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CHPV překlad Smrti obchodního cestujícího od Chuchvalce, Pleskota a 

Vladislava z r. 1959 

IT    inscenační text 
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1 Úvod 

 

Diplomová práce zkoumá proměny překladu divadelní hry Smrt obchodního cestujícího  

od Luby a Rudolfa Pellarových v jeho inscenačních podobách při nastudování v Národním 

divadle a v Městských divadlech pražských v období od 60. let 20. století do současnosti. Cílem 

diplomové práce je na základě komparativní translatologické analýzy evaluovat rozsah 

dramaturgických a režisérských zásahů do konečné inscenační podoby překladového díla. 

Překladatelské texty jsou podrobeny komparativní analýze na pozadí knižního vydání 

anglického originálu z roku 1949 a českého knižního překladu z roku 1962 publikovaného 

v prvním souborném vydání Millerových divadelních her v českém prostředí s názvem 5 her 

od Františka Vrby (1962). Knižně vydaný text je srovnáván s textem inscenačním, získaným 

v Archivu Národního divadla, kde byl použit pro nastudování hry v sezóně 1993-1996  

a inscenačním textem použitým v soudobé inscenaci v Městských divadlech pražských. 

Analýza probíhá na základě translatologicko-analytického modelu Petera Newmarka, jejž 

představuje v práci A Textbook of Translation (1988). Jím představená prospektivní analýza – 

od originálu k překladu – umožňuje textový rozbor, jenž podává o překladu komplexní 

představu, neboť vypovídá o textu jako celku a nezaměřuje se pouze na jednotlivosti. 

Komparaci překladů a inscenačních textů provádíme na čtyřech rovinách: referenční, textové, 

přirozenosti a koheze. S ohledem na Newmarkovo pojetí sémantického překladu při analýze 

zohledňujeme tendenci originál převádět těsně; zaměření se na obsah s očekávatelnými 

kompromisy a rozdílnostmi mezi výchozím a cílovým textem při převodu formy.  

 Práce nejdříve přestavuje Arthura Millera a jeho dílo spolu s jeho recepcí v anglosaském 

prostředí. Navazuje autorovou tvorbou převedenou do české kultury a na základě recenzí  

z dobových periodik vykresluje obraz recepce v českém prostředí. Podáváme přehled 

překladatelské práce manželů Pellarových. Následně představujeme hru Smrt obchodního 

cestujícího, kterou opatřujeme kulturně-politickým rámcem doby vzniku hry. Práce zároveň 

věnuje pozornost i politické perzekuci Arthura Millera v USA. V rámci kulturně-politického 

kontextu doby začátku druhé poloviny dvacátého století v Československu si všímáme také 

toho, jak Millerovo politické přesvědčení odrážející se ve společenské kritičnosti jeho tvorby 

přispělo k možnosti převodu jeho děl do socialistického prostředí. V této souvislosti přihlížíme 

i k dobovému cenzurním aparátu a jeho roli v uvádění anglosaských her do českého prostředí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v 50. a 60. letech jednalo o převod mezi diametrálně odlišnými 

světy – světem kapitalistickým a socialistickým – přihlížíme i k funkci překladu her přiblížit 

americké prostředí cílovému čtenáři. Na základě této skutečnosti pracujeme i s funkčním 
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hlediskem Jiřího Levého, které uvádí v práci Umění překladu (2012), v jehož rámci  

u předmětných textů hodnotíme podvojnost přeloženého díla, stejně tak jako jeho dvojznačný 

vztah k výchozí kultuře. Samotnou analýzu textů doplňujeme o poznatky participantů  

na současném inscenačním zpracování v Městských divadlech pražských, kteří dávají 

nahlédnout do procesu divadelního nastudování překladu, čímž obohacují teoretický rámec  

o praktické poznatky. Závěrečná část shrnuje zjištění o rozsahu zásahů do překladových předloh 

v jejich konečné inscenační podobě. 
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2 Dosavadní stav zkoumané problematiky 

 

Překladu divadelních her se věnuje například Jiří Levý v Umění překladu (2012) a Susan 

Bassnettová ve své publikaci Translation Studies (2014). Teoretické přístupy k této 

problematice se ovšem u obou translatologů liší – Bassnettová pro překlad dramatu vymezuje 

samostatnou translatologickou disciplínu mimo rámec literárního překladu. Levý, na druhou 

stranu, vnímá překlad dramatu jako jeden z typů literárního překladu, jejž z této kategorie 

vyčleňují aspekty překladu jako je mluvenost a srozumitelnost, jevištní stylizace jazyka, 

významové kontexty nebo dialogy postav. Zároveň probírá problematiku odklonu režisérského 

pojetí hry od toho překladatelského, která s sebou nese značné množství textových úprav  

(Levý 2012: 178). 

Historický aspekt překladu zpracovává ve své publikaci Kapitoly z dějin českého 

překladu Milan Hrala (2002). Autorský kolektiv Michaela Wögerbauera, Petra Píši, Petra 

Šámala a Pavla Janáčka (2015) se ve svých publikacích V obecném zájmu I a II zabývá historií 

české, původní i překladové, literatury na pozadí cenzurních praktik na československém území 

od 18. století do současnosti. 

Problematice překladu divadelních her se věnuje i několik diplomových prací. Zabývá 

se jí například Alena Nováková (2010), která ve své práci zkoumá vliv divadelního potenciálu 

dramatického textu na překlad na příkladu her J. N. Nestroye. Lenka Zábojová (2015) se v práci 

soustředí na divadelní hry v překladu se zaměřením na školní divadlo na pozadí 

komentovaného překladu souboru dramat Davida Llorenteho Los árboles dormidos. 

Diplomová práce Michaely Zelingrové (2015) se věnuje překladu dramatu The Ballad  

of the Sad Café od Edwarda Albeeho. Tato práce vyvozuje závěry o stárnutí překladu na základě 

srovnání původního a nového překladu, jenž je v rámci práce diplomantkou vytvořen,  

a analyzuje, jak se zastaralým překladem nakládají současní tvůrci inscenací.  

Otázce inscenování hry Smrt obchodního cestujícího na scéně Národního divadla se 

věnuje diplomová práce Vladimíra Brotana (2011), aspekt překladu však zmiňuje jen velmi 

okrajově, a sice při zmínce režisérovy participace na překladu.  
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3 Autor a dílo 
 

3.1 Arthur Miller a jeho recepce v anglosaském prostředí 
 

Arthur Miller se narodil 17. října 1915 v New Yorku a zemřel 10. února 2005 ve městě Roxbury 

v Connecticutu. Je považován za jednoho z nejvýznačnějších zástupců světové dramatické 

literatury poválečné doby. Ačkoliv byl Miller židovského původu, jeho etnická příslušnost není 

v jeho klíčových hrách, až na výjimky, nijak akcentována. Kritika u Millerova díla dokonce 

vnímá jeho „etnickou anonymitu“.1 Naopak témata, která v Millerově dramatické tvorbě 

rezonovala, jsou rodina, obecné pojetí etnické otázky v americkém kontextu v souvislosti se 

společenskou třídou a zároveň individualizované, psychologizované společenské problémy 

v závislosti na aktuálním společenském kontextu.  

Abychom mohli nastínit motivaci a zájem Millerovy tvorby, je nejprve nutné představit 

dobový kontext, jenž jeho dramatické tvorbě předcházel. V roce 1916 je v Provincetownu  

ve státě Massachusetts založena divadelní společnost Princetown Players, mezi jejímiž 

zakládajícími členy byli Eugene O’Neill či John Reed – jeden ze zakladatelů americké 

komunistické strany. Tato společnost začala umění politizovat, a to v levicovém duchu. V roce 

1922 nastává v dějinách amerického dramatu zásadní okamžik – společnost se přesouvá  

do Green Village v New Yorku, kde otevírá divadlo s názvem The Provincetown Playhouse. 

Hry, jež jsou v tomto divadle inscenovány, zobrazují jedince z dělnické třídy, a ačkoliv tvorba 

tohoto divadla není silně politizovaná, daří se jí přenést pozornost na společenskou třídu, jež 

byla v té době v dramatu opomíjena.2 

Naopak výrazný nárůst politizace dramatické tvorby přichází v roce 1931 s otevřením 

divadla The Group Theatre. Tato společnost si vytyčila cíl pokračovat v naplňování vize 

divadla The Provincetown Playhouse (které tou dobou již zaniklo), naplňovala ji ovšem 

mnohem přímočařeji politicky motivovanou cestou. V dramatické tvorbě tohoto divadla lze 

spatřit předlohu pro pozdější Millerovo dílo. Byla to hra Clifforda Odetse Awake and Sing, jež 

se jako první soustředila na zčásti autobiografický rodinný příběh; hra vypráví o Odetsově 

rodině a výzvách, jimž čelila jak v ekonomických, tak v politických otázkách. Toto drama dává 

 
1 NOVICK, J. (2008). Arthur Miller and the Jews. In: Beyond the Golden Door. Palgrave Studies in Theatre and 

Performance History. Palgrave Macmillan, New York. ISBN-10: 0230619665. ISBN-13: 978-0230619661. 
2 KORNHABER, David (2017). Arthur Miller and Twentieth-Century American Drama. Humanities Texas 

[online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.humanitiestexas.org/news/articles/arthur-miller-and-

twentieth-century-american-drama 
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vzniknout významné tradici amerického dramatu – volit jako středobod dramatu zčásti 

autobiografický rodinný příběh.3 

Ve stejném roce, kdy byla inscenována hra Awake and Sing, tedy v roce 1935, vzniká  

The Federal Theater Project, státní projekt na podporu divadelníků v době po velké 

hospodářské krizi. Projekt se začal velmi záhy silně politicky profilovat, a to vstříc krajní levici. 

Byl to ale právě tento projekt, který otevřel dveře na dramatickou scénu právě Arthuru 

Millerovi. Jelikož Miller dospíval mezi tvůrci se zájmem o silně politizovaná témata, i on se 

snažil zastávat roli primárně politickou.4 Toto úsilí lze spatřit v jeho raném dramatu No Villain 

(1936) a jeho pozdějším přepracování pod názvem They Too Arise (1937), které na pozadí 

marxistické teorie zkoumá vnitřní konflikt člověka, jenž stojí následkem stávky před krachem. 

Miller stejně jako za hru No Villain vyhrál i za další svůj raný dramatický počin Honors  

at Dawn (1938) stipendium The Hopwood Award udělované na University of Michigan.5  

Ačkoliv se Miller o politická témata zajímal, jeho cílem u pozdějších her, které se 

nesmazatelně zapsaly do veřejného povědomí – Všichni moji synové, Smrt obchodního 

cestujícího, Hon na čarodějnice a Pohled z mostu – nebylo tvořit polemická dramata. Miller se 

údajně rozhodl zúročit dynamiku předchozích, primárně politických her jiných autorů a onu 

dynamiku promítnout do probádání vnitřního světa jednotlivých postav. 6 Takovým příkladem 

je výše zmíněné silně Ibsenovsky laděné drama Všichni moji synové (1947). V tomto díle Miller 

zkoumá rozvrácenost rodiny v morálním kontextu na pozadí druhé světové války, jakož  

i pravou cenu amerického snu, jehož hodnotu obnaží konečně vyřčené pravdy minulosti. 

Všichni moji synové se stali Millerovou první významnou divadelní hrou, za niž získal cenu 

Tony v kategorii nejlepší hra, která se udílí za nejvýznačnější dramatické počiny na 

Broadwayi.7 Drama se navíc dočkalo filmové adaptace a proniklo jako první drama Arthura 

Millera i do českého prostředí (v překladu Oty Ornesta). Cenu Tony získal Miller i za své další 

– nejslavnější – drama Smrt obchodního cestujícího (1949), kterému se blíže věnujeme dále 

 
3 KORNHABER, David (2017). Arthur Miller and Twentieth-Century American Drama. Humanities Texas 

[online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.humanitiestexas.org/news/articles/arthur-miller-and-

twentieth-century-american-drama 
4 KORNHABER, David (2017). Arthur Miller and Twentieth-Century American Drama. Humanities Texas 

[online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.humanitiestexas.org/news/articles/arthur-miller-and-

twentieth-century-american-drama 
5Arthur Miller: Works. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. 

[cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller#Works 
6 KORNHABER, David (2017). Arthur Miller and Twentieth-Century American Drama. Humanities Texas 

[online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.humanitiestexas.org/news/articles/arthur-miller-and-

twentieth-century-american-drama 
7 All My Sons Awards Info. Broadway World. [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

https://www.broadwayworld.com/tonyawardsshowinfo.php?showname=All%20My%20Sons 
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v této práci. Úspěch hry Smrt obchodního cestujícího byl podtržen i Pulitzerovou cenou  

za nejlepší drama, mnohými reprízami na Broadwayi a filmovou adaptací. 

Miller dosáhl velkého úspěch i s dramatem Čarodějky ze Salemu (1953), za něž získal 

v kategorii nejlepší hra další cenu Tony.8 Toto alegorické drama, v českém prostředí známé  

i pod názvem Zkouška ohněm, pojednává o honech na čarodějnice, které vedli puritáni v Nové 

Anglii během 17. století. Děj dramatu je vnímán jako metafora protikomunistické hysterie 

vyvolané tzv. druhou Rudou panikou v letech 1950-1956.9 Toto období, během něhož se silně 

veřejně prosazoval senátor Joseph McCarthy ze státu Wisconsin, se v USA vyznačovalo 

politicky motivovanou manipulací faktů a hojnými politickými represemi, které byly namířeny 

proti americkým komunistům a obecněji levicově orientovaným představitelům americké 

kultury. V kontextu silné protikomunistické nálady vznikl seznam „Neamerických 

spisovatelů“, na nějž byl spolu s mnohými kolegy zařazen i Arthur Miller. Ten stanul v roce 

1956 před Výborem pro neamerickou činnost (HUAC), jemuž měl mimo jiné sdělit jména 

kolegů taktéž sympatizujících s komunistickou ideologií.10 Miller, ačkoliv vlastní levicovou 

orientaci neskrýval, jmenovat ostatní kolegy-komunisty odmítl. V důsledku toho proti němu 

byly namířeny represe – odsouzení za povrhání Kongresem či odebrání cestovního pasu. V roce 

1958 byl ale Millerův případ anulován.11 

Ačkoliv se Miller v USA setkal s odmítnutím a odvetnými opatřeními za své politické 

postoje, v Československu se setkal s recepcí zcela opačnou. Bylo to právě jeho politické 

přesvědčení, díky němuž dokázal projít tehdejším jemným sítem cenzurního aparátu a setkat se 

s velkým úspěchem a uznáním jako „tvůrce nové skutečnosti, nositel morálních hodnot, jejichž 

 
8 Best Play Tony Award Winners. Broadway World. [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

https://www.broadwayworld.com/tonyawardssearch.cfm?cat=Best%20Play 
9 FRIEDLANDER, J. (2019). THE RED SCARE. A Light in Dark Times: The New School for Social Research 

and Its University in Exile (pp. 178-202). New York; Chichester, West Sussex: Columbia University Press. 

[online]. [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 10.7312/frie18018.15 

 
10 Výbor pro neamerickou činnost (The House Un-American Activities Committee) byl založen v roce 1938 a 

jako hlavní úkol si předsevzal vyšetřovat fašistické a komunistické organizace. Po konci druhé světové války se 

však Výbor začal soustředit výhradně na organizace komunistické. S příchodem Studené války v roce 1947 a 

souvisejícím konfliktem mezi SSSR a USA totiž rostl strach z komunistické ideologie a jejího potenciálního 

průniku do zábavního průmyslu, vlády i ostatních oblastí americké společnosti. Tyto obavy se opíraly o stanoviska 

senátora Josepha McCarthyho, který, ač nepodloženě, prohlašoval, že se komunistům podařilo infiltrovat vládu 

USA. Výbor byl později kritizován za provádění nepodložených perzekučních praktik – jedním z nejznámějších 

případů perzekuce prováděné HUAC a jeho následné kritiky byla tzv. „hollywoodská desítka“ – skupina deseti 

filmových tvůrců, kteří ignorovali svá předvolání a raději svá slyšení využili ke kritice metod praktikovaných 

HUAC. V roce 1969 byl Výbor přejmenován na Výbor vnitřní bezpečnosti (The Committee of Internal Security). 

Jeho aktivita byla ukončena v roce 1975. 

Zdroj: Esri. The HUAC and The Second Red Scare [online]. [cit. 2020-04-26]. Dostupné z: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b7b0209e617f4d69b87d4d9f3222ea50 

 
11 THACKER, David (2006). Arthur Miller on trial. The Independent [online]. [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/features/arthur-miller-on-trial-6108006  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b7b0209e617f4d69b87d4d9f3222ea50
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/features/arthur-miller-on-trial-6108006


12 

 

zdrojem jsou myšlenky socialismu“.12 Této problematice se detailněji věnujeme v 5. kapitole 

Smrt obchodního cestujícího v českých překladech. 

