. To není chlouba, to je realita. 

 

A jak jste tedy přišel ke hře Toc toc? 

No to byla jedna z her, které mi poslala ta paní z agentury. Já si ty hry vybírám podle 

různých kritérií. Někdy je to třeba téma, které se mi nezdá, hra je moc „francouzská“. 

Francouzi mají své problémy, které nám nic neříkají. Takže hra může být skvělá, ale 

českému divákovi nic neříkající. V jiné je to zase třeba počet postav. Je jich tam moc. 

Téma je zajímavé, ale má dnes malou šanci na uvedení. Tak teď raději překládám hry o 

méně hercích. Pak se samozřejmě i stalo, že přišlo období, kdy jsem neměl zrovna co 

překládat, a tak jsem s chutí přeložil i hru o dvanácti hercích, ale s vědomím, že možná si ji 

vybere, zaujme-li ho, divadlo Na Vinohradech anebo Národní, ale určitě se jinde hrát moc 

nebude, protože menší divadla, agenturní divadla, by ji neuvedla. Takže pak se mi ten 

počet her reálně k přeložení zúží. Tak takhle probíhá můj výběr her. Ale opět opakuji, že si 

nedovedu představit, že divadelní hru překládá nedivadelník. 

 

A co náruživý divák? 

Podívejte, já neznám žádného překladatele, který by byl divadelní režisér, takže určitě to 

existovat musí, že někdo možná výborně přeloží hru, i když není divadelník. Jen si to 

nedovedu představit. 

 



Sára Töröková, Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání 

překladatelských strategií 

 

XV 

 

A jak to máte s převáděním do českého prostředí? 

To je další věc. Já ve většině her nechávám francouzské znění jmen, nechávám 

francouzské prostředí. Chci, aby divák měl pocit, že je ve Francii. „Nepočešťuji“ to. 

Napsal to francouzský autor, a i když je to téma třeba kosmopolitní, ponechávám tu 

francouzskou reálii. 

 

Ale třeba v právě v Toc toc je to jméno natolik spojeno s charakterem té postavy, že by 

český divák mohl být nepřevedením jména ochuzený. 

Já mám hry, kde jsem jména přeložil, ale francouzské jméno má určitou noblesu. Když 

máte ožralu v hospodě, tak ho nepojmenujete Leonard. Anebo to uděláte schválně, aby to 

znělo absurdně. Někdy jsem jméno „počeštil“ nebo jsem přidal jen koncovku -ová, ale ve 

většině případů jméno nepřechyluji. Je to francouzská hra, kterou jsem přeložil. Myslím, že 

ta jména dokreslují francouzskou atmosféru. Ale je na každém, jak tu atmosféru a situaci 

hledá. 

Pak je další věc, sprosté věty, sprostá slova, to mnohdy nejde překládat, protože jiné slovo 

nahrazuje slovo naše. Třeba my divadelníci řekneme před premiérou „Zlom vaz“ a 

kopneme se, Francouzi se kopnou a řeknou „Merde“. Což znamená „hovno“. Nemohu 

nadávky překládat doslova, protože to mnohdy není humorné. Musíte pochopit, co to v té 

francouzštině má udělat, jestli naštvat nebo rozesmát a dokázat to podle toho převést do 

češtiny. V tom musíte mít ten divadelní cit, aby ta která postava řekla větu, že hlediště 

padne smíchy anebo se rozpláče. Když překládáte divadelní hry, tak jste myslím daleko víc 

autorem, než když překládáte román. Aspoň já si tak připadám. Teď přeháním, ale třeba z 

pěti vět já přesně přeložím dvě a tři si předělám podle sebe do situace. Kdyby přišel 

„vzorný“ překladatel a přeložil to dokonale přesně, tak by tam zase ale možná nebyly ty 

situace. 

 

To ale v tom případě není dokonale přeložené, když to nezachová ty situace. 

Jistě. Ale rozumíte, co chci říct? U divadla nemůžete překládat slova. 

To se pak ale můžeme hádat a probírat větu po větě, co jsem přeložil jinak. Řekl bych, že 

nejprůkaznější to bude na těch nadávkách. Ale zase asi nemohu být tak vulgární, aby lidé 

odcházeli z představení. Tohle všechno musíte vážit. Starších lidí bývá v publiku většina. 