Dovolíme si tvrdit, že Millerovo dílo je ve svém jádru psychologickou sondou  

i společenskou kritikou. Své sociální vědomí Miller promítal i do intenzivního zájmu o příběhy 

Američanů stojících „na okraji společnosti“, jejichž životy si nedokázaly získat pozornost 

většinové společnosti. Identitu amerických menšin, stejně jako identitu židovskou, pro jejíž 

nedostatečnou reprezentaci ve své tvorbě byl na počátku své kariéry kritizován, zpracoval již 

jako ústřední námět v krátkých dramatech Vzpomínka na dva pondělky a Pohled z mostu  

(obě 1955). Drama Po pádu (1964), které patří k osobnějším dramatům Arthura Millera, se 

vyrovnává s neúspěšným manželstvím s herečkou Marylin Monroe, a souvisejícím tématem 

sebedestrukce. Děj hry se odehrává v mysli hlavní postavy Quentina a její dějová pásma oscilují 

mezi přítomností a Quentinovými vzpomínkami – Miller zde pro vystižení proměnlivosti 

myšlenkových pochodů využívá metodu stream-of-consciousness. Hlavní postava je navíc 

svědkem mnohých zásadních historických událostí: krachu na burze v roce 1929, holokaustu  

i McCarthyových honů na čarodějnice v 50. letech 20. století; hra se tak nevyjadřuje pouze  

k osobním, ale i k veřejným tragédiím. Židovství a antisemitismus Miller dále zkoumá  

v dramatu Incident ve Vichy (1968). Ve hře Cena (1968) se zabývá tématem viny  

a odpovědnosti k sobě samému a k ostatním.13 

Sociálně politické motivy zapracoval i do hry Strop v arcibiskupském paláci (1977), 

v níž zobrazuje, jak se v zemích tehdejšího sovětského bloku, konkrétně v Čechách, zacházelo 

se spisovateli-disidenty. Paranoidní děj dramatu zasazuje do domu na Hradčanském náměstí 

v Praze, který obýval Millerův známý, český spisovatel Jiří Mucha, syn Alfonse Muchy. Mezi 

Millerovy pozdní hry se řadí The Ride Down Mount Morgan (1991), Mr. Peters’ 

Connections (1998) a Resurrection Blues (2002).14 

 

Arthur Miller světu představil vrcholné dílo světové poválečné dramatiky. Jeho 

převážně dramatická tvorba úspěšně zkoumala člověka ve vší jeho komplexní celistvosti – jak 

jeho myšlenkové a emoční pochody, tak i okolní společnost. Jak píše František Vrba, Millerova 

vyzrálá tvorba čtenáře „uchvacuje silou svého společenského smyslu, osobním zaujetím tvůrce 

i vnitřní souvislostí, která […] hry spojuje při veškeré různotvárnosti jejich stylu“  

 
12 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: duben 1959, program hry ve složce sign. Č 1047a. Smrt 

obchodního cestujícího. Národní divadlo číslo 15. Tylovo divadlo. Činohra. Národní divadlo. 
13Arthur Miller. Encyclopaedia Britannica [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Arthur-Miller-American-playwright 
14 Jelikož nebyla díla přeložena do češtiny, uvádíme jejich anglické názvy. 
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(Vrba 1962: 8). Každá z Millerových vrcholných her podle našeho názoru přidává střípek do 

celkové mozaiky, jež světové drama dodnes obohacuje originalitou, komplexním zpracováním 

témat a lidskou autentičností dramatických postav. 
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3.2 Smrt obchodního cestujícího 

 

Arthur Miller napsal své nejznámější a nejúspěšnější drama Smrt obchodního cestujícího v roce 

1948. Hra měla premiéru o rok později v roce 1949 v Morosco Theatre v New Yorku. Jejího 

nastudování se režijně ujal Elia Kazan. Stejně jako Miller sám, i on získal za tuto inscenaci 

cenu Tony, a to v kategorii nejlepší režie.15 Hra sklidila okamžitý úspěch – například americký 

dramatik Wolcott Gibbs ji považoval za hru, která se mezi ostatními vážnými inscenacemi dané 

sezóny vyjímala kvalitou o třídu vyšší. Dokonce se ji nebál označit slovy: „nejlepší hra naší 

doby“.16  

Millerova prvotní představa Smrti obchodního cestujícího se opírala o následující 

námět: obchodní cestující, který na konci hry zemře. Námět hry Miller propracovával již  

od svého mládí, kdy osobně pocítil dopady velké hospodářské krize. Ta z něj učinila svědka  

i oběť doby, která u jeho vrstevníků vedla k pocitům rozzuřenosti a u generace Millerových 

rodičů k pocitům bezmocnosti a rozčarovanosti – vize naplnění amerického snu, tedy že jedinec 

je schopen pomocí tvrdé práce a víry v sebe sama dosáhnout bohatství a osobního statutu,  

se následkem událostí po roce 1929 rozplynula. A byla to právě vnitřní rozvrácenost, 

myšlenkové pochody a prožívání postav, které v tomto dramatu Millera fascinovaly.17 

Zájem o vnitřní svět postavy lze spatřit i v díle dvou dalších dramatiků, již jsou 

považováni za přední představitele amerického dramatu 20. století – Eugena O’Neilla  

a Tennessee Williamse. Během prvních dekád 20. století americké dramatické tvorbě vládl 

sociální a psychologický realismus, který na americké jeviště přivedl právě Eugene O’Neill – 

jediný americký dramatik, jemuž byla udělena Nobelova cena za literaturu (cenu získal za rok 

1936, udělena mu ale byla až o rok později v roce 1937).18 O’Neill byl mezi prvními, kdo 

v dramatu používal lidový jazyk a své hry soustředil na lidi na okraji společnosti.19 Tento 

dramatik úzce spolupracoval s výše zmíněným divadelním souborem Princetown Players,  

pro nějž po úvodním úspěchu první hry Východním směrem do Cardiffu (1916) napsal dalších 

 
15 Death of a Salesman Tony Awards Info. Broadway World. [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

https://www.broadwayworld.com/tonyawardsshowinfo.php?showname=Death%20of%20a%20Salesman 
16 MICHAUD, J. (2012). The Origins of Miller’s „Salesman“. The New Yorker [online]. [cit. 2020-04-26]. 

Dostupné z: https://www.newyorker.com/books/double-take/the-origins-of-millers-salesman 
17 MICHAUD, J. (2012). The Origins of Miller’s „Salesman“. The New Yorker [online]. [cit. 2020-04-26]. 

Dostupné z: https://www.newyorker.com/books/double-take/the-origins-of-millers-salesman 
18 The Nobel Prize in Literature 1936. NobelPrize.org [online]. [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1936/summary/ 
19 CHURCHWELL, Sarah (2012). Eugene O'Neill, master of American theatre. The Guardian [online]. [cit. 

2020-06-04]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/stage/2012/mar/30/eugene-o-neill-master-american-

theatre 
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her ještě patnáct, z nichž nejúspěšnější bylo drama Císař Jones (1920). Dřívější americké drama 

sestávalo z melodramatu a frašky, O’Neill ale jako první přistupoval k dramatu s vážností 

v jeho estetické i intelektuální formě – z jeho padesáti dokončených her lze za komedii 

považovat jen jednu: Ach, ta léta bláznivá (1933). Vrchol jeho tvorby představuje jeho 

posmrtně uvedené, psychoanalytické, silně autobiografické drama Cesta dlouhým dnem do noci 

(1956), za něž O’Neill získal Pulitzerovu cenu.20  

Psychologickému dramatu se věnuje i Tennessee Williams, jehož hry Skleněný zvěřinec 

(1945) a Tramvaj do stanice touha (1947) divákovi představují drama, které je silně subjektivní, 

poetické a plné symbolismu. Ve svém díle se Williams vyrovnává se svou pozicí člověka, jenž 

je uvězněn ve světě, kde nad mezilidskou komunikací a láskou vévodí prolhanost, násilí  

a osamocení – jádro jeho tvorby tvoří právě tato napětí. Tennessee Williams je zároveň teprve 

druhým americkým dramatikem v historii, jenž za svou tvorbu získal jak Pulitzerovu cenu, tak 

i Cenu Kruhu newyorských divadelních kritiků v kategorii nejlepší drama.21  

Není to ale pouze přenesení zájmu z vnějšího prostředí do vnitřního, nýbrž i výstavba 

hry, díky níž Smrt obchodního cestujícího vystupuje z řady ostatních dramat 40. let 20. století. 

Ve hře se lyricky prolíná minulost se současností. Tato důmyslná výstavba diváka utvrzuje 

v přesvědčení, že minulost není něčím, co již nadále není relevantní – ve skutečnosti je to právě 

břemeno minulosti a jeho formativní vlivy, které ovlivňují současná rozhodnutí a činy hlavního 

hrdiny. Retrospektivní exkurzy představují i jinou přidanou hodnotu – uvádí  

na pravou míru události, jejichž důvěryhodnost stojí pouze na vratkých základech fantazie 

Willyho Lomana. A právě ony rozdíly mezi vzpomínkami hlavní postavy a realitou divákovi 

pomáhají postavu i dramatičnost jejího pádu lépe pochopit.22  

Smrt hlavní postavy je v této hře jen těžko nepředvídatelným klimaxem. Arthur Miller 

si však u tohoto dramatu nepředsevzal, aby byl vývoj událostí neočekávatelný, spíše se 

soustředil na vykreslení pocitů marnosti a pesimismu. Zobrazuje běžného člověka na konci sil, 

jehož prostřednictvím divákovi odhaluje drsnou skutečnost – pokud člověk nedokáže naplnit 

ideály společenské efektivnosti, je na konci života sám, bezcenný a pozbývá téměř všech prvků 

 
20 CHURCHWELL, Sarah (2012). Eugene O'Neill, master of American theatre. The Guardian [online]. [cit. 

2020-06-04]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/stage/2012/mar/30/eugene-o-neill-master-american-

theatre 
21 Tennessee Williams. Poetry Foundation [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: 

https://www.poetryfoundation.org/poets/tennessee-williams 
22 LAHR, John (1999). Arthur Miller and the Making of Willy Loman. The New Yorker [online]. [cit. 2020-05-

06]. Dostupné z: https://www.newyorker.com/magazine/1999/01/25/making-willy-loman 
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lidskosti. Miller si za zobrazením tragičnosti života obyčejného člověka silně stál. Tvrdil, že: 

„běžný člověk je zrovna tak vhodným námětem tragédie jako urozený král“.23  

Willy Loman je postava, se kterou se divák snadno ztotožní. A to snad i proto, že Miller 

během hry neodhalí, co je onou komoditou, kterou jeho obchodní cestující prodává. To otevírá 

dveře subjektivním interpretacím diváka, které dále posilují pocit familiárnosti; divák si může 

do „kufru“ vložit „komodity“ vlastní. Miller se k této problematice vyjádřil následovně: 

„[Willy Loman] prodává sám sebe. To sebe má v tom kufru. […] Prodáváte sebe. Prodáváte 

zboží. Tou komoditou jste vy sami“.24 Tato představa člověka, který je sám obchodním 

artiklem, zbaven lidskosti, jehož hodnota leží pouze v číslech, dále akcentuje Millerovo silně 

sociální smýšlení.  

Ačkoliv Miller hru nepsal s myšlenkou kritiky kapitalismu, různé interpretace hry jí 

tento status často přičítají. Hru lze skutečně chápat jako kritiku amerického systému, jenž 

oslavuje agresivní obchodní praktiky, v němž se hodnota člověka posuzuje pouze na základě 

jeho finančního a sociálního statutu. Myslíme si ale, že takováto interpretace je spíše povrchní. 

Miller chtěl svým dramatem představit život člověka, který postupem času v tváří v tvář realitě 

prochází rozčarováním, je šokován ztrátou svých snů, ambicí a naděje. Americké společnosti, 

která je orientovaná na úspěch, využívá Miller proto, aby zdůraznila fatálnost Lomanova 

neúspěchu v daném společenském kontextu. Zůstává ale otázkou, zda se Miller zaměřuje přímo 

na společnost americkou, nebo hledí obecnější optikou na společnost světovou. Lze tvrdit, že 

právě díky schopnosti tohoto dramatického příběhu nabývat celosvětového významu, získává 

Smrt obchodního cestujícího na geniálnosti. 

Willy se dle Millera řídí v životě zákonem, jenž udává, že člověk, který neuspěje  

ve společnosti a v obchodě, nemá právo dále žít. Miller chtěl Willymu oproti systému úspěchu 

představit jiný soubor hodnot, jiný systém, a sice „systém lásky“ – jenž je ztělesněn v postavě 

jeho nejstaršího syna, Biffa.25 Tragickou ironií je fakt, že hlavní hrdina je natolik zaslepen 

pýchou a je natolik odtržen od reality, že tento systém lásky nakonec slouží pouze jako ironický 

komentář všeho, co Willy obětoval svému profesnímu životu, a o co se ve svém systému lásky 

následkem toho připravil. Je to právě jeho vztah se synem Biffem, v němž, podobně jako  

ve výše zmíněném dramatu Všichni moji synové, Miller zpracovává témata zamlčované pravdy 

a lži.  

 
23 HAGOPIAN, J.V. (1963). Arthur Miller: The Salesman's Two Cases. Modern Drama 6 (2), 117-125 [online]. 

[cit. 2020-04-29]. Dostupné z: 10.1353/mdr.1963.0059 
24 LAHR, John (1999). Arthur Miller and the Making of Willy Loman. The New Yorker [online]. [cit. 2020-05-

06]. Dostupné z: https://www.newyorker.com/magazine/1999/01/25/making-willy-loman 
25 HAGOPIAN, J.V. (1963). Arthur Miller: The Salesman's Two Cases. Modern Drama 6 (2), 117-125 [online]. 

[cit. 2020-04-29]. Dostupné z: 10.1353/mdr.1963.0059 

http://doi.org/10.1353/mdr.1963.0059
http://doi.org/10.1353/mdr.1963.0059


17 

 

V jeho komplexnosti považujeme Smrt obchodního cestujícího za drama o člověku-

idealistovi, jenž jako součást robustního agresivního systému ve své deziluzi ztrácí kontakt 

s realitou a postupně přichází o veškeré nosné trámy své podstaty – počínaje prací, jež je 

integrální součástí jeho identity, přes ztrátu osobních vztahů až po ztrátu vlastního života. 

Hra Smrt obchodního cestujícího je v současnosti pravděpodobně nejúspěšnějším 

moderním dramatem – do dnešního dne se prodalo 11 milionů výtisků, po světě dochází 

k jejímu nastudování téměř každý den.26 Její nadčasový charakter otevírá dveře různým 

interpretacím v různých společensko-politických kontextech, díky čemuž drama promlouvá 

k nejrůznějšímu obecenstvu a čtenářstvu po celém světě. Ačkoliv se jedná o drama, ve kterém 

se podle herce Petra Bucháčka, jenž v Městském divadle Mladá Boleslav ztvárnil Willyho 

Lomana, „nedá škrtat“, v této práci analyzujeme, jak zásadně se jednotlivé inscenační texty 

vlivem textových a obsahových úpravy proměňují.27   

  

 
26 LAHR, John (1999). Arthur Miller and the Making of Willy Loman. The New Yorker [online]. [cit. 2020-05-

06]. Dostupné z: https://www.newyorker.com/magazine/1999/01/25/making-willy-loman 
27 Divadlo uvedlo Smrt obchodního cestujícího. První Boleslavská. YouTube (2014) [online]. [cit. 2020-05-06]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=WicsB-MSFWk 
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4 Teoreticko-translatologická východiska 

 

Analýza knižních textů probíhá na základě translatologicko-analytického modelu Petera 

Newmarka, který představil v práci A Textbook of Translation (1988). Jeho prospektivní 

analýza – od originálu k překladu – umožňuje textový rozbor v provázaných rovinách překladu, 

jenž podává o překladu komplexní představu, neboť vypovídá o přístupu k textu jako celku  

a nezaměřuje se pouze na jednotlivosti. Analýzu knižních překladů provádíme na čtyřech 

rovinách: textové, referenční, koheze a přirozenosti. 

 Základem první roviny je text, kde překladatel řeší konverzi gramatických prostředků 

a vybírá kontextově vhodné lexikum. Ačkoliv se textová rovina zakládá se na principu 

doslovného překladu, nesmí překladatel zapomínat, že ve vztahu k druhé, referenční, rovině, 

která se s textovou prolíná, je jeho úkolem umět si od výchozího textu držet odstup, a získat tak 

širší vhled a perspektivu na a do situace v textu, za jejíž zobrazení je v cílovém textu 

zodpovědný. V této souvislosti Newmark uvádí, že překladatel je místy (při sémantické 

neprůhlednosti originálu) povinen textovou rovinu doplnit o rovinu referenční – tj. faktičnost  

o nutnou přidanou informaci – která z cílového textu učiní pro cílového čtenáře text přístupnější 

a pochopitelnější (Newmark 1988: 23). Třetí rovina, rovina koheze, pojí předchozí dvě – rovinu 

textovou a referenční – pokrývá strukturu i náladu originálu. Na této rovině se zvažuje délka 

odstavců a vět, formuluje se název a vyznění závěru (Newmark 1988: 24). Poslední rovinou 

v Newmarkově pojetí je rovina přirozenosti. Požadavkem této roviny je jazyková a stylistická 

přirozenost cílového textu. Klabal (2014) ve své diplomové práci uvádí, že tato rovina je 

rovinou „idiomatického vyjadřování“. Ta je pro překladatele ovšem závazná pouze v případě, 

kdy nepřekládá autoritativní text – což je dle Newmarka text, jenž v sobě nese „otisk“ svého 

autora. Zpravidla se jedná o texty politické, právnické, vědecké nebo filozofické, jejichž 

autorem je osoba s vysokým postavením či výrazným jazykovým nadáním. Přirozenost 

definuje Newmark jako škálu způsobů vyjadřování, stylů či rejstříků, které jsou primárně 

odvozeny od „umístění“ textu, tj. místa kde je text typicky vydáván, na čemž jsou sekundárně 

obvykle závislí i autor, téma a čtenář. Jsou to texty často doslovné, denotativní a pouze 

výjimečně obrazné (Newmark 1988: 39).  Pokud ovšem autoritativní text záměrné odchylky  

od přirozenosti vyjadřování přeci jen vykazuje – např. ve slovosledu, v běžných syntaktických 

strukturách, v užívání slov příbuzných, gramatické správnosti, zastaralých slovních obratech  
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a v užívání idiomatických vyjádření – je v takovém případě překladatel povinen odchylky  

od přirozenosti výchozího textu převádět.28  

Newmark (1988) představuje typy tzv. sémantického a komunikativního překladu, které 

„nejsou pojaty jako protipóly, nýbrž jako dvě konvergující metody“.29 Pro účely naší práce se 

ale zaměříme hlavně na typ překladu sémantického, neboť právě ten Newmark považuje za 

vhodný pro překlad autoritativních textů, tedy například literárních děl (Newmark 1988: 46). 

Newmark uvádí, že sémantický překlad těsně převádí jak expresivní prvky originálu, tak  

i kulturní narážky. Pasáže, jež se odchylují od úzu, nejsou v sémantickém překladu opravovány, 

nýbrž zachovávány, a to se zřetelem na jedinečný autorský idiolekt a styl. Takový překlad je 

osobní a individuální, těsně následuje myšlenkové pochody autora, dbá na významové nuance, 

pro zachování pragmatického účinku nicméně cílí na výstižnost. Jelikož u sémantického 

překladu dochází ke kognitivní i pragmatické ztrátě, je takový překlad vždy podřízen svému 

originálu. Na rozdíl od překladu komunikativního, který vysvětluje, překlad sémantický 

interpretuje (Newmark 1988: 47-48). Ačkoliv se sémantický překlad důsledně drží originálu, 

nejedná se o překlad, který by pro cílovou kulturu nebyl funkční – překlad má být funkční 

referenčně a stejně tak poeticky / esteticky, tj. jedinečně v závislosti na stylu originálu.  

Funkce textu, a textovou typologii, stanovuje Newmark na základě Bühlerovy 

klasifikace funkcí jazyka. Informativní textovou funkci spojuje s Bühlerovou lokucí, kde 

převládá kognitivní význam, funkci vokativní pojí s Bühlerovou perlokucí, tj. s převládajícím 

významem asociačním, pragmatickým, a konečně funkci expresivní propojuje s ilokucí, kde 

dominuje komunikativní, resp. performativní význam. Jako vedlejší textové funkce uznává 

Newmark i Jakobsonovu funkci metajazykovou, fatickou a estetickou, které definuje v práci 

Linguistics and Poetics (Jakobson 1960). 

Sémantický překlad sice zpravidla prvky výchozí kultury zachovává, i u tohoto typu 

překladu jsou ale očekávatelné odchylky od originálu, a to ve chvíli, kdy by dané převedení 

bylo pro cílového čtenáře neprůhledné či nepochopitelné. S ohledem na Newmarkovo pojetí 

sémantického překladu při analýze zohledňujeme tendenci originál převádět těsně; očekáváme 

ale kompromisy a rozdílnosti mezi výchozím a cílovým textem při převodu významu a formy 

/ stylu.  

Odlišný převod formy / stylu okrajově hodnotíme i na základě typologie výrazových 

změn Antona Popoviče, kterou uvádí ve své práci Teória uměleckého prekladu (1975).  

 
28 KLABAL, Ondřej (2014). Peter Newmark a jeho přínos translatologii. Praha. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. 
29 KLABAL, Ondřej (2014). Peter Newmark a jeho přínos translatologii. Praha. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. 
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Ten překladatelské posuny hodnotí na dvou rovinách textu – makrostylistické  

a mikrostylistické. Inspiraci pro dělení obou rovin Popovič čerpá od Kateřiny Reissové  

(Reiss 1968: 375). Výrazové změny na úrovni makrostylistické představují překladatelské 

zásahy do tematické výstavby díla. Jmenovitě Popovič uvádí posuny tři: aktualizaci, lokalizaci 

a adaptaci. Je to ale úroveň mikrostylistická, na které se překladatel dopouští nejvíce posunů 

(Popovič 1975: 122). Tato nerovnoměrnost ve frekvenci zásahů do překladového díla na obou 

rovinách je nasnadě – na mikrostylistické rovině překladatel musí řešit překladatelské problémy 

dané nesouměřitelností dvou jazykových systémů nebo i vlastním překladatelským idiolektem, 

který se od idiolektu autora výchozího textu může lišit. Na základě těchto problémů Popovič 

klasifikuje výrazové změny na mikrostylistické rovině do následujících tří typů: výrazová 

shoda (výrazová substituce a výrazová záměna), výrazové zesilování (výrazová typizace  

a výrazová individualizace) a výrazové zeslabování (výrazová nivelizace a výrazová ztráta) 

(Popovič 1975: 123). 

V rámci analýzy aplikujeme i funkční hledisko, o kterém pojednává Jiří Levý ve své 

práci Umění překladu (2012). V jeho rámci u předmětných textů hodnotíme dvojznačný vztah 

díla k výchozí kultuře a funkční podvojnost přeloženého díla, která dle Levého souvisí s dvojí 

normou překladu – reprodukční a uměleckou (Levý 2012: 89). Podstatu funkčního hlediska 

překladu lze nejlépe vystihnout slovy Viléma Mathesia: „důležitější je rovnost uměleckého 

účinku než stejnost uměleckých prostředků“ (Levý 2012: 29). Jinými slovy je záhodno předávat 

nikoliv formu vnější, ale vnitřní. U analyzovaných překladů a úprav v jejich inscenační podobě 

sledujeme, jaké prostředky pro naplnění funkčního hlediska překladu byly zvoleny a jakým 

způsobem byly případně pozměňovány. 

Levý si je vědom skutečnosti, že přeložené dílo neexistuje ve vakuu; je to „konglomerát 

dvou struktur“, hybrid formy a obsahu, dvou jazyků a dvou kultur (Levý 2012: 88). 

Z podvojného charakteru překladu vyvstává konflikt čili že vztah mezi obsahem a formou je 

v napětí. Úkolem překladatele je toto napětí vyvážit, tedy aby tyto rozpory mezi originálem  

a překladem smiřoval (Levý 2012: 89). Při této snaze je zásadní, aby si překladatel stanovil 

jednotnou koncepci pro celý překlad, aby se tak vyhnul rozkolísanosti řešení (Levý 2012: 90). 

Tento záměr – zda si překladatelé stanovili jednotnou koncepci a vyhýbali se rozkolísanosti 

řešení – sledujeme v rámci naší analýzy předmětných textů.  

Při překladu nelze opomenout jeho dvojznačný vztah k národní literatuře. Na jednu 

stranu překlad proniká do cílové kultury a stává se její součástí, na stranu druhou ji obohacuje, 

neboť s sebou přináší specifickou poznávací hodnotu – informuje čtenáře o cizí kultuře  

a originálu (Levý 2012: 90). Při analýze textů si všímáme proměn překladů napříč odlišnými 
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dobově-společenskými kontexty. Zachování cizokrajného koloritu totiž přímo závisí  

na čtenářově „informovanosti o cizí kultuře“ (Levý 2012: 91). Na základě této premisy 

očekáváme, že inscenační text z roku 2019 bude vzhledem k současnému většímu průniku 

americké kultury do kultury české vykazovat větší koloritní hodnotu než inscenační text z roku 

1962, příp. překlad z roku 1959, kdy byla výše zmiňovaná „informovanost“ recipientů cílového 

textu o výchozí kultuře omezenější. 
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5 Smrt obchodního cestujícího v českých překladech 

 

Millerova hra se dočkala dvou českých překladů – první byl pořízen v roce 1959 překladateli 

Jaroslavem Chuchvalcem, Jaromírem Pleskotem a Janem Vladislavem pro inscenaci, jež měla 

Smrt obchodního cestujícího poprvé uvést českým divákům na jevišti Národního divadla. 

Nastudování za použití toho překladu se v letech 1959-1965 v Tylově divadle, scéně ND, 

dočkalo 127 repríz.30 Drama zaznamenalo u českého diváka výrazný úspěch, jak dokládají 

dobové recenze uvedené v této kapitole. Navzdory úspěchu prvního překladu se hra již po 3 

letech dočkala překladu druhého, jenž byl v roce 1962 vydán knižně. Autory byli manželé Luba 

a Rudolf Pellarovi, a i když překlad vznikl záhy po překladu prvním, Pellarovi si na nastudování 

svého překladu „na prknech“ Národního divadla museli počkat až do roku 1993. Hra byla 

reprízována 53x a uváděna až do roku 1996.31 V roce 2019 Smrt obchodního cestujícího  

za použití překladu Pellarových nastudovala i Městská divadla pražská. Hra se v českém 

překladu dočkala mnoha inscenací v ostatních pražských i mimopražských divadlech, pro účely 

této práce se však zaměřujeme pouze na inscenace v Národním divadle a Městských divadlech 

pražských.  

Nastiňme nejdříve společensko-politický kontext doby, kdy české překlady Smrti 

obchodního cestujícího vznikaly – přelom 50. a 60. let 20. století. Tehdejší centrální cenzurní 

soustava, která v Československu existovala mezi léty 1949-1989, je v práci V obecném zájmu 

I a II: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014  

od Wögerbauera et al. označována jako „rozptýlená“ (Wögerbauer et al. 2015: 1102).  

A to z toho důvodu, že tehdejší systém cenzury byl vícestupňový, publikace díla podléhala 

několikainstančnímu procesu schvalování: nejprve dílo muselo projít schvalovacím procesem 

na úrovni stranické, vládní a podnikové (v čele s ÚV KSČ), dále bylo dílo postoupeno 

relevantnímu ministerstvu (v 50. letech za dob úřadování Klementa Gottwalda to bylo 

Ministerstvo školství a osvěty v čele s ministrem Z. Nejedlým) a konečně muselo být dílo 

posouzeno i samotným nakladatelstvím. Ve schvalování potenciálních publikací hrál roli 

souběžně s touto soustavou i Svaz československých spisovatelů a v 50. a 60. letech i úřad 

předběžné cenzury (Wögerbauer 2015: 1102). Tato mnohovrstevnatost literární cenzury byla 

vzájemně provázána s procesem plánování knižní produkce. Propojení a koexistenci těchto 

 
30 Smrt obchodního cestujícího. Online Archiv Národního divadla [online]. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/inscenace/2315 
31 Smrt obchodního cestujícího. Online Archiv Národního divadla [online]. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/inscenace/2316 
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mechanismů Wögerbauer označuje triádou pojmů: „plánování – řízení – kontrola“ 

(Wögerbauer 2015: 1102). Pokrokové západní hry mohly být uváděny pouze ve zcela 

výjimečných případech. V lednu 1949 na společné konferenci DDR a DPK v Bratislavě 

tehdejší předseda dramaturgického odboru DDR Ota Ornest (mj.  později ředitel Městských 

divadel pražských v letech 1950-1972 a překladatel; z jeho pera pochází například překlad hry 

Všichni moji synové ve vydání Millerových dramat 5 her) ve svém referátu Československá 

dramaturgie a pětiletý plán upozorňoval na to, že: „síto, jímž prosíváme dramaturgii západní, 

musí však být velmi husté“ (Just 2010: 59).32 

Slovy Vladimíra Justa do socialistických zemí tehdy spuštěnou železnou oponou 

pronikaly jen „tendenčně protikapitalistické hry patřičně uvědomělých autorů“ (Just 2010: 87). 

Vladimír Just nicméně uvádí, že drama se od konce padesátých let již nesnažilo předstírat,  

že je konstrukcí reality, nýbrž že se pokouší zkoumat soudobého člověka. Snažilo se dle Justa 

s rostoucí tendencí upozorňovat na konflikty svědomí soudobého člověka, snažilo se klást 

dosud nepoložené otázky. Just také tvrdí, že do určité míry se divadlo stalo analytickým –  

na rozdíl od „socialistického realismu“ byla snaha hledat „společenské deformace“, které byly 

považovány za největší překážky ve „správném“ budování nového světa (Just 2010: 87). Byl 

to právě výše zmíněný rostoucí trend analyzovat vnitřní svět člověka, který otevřel dveře 

západním „pokrokovým“ hrám, jejichž jádro tvořily „vnitřně rozpolcené postavy, které 

přispívaly k společensko-analytické dramaturgické orientaci“ (Just 2010: 88).  

Hra Smrt obchodního cestujícího tak mohla být považována za hodnotný, pokrokově 

literární přínos k budování nové socialistické společnosti, o čemž se lze přesvědčit v dopise 

Bedřicha Prokoše adresovaném divadelnímu oddělení pod Ministerstvem školství a kultury  

o přidělení deviz na hru Smrt obchodního cestujícího. Prokoš hru v dopise popisuje jako dílo 

„neobyčejně závažné ideově i umělecky, odhalující životní podmínky kapitalistické Ameriky“. 

Pokrokové smýšlení Arthura Millera dokládá následovně: „autor sám byl po dlouhou dobu pro 

své pokrokové názory diskriminován a souzen Výborem pro tzv. neamerickou činnost.“ Zájem 

o uvedení této anglosaské hry zdůvodňuje tím, že hra „přispěje ke zdůraznění sounáležitosti 

pokrokové kultury západních zemí s kulturou zemí tábora socialismu“.33 

Nebylo to ale pouze Millerovo politické přesvědčení, ale i jeho schopnost psát sociálně-

kritická dramata, která mu otevřela dveře na Východ. Divadelní noviny si všímají Millerovy 

 
32 Divadelní a dramaturgická rada (DDR) a Divadelně propagační komise (DPK) byly v letech 1948-1953 dva 

vrcholné poradní orgány divadelníků pro věci divadelní. Orgány vznikly v návaznosti na přijetí divadelního 

zákona dne 20.3. 1948, jenž představil koncepci divadla v souladu s komunistickou ideologií a vložil plnou moc 

nad divadelní tvorbou do rukou státu, přesněji ministerstvu školství, věd a umění (Just 2010: 55).  
33 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 10.2.1959, dopis ve složce sign. Č 1047a. PROKOŠ, B. Dopis 

Ministerstvu školství a kultury. 
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schopnosti vykreslit postavu, která „charakterizuje současnou Ameriku“, tedy Ameriku 40. let. 

Autor recenze uvádí, že na osudu Willyho Lomana lze sledovat americkou společnost, „jejíž 

soukolí pohltí každého, kdo nemá dost síly obstát v konkurenci.“34 Hra prošla jemným sítem 

požadavků kladených československou cenzurou na pokrokové západní autory snad i proto,  

že Miller se zdál podávat „zdrcující společenskou diagnózu Ameriky“, kde byl „prostý dělný 

člověk vyvrácen z kořenů, nemilosrdně vysát a pohozen jako nepotřebná slupka  

od pomeranče“.35 Hra tak mohla zapadat do socialistické koncepce, jež se snaží vytvářet obraz 

o nelichotivé skutečnosti kapitalistické reality, která ovšem dle našeho názoru 

z psychologického dramatu činí ze Smrti obchodního cestujícího drama sociální. 

Důraz na sociální otázky hry klade i Rudé právo, které o Smrti obchodního cestujícího hovoří 

jako o „anglosaském dramatu s chmurným námětem rozkladu lidského života v soudobém 

kapitalistickém světě“.36 Vychvaluje autorovu schopnost vykreslit onu skutečnou nemilosrdnou 

tvář Ameriky, její kruté sociální podmínky. Udivuje se nad tím, že „málokdy se setkáme s tak 

nemilosrdným soudem nad kapitalistickým způsobem života.“37 

Je s podivem, že hra tak význačného autora byla uváděna až jedenáct let poté, co měla  

v newyorském divadle Morosco Theatre premiéru. V roce 1948 měl sice československý divák 

možnost shlédnout Millerovu hru Všichni moji synové v Českém divadle moravskoslezském, 

po této inscenaci však zájem v době před komunistickým převratem o tvorbu Arthura Millera 

upadl. 38 Nabízí se vysvětlení, že díla z pera tohoto autora byla po tuto dobu systémem záměrně 

ignorována, ba dokonce odmítána. Divadelní noviny ale na situaci pohlíží vlastní optikou:  

 

„Smrt obchodního cestujícího byla navržena pro Národní divadlo hned v roce své novoyorské premiéry, 

tedy před jedenácti lety, a nebylo vinou našich divadelníků, že se potom po dlouhou dobu Miller u nás 

nehrál. Vina padá na druhou stranu – americká agentura, jistě ne bez vědomí autorova, neuvolnila Millerovy 

hry pro žádnou ze socialistických zemí.“39 

 

 
34 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 27.5.1959, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. SMETANA, 

M. Z jiného světa. Divadelní noviny.  
35 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 27.5.1959, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. SMETANA, 

M. Z jiného světa. Divadelní noviny. 
36 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 13.5.1959, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. OPAVSKÝ, 

J. Smrt obchodního cestujícího. Rudé právo. 
37 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 13.5.1959, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. OPAVSKÝ, 

J. Smrt obchodního cestujícího. Rudé právo. 
38 Všichni moji synové. Národní divadlo Moravskoslezské [online]. [cit. 2020-06-25]. Dostupné z: 

https://www.ndm.cz/cz/cinohra/predstaveni/1844-vsichni-moji-synove/1948-05-21/5494/1/ 
39 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 1.5.1960, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. Splácíme prý 

dluhy. Divadelní noviny. 
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V souvislosti s tímto citátem si dovolíme předpokládat, že americká agentura skutečně 

mohla klást expanzi Millerovy tvorby na Východ do cesty určité překážky. Vzhledem  

ke skutečnosti, že Arthur Miller byl v letech 1956-1958 úředně perzekuován, lze předpokládat, 

že na vývoz levicově smýšlejícího autora do východního bloku v 50. letech opravdu existoval 

zákaz.40 

S přihlédnutím k výše uvedeným výrokům z dobových periodik lze bezesporu usoudit,  

že společensko-politická situace jak v USA, tak i v bývalém Československu dramatu Smrt 

obchodního cestujícího cestu vstříc českému divadlu ztěžovala. Nicméně díky 

mnohovrstevnatosti a nadčasovosti sdělení, které umožňuje dobově přijatelnou interpretaci 

Millerova dramatu, se však hru povedlo úspěšně uvést ve dvou tehdy tak výrazně politicky 

odlišných táborech. 

  

 
40 BIGSBY, C.W.E. ed (2010). The Cambridge companion to Arthur Miller. Second edition. Cambridge: 

Cambridge University Press. Cambridge companions to literature. ISBN: 978-0-521-74538-3. 
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5.1 J. Chuchvalec, J. Pleskot a J. Vladislav 

První český překlad Smrti obchodního cestujícího pochází z pera autorského kolektivu 

Jaroslava Chuchvalce, Jaromíra Pleskota a Jana Vladislava.41 Ačkoliv se Jaroslav Chuchvalec, 

který překládal z angličtiny, němčiny a francouzštiny, zaměřoval na překlad dramatu,  

pro Národní divadlo přeložil pouze jedno – právě Millerovu Smrt obchodního cestujícího. Další 

jím přeložená Millerova hra Pohled z mostu měla v r. 1958 premiéru v Divadle S.K. Neumanna 

v Praze (mj. vyšla v r. 1962 spolu se Smrtí obchodního cestujícího v publikaci 5 her Františka 

Vrby). Jeho pracovní sbírka ale čítá i další překlady; nejvýraznějším dílem světové prózy, které 

Chuchvalec převedl do češtiny, je román Hlava XXII od Josepha Hellera.42  

Jan Vladislav, vlastním jménem Ladislav Bambásek, překládal pro Národní divadlo 

aktivněji – kromě Smrti obchodního cestujícího přeložil ještě hru italského autora, držitele 

Nobelovy ceny za literaturu, Luigiho Pirandella Šest postav hledá autora (sezóna 1965/1966) 

a také hru dalšího italského dramatika Carla Goldoniho Vějíř (sezóna 1971/1972). Vladislav 

psal i vlastní eseje a básně, byl autorem her pro děti a překládal z mnoha jazyků; kromě 

angličtiny a italštiny také například z němčiny, ruštiny nebo rumunštiny.43  

Jaromír Pleskot se na inscenaci Smrti obchodního cestujícího z r. 1959 v Národním 

divadle nepodílel pouze jako překladatel, ale také jako režisér. Svou dlouholetou režisérskou 

tvorbu v Národním divadle doplňoval právě překladatelským úsilím – kromě výše zmíněného 

překladu se soustředil zejména na textové úpravy a překlady Williama Shakespeara (Zimní 

pohádka, Antonius a Kleopatra, Macbeth, Jak se vám líbí).44 

Inscenace za použití překladu autorské trojice Chuchvalec, Pleskot a Vladislav se 

okamžitě po premiéře v roce 1959 setkala s výrazným úspěchem. Důkazem toho jsou v drtivé 

většině pozitivní reakce tisku. Miloš Smetana se ve své recenzi Pleskotova představení 

v Divadelních novinách vypisuje z otřesení „hlubokým a uměleckým představením“, v němž si 

všímá zejména jeho sociálně kritického pohledu i společenského svědectví člověka současné 

Ameriky, jehož osud divákům odhaluje „zákony této kapitalistické společnosti, jejíž soukolí 

pohltí každého, kdo nemá dost síly obstát v konkurenci“.45  

 
41 Divadelní archiv Národního divadla (1959). Inscenační text Smrti obchodního cestujícího ve složce sign.  

Č 1047a. MILLER, Arthur. [Z anglického originálu přeložili Jaroslav CHUCHVALEC, Jaromír PLESKOT, Jan 

VLADISLAV]. 
42 Jaroslav Chuchvalec. Databáze českého uměleckého překladu (2010) [online]. [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: 

https://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/_000001027 
43 Jan Vladislav. Online Archiv Národního divadla [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://archiv.narodni-

divadlo.cz/umelec/4071 

44 Jaromír Pleskot. Online Archiv Národního divadla [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/3232 
45 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 27.5.1959, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. SMETANA, 

M. Z jiného světa. Divadelní noviny. 
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Rudé právo o dramatu mluví jako o představení, které patří „k nejlepším, jaké dnes 

činohra Národního divadla má“. Opěvuje jeho schopnost vybízet k „mnohonásobnému 

zamyšlení“ a jeho smysluplnost i v československém prostředí díky jeho „ostře kritickému“ 

zaměření a „neúprosným soudem nad kapitalistickým způsobem života“.46  

Z výše uvedených příkladů dobové recepce prvního nastudování Smrti obchodního 

cestujícího v překladu Chuchvalce, Pleskota a Vladislava vyplývá, že hra byla kvitována velmi 

pozitivně. Je však nutno podotknout, že samotná kritika překladu se od celkové kritiky 

inscenace rozlišuje jen obtížně. Tuto skutečnost akcentuje fakt, ze tehdejší, ale i dnešní, 

periodika roli překladatele upozaďují a nevěnují mu takovou pozornost jako jiným účastníkům 

inscenačního procesu – hercům, režisérovi a dramaturgii. Je proto nesnadné z dobových 

tiskovin vyvodit závěr o tom, zda popularita a úspěch inscenace závisí na kvalitě překladu. 