Teď trochu odbočím, ale úroveň oblékání dnešních mladých do divadla je strašná. Chodí 
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tam v džínách, v tričkách... Já si myslím, že divadlo pozvedá jistou úroveň života, že by 

mělo zůstat svátkem. 

 

Myslíte, že český divák může pochopit ty cizí reálie? 

No, ono se nedá nic dělat, když to autor takhle napsal. A zase, do divadla, podle mě, chodí 

lidé určité intelektuální úrovně. Do kina chodí kde kdo, ale do divadla to je určitý výběr. 

 

A na bulvární komedie ne? 

Já myslím, že ne. Teď mluvíme o určité kapacitě intelektuální, kterou může mít zrovna tak 

dělník jako vědec. Kdokoli může mít hrozně rád divadlo, protože má určitou intelektuální 

kapacitu. Když je někdo intelektuálně "skromnější", chodí asi spíš do kina. Na divadlo 

musíte mít fantazii. Film vám to předkládá, jak to máte v životě, se všemi reáliemi. 

Divadlo vám to předkládá v obrazech, tam jsou kulisy. V divadle, pokud to není záměr, tak 

scéna není dobrá je-li příliš realistická. Divadlo je obraz. I životní obraz. Máte okna a 

dveře, ale reálně na jevišti nejsou. A když divák nemá představivost, tak se mu to nelíbí, 

protože to nechápe. Divadlo na světě zajímá čtyři až pět procent obyvatelstva, to je 

celosvětový výzkum. Jiné je to samozřejmě v hlavním městě, jiné někde na vesnici. Když 

to vezmete po celé ČR, jsou vesnice, kde lidé v divadle nikdy v životě nebyli. Pořádají se 

zájezdy do kulturních domů, což vám také udělá jistý výběr diváků. 

Stejně tak herec musí mít určitě psychologické předpoklady a vzdělání, aby dokázal zahrát 

charaktery postav. Musí vědět, jak kdo chodí, jak mluví… Jinak řekne „Tři piva!“ profesor 

university a jinak prosťáček, co má tři třídy národní školy. 

 

Odpověď Jitky Goriaux Pelechové, Ph. D. působící na DAMU ze dne 9. 

května 2018 

(Kompletní záznam rozhovoru po emailu.) 

Zajímalo by mě, jaké zastoupení na německé/rakouské scéně má jednak obecně bulvární 

komedie, jednak konkrétně francouzská bulvární komedie. Jestli došlo k nějakému vývoji v 

posledních letech. Jak je v Německu/Rakousku ve srovnání s Francií žánr bulvární 

komedie vnímán, jaké jsou ohlasy publika a v jakých divadlech se obvykle hraje. Existuje 

tam nějaký přehled premiér, na způsob toho, co u nás sestavuje Divadelní ústav? 
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To, co po mě žádáte, Vám takhle z hlavy nikdo nezodpoví, neboť je to samostatné téma k 

výzkumu. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, co nazýváte bulvární komedií, resp. jak ji 

definujete: jako dramatický žánr? Pokud ano, podle kterých kritérií? Nebo jako jevištní 

formu? Případně ještě jako každý typ produkce cílený na určitou diváckou skupinu? 

„Bulvární komedie“ se totiž za určitých podmínek dá udělat i z Tartuffa, zatímco třeba 

Labichovu Cagnotte uváděla v 70. letech berlínská Schaubühne coby společensko-kritický 

kus. Takové rozdíly samozřejmě nezakládají pouze odlišnosti v inscenačním přístupu a 

jeho žánrově-dramaturgické koncepci, ale také komplexní vztahy mezi tzv. bulvárními a 

státními / městskými divadly – např. hry Yasminy Rezy ve Francii uvádí pouze soukromá, 

"bulvární" divadla, zatímco v Berlíně se inscenují v Deutsches Theater nebo v 

Schaubühne. 

Ale to jsou všechno otázky, na které jste ve své práci jistě už narazila. V 

německojazyčném prostoru mě nenapadá žádný obecný rejstřík premiér. Ale obraťte se na 

nakladatelství, která zastupují autory, na jejichž práci se ještě vztahují autorská práva, ta 

Vám jistě ochotně poskytnou informace o tom, kdy a kde byly jaké hry nasazeny. Budete-li 

se chtít v rychlosti dozvědět o inscenačním přístupu v té či oné konkrétní inscenaci, 

doporučuju portál nachtkritik.de. 