Z dobových periodik je zároveň patrné, že české pojetí Smrti obchodního cestujícího upozaďuje 

mnohovrstevnatý význam díla a vyzdvihuje jen jeho sociálně-kritické aspekty, které přispívaly 

ke kritickému zobrazení kapitalistické Ameriky v souladu s tehdejším politickým smýšlením. 

 

  

 
46 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 13.5.1959, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047a. OPAVSKÝ, 

J. Smrt obchodního cestujícího. Rudé právo. 
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5.2 Luba a Rudolf Pellarovi 

Jak jsme již v této práci uváděli, Pellarovi pořídili druhý překlad Millerovy Smrti obchodního 

cestujícího již za 3 roky po premiéře hry v Národním divadle, tj. v roce 1962.47 S největší 

pravděpodobností k tomu došlo na popud Františka Vrby, překladatele jednoho z dramat  

a autora předmluvy ve výboru tehdy vydané Millerovy tvorby s názvem 5 her. Dovolíme si 

předpokládat, že svou roli v přeložení her tak význačného autora světové tvorby hrál  

i požadavek veřejnosti, která pravděpodobně volala po neotřelém překladu, který by pocházel 

z pera překladatelů zvučného jména – kterými na přelomu 50. a 60. let manželé Pellarovi 

rozhodně byli.  

 V předmluvě výboru 5 her je citelná snaha Františka Vrby čtenáře přesvědčit  

o pokrokovosti tohoto amerického autora a jeho hodnotě jako umělce, jenž přispívá k budování 

socialistické společnosti. Vrba jej dokonce vnímá jako jednoho z „nejpokrokovějších lidí 

epochy“. Upozorňuje ale na Millerovu jasně nevyhraněnou politickou afiliaci a s přídechem 

kritiky dodává, že Miller nevnímá „podstatu zla jako produkt kapitalistických vztahů“, neboť 

tyto příčiny vidí v širších souvislostech a „nehledá východisko komunistické“ (Vrba 1962: 9). 

Komentuje Millerovu snahu o iluzi „nadstranickosti“, kterou dle Vrby autor „nejednou 

zaměňuje s celistvým pohledem na život“ a navzdory Millerovu přesvědčení o „nutnosti 

mírového světového soužití“ mu vytýká nepochopení „důsledně revolučního řešení“ budoucího 

směru poválečného vývoje lidské společnosti (Vrba 1962: 16). Naopak u jeho her pozitivně 

kvituje jejich politicky kritickou angažovanost a vyzdvihuje jistou vnitřní souvislost, v níž 

spatřuje „autorovo bolestné pociťování jevu, o němž Marx hovoří jako o kapitalistickém 

odcizení“ a současně „pociťování faktu, že kapitalistické vztahy rozbíjejí organickou jednotu 

mezi jednotlivcem a jeho společností“ (Vrba 1962: 8). Celkově Vrba vyslovuje přání získat 

Arthura Millera a jemu podobné autory na „svou stranu“, tedy na stranu socialistického tábora, 

neboť Millerova tvorba dle něj „proniká hlouběji k podstatným otázkám, jež zajímají  

i socialistickou společnost“ a činí tak lépe než autoři, kteří jsou Millerových „omezení a omylů 

prosti“ (Vrba 1962: 16-17). Předpokládáme, že pro naplnění cíle vyvolat v českém prostředí 

všeobecnou oblibu tohoto autora a jeho myšlenek byli – vedle patrné snahy vykreslit 

v předmluvě Arthura Millera jako silně pokrokového západního autora – pro překlad oněch pěti 

her zvoleni význační překladatelé té doby – Ota Ornest (Všichni moji synové), Aloys Skoumal 

 
47 MILLER, Arthur (1962). 5 her. [Smrt obchodního cestujícího. Z anglického originálu přeložili Rudolf 

PELLAR, Luba PELLAROVÁ; předml. naps. František VRBA]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění. 
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(Zkouška ohněm), Jan Grossman (Pohled z mostu – text písně přeložil Pavel Kopta), sám 

František Vrba (Vzpomínka na dva pondělky) a konečně Luba a Rudolf Pellarovi (Smrt 

obchodního cestujícího). 

„Překladatelský tým“ Luby a Rudolfa Pellarových se u řady českých čtenářů těšil veliké 

oblibě. Úspěch získali zejména překladem Salingerova románu Kdo chytá v žitě (přel. 1960), 

který v době svého vydání v Československu vzbudil značné kontroverze – překladatelé se totiž 

uchýlili k užívání nespisovné češtiny. To představovalo na tehdejší dobu značně radikální 

rozhodnutí, neboť dobová literární norma vyžadovala, aby postavy v literárních dílech bez 

ohledu na své kulturní pozadí hovořili bez rozdílu spisovně (Pellar 2008: 52). Své rozhodnutí 

o užití nespisovného vyjadřování v románu však překladatelé dokázali obhájit a román se 

v jejich překladu dočkal mnohých reedic.  

Ačkoliv do českého jazyka přeložili i několik literárních děl z němčiny, jejich překladatelská 

tvorba se soustředila zejména na prózu a drama 20. století z prostředí amerického. Mezi 

nejvýznačnější americké prozaiky, jejichž díla Pellarovi přenesli do českého prostředí, patří  

i William Faulkner, jehož dílo Hluk a vřava (přel. 1997) označil Rudolf Pellar slovy: „kniha 

století“ (Pellar 2008: 53). Je příhodné podotknout, že Luba Pellarová, za svobodna Kárnetová, 

byla částečně židovského původu (Pellar 2008: 46).48 Byla to možná právě tato afiliace 

s židovstvím, která snad dala vzniknout jejímu zájmu o překlady amerických židovských autorů 

– Arthura Millera, Bernarda Malamuda, Philipa Rotha či výše zmiňovaného J.D. Salingera. 

Pellarovi se kromě překladu prózy věnovali i dramatu. Kromě hry Arthura Millera přeložili také 

hry Edwarda Albeeho nebo Tennesseeho Williamse.49 

V kapitolce Slovo překladatelů v programu divadelní hry uvedené v roce 1993  

ve Stavovském divadle, tj. činohře Národního divadla, vyjadřují Pellarovi za možnost 

přeložit Smrt obchodního cestujícího, své první dramatické dílo vůbec, „hlubokou vděčnost 

osudu“. Překlad této, podle nich, jedné z „nejnádhernějších her tohoto století“ popisují 

následovně: 

„Kolik nabídek na překlad hry této velikosti překladatel za život dostane? Když se totiž zamyslíme  

nad tvorbou slavných světových dramatiků, zjistíme, že každý z nich napsal jen jednu, dvě, snad tři hry, 

jež se dají počítat mezi opravdové trvalky. Snad se to zdá málo. Je to ale opravdu tak málo? Jestliže se 

někomu podaří napsat takové drama, jako je Smrt obchodního cestujícího, je to jedinečný přínos. Kolikrát 

se mu podaří napsat hru, která nepozbude aktuálnosti a bude k publiku mluvit, co svět světem bude?  

 
48 PELLAR, Rudolf (2008). Nejdřív se musíte narodit. Praha: Radioservis. 
49 Rudolf Pellar. Obec překladatelů (2017) [online]. [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/P/PellarRudolf.htm 
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A když navíc dokáže dát svým myšlenkám tak dokonalou formu, jakou dal Arthur Miller své hře, je to 

vlastně zázrak.“50 

 

Navzdory očekávatelné zastaralosti překladu Smrti obchodního cestujícího byl překlad 

z roku 1962 zvolen jako textová předloha pro opětovné nastudování hry v Národním divadle 

v roce 1993. Výše uvádíme, že z dobových periodik lze jen obtížně vyčíst, zda úspěch hry stojí, 

či padá s kvalitou překladu. Tomuto tvrzení dodává na pravdivosti fakt, že zmínky o inscenaci, 

která měla premiéru v roce 1993, se v tisku objevovaly se značným kritickým nádechem. 

Divadelní noviny o inscenaci v 50. letech v překladu Chuchvalce a spol. mluví jako o „úspěchu 

takřka triumfálním“, pro novodobou inscenaci v roce 1993 však ale mnoho kladně hodnotících 

adjektiv nenacházejí. Režisér Jan Kačer na své nastudování údajně nazírá optikou „rozbitého 

dětského kaleidoskopu“, který z jednotlivých kousků nedokáže poskládat jednolitou 

„mozaiku“.51 České a moravskoslezské zemědělské noviny upozorňují na handicap každého 

opětovného nastudování téhož titulu – handicap srovnávání, které považují za „nespravedlivé 

a často neobjektivní“. Celkově inscenaci z r. 1993 nepovažují za špatnou, vyslovují ovšem 

přání, zda by nebylo spíše vhodnější „po dvacetileté absenci Arthura Millera na českých 

jevištích […] seznámit diváky s některou z jeho her u nás dosud neuvedených“.52 Večerník 

Praha vyzdvihuje důmyslnou výstavbu hry a fakt, že „každá maličkost má své místo a svou 

váhu“. Nicméně dodává, že Kačerova inscenace „postrádá precizní vyložení textu.“53 Recenze 

ve Svobodném slovu Praha je jednou z mála recenzí, které zmiňují i samotné překladatele.  

Pro překlad volí přízvisko „mluvný“ a hodnotí jej jako faktor inscenace, který hercům „opravdu 

slouží“.54 Podobně pozitivní přístup k překladu Pellarových má i periodikum Signál, které  

o jejich díle hovoří jako o „tradičně skvělém překladu manželů Pellarových“.55 

Jak jsme již zmiňovali, byla to nejen inscenace v sezónách 1993-1996 v Národním divadle, 

ale také současná inscenace v Městských divadlech pražských, která využila překladu Luby  

a Rudolfa Pellarových. Avšak ani recenze tohoto nejnovějšího uvedení hry si aspektu překladu 

 
50Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 1992, program hry ve složce sign. Č 1047b. CÍSAŘ, Roman. Smrt 

obchodního cestujícího. Stavovské divadlo. Činohra Národního divadla. Národní divadlo. 

 
51 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 1.11.1993, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047b.  

KOLÁŘ, J. Tentokrát bez triumfu. Divadelní noviny. 
52 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 1.11.1993, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047b.  

Falešné sny Willyho Lomana. České a Moravskoslezské zemědělské noviny. 
53 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 15.6.1993, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047b. 

PRCHALOVÁ, R. O čem to vlastně je? Večerník, Praha. 
54 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 18.6.1993, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047b. 

LANGÁŠEK, M. Sen už nejen americký. Svobodné slovo, Praha. 
55 Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 20.7.1993, výstřižek z tisku ve složce sign. Č 1047b.  

Návrat Williho Lomana. Signál, Praha. 
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nevšímají. Server Lidovky.cz se věnuje zejména naléhavosti tématu pro současnou inscenaci, 

kterou považuje za silně relevantní: „společnost, která jede na výkon a úspěch a někdy až 

tragikomicky deformuje jedince, není nic, co by současníci neznali“. Naopak inscenaci Jana 

Kačera z 90. let vnímá jako „mrtvý, místy až schematický text“.56 Souvztažnost mezi osudem 

Willyho Lomana a osudy členů dnešní společnosti spatřuje i recenze na portále Magazín 

Aktuálně.cz, která hovoří o „vystřízlivění z polistopadového opojení tržní ekonomikou  

a konzumem“, což považuje za „aktuální momenty“, které v zařazení Millerova dramatu  

do současného repertoáru MDP sehrály zásadní roli.57  

Ono vystřízlivění je podle našeho názoru možným důvodem, proč se recepce hry v 90. letech 

a v současnosti liší. Tehdejší česká společenská situace dala vzniknout recepci, která byla 

vlažná až kritická. Svým sdělením šla protikapitalistická kritičnost Smrti obchodního 

cestujícího pravděpodobně proti celkové společenské porevoluční náladě, která  

ke kapitalistické budoucnosti přistupovala nadějně. Naopak s odstupem téměř 30 let po pádu 

komunismu nabyla kritičnost hry nové aktuálnosti a její recepce tak byla kvitována pozitivněji, 

neboť pro současného diváka získala skrze realistické zobrazení stinných stránek tržní 

ekonomiky na nové relevantnosti.58  

Nastudování dramatu v MDP je velebeno zejména z hlediska hereckých výkonů – kulturní 

portál Kulturio.cz chválí Willyho Lomana v podání Miroslava Donutila jako „dokonalou 

psychologickou kresbu životem zlomeného člověka“.59 U výkonu Zuzany Kronerové v roli 

Lindy si Lidovky všímají schopnosti „velmi prostě obsáhnout veškerou hořkost postavy“ stejně 

jako její „dokonalou mluvní kulturu“.60 Recenze se svorně shodují na skutečnosti, že soudobá 

 
56 MACHALICKÁ, Jana (2019). RECENZE: Obecně o lidském krachu. Dočekalova Smrt obchodního 

cestujícího se zbytečně nepředvádí. Lidovky.cz [online]. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-

zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto 

 
57 RESLOVÁ, Marie (2019). Donutil, jak ho neznáme. ABC uvádí Millerovu hru o vystřízlivění z amerického 

snu. Magazín Aktuálně.cz [online]. [cit. 2020-07-2]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/miller-smrt-obchodniho-cestujiciho-abc-donutil-

docekal/r~ecbd1fb8201c11eaac760cc47ab5f122/ 

 
58 Zároveň je ale otázkou, jakou roli sehrálo v negativní recepci režijní pojetí Jana Kačera, jenž stál u vzniku 

několika méně úspěšných inscenací. Dramaturg inscenace Smrti obchodního cestujícího Roman Císař nám pro 

účely práce sdělil, že Jan Kačer se k této inscenaci odmítá jakkoliv vyjadřovat. Sám dramaturg inscenaci zhodnotil, 

navzdory obsazení (např. Alois Švehlík v roli Willyho Lomana), jako nepříliš významnou. Za úspěšnou spolupráci 

s Janem Kačerem naopak považuje nastudování Krysaře v Divadle na Vinohradech a Peera Gynta v Národním 

divadle.  

 
59 HANUŠOVÁ, Soňa (2019). Smrt obchodního cestujícího v divadle ABC je čistá práce. Kulturio.cz [online]. 

[cit. 2020-07-2]. Dostupné z: https://kulturio.cz/divadlo-smrt-obchodniho-cestujiciho-divadlo-abc-praha/ 
60 MACHALICKÁ, Jana (2019). RECENZE: Obecně o lidském krachu. Dočekalova Smrt obchodního 

cestujícího se zbytečně nepředvádí. Lidovky.cz [online]. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/miller-smrt-obchodniho-cestujiciho-abc-donutil-docekal/r~ecbd1fb8201c11eaac760cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/miller-smrt-obchodniho-cestujiciho-abc-donutil-docekal/r~ecbd1fb8201c11eaac760cc47ab5f122/
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inscenace režiséra Michala Dočekala je výrazně seškrtána (z tříhodinového představení režisér 

učinil hru na dvě hodiny bez pauzy). Hra tak ztrácí na národní a dobové specifičnosti, v rámci 

svého režijního pojetí se spíše soustředí na „obecnější studii lidského krachu“ a na „postupující 

degradaci hlavního hrdiny“.61 Sledujeme zde tedy odvrat od sociální kritičnosti Ameriky  

ke studii psychologie postav.  

Hra Smrt obchodního cestujícího je v českém prostředí silně kulturně zakořeněným 

dramatem, které k divákům napříč generacemi a společensko-politickými státními 

uspořádáními promlouvá zřejmě různě. Jeho nadčasový charakter a univerzálnost myšlenky 

nejlépe vystihuje následující komentář Pellarových:  

„Věříme, že příležitost přeložit Smrt obchodního cestujícího bude znamenat i největší štěstí pro toho, kdo 

bude pořizovat pro Národní divadlo v Praze její nový překlad v roce 2093, až bude v téhle krásně budově 

tahle krásná hra uváděna znova a my bude už všichni jako Willy Loman „bez starostí a bez dluhů“,  

a že bude mít pro diváka 21. století stejnou aktuálnost a bude v něm stejně rezonovat jako v dnešním.“62 

  

 
https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-

zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto  
61 MACHALICKÁ, Jana (2019). RECENZE: Obecně o lidském krachu. Dočekalova Smrt obchodního 

cestujícího se zbytečně nepředvádí. Lidovky.cz [online]. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-

zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto  
62Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 1992, program hry ve složce sign. Č 1047b. CÍSAŘ, Roman. Smrt 

obchodního cestujícího. Stavovské divadlo. Činohra Národního divadla. Národní divadlo. 

https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-obecne-o-lidskem-krachu-docekalova-smrt-obchodniho-cestujiciho-se-zbytecne-nepredvadi.A191220_212533_ln_kultura_jto
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6 Translatologická analýza 

 

V této kapitole provádíme translatologickou analýzu podle Petera Newmarka, jíž podrobujeme 

knižní text originálu Death of a Salesman, který byl vydán roku 1949, a knižní překlad 

Pellarových Smrt obchodního cestujícího, který vyšel v souborném vydání Millerových dramat 

v roce 1962. Okrajově přihlížíme i k překladu z roku 1959 z pera překladatelského kolektivu  

J. Chuchvalce, J. Pleskota a J. Vladislava. 

Při analýze vypracováváme na základě jednotlivých jevů celková zjištění, od nichž 

odvozujeme tendence překladu. Analýzu provádíme na čtyřech rovinách překladu v pojetí 

Petera Newmarka: textové, referenční, koheze a přirozenosti. Na textové rovině sledujeme 

výběr gramatických prostředků a výběr lexika a převod expresivity ve vztahu k obsahu a výrazu 

originálu. Na referenční rovině si všímáme, jak věrně a přesně jsou v překladu převedeny 

faktické informace a zda dochází k významovým posunům. Zde místy využíváme poznatků 

Antona Popoviče, zejména jeho typologii výrazových změn, a zároveň sledujeme dvojí funkci 

překladu a podvojnost překladového díla podle Levého (Popovič 1975; Levý 2012). Na rovině 

koheze analyzujeme celkovou vnitřní provázanost textu – zejména lexikálně-sémantickou, 

neboť sledujeme kohezi a koherenci na celotextové rovině. Zároveň také pozorujeme, zda se 

v překladu daří předat „náladu a strukturu" originálu. Konečně na rovině přirozenosti sledujeme 

jazykovou a stylistickou přirozenost, a to například ve frázích, idiomech a převodu vlastních 

jmen. Při analýze rovin překladu uvažujeme i o odlišných politicko-kulturních kontextech, 

které se hypoteticky budou odrážet jak v celkové textové rovině, tak v rovině referenční a rovině 

přirozenosti, které textovou rovinu konstituují.  

Jak již zmiňujeme v kapitole 3. Teoreticko-translatologická východiska, Newmark 

považuje za sémantický překlad, vhodný zejména pro autoritativní – často literární – texty, 

takový překlad, který dokáže význam originálu v určitém kontextu převést těsně. V rámci 

translatologické analýzy tak vzhledem ke skutečnosti, že analyzovaný překlad by měl být 

překlad sémantický, sledujeme, zda či k jakým odchylkám dochází při převodu textu  

do nového, výrazně odlišného, kulturního prostředí – jsou to právě limity nebo zvláštnosti 

kulturně politických okolností doby, kdy překlad vznikal, které žádoucí sémantický překlad 

ovlivňují. 

Uvědomujeme si, že do translatologické analýzy vždy vstupují subjektivní hlediska. 

Z tohoto důvodu korigujeme naše stanoviska na základě konzultací se slovníky (SSJČ, SSČ, 

ASCS), jako i s dalšími podobami dobového jazyka a jeho projevy, které dohledáváme například 

v korpusech.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že v této práci dochází k diachronní analýze překladu,  

tj. z dnešního pohledu překladu „starého“, ale zároveň ke snaze synchronně pochopit a odkrýt 

tehdejší kontext, zvažujeme kontext překladu synchronně-diachronním způsobem, jejž 

uplatňujeme i v následujících kapitolách věnovaných inscenačním textům. 

 

Textová rovina  

Na textové rovině si všímáme převodu expresivity prostřednictvím různých prostředků 

anglického a českého jazyka a sledujeme, zda dochází k jejímu oslabování, či naopak 

zesilování. Zároveň komentujeme vybrané gramatické a lexikální prostředky originálu  

a překladu.  

Analýzu na textové rovině zahajujeme rozsáhlejší citací z textu výchozího a cílového, 

která nám kromě převodu expresivity dá zároveň lepší představu o výstavbě hry a stylu řeči 

postav. Pro srovnání uvádíme i řešení, která v překladu z roku 1959 volila překladatelská 

trojice Chuchvalec, Pleskot a Vladislav. 

 

Originál Pellarovi 1962 

Chuchvalec, Pleskot, 

Vladislav 1959 

Charley: Listen, if they 

steal any more from that 

building the watchman’ll 

put the cops on them!  

Linda [to Willy]: Don’t let 

Biff . . . 

[Ben laughs lustily.] 

 

Willy: You shoulda seen 

the lumber they brought 

home last week. At least a 

dozen six-by-tens worth 

all kinds a money.  

 

Charley: Listen, if that 

watchman—  

Willy: I gave them hell, 

understand. But I got a 

couple of fearless 

characters there.  

 

 

 

Charley: Ty, poslyš, jestli ty 

kluci budou z tý stavby 

pořád krást, tak na ně ten 

hlídač zavolá policajta! 

 

Linda Willymu: Měl bys 

Biffovi zakázat… 

Ben se s chutí zachechtá. 

 

Willy: Měl bys vidět toho 

dřeva, co přinesli minulej 

tejden domů. Nejmíň tucet 

trámů patnáct na pětadvacet, 

který by normálně stály 

majlant. 

 

Charley: Poslyš, jestli je ten 

hlídač – 

 

Willy: Já jim zved mandle, 

to se rozumí. Ale když ty 

naši kluci maj pro strach 

uděláno. 

 

Charley: Poslyš, jestli z toho 

staveniště ještě něco ukradnou, 

hlídač na ně zavolá policajty. 

 

 

Linda (k Willymu): Nedovol 

Biffovi… 

(Ben se s rozkoší směje.) 

 

Willy: Měl jsi vidět, co minulej 

tejden nanosili stavebního 

dříví. Nejmíň dvanáct trámů, 

šest palců na deset, a ty už za 

něco stojej! 

 

 

Charley: Poslyš, jestli je ten 

hlídač – 

 

Willy: Dal jsem jim, co proto, 

samozřejmě. Ale mám to aspoň 

párek chlapců, který se nebojej 

ničeho. 
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Charley: Willy, the jails 

are full of fearless 

characters.  

Ben [clapping Willy on the 

back, with a laugh at 

Charley]: And the stock 

exchange, friend!  

Willy [joining in Ben’s 

laughter]: Where are the 

rest of your pants?  

Charley: My wife bought 

them. 

 

Willy: Now all you need is 

a golf club and you can go 

upstairs and go to sleep. 

[To Ben] Great athlete! 

Between him and his son 

Bernard they can’t 

hammer a nail!  

Bernard [rushing in]: The 

watchman’s chasing Biff! 

 

Willy [angrily]: Shut up! 

He’s not stealing anything!  

Linda [alarmed, hurrying 

off left]: Where is he? Biff, 

dear! [She exits.] 

 

 

Willy [moving toward the 

left, away from Ben]: 

There’s nothing wrong. 

What’s the matter with 

you? 

 

Ben: Nervy boy. Good! 

 

 

Willy [laughing]: Oh, 

nerves of iron, that Biff! 

 

 

Charley: Don’t know what 

it is. My New England 

man comes back and he’s 

Charley: Takovejch, co maj 

pro strach uděláno, jsou 

plný kriminály, Willy. 

 

Ben poplácá Willyho po 

zádech, zasměje se na 

Charleyho: A co jich je 

teprve na burze, příteli! 

 

Willy se připojí k Benově 

smíchu: Kdo ti ustřih 

nohavice? 

 

Charley: To mi koupila 

žena.  

 

Willy: Teď už chybí jenom 

golfová hůl a můžeš si jít 

lehnout do postele. Benovi. 

Copak Charley, to je borec! 

Von a jeho syn Bernard 

nedokážou zatlouct hřebík, 

ani když jsou na to dva. 

 

Bernard vběhne: Hlídač 

honí Biffa! 

 

Willy zlostně: Nežvaň! 

Copak něco krade? 

 

Linda poplašená, spěchá 

doleva: Kde je? Biffe! 

Biffe!  

Odejde. 

 

Willy jde od Bena, přejde 

nalevo: Dyť se nic neděje. 

Co pořád máš? 

 

 

 

Ben: Ten chlapec si troufá! 

Podívejme se na něj! 

 

Willy směje se: Á, copak 

Biff, ten má nervy jak 

špagáty.  

 

Charley: Já nevím, čím to 

je. Můj zástupce pro Novou 

Charley: Willy, vězení jsou 

plný těch, co se nebojej ničeho. 

 

 

Ben (plácá Willyho po zádech 

a směje se Charleymu): A co 

jich je na burze, kamaráde! 

 

 

Willy (přidává se k Benově 

smíchu): Kdes nechal půlku 

kalhot? 

 

Charley: To mi koupila žena.  

 

 

Willy: Teď už jen hůl na golf a 

můžeš jít spát. (K Benovi) 

Velkej atlet! On a jeho kluk 

Bernard nedokážou ani 

zatlouct hřebík. 

 

 

 

Bernard (přiběhne): Hlídač 

honí Biffa! 

 

Willy (zlostně): Buď zticha! 

Nic nekrade! 

 

Linda (polekaně odbíhá vlevo): 

Kde je? Biffe, miláčku!  

(Odběhne) 

 

 

Willy (vzdaluje se od Bena 

k levé straně): Ale co, nic se 

neděje. Co je s tebou? 

 

 

 

Ben: Odvážej kluk. To se mi 

líbí. 

 

Willy (směje se): Odvážnej, to 

Biff je. 

 

 

Charley: Já nevím, co se to 

děje. Můj cesťák, co má Novou 

Anglii, přijede vždycky 
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bleedin’, they murdered 

him up there.  

Willy: It’s contacts, 

Charley, I got important 

contacts!  

Charley [sarcastically]: 

Glad to hear it, Willy. 

Come in later, we’ll shoot 

a little casino. I’ll take 

some of your Portland 

money. [He laughs at 

Willy and exits.]  

(O: str. 35-36) 

Anglii se vrátil s dlouhým 

nosem. Byl to úplnej debakl.  

 

Willy: To všechno dělaj 

konexe, Charley, já mám 

důležitý konexe! 

 

Charley sarkasticky: To rád 

slyším, Willy. Tak pak 

přijď, hodíme si chvilku 

kasino. Já ti trošku pomůžu 

vod těch peněz, cos vydělal 

v Portlandu. Zasměje se na 

Willyho a odejde. 

 

(P: str. 138-139)  

s prázdnou. Úplně ho tam 

oddělaj. 

 

Willy: Styky, Charley, to musíš 

mít styky jako já. 

 

 

Charley (sarkasticky): To jsem 

rád, že mi to říkáš. Stav se pak 

u mne na partičku. Trošku tě 

oškubám z toho, cos vydělal 

v Portlandu. (Zasměje se 

Willymu a odejde.) 

 

 

(CHPV: str. 49-50)  
Tabulka 1: Úryvek z anglického originálu ve srovnání s překladem z roku 1962 a s překladem z roku 1959 – ilustrace 

výstavby hry a stylu řeči postav 

Uvedená ukázka originálu a dvou překladů dramatu dává nahlédnout do jeho výstavby. 

Do dialogu postav fyzicky přítomných na jevišti na daném místě a v daném čase se vkrádají 

Willyho fantazijní exkurzy do rozhovoru s mrtvým bratrem Benem, který, ačkoliv také 

přítomný na jevišti, zůstává ostatním postavám skrytý – Ben je pouhým výplodem Willyho 

fantazie o naplnění amerického snu, a je důkazem Willyho ztracené kontroly nad realitou  

a časem. Rozmluvy obou bratrů tak dávají vzniknout tragikomickým situacím, v nichž Willy 

v rámci rozhovoru s jinou postavou reaguje na Benovy repliky a neúmyslně interaguje s dalšími 

postavami. Tímto prostředkem Miller dává nahlédnout do vnitřního světa hlavní postavy  

a umožňuje divákovi sledovat postupně degradující duševní stav tohoto obchodního 

cestujícího. 

Vybraný úsek textu zároveň nastiňuje představu o stylu řeči postav. Celkově lze rejstřík, 

ve kterém spolu komunikují postavy figurující v uvedeném výstupu, definovat jako nižší  

a vzhledem k typu sociální interakce jako neformální. Jak jsme již v této práci uvedli, Arthur 

Miller svou hru zaciloval na obyčejného člověka, který, ačkoliv není vznešeného původu, je 

dle Millera stejně hodnotným námětem lidské tragédie. Styl mluvy postav, jejž jim Miller 

vkládá do úst, je podle našeho názoru v souladu s pravděpodobným záměrem autora dramatu – 

naplňuje snahu vytvářet iluzi každodenního života bez přehnané poetické stylizace a úsilí co 

nejvíce přiblížit děj a osudy postav běžnému divákovi.  

Začněme komentářem stylu, jakým se v originále vyjadřuje hlavní postava Willy 

Loman. Willy je obchodní cestující, člen pracovní třídy, obyčejný člověk, jemuž není 

vyjadřování v nižším stylovém rejstříku cizí. Jeho styl vyjadřování jde ruku v ruce 

s neformálním prostředím sousedské interakce, kterou spatřujeme v ukázce. Jako zástupné 
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příklady prostředků, jimiž Miller propůjčuje komunikaci mezi postavami neformálnost, 

uvádíme následující vyjádření: Willy používá kolokviální stažený tvar participia modálního 

slovesa should have – shoulda (O: str. 35), které je foneticky motivováno stejně jako Willyho 

vyjádření all kinds a money (O: str. 35) namísto all kinds of money. Tato artikulační nedbalost 

dotváří iluzi mluvenosti a spontánnosti řeči. Agramatické je i Willyho používání I got  

(O: str. 35,36) namísto gramaticky správného I have got. Na syntaktické rovině si lze 

povšimnout, že Willy staví syntaktické konstrukce krátké, nekomplikované, což dále přispívá 

k vytvoření dojmu neformálnosti a mluvenosti. 

Další prominentní postavou ve vybraném úseku je Charlie, Willyho soused. V jeho stylu 

vyjadřování je rovněž patrná neformálnost, jež je dotvářena výrazem cop (O: str. 35), který je 

dle Cambridge Dictionary výrazem neformálním, nebo opakovanou elipsou podmětu 

v syntaktických vyjádřeních: Don’t know what it is; Glad to hear it (O: str. 36).  

U překladu do češtiny je patrná snaha neformálnost interakce zachovat. Toho Pellarovi 

v ukázce dosahují například obrazným expresivním prostředkem – majlant (P: str. 138) nebo 

obecněčeským výrazem – tejden (P: str. 138). Pellarovi do češtiny styl řeči Charlieho převádí 

pomocí obecněčeského výrazu policajt, protetického v – vod a tvaroslovných prostředků obecné 

češtiny – takovejch; maj; úplnej (P: str. 138-139). 

Ve srovnání s překladem z roku 1959 v ukázce vidíme v překladu Pellarových silnější 

idiomatičnost a jejich překlad působí o odstín hovorověji / obecně česky. Jak jsme předeslali 

na úvod této kapitoly, překlad Chuchvalce a kol. uvádíme pouze pro okrajové srovnání, dále se 

ale budeme primárně věnovat jen překladu Luby a Rudolfa Pellarových. 

Není to pouze vybraná ukázka, ale celé drama, které prostupuje mluvená neformální 

angličtina; Miller využívá zkrácených tvarů imitujících tok mluvené řeči – Y’know; I’m telling 

ya (O: str. 3), agramatického užívání pomocného slovesa do u třetí osoby singuláru – he don’t 

appreciate (O: str.4), the grass don’t grow (O: str. 6), foneticky motivovaného staženého tvaru 

minulého participia modálních sloves – I coulda sworn (O: str. 7), I woulda broke records  

(O: str. 21), foneticky motivované kondenzace simplifikovaného syntaktického vyjádření – 

whatta ya got (O: str. 16), zkrácených tvarů průběhového participia – no kiddin’ (O: str. 12), 

elipsy podmětu – tell you what (O: str. 16), nebo například agramatického tvoření záporu –  

I don’t see no sense in it, I got nothin’ (O: str. 28). Na syntaktické úrovni jsou hojně využívána 

i pro mluvenou řeč typická frázová slovesa – make up that subject (O: str. 71), he’d given up 

his life (O: str. 72), I don’t know what came over me (O: str. 81). 

Kromě příkladů v ukázce využívá český překlad Pellarových pro převod expresivního 

vyznění a stylových variant originálu prostředků na hláskové rovině; například již zmiňované 
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protetické v – voba se najednou holili (P: str. 108). Expresivita, jež je dosažena prostředkem  

na hláskové rovině, je u následující repliky navíc umocněna idiomatičností: Chm! Jen počkej! 

Však von tě ten smích přejde, až bude po zápase! Budou vo něm říkat, že je to druhej Red 

Grange! Pětadvacet tisíc dolarů ročně! (P: str. 170) a u repliky: Bodejť! Von si musel 

propadnout z matematiky! (P: str. 187) k expresivnímu vyznění kromě prostředku na hláskové 

rovině přispívá i hovorová částice bodejť a hovorová syntaktická konstrukce se zvratným 

zájmenem si. Překlad využívá i variant s hláskou i/í místo e/é – bude ti líp (P: str. 107), napiju 

se trochu mlíka (P: str. 108). V oblasti tvarosloví uplatňuje koncovky adjektiv ej místo í/ý – 

copak já jsem někdy prudkej (P: str. 108), buď vopatrnej (P: str. 158). Dále používá i slovesa 

s obecněčeskými koncovkami a s hovorovými tvary slov – můžeš mi něco říct (P: str. 170),  

krej si bradu (P: str. 170), kdybys bejval nepropad (P: str. 187) a zároveň i nesprávným 

pořádkem slov – spoustu lidí neradi seděj takhle stranou (P: str. 178). 

 

Přejděme nyní ke komentáři expresivity při převodu obrazných vyjádření. Nejprve 

se ve výše uvedeném úryvku zaměřme na překlad obrazného murdered a obrazného bleeding 

nose ve vyjádření: My New England man comes back and he’s bleedin’, they murdered him up 

there (O: str. 36). Do češtiny bylo Pellarovými zvoleno následující řešení: Můj zástupce pro 

Novou Anglii se vrátil s dlouhým nosem. Byl to úplnej debakl (P: str. 139). Všimněme si, že 

v překladu se násilnost originálu vytrácí. Navzdory této skutečnosti je ale překlad těchto 

vyjádření konsistentní – překladatelé substituují násilnost obojího jako neúspěch expresivními,  

ale nenásilnými výrazy. Chuchvalec a kol. se obdobně vyhýbají explicitnímu nádechu násilí,  

a anglické he’s bleeding překládají jako: přijede vždycky s prázdnou (CHPV: str. 50) bez 

jakékoliv konotace násilí. Na rozdíl od Pellarových ovšem nejsou ve své nivelizaci této 

tématiky ustálení; vyjádření they murdered him up there převádí prostřednictvím: úplně ho tam 

oddělaj (CHPV: str. 50). Zvolený zhrubělý výraz oddělat nese konotace násilí a vraždy, a maří 

tak ustálenost řešení, kterou vidíme v překladu Pellarových. 

V ukázce výše jsme viděli, že překladatelé, byť konzistentně, expresivitu originálu  

do určité míry oslabují. Podobnou tendenci dokazuje i ukázka níže, kterou opět pro představu 

srovnáváme s ukázkou řešení překladatelského týmu Chuchvalce, Pleskota a Vladislava: 

 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Chuchvalec, Pleskot, 

Vladislav (1959) 

Willy: You picked me, heh?  Willy: Takže ty sis mě 

vyhlídla? 

 

Willy: Tak ty sis mě 

vybrala? 

 



39 

 

The Woman: Sure. Because 

you’re so sweet. And such a 

kidder.  

Willy: Well, I’ll see you next 

time I’m in Boston. 

 

The Woman: I’ll put you 

right through to the buyers.  

 

Willy [slapping her bottom]: 

Right. Well, bottoms up!  

 

The Woman [slaps him gently 

and laughs]: You just kill me, 

Willy. [He suddenly grabs 

her and kisses her roughly.] 

You kill me. And thanks for 

the stockings. I love a lot of 

stockings. Well, good night.  

 

Willy: Good night. And keep 

your pores open! 

 

The Woman: Oh, Willy! 

 

(O: str. 25) 

Žena: To se ví. Poněvadž seš 

takovej milej. A protože je 

s tebou taková legrace. 

 

Willy: Tak na shledanou 

příště, až přijedu do Bostonu.  

 

 

Žena: A já ti zařídím, abys 

přišel v nákupním oddělení 

hned na řadu. 

 

Willy plácne ji po zadečku: 

Tak fajn. A kde je vyšpulíno, 

tam je dovolíno. 

 

Žena ho lehce pleskne a 

zasměje se: Z tebe by jeden 

umřel, Willy. Willy ji 

najednou popadne a začne ji 

divoce líbat. Umřel! A děkuji 

za punčochy. Punčochy, to je 

moje! Tak dobrou noc. 

 

 

Willy: Dobrou noc. A dýchej, 

aby ses nezadusila! 

 

Žena: Willy! 

 

(P: str. 128-129) 

Žena: No jasně. Protože 

jsi tak milej. A užije se s 

tebou legrace. 

 

Willy: Uvidíme se, hned 

jak jen přijedu příště do 

Bostonu.  

 

Žena: Otevřu ti cestu 

k zákazníkům. 

 

 

Willy (plácne ji přes 

zadnici): Dobře. Tak ať to 

sedne! 

 

Žena (ještě ho pleskne a 

směje se): Ty mě odděláš, 

Willy. (Willy ji najednou 

drsně strhne a líbá.) Ty 

mě odděláš! A díky za ty 

punčochy. Spousta 

punčoch, to je moje. Tak 

dobrou noc. 

 

Willy: Dobrou noc. Ať na 

mě kočička čeká! 

 

Žena: Ale, Willy! 

 

(CHPV: str. 33-34) 
Tabulka 2: Srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 a překladem z roku 1959 – převod expresivity 

Ve výše uvedené ukázce, jež zobrazuje interakci Willyho Lomana a jeho milenky, 

využívá Miller sexuálních narážek a sexuálních jazykových her s idiomy. U idiomatického 

vyjádření bottom’s up (O: str. 25) Miller kontextem monosémantizuje význam tohoto frazému, 

jenž obvykle zaznívá při přátelském přípitku, a vkládá jej Willymu do úst ve chvíli, kdy se před 

ním jeho milenka předklání. Autor dramatu tak chytře aktualizuje polysémantické substantivum 

bottom (dno, ale i zadek), a do ustáleného frazému vkládá jiný význam. Tato hra se slovy  

a významy a jejich polysémií se v překladu z roku 1962 bohužel ztrácí – substituce českým 

větným frazémem: kde je vyšpulíno, tam je dovolíno (P: str. 129) v českém textu působí 

v kontextu pasáže dětinsky a neodpovídá „náladě“ originálu.  

Chuchvalec a kol. u řešení tohoto idiomu vykazují podobnou tendenci, kdy sexuální 

podtext eliminují a volí hovorové řešení s verbem sednout (CHPV: str. 34) ve významu uštědřit 

dobře mířenou ránu. Podobně je tomu tak u vyjádření keep your pores open (O: str. 25), kde 
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spatřujeme jazykovou hříčku – autor dramatu zde aktualizuje idiom air one’s pores (ve 

významu svléknout se), aby tak Willyho replice důmyslně propůjčil sexuální podtext. 

Všimněme si ale, že český překlad Pellarových se od sexuálního podtextu zcela odprošťuje: A 

dýchej, aby ses nezadusila! (P: str. 129). Překlad z roku 1959 frázi převádí pomocí přeneseně 

expresivního výrazu kočička (CHPV: str. 34), které je podle SSJČ lichotné, úlisné. Ačkoliv 

Chuchvalec a kol. nepřevádí sexuální nádech repliky explicitně, na rozdíl od Pellarových 

replice propůjčují alespoň určitou míru koketnosti a lascivnosti.  

Podobně lze v překladu Pellarových hodnotit i převod dalších pasáží, které pojednávají 

o intimních stycích můžu a žen. Anglický originál volí sloveso ruin pro popis „romantické“ 

zkušenosti syna Biffa: I went and ruined her (O: str. 13), zatímco řešení Pellarových jde  

po slabším: já ji jednoduše musel dostat (P: str. 117). Stejně tak je tomu i v případě, kdy matka 

Linda popisuje svého syna Biffa a jeho vztah k děvčatům: He’s too rough with the girls  

(O: str. 26). V českém překladu je expresivita této repliky oslabena, a to za využití 

idiomatického vyjádření s použitím adjektivizovaného citoslovce: Je moc hrr na děvčata  

(P: str. 130). 

Překlad Pellarových oslabuje i intenzitu Happyho sebekritiky, kdy Happy v originále 

vyjadřuje silnou nenávist vůči sobě samotnému, která je zapříčiněna jeho záletnictvím:  

I hate myself for it (O: str. 13). Intenzita anglické věty spočívá ve slovese hate, zatímco váha 

českého překladu této věty spočívá v adjektivu, které je ovšem méně intenzivní: já jsem za to 

sám sobě protivnej (P: str. 117). Oslabování intenzity těchto replik oslabuje Happyho přístup 

k ženám, a mění tedy jeho povahovou vlastnost. 

V souladu s tendencí, kterou uznává Jiří Levý – substituovat expresivitu na jiných, 

z hlediska překladatele vhodnějších, místech v textu – jsme při analýze narazili i na případy, 

kdy byla expresivita vůči originálu zvyšována (Levý 2012: 121). Překlad má tendenci 

expresivitu vůči výchozímu textu zvyšovat zejména ve chvíli, kdy překlad vyjádření originálu 

převádí pomocí idiomatického přirovnání. Neutrální vyjádření v anglickém textu: If you don’t 

know how to play the game (O: str. 30) je do češtiny předáno přirovnáním, které zvyšuje 

intenzitu vyjádření: Hraješ to jak ponocnej (P: str. 135). Dalším příkladem překladu neutrálního 

vyjádření řešením expresivnějším je věta: You don’t know everything (O: str. 67), která v češtině 

zní následovně: Však tys taky všechnu moudrost nesežral (P: str. 170). Expresivita tohoto 

vyjádření leží ve verbu žrát, jehož adherentní expresivita je zde monosémantizována 

kontextem. Stejně tak je otázka: Why are you so hateful to each other? (O: str. 37) převedena 

za pomocí expresivnějšího obrazného přirovnání: Proč jste jeden na druhýho jako pes?  

(P: str. 141). Vyjádření s neformálním slovesem clinch: that clinches it (O: str. 85) má v češtině 
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podobu intenzivnější české fráze s přirovnáním: to je přece jasný jako facka (P: str. 189). 

Překlad využívá pro zvyšování expresivity i substantiva a adjektiva. Anglické neformální 

substantivum stuff ve vyjádření: pick up this stuff (O: str. 94) je v češtině nahrazeno dle SSČ  

a SSJČ zhrubělým substantivem svinstvo: seberte si to vaše svinstvo (P: str. 199). Anglická 

fráze, která je v míře expresivity opět neutrální: he’s lost his balance (O: str. 39) je do češtiny 

převedena pomocí negativně hodnotícího adjektiva: je vyšinutej (P: str. 143), jehož expresivita 

je umocněna stylově nižší adjektivní koncovkou -ej. Překladatelé jako prostředek převodu 

expresivity volili i ustálené české fráze, jako zástupný příklad uveďme překlad konstrukce  

s frázovým slovesem: he’s in for a shock (O: str. 97) prostřednictvím expresivní ustálené fráze, 

která označuje člověka zmateného, s nedostatečným důvtipem: ten kluk z toho bude úplnej 

jelen! (P: str. 201). 

Na základě analýzy expresivity originálu a překladu jsme dospěli k závěru, že překlad 

vůči výchozímu textu expresivitu převádí neustáleně, neboť dochází jak k jejímu snižování, tak 

i zvyšování. Překladatelé se snaží expresivitu na morfologické, lexikální a syntaktické rovině 

zachovávat, a to prostředky českého jazyka – hovorové a obecné češtiny, aby tak převedli 

neformální ráz a mluvenost anglického originálu. Obsahovou expresivitu překladatelé oslabují 

při výskytu násilí (oproti překladu z roku 1959 tak činí ustáleně), dále pak u sexuálních 

podtextů a narážek. Tato tendence se místy projevuje jako negativní, neboť vede k oslabení 

klíčových charakterových vlastností postav dramatu. Zvyšování expresivity naopak spatřujeme 

v užívání idiomatických vyjádření. Ačkoliv má idiomatická expresivita relativně slabší či 

neškodnější váhu, je podle našeho názoru přidávání idiomatické expresivity oprávněné, neboť 

se snaží vyrovnat sníženou expresivitu na jiných místech v textu. 

Přejděme nyní v rámci analýzy textové roviny k lexikálním a gramatickým 

prostředkům originálu a jejich českého překladu. V ukázkách se soustředíme na to, jak 

Pellarovi převáděli anglické frazeologismy v originálu (na tomto místě se nejedná  

o idiomatickou expresivitu, kterou Pellarovi do překladu vkládali z vlastní iniciativy). 

Analyzované repliky zasazujeme pro lepší orientaci do širšího kontextu dialogů, naším 

záměrem nicméně není komentovat všechny tendence, které se v dialozích vyskytují – v této 

části práce se soustředíme pouze na jevy, které se vztahují k překladu frazeologismů.  

Věnujme se nyní následujícímu příkladu frazeologického vyjádření originálu a jeho 

řešení v překladu z roku 1962:  
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Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Happy: You got a couple of nice lobsters? 

 

Stanley: Hundred percent, big. 

Happy: I want them with the claws. 

Stanley: Don’t worry, I don’t give you no 

mice. [Happy laughs.] How about some 

wine? It’ll put a head on the meal.  

 

(O: str. 74) 

Happy: Máte tam nějaký pěkný langusty? 

Stanley: Prvotřídní, obrovský. 

Happy: A ať maj klepeta! 

Stanley: Buďte bez starosti, myši to 

nebudou. Happy se směje. A co takhle 

trochu vína? Aby to dostalo ten správnej 

břink! 

(P: str. 179) 
Tabulka 3: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod frazeologismu 

Výše uvedený dialog představuje jeden z vybraných případů idiomatického vyjádření. 

Anglické: How about some wine? It’ll put a head on the meal (O: str. 74) bylo do češtiny 

převedeno také idiomaticky, a to za pomocí substantivizovaného citoslovce s dosazením 

účelové determinace: A co takhle trochu vína? Aby to dostalo ten správnej břink! (P: str. 179). 

Současně v tomto řešení pozorujeme i opisné vyjádření děje, jehož nositel, tedy daný pokrm, 

není jeho podmětem.  

Frazeologické vyjádření se v originále vyskytovalo i v replice, kterou zobrazuje 

společně s českým překladem tabulka níže:  

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Biff: Sit down, Pop. You want a drink? 

 

Willy: Sure, I don’t mind. 

 

Biff: Let’s get a load on. 

(O: str. 79) 

Biff: Posaď se, táto. Chceš se něčeho napít? 

 

Willy: Co by ne? 

 

Biff: Pojď, dáme si pořádně do trumpety. 

(P: str. 184) 
Tabulka 4: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod frazeologismu 

Výše spatřujeme konstrukci s pomocným slovesem let v imperativu: let’s get a load on 

(O: str. 79). Překladatelé ponechávají imperativní nádech anglického vyjádření použitím 

imperativního tvaru slovesa jít – pojď, zároveň ale dále výstavbu věty otrocky nekopírují  

a zachovávají expresivitu původního neformálního frazeologického vyjádření: Pojď, dáme si 

pořádně do trumpety (P: str. 184). Expresivita původního sdělení je adekvátně předaná, neboť 

ASCS zvolenou frázi definuje jako expresivní. 

Jak již bylo předesláno ve výčtu prostředků neformální angličtiny na začátku této 

analýzy, ve výchozím textu se vyskytují frázová slovesa. Podobně jako idiomy jsou i frázová 

slovesa víceslovné sémantické jednotky, které se skládají z verba a adverbiální částice. Je proto 

záhodno taková vyjádření nepřekládat doslovně, nýbrž hledat řešení, které by obsáhlo význam 
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celé sémantické jednotky. Pro účely této analýzy jsme vybrali taková frázová slovesa, která 

nesou expresivní nádech. Jedním z takových sloves je expresivní frázové sloveso to bull around 

v Biffově replice: Let’s hold on to the facts tonight, Pop. We’re not going to get anywhere 

bullin’ around. I was a shipping clerk. (O: str. 80), pravděpodobně odvozené od idiomatické 

kolokviální fráze to throw the bull around (ve významu klábosit, chvástat se). Do češtiny jej 

Pellarovi nahradili vyjádřením hrát habaďůru v české replice: Táto, pojď se už jednou držet 

faktů. Když budeme pořád hrát habaďůru, tak se nikam nedostaneme. Byl jsem v expedici.  

(P: str. 184) Pro toto řešení využili přeneseného významu slovesa hrát ve smyslu předstírat  

a slangového substantiva habaďůra, jehož etymologii Slovník nespisovné češtiny zasazuje do 

brněnského hantecu. Pro frázové sloveso buck someone up (ve významu rozveselit) v Happyho 

replice: Come on, Biff, let’s buck him up (O: str. 46) je voleno sloveso lít s přeneseně 

expresivním významem – dodat někomu optimismu. Český překlad: Pojď, Biffe, jdem do něj 

nalejt trochu optimismu (P: str. 151) sémanticky – a díky prostředkům obecné češtiny i stylově 

– odpovídá původnímu vyjádření.  

Uvedené vybrané příklady nám ilustrují dodržování zásady, která radí nepřekládat 

jednotlivá slova, která sama o sobě nemají význam, nýbrž přenášet význam celé sémantické 

jednotky (Levý 2012).  

 

Referenční rovina 

Překlad Pellarových je charakteristický důsledným převáděním jednotek – tím se liší  

od překladu z roku 1959 od Chuchvalce, Pleskota a Vladislava, jejichž převádění metrického 

systému je neustálené. V překladu z roku 1959 jsme navíc narazili na nepřesnosti v převodu 

jednotek a nejednotnou koncepci domestikace a exotizace. Překlad z roku 1962 se železnou 

pravidelností lokalizuje do metrického systému cílové kultury veškeré výskyty měrných 

jednotek, a to včetně konfekčních velikostí a kolokviálního označení měny. Překladatelské 

stanovisko Pellarových je převádět jednotky dle konvencí cílové kultury, což podtrhuje jejich 

tendenci považovat za důležitější význam obecný než koloritní. Vybrané převedené jednotky 

zobrazuje tabulka níže:  

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Chuchvalec, 

Pleskot, Vladislav 

(1959) 

80 thousand miles  

(O: str. 8) 

120 tisíc kilometrů  

(P: str. 111) 

Sto čtyřicet tisíc 

(CHPV: str. 10) 

60 miles an hour  

(O: str. 3) 

stovkou  

(P: str. 106) 

Devadesátkou 

(CHPV: str. 3) 

10 miles an hour  

(O: str. 3) 

dvacítkou  

(P: str. 107) 

Krokem  

(CHPV: str. 4) 
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A dozen six by tens  

(O: str. 34) 

Tucet patnáct na dvacet  

(P: str. 138) 

Dvanáct trámů, šest 

palců na deset 

(CHPV: str. 49) 

700 miles  

(O: str. 39) 

110 kilometrů  

(P: str. 144) 

Tisíc kilometrů 

(CHPV: str. 57) 

Ten bucks  

(O: str. 47) 

Pětka  

(P: str. 151) 

Deset dolarů 

(CHPV: str. 67) 

Size nine sheers  

(O: str. 90) 

Pavučinky číslo osumatřicet 

(P: str. 195) 

Pavučinky číslo 

devět  

(CHPV: str. 126) 
Tabulka 5: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 a překladem z roku 1959 – domestikace  

a exotizace jednotek 

Smrt obchodního cestujícího je hra silně zakořeněná v kontextu a kultuře výchozího 

díla. S touto skutečností souvisí překladatelský problém převodu reálií a otázka, do jaké míry 

je záhodno zachovat cizokrajný kolorit, který by svou exotičností nezabraňoval čtenáři  

v porozumění textu, ale zároveň by recipientovi dokázal navodit atmosféru cizí kultury. Jednou 

z problematických kategorií reálií, které se ve hře vyskytují, byla terminologie spjatá 

s americkým fotbalem. Dovolíme si předpokládat, že případné interpretační lapsy mohly být 

zapříčiněny politikou doby, a sice omezeným kontaktem s rodilými mluvčími a se západní 

kulturou vůbec. Navíc si dovolíme tvrdit, že americký fotbal nebyl v 60. letech 20. století 

sportem v Československu notně známým. Z výše uvedených skutečností vyplývá,  

že překladatelé se v této kategorii často potýkali s interpretačními problémy a výzvami, které 

rozebíráme níže. 

Výraz touchdown označuje ve hře rugby (tj. americkém fotbalu) moment, kdy hráč 

s míčem doběhne do koncové zóny hřiště. Tato akce je ohodnocena šesti body – tento fakt 

využili Pellarovi k překladu anglického termínu, který s největší pravděpodobností v době 

vzniku překladu nebyl zaužívaný, a substituovali jej víceslovným vyjádřením: položit šestku 

(P: str. 123,169, 171). Toto řešení vyjadřuje jak činnost položení míče do dané „end zóny“, tak 

i bodové ohodnocení. Celkově by se toto překladatelské řešení dalo vnímat jako explicitující 

opis z důvodu formální rozdílnosti termínů v obou jazycích – tedy neexistence jednoslovného 

ekvivalentu – které ovšem význam výrazu originálu v plné míře zachovává. Příponou -ku  

ke slovu šest se vyjádření posouvá na stylové škále do hovorovosti, což ovšem koresponduje  

s rejstříkem komunikační situace, ve které se výraz touchdown ve hře vyskytuje.  

V této oblasti jsme narazili i na zajímavou obměnu stylově rozlišných ekvivalentů,  

a sice u výrazu football (O: str. 16, 17). První výskyt tohoto lexému je do češtiny převeden 

„zexplicitněním“: míč na americký fotbal (P: str. 120), a to z důvodu implicitnosti vyjádření 

originálu a nutnosti v češtině nalézt výraz explicitnější, jenž by zároveň vysvětloval kulturní 

rozdíly významu tohoto výrazu. Při druhém výskytu výrazu football (O: str. 17), který se 
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objevuje v rámci rozhovoru Willyho se syny Biffem a Happym, je pro něj volen jednoslovný 

expresivní výraz ze sportovního slangu meruna (P: str. 121). Obecnější ball (O: str. 88, 108) je 

v překladu převáděn neutrálním ekvivalentem míč (P: str. 189, 209). Potřeba Pellarových 

přiblížit recipientovi cílového textu prostředí amerického fotbalu se projevilo i ve vnitřní 

vysvětlivce u názvu newyorského baseballového a fotbalového stadionu Ebbets Field: 

Pamatuješ na ten zápas na stadionu Ebbets Field? (P: str. 153), kdy v originále Miller čtenářům 

název Ebbets Field blíže nevysvětluje: Remember that Ebbets Field game? (O: str. 50). 

Je však nutné zmínit, že v této oblasti se Pellarovi zřejmě dopustili významového 

posunu, přesněji ochuzení významu. U Charlieho repliky: knock a homer (O: str. 65) se 

objevuje explicitace, která je nesprávná: Pellarovi pro čtenáře explicitují toto slangové 

vyjádření z oblasti amerického fotbalu, ale i baseballu, formou přací věty: ať ten baseball válíš 

(P: str. 170). V této situaci je ovšem dvojí význam vyjádření zavádějící a iniciativní interpretace 

překladatelů je chybná – Biff nejde hrát baseball, nýbrž americký fotbal. Nabízí se ale také 

vysvětlení, že touto replikou Pellarovi v daném rozhovoru dále dokreslují Charlieho 

předstíranou nevědomost o Biffových sportovních úspěších. Takovouto záměrnou výrazovou 

záměnou se postavě Charlieho ještě více daří přátelsky popichovat svého souseda Willyho. 

V takovém případě by použití slova baseball mohlo být vnímáno jako úmyslná volba 

prostředků v souladu se stylizací postavy Charlieho. 

Odlišné reálie kultury výchozího textu a kultury textu cílového spatřujeme  

i v terminologii z oblasti vzdělávání. V této oblasti se překladatelé uchylovali ke snížení napětí 

mezi formou a obsahem prostřednictvím generalizujícího opisu, jako například u termínu, který 

označuje standardizované zkoušky z klíčových středoškolských předmětů Regents (O: str. 19). 

Do češtiny jej převedli jako závěrečná zkouška (P: str. 123). Sloveso graduate (P: str. 19) 

lokalizovali do českého prostředí za použití slovesa maturovat (P: str. 123), jež bere ohled  

na konvence českého čtenáře, a usnadňuje mu tak pochopení závěrečné zkoušky v prostředí 

americké střední školy.  

Pellarovi se ke generalizaci uchylovali i na jiných místech v textu. U vyjádření 

American cheese (O: str. 6) – které označuje směsový sýr zejména ze sýru Colby, čedaru  

a promytého tvarohu – volili převod generalizací na novej druh sejra (P: str. 109), v níž se ztrácí 

významový sém a specifičnost originálu.63 U výrazu Swiss cheese (O: str. 6) – generalizované 

označení švýcarských sýrů jako například Appenzeller, ementál, Gruére, Raclette a Tête  

de Moine – ale naopak volí metodu konvergence, kdy generalizované označení sýra dle názvu 

 
63 American Cheese. Cheese.com (2020) [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: 

https://www.cheese.com/american-cheese/ 
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země jeho původu zužují na označení ementál (P: str. 109).64 Podobně řešili převod anglického 

výrazu hardware stores (O: str. 93) – jehož lze ze synchronního hlediska přeložit výrazem 

hobby market – a sice prostřednictvím generalizace na: nějakej takovej obchod (P: str. 197). 

Překladatelé při převodu textu využívali i substituci. Plemeno psa Collie dog (O: str. 9) 

v originálu je pro českého čtenáře substituováno běžnějším plemenem vlčák (P: str. 113). 

Motivaci této substituce si lze jen domýšlet, nicméně jsme toho názoru, že kolie – ovčácký pes 

v Anglii a Skotsku – nebylo plemeno psa, které by bylo v československém prostředí 60. let 

20. století tak rozšířené. Zároveň je nutné přihlédnout i ke skutečnosti, že vlčák byl 

československým národním plemenem, naopak kolie byl pes inherentně spjatý se západními 

imperialistickými zeměmi – na tomto místě jsme tak pravděpodobně svědky (auto)cenzury 

překladu, kdy se překlad přiklonil k substituci českou reálií na úkor cizokrajného koloritu.65  

Na rozdíl od výše zmíněné, s přihlédnutím k dobovému kontextu pochopitelně 

motivované substituci domácí reálií jsme v překladu objevili substituci, jejíž motivaci lze bez 

možnosti kontaktovat překladatele interpretovat jen obtížně. Anglické vyjádření: you’re both 

built like Adonises (O: str. 20) opěvuje krásu synů Biffa a Happyho a přirovnává ji ke kráse 

postavy řecké mytologie Adonise, smrtelného syna kyperského krále. Naopak české řešení volí 

substituci bohem Apollónem: […] máte postavu jak Apollo (P: str. 124). 

Podobně obtížně vysvětlitelnou substituci představuje převod názvů rostlin:  

lilac and wistaria (O: str. 6). Ačkoliv lilac označuje šeřík, rostlinu, která je známá i v českém 

prostředí, byla v překladu substituována bezem, wistaria byla zachována, ale do češtiny byla 

nahrazena synonymním označením téže rostliny: bez a glycínie (P: str. 110).  

Replika: I'll make you a sandwich (O: str. 4) byla do češtiny přeložena následovně: 

udělám ti obloženej chlebíček (P: str. 108). Ačkoliv je ze synchronního hlediska výraz sandwich 

již zaužívaným termínem, z hlediska diachronního lze tuto substituci považovat za oprávněnou. 

Předpokládáme, že anglický lexém sandwich v době vzniku překladu v češtině nebyl součástí 

běžného úzu. Je však otázkou, do jaké míry je řešení obložený chlebíček vhodné – deminutivní 

tvar slova chleba totiž ekvivalentu propůjčuje jiný význam; namísto opisu překladatelé 

substituují anglický pokrm typicky českou specialitou. Celkově tak může řešení překlad příliš 

lokalizovat do cílové kultury a ubírat tak textu na exotičnosti. 

Příkladem naopak jasně motivované a zdařilé substituce domácí reálií je převod 

anglické písně Roll out the Barrel (O: str. 55) českou písní Škoda lásky (P: str. 160). Substituce 

 
64 Swiss. Cheese.com (2020) [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: https://www.cheese.com/swiss/ 
65 Standard. Klub chovatelů československého vlčáka (2020) [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: 

http://www.cswolfdog.cz 

https://www.cheese.com/swiss/
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je opodstatnitelná, jelikož anglická píseň Roll out the Barrel vznikla na námět melodie české 

Škody lásky, jejímž autorem je Jaromír Vejvoda (a Václav Zeman, který k písni složil text).66 

Kladně kvitujeme i substituci názvu zaostalého města Hackensack (P: str. 74)  

v severovýchodním New Jersey výrazem Zapadákov (P: str. 178), kde sledujeme substituci 

analogií, tedy nahrazení neznámého známým. U tohoto řešení Pellarovi jasně upozadili 

konvence výchozího textu a dbali na konvence cílového čtenáře. Tímto řešením se vyhnuli 

zbytečným nutným vnitřním vysvětlivkám a dali vzniknout funkčnímu vyjádření.  

Na referenční rovině jsme ale narazili i na místa, kde by se dalo o vhodnosti převodu 

faktických informací z originálu polemizovat. Uveďme si jako příklad řešení: I was thinking  

of the Chevvy […] Nineteen twenty-eight (O: str. 7) jako: Já si vzpomněl na toho chevroleta 

[…] v osmadvacátým roce (P: str. 111). Opět si dovolíme předpokládat, že nepřesnost 

v převodu tohoto vyjádření byla zapříčiněna dobovým politicko-společenským kontextem, tedy 

nedostatečným kontaktem s živou angličtinou. Onen ročník devatenáct set dvacet osm odkazuje 

na rok výroby daného automobilu, totiž jeho modelové číslo, a nikoliv k samotnému roku, 

k němuž se Willy Loman v rámci své reminiscence vrací.  

 

Rovina koheze 

Na rovině koheze jsme u překladu Pellarových zaznamenali několik tendencí. Nejprve uvádíme 

lexikální kohezi, kterou jsme zjistili u opakovaného užívání zvoleného ekvivalentu, a to jak 

v rámci jednotlivých dialogů, tak i v celém dramatu. Zároveň popisujeme, jak se v překladu 

projevuje neustálenost v převodu mluvenosti a v převodu obrazných vyjádření s motivy 

náboženství a pekla.  

Věnujme se nejprve tendenci, jež přispívá k provázanosti překladu, tedy lexikální 

kohezi pomocí opakování jednoho ekvivalentu. Jedním z lexikálních řešení, která jsou 

v překladu převáděna ustáleným řešením je překlad fráze: to be/get lost jako nevědět kudy kam. 

Této repetice identického řešení jsme svědky v rámci rozmluvy rodičovských postav Willyho 

a Lindy, kterou vedou o budoucnosti svého syna Biffa. Lexikální provázanost dodává dialogu 

mimo koherentního charakteru i na údernosti.  

  

 
66 JOHNSTONE, Chris (2014). ‚Roll out the Barrel‘ Composer Jaromír Vejvoda. Radio Prague International 

[online]. [cit. 2020-05-26]. Dostupné z: https://www.radio.cz/en/section/sunday-music-show/roll-out-the-barrel-

composer-jaromir-vejvoda 
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Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Linda: I don’t know. I think he’s still lost, 

Willy. I think he’s very lost.  

Willy: Biff Loman is lost. In the greatest 

country in the world a young man with 

such—personal attractiveness, gets lost. 

 

(O: str. 5) 

Linda: Já mám dojem, že neví kudy kam, Willy. 

Já mám dojem, že nemá ponětí kudy kam. 

Willy: Biff Loman neví kudy kam! Mladej 

člověk, kterej žije v nejúžasnější zemi na světě a 

kterej má takový kouzlo osobnosti, neví kudy 

kam!  

(P: str. 109) 

Tabulka 6: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – lexikální koheze 

Soudržnost níže uvedeného rozhovoru mezi bratry Lomannovy – Biffem a Happym – 

zajišťuje opakovaná volba ekvivalentu anglického slovesa mock v podobě českého verba 

ironizovat. Tabulka níže zobrazuje kohezi dialogu originálu a překladu, které je dosaženo 

opakováním téhož slovesa. 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Biff: Why does Dad mock me all the time? 

Happy: He’s not mocking you, he— 

Biff: Everything I say there’s a twist of 

mockery on his face. 

 

(O: str. 10) 

Biff: Proč mě táta věčně ironizuje? 

Happy: Von tě neironizuje, von ti – 

Biff: Ať řeknu, co řeknu, pokaždý se tak 

ironicky ušklíbne. 

 

(P: str. 113) 
Tabulka 7: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – lexikální koheze 

Dalším příkladem důmyslného užívání jednotného ekvivalentního řešení je překlad 

anglického slovesa simonize a jeho verbonominálního tvaru s funkcí adjektiva simonizing 

českým slovesem pulírovat. Na rozdíl od případů lexikální koheze v rámci jednoho dialogu, 

které jsou uvedeny výše, se tento ekvivalent objevuje v celé hře, a tak nejvýrazněji z uvedených 

příkladů přispívá k naplněním požadavků roviny koheze. Níže uvedená tabulka představuje 

výpis výskytů těchto řešení napříč celým textem. 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

The way Biff used to simonize that car?  

(O: str. 8) 

What a simonizing job, heh! (O: str. 9) 

What a simonizing job! (O: str. 15) 

Jak Biff ten vůz vždycky vypulíroval?  

(P: str. 111) 

Ten to ale vypulíroval hehe! (P: str. 112) 

Ten to ale vypulíroval! (P: str. 119) 
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[…] and simonizing, simonizing that little 

red car!  

(O: str. 101) 

[…] jak von ho věčně pulíroval a pulíroval!  

 

(P: str. 202) 
Tabulka 8: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – lexikální koheze 

Dalším z jevů, které prostupují celý překlad Pellarových je převod stylové roviny  

ve snaze zachovat „náladu originálu“. Převodu mluvenosti (užíváním prostředků obecné  

a hovorové češtiny) jsme se již věnovali na rovině textové, v této části se zaměříme jen  

na stylisticky nekoherentní řešení takového převodu. Nekoherentní užití prostředků 

hovorovosti lze spatřit ve větě: vodevřel jsem si přední sklo a nechat se tím vlahým vzduchem 

ovívat (P: str. 107). Užití protetického v, společně se spisovnou koncovkou adjektiva vlahý, 

které je, podobně jako sloveso ovívat, na stylisticky vyšší rovině, tak dává vzniknout vyjádření, 

které je stylově nesoudržné. 

Příkladem nekoherentního převodu hovorovosti je i následující věta: Že prej přijel 

k tomu můstku, načež schválně najel do zábradlí (P: str. 146). V této větě pozorujeme stylovou 

rozkolísanost – a sice v kombinaci modální částice prý, jež je rejstříkově posunuta na hláskové 

rovině do hovorovosti, a uvození věty spojkou že spolu s použitím příslovce načež, jež SSJČ 

klasifikuje jako příslovce knižní. 

Výše uvedené příklady však dle našeho názoru na kvalitě překladu neubírají, naopak se 

domníváme, že dokonalá konzistence v nespisovnosti může být v některých případech  

pro výsledný text i ochuzující. V důsledku tak lze výše ilustrovanou nejednotnost ve stylu 

vnímat jako prostředek, jenž díky kontrastnosti prostředků, tedy nelpění na jedné jazykové 

tónině, silněji navozuje iluzi mluveného jazyka. 

 

Nekoherentní přístup jsme při translatologické analýze originálu a překladu hry zjistili 

u převodu obrazných vyjádření s prvky náboženství a pekla s přeneseným významem. 

Takovými výrazy pro účely této práce rozumíme výskyty slova God, Christ, Jesus a hell,  

a to v jakékoliv sémantické a syntaktické roli.  

Nejprve se zaměříme na výskyty náboženské tématiky – tedy zejména zmínky o bohu  

a peklu v obecněji emotivních reakcích v dialogu – které byly do českého překladu převedeny. 

Uvádíme zástupný úryvek (opět pro srovnání s překladem z r. 1959), kde lze spatřit výskyty 

zmiňovaných emotivních reakcí a jejich převod:  
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Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Chuchvalec, Pleskot, 

Vladislav (1959) 

Willy: Ben, my boys—can’t 

we talk? They’d go into the 

jaws of hell for me, see, but 

I— 

Ben: William, you’re being 

first-rate with your boys. 

Outstanding, manly chaps! 

 

Willy [hanging on to his 

words]: Oh, Ben, that’s 

good to hear! Because 

sometimes I’m afraid that 

I’m not teaching them the 

right kind of—Ben, how 

should I teach them?  

Ben [giving great weight to 

each word, and with a 

certain vicious audacity]: 

William, when I walked into 

the jungle, I was seventeen. 

When I walked out I was 

twenty-one. And, by God, I 

was rich! [He goes off into 

darkness around the right 

corner of the house.]  

(O: str. 36-37) 

Willy: Víš, Bene, ty naši 

kluci – nemohli bysme si 

popovídat? Skočili by pro 

mě do vohně, víš, ale já – 

Ben: Williame, ty ty svoje 

kluky vedeš prvotřídně. Jsou 

to znamenitý, nebojácný 

chlapíci! 

Willy se chytá jeho slov: 

Ach, Bene, to tak rád 

slyším! Poněvadž – já má 

někdy strach – že je nevedu 

tím správným – Bene, 

k čemu je mám víst? 

 

Ben klade velký důraz na 

každé slovo, s poněkud 

zlomyslnou otevřeností: 

Williame, když jsem vlez do 

džungle, tak mi bylo 

sedmnáct, a když jsem z ní 

vylez, bylo mi jednadvacet. 

A byl ze mě boháč, na mou 

duši! 

 

(P: str. 139-140) 

Willy: Bene, nemohli bysme 

si – promluvit o chlapcích? 

Musíš mi rozumět, skočili by 

pro mě do ohně, ale 

Ben: Williame, vedeš svý 

syny skvěle. Máš to báječný, 

tvrdý chlapy. 

 

Willy (chytá se jeho slov): 

Bene, tolik mě těší, že to 

říkáš! Někdy mám totiž 

strach, že moje výchova není 

správná – Bene, jakou jim 

mám dát výchovu? 

 

Ben (s velkým důrazem na 

každém slově a s jakousi 

zlomyslnou opovážlivostí): 

Williame, když jsem se 

potopil do džungle, bylo mi 

sedmnáct. V jednadvaceti 

jsem z ní vyšel. A Bůh to ví – 

byl ze mě boháč! 

 

 

(CHPV, str. 50-51) 
Tabulka 9: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 a překladem z roku 1959 – převod obrazných vyjádření 

s prvky náboženství a pekla s přeneseným významem 

Uvedená ukázka dává nahlédnout do řešení v překladu Pellarových, které v případě 

emotivního zvolání by God (O: str. 37) v češtině nábožensky motivovaný výraz oslabuje  

a substituuje jej řešením dle dobové a národní specifičnosti cílové kultury, zato se zachováním 

náboženského obrazu: na mou duši (P: str. 140). U tohoto zvolání volí Chuchvalec a kol. 

dokonce ještě explicitnější prostředek, kterým zachovávají náboženský nádech repliky silněji:  

Bůh to ví (CHPV: str. 51), což vzhledem k dobové politicko-společenské situaci v roce pořízení 

překladu považujeme za překvapující. Naopak převod anglického the jaws of hell (O: str. 36), 

které konotuje s obrazem pekla, je do češtiny, stejně jako v řešení Chuchvalce a kol., v ohledu 

k této významové složce oslabeno: skočili by pro mě do vohně (P: str. 139; CHPV: str. 50), 

které s obrazem pekla nekonotuje.  
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Níže uvádíme přehled vybraných excerpt emotivních zvolání a reakcí, která v sobě 

nesou náboženskou tématiku. Pellarovi se v takových případech rozhodli pro substituci 

domácími prostředky cílové kultury. Tento fakt zároveň přispívá k celkovému přirozenému 

vyznění překladu. Také je v tomto ohledu zajímavé, že se Pellarovi, navzdory dobovému 

protináboženskému smýšlení socialistického uspořádání, neuchýlili k autocenzuře,  

a ani následný proces v rámci cenzurního aparátu, jímž musel překlad projít, nerozhodl o změně 

jejich řešení.  

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

God Almighty (O: str. 36, 

49) 

Pane na nebi (P: str. 140), 

pane bože na nebesích (P: str. 

153) 

I swear to God (O: str. 42) Já tě zapřísahám (P: str. 146) 

Jesus (O: str. 44, 73) 

Ach bože (P: str. 178), Pro 

boha živýho! (P: str. 186) 

My God (O: str. 60), Oh 

God (O: str. 75) 

Pane bože (P: str. 164), Her-

got! (P: str. 180) 

Goddammit (O: str. 12, 

85) 

Já bych do toho (P: str. 115), 

Krucifix (P: str. 190) 

For Christ’s sake (O: str. 

87) Ježíšikriste (P: str. 191) 

For God’s sake (O: str. 

90) Pro pána boha (P: str. 195) 
Tabulka 10: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod  

emotivních zvolání s náboženskými konotacemi 

Naopak důslednou substituci lze v překladu Pellarových zpozorovat u veškerých 

výskytů výrazu hell, a to ve všech jeho sémantických a syntaktických rolích. Nabízí se 

předpoklad, že dobová cenzurní atmosféra, ale podle našeho názoru spíše autocenzura, udělila 

souhlas výskytům emotivních reakcí s náboženskou tématikou jakožto zaužívaných frází bez 

bližší vazby na křesťanství, nicméně u obrazu pekla již zakročila. Důkazy přináší následující 

tabulka výskytů, která zaznamenává důslednou substituci obrazu pekla například 

v neformálních idiomatických vyjádřeních (what/when/who the hell) obrazně expresivními 

citoslovci (sakra, proboha, hergot), frazeologismy (zvednou mandle), zhrubělým verbem 

(vyflajznout se) či expresivním tázacím zájmenem (jakýpak). Veškerá substituující řešení však 

zachovávají expresivní vyznění originálu: 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

What the hell (O: str. 28, 29, 36, 38, 

60, 82 2x) 

Co nabrečíme (P: str. 23), hergotsakra (P: 

str. 133), sakra (P: str. 115, 141, 142), 

proboha (P: str. 164), Hergot (P: str. 115, 

132, 187) 
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When the hell (O: str. 5, 72) 

Hergot (P: str. 108), Pro pána krále, kdy 

[…] (P: str. 176) 

I gave them hell (O: str. 34) Já jim zved mandle (P: str. 138) 

You go to hell (O: str. 65), to hell 

with it (O: str. 86) Vyflajzni se na všechno (P: str. 190) 

Oh, the hell with the advice (O: str. 

68) Jakýpak rady (P: str. 173) 

May you rot in hell (O: str. 99) 

[…], abys pošel někde za plotem jako pes! 

(P: str. 204) 

Hell no (O: str. 11) Pendrek jsem! (P: str. 115) 
Tabulka 11: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod emotivních vyjádření s konotacemi 

pekla 

Nečekané zjištění, vzhledem ke společensko-politické době vzniku, během níž překlad 

vznikal, představovaly na několika místech v překladu adice náboženské tématiky, která se  

na daném místě v originálu neobjevuje. Překladatelé k tomu využívali například přidání 

nesklonného expresivního náboženského slova amen v přeneseném významu, frazém (udělat 

nad něčím kříž) či příslovce (bůhví). 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

They broke the mould when they made her. 

(O: str. 47) 

Když ji pámbu stvořil, tak rozbil formu. 

(P: str. 151) 

[…] may he rest in peace (O: str. 57) 

Dej mu pámbů lehký vodpočinutí (P: str. 

162) 

You’re finished (O: str. 107) Je s ním amen (P: str. 212) 

[…] he’d given up his life (O: str. 71) 

[…] nad svým životem udělal kříž. (P: 

str. 174) 

Million miles from the city (O: str. 6) Bůhvíjak daleko za městem (P: str. 110) 

[…] he’d be on top by now (O: str. 48) 

[…] tak byl dneska bůhví kde! (P: str. 

152) 
Tabulka 12: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – adice náboženské sémantiky 

Na základě výše uvedených ukázek a excerpt jsme došli k závěru, že překlad z roku 

1962, podobně jako překlad o tři roky mladší, k převodu emotivně zabarvených reakcí 

přistupuje dvojace – zvolání originálu substituuje prostředky cílového jazyka, čímž přispívá 

k celkovému přirozenému vyznění překladu a zachování míry expresivity – z diachronního 

pohledu je navíc zajímavé, že překlad místy řešení s náboženskými konotacemi dokonce 

přidával. Naopak na jiných místech v textu podobné reakce nivelizuje a jejich expresivní 

vyznění vůči originálu oslabuje. Celkově lze konstatovat, že překlad Pellarových je vůči 

zvoláním, která konotují s bohem, převážně shovívavý a k jejich eliminaci přikračuje pouze 

okrajově, naopak u obrazu pekla k eliminaci přikračuje již důsledně.  
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Rovina přirozenosti  

Na rovině přirozenosti analyzujeme převod rozsáhlejších frazeologických a idiomatických 

vyjádření, konkrétně jejich substituci, která těsně závisí na jazyce a národní a dobové 

specifičnosti prostředí přijímací kultury (Levý 2012: 118). Na této rovině také komentujeme 

převod vlastních jmen, zejména jejich transkripci a tvoření deminutiv, současně si všímáme  

i převodu vulgarit.  

Pellarovi v překladu vykazují tendence, které jsou v souladu se zásadou Jiřího Levého 

(2012), již lze parafrázovat jako: důležitá nejsou jednotlivá slova, nýbrž význam celku – 

veškeré idiomy a frazeologická vyjádření totiž překladatelé substituují. Tabulka níže uvádí 

vybrané příklady nahrazených obrazných vyjádření, která původním vyjádřením odpovídají jak 

na sémantické, tak i stylistické rovině. 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

You’ve got too much on the ball to worry 

about (O: str. 7) 

Ty máš tolik filipa, že si s tebou starosti 

dělat nemusím. (P: str. 110) 

Boy, you must really be makin’ a hit (O: 

str. 15) 

Člověče, ty musíš bejt vážně ve flóru (P: 

str. 119) 

The woods are burning (O: str. 27) Hoří mi střecha nad hlavou (P: str. 131) 

Ah, you’re counting your chickens again 

(O: str. 44) 

Už zase prodáváš kůži, a zajíc ještě běhá 

po lese. (P: str. 149) 

It’s a million dollars’worth of publicity. (O: 

str. 45) 

To bude reklama za všechny prachy. (P: 

str. 149) 

I’ll put it to him straight and simple (O: str. 

51) Vyložím mu to na rovinu. (P: str. 156) 

I’m gonna knock Howard for a loop (O: str. 

53) 

Já s tím Howardem zatočím, že vyvalí 

voči. (P: str. 157) 

I can’t take blood from a stone (O: str. 59) 

Vem si chlup na dlani, když tam není P: 

str. 164) 

You can’t eat the orange and throw the peel 

away – a man is not a piece of fruit! (O: str. 

59) 

To nejde vycucat citrón a šlupku prostě 

vodhodit – člověk přece není citrón! (P: 

str. 164) 

You made the grade (O: str. 68) Ses tak vyšvih. (P: str. 172) 

It’s a dog’s life (O: str. 74) Stojí to za starou belu. (P: str. 178) 
Tabulka 13: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod obrazných vyjádření 

Zajímavým jevem tohoto překladu je i převod pejorativních slov a vulgarismů.  

Pro účely této práce zde uvádíme příklady lexémů s negativním citovým zabarvením, které jsou 

v originále použity na vícero místech v textu, a sledujeme, jak je překladatelé řešili v návaznosti 

na kontext a komunikační situaci. Všímáme si, jak překlad řeší jejich intenzitu  

a emocionalitu – zda přistupuje k jejich zvyšování, či naopak snižování.  

Prvním příkladem převodu expresivních, někdy až zhrubělých, výrazů je substantivum 

louse a odvozené adjektivum lousy. Cambridge Dictionary oba výrazy označuje za neformální, 
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kdy substantivum označuje člověka, jenž je morálně zavrženíhodný, a adjektivum označuje 

něco silně nepříjemného. V překladu jsme nalezli řešení, při němž překladatelé expresivitu 

vyjádření předávají pomocí citově zabarveného intenzifikátoru ty jeden v kombinaci 

s hovorovým maskulinem neřád. U druhého, adjektivního výskytu je ponechána konstrukce 

substantiva rozvíjeného dvěma citově zabarvenými adjektivy, do češtiny převedenými těsným 

přívlastkem, jehož expresivita je navíc intenzifikována na hláskové rovině, totiž použitím 

nespisovných koncovek –ejma, -ama.  

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

you louse (O: str. 99) ty neřáde jeden (P: str. 200) 

lousy rotten whores (O: str. 98) ničemnejma, zkaženejma děvkama (P: str. 

199) 
Tabulka 14: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod pejorativ a vulgarismů 

Dalším expresivním výrazem, jenž ve výchozím textu vystupuje na vícero místech, je 

výraz bum. Ten je dle Cambridge Dictionary výrazem neformálním, jenž označuje člověka, 

který nemá vlastní domov a práci a přežívá jen z peněz vyžebraných od ostatních. Český 

překlad jej převádí podobně jako u výše zmíněného výrazy lousy pomocí českého expresivního 

substantiva ničema (výše je lousy převedeno pomocí adjektiva ničemný). Překladatelé volí pro 

tentýž anglický výraz také ekvivalent flákač, jejž SSČ označuje jako hanlivý a SSJČ jako 

expresivní. Podobně jako u dalšího českého ekvivalentu výrazu bum rozvíjeného adjektivem 

philandering, tedy holkař (dle SSJČ výraz hanlivý), je i flákač ekvivalentem, který překladatelé 

volí pro intenzifikaci expresivity promluvy v návaznosti na situaci a komunikační aspekt v dané 

části dramatu. 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

You bum (O: str. 98) ty ničemo jeden (P: str. 199) 

I’m a bum (O: str. 102) já jsem ničema (P: str. 203) 

He’s a lazy bum (O: str. 5) flákač jeden líná (P: str. 109) 

Philandering bum (O: str. 41) holkař (P: str. 144) 
Tabulka 15: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod pejorativ a vulgarismů 

Převod expresivity výrazu fake, v tomto případě v roli substantiva, je v překladu řešen 

dvojím způsobem – výrazem pokrytec a, dle SSJČ expresivním, substantivem kašpar. 

Negativně hodnotící neformální adjektiva phony little jsou převedena hodnotícími atributy: 

jeden ubohej, falešnej. Tato řešení nám opět odhalují překladatelské rozhodnutí dbát na 

intenzitu komunikační situace v návaznosti na děj a jeho vývoj a vztah mezi jednotlivými 

postavami. Jsme svědky toho, že ve vypjatých situacích překladatelé dbají na to, aby  

i pejorativně zabarvené oslovení neslo stejnou, ne-li vyšší míru expresivity. 
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Originál (1949) Pellarovi (1962) 

Because I know he’s a fake (O: str. 42) Poněvadž vo něm vím, že je pokrytec (P: str. 

145) 

You fake! You phony little fake! You fake! 

(O: str. 95) 

Ty kašpare pokrytecká! Ty kašpare jeden 

ubohej, falešnej! (P: str. 196) 
Tabulka 16: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod pejorativ a vulgarismů 

Úspěšně předanou expresivitu shledáváme i u předání výrazu son-of-a-bitch, který je 

dle Merriam-Webster Dictionary „občasně vulgární“.67 Překlad tento výraz důsledně převádí 

substantivem mizera a v jednom výskytu výrazem smrad. Smrad je dle SSČ výraz hovorový, 

dle SSJČ až zhrubělý. Mizera je shodně dle ASCS, SSČ i SSJČ výraz hovorový hanlivý. Lze tak 

konstatovat, že zvolené české ekvivalenty urážlivý a vulgární charakter vyjádření výchozího 

textu předávají neúspěšně, neboť výraz son-of-a-bitch je jednoznačně silněji vulgárně 

expresivní než zvolené české výrazy. 

Originál (1949) Pellarovi (1962) 

son-of-a-bitch (O: str. 53, 71, 72)  mizera jeden (P: str. 156, 173, 174) 

common, petty sons-of-bitches (O: str. 12)  průměrnejch, bezvýznamných smradů (P: str. 

116) 
Tabulka 17: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 – převod pejorativ a vulgarismů 

Již jsme v této práci naznačili, že překlad Pellarových je překladem v mnoha ohledech 

zdařilým. Nicméně jsme ale na rovině přirozenosti objevili i některé tendence negativní,  

a to například v počešťování vlastních jmen – konkrétně vytváření jejich deminutivních tvarů. 

V překladu jsou počešťována a lokalizována jména dvou hlavních představitelů – Willyho  

a Lindy. Tvar propria Vilíček (P: str. 127, 213) opouští i grafematickou podobu jména Willy 

z originálu a řídí se grafematickými pravidly češtiny. Podobně přistupují překladatelé i ke 

jménu Linda, jež se v překladu objevuje jako počeštěné deminutivum Linduška  

(P: str. 124, 209). Zároveň je počeštěné i jméno Tomase Edisona – Tomáš Edison (P: str. 111). 

Do těchto řešení dle našeho názoru překladatelé vkládají přílišnou míru vlastního postoje, čímž 

zvyšují emocionalitu originálu. Tento přístup zároveň překlad nadmíru lokalizuje do českého 

prostředí a přílišně ubírá překladu na cizokrajném koloritu.  

Na základě translatologické analýzy knižního originálu a knižního překladu dramatu 

Smrt obchodního cestujícího jsme dospěli k následujícím závěrům. Překlad expresivitu 

výchozího textu povětšinou zachovává, a to převážně vyrovnaným snižováním a zvyšováním 

na vhodných místech v textu – snižování expresivity však dle našeho názoru vede celkově 

 
67 Son of a bitch. Merriam-Webster.com Dictionary [online]. [cit. 24.5.2020]. Dostupné z: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/son%20of%20a%20bitch 
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k ochuzování syrovosti originálu. Překladatelské problémy dané odlišností dvou jazyků 

překladatelé řeší funkčně; využívají prostředků cílového jazyka a dbají na pravidla českého 

pravopisu, čímž přispívají k celkovému přirozenému vyznění překladu. Překlad vykazuje 

unifikovaný přístup k substitucím analogií – např. u převodu cizích jednotek. Ačkoliv je 

překlad sémantický, dbá na konvence čtenáře, jemuž porozumění usnadňuje pomocí substituce, 

generalizace a explicitace. Textové provázanosti napomáhá opakování zvolených ekvivalentů, 

stejně jako důsledná substituce idiomů a lokalizace vulgarismů. Negativní tendence překladu, 

kromě již předeslaného „uhlazování“ originálu, se projevují v občas přehnané invenci 

překladatelů, jež vede k významovým posunům, či k přílišné lokalizaci textu do cílové kultury.    
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7 Inscenační texty 

 

V této kapitole provádíme analýzu dvou inscenačních textů, jež byly použity pro nastudování 

hry Smrti obchodního cestujícího – první text posloužil inscenaci v Národním divadle v sezóně 

1993-1996 (dále jako Inscenační text ND / IT ND).68 Druhý předmětný inscenační text byl 

využit v současné inscenaci v Městských divadlech pražských (dále jako Inscenační text MDP 

/ IT MDP).69 Obě nastudování využila překladu manželů Pellarových z roku 1962, jak nám 

potvrdila divadelní, literární, audiovizuální agentura Dilia.70 Cílem této analýzy je zaznamenat, 

jakým způsobem a do jaké míry jsou inscenační texty inscenačním týmem proměňovány – 

v našem případě dramaturgem a režisérem. Tato zjištění čerpáme z textových úprav  

i autentických poznámek vepsaných do textů samotných. Inscenační texty jsme získali 

v Archivu Národního divadla a od dramaturgyně Městských divadel pražských Simony Petrů, 

jež nám pro účely této práce poskytla rozhovor.71  

 Divadelní praxi nám detailněji přiblížila Josefina Panenková, vedoucí divadelního 

archivu Národního divadla. Dle jejího názoru se s překlady inscenačních textů zpravidla 

nakládá dvojím způsobem – buď překladatel dílo přeloží, odevzdá divadlu a případné úpravy 

se dostanou do textu až během zkoušek, anebo překladatel rovnou spolupracuje s dramaturgem/ 

režisérem, verzí překladu existuje několik a teprve poslední se nechá rozmnožit pro účely 

zkoušení.72 U inscenačního textu z MDP možnost spolupráce s překladateli na úpravách textu 

možná nebyla – a to proto, že překladatelé v době přípravy inscenace již nežili.73 Podobně jako 

u současné inscenace v MDP jsme i u inscenace v Národním divadle navázali komunikaci 

s jejím dramaturgem, Romanem Císařem.74 Jelikož se dle jeho názoru jednalo o běžné 

dramaturgické škrty, při úpravě inscenačního textu s překladateli taktéž nespolupracovali.  

U obou předmětných inscenačních textů se tedy jedná o úpravy, na nichž se překladatelé 

podíleli nulově. 

 
68 Divadelní archiv Národního divadla, Praha (1993). Inscenační text Smrti obchodního cestujícího ve složce 

sign. Č 1047b. MILLER, Arthur. [Inscenační text. Z anglického originálu přeložili Rudolf PELLAR, Luba 

PELLAROVÁ. Použité pro inscenaci v ND v letech 1993-1996].  

(Inscenační text ND je snadno dohledatelný v Divadelním archivu ND, z tohoto důvodu jej k práci jako přílohu 

nepřikládáme.) 
69 MILLER, Arthur. Smrt obchodního cestujícího. [Inscenační text. Z anglického originálu přeložili Rudolf 

PELLAR, Luba PELLAROVÁ (1962). Použité pro inscenaci v Městských divadlech pražských v letech 2019-

2020]. 

(Inscenační text je k práci přiložen jako Příloha V na internetovém úložišti.) 
70 E-mail, v němž je potvrzeno užití překladu z roku 1962 pro obě nastudování, je k práci přiložen jako Příloha I. 
71 Kompletní rozhovor společně s informovaným souhlasem Simony Pertů je k práci přiložen jako Příloha II. 
72 E-mail, v němž Josefina Panenková informuje o divadelní praxi, je k práci přiložen jako Příloha III. 
73 Luba Pellarová zemřela v roce 2005, Rudolf Pellar o pět let později v roce 2010. 
74 E-mail, v němž Roman Císař informuje o inscenačním záměru nastudování Smrti obchodního cestujícího v 

ND, je k práci přiložen jako Příloha IV. 
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Vzhledem k odlišnému charakteru získaných inscenačních textů se jejich analýza liší – 

u textu z roku 1993 jsme získali autentickou tištěnou záskokovou knihu, jež obsahuje obsahové 

a jazykové úpravy, které byly provedeny ještě před rozmnožením textu, a jsou tudíž 

inkorporovány přímo do tištěného textu. Zároveň ovšem záskoková kniha s inscenačním textem 

obsahuje ručně vepsané škrty a úpravy, které hodnotíme odděleně od výše zmíněných již 

inkorporovaných změn.  

U inscenačního textu MDP jsme od dramaturgie nastudování získali elektronickou verzi 

již upraveného knižního překladu, na kterém slovy dramaturgyně Petrů: „dramaturgie pracuje 

dlouhé měsíce“ (Petrů 2020). Petrů přiznává, že „ještě v průběhu inscenování může docházet 

k dílčím jazykovým a textovým úpravám“ (Petrů 2020). Tyto „dílčí“ změny však námi získaný 

elektronický text, na rozdíl od tištěného textu ND, neobsahuje. Domníváme se ale, že jejich 

rozsah by nebyl pro celkový text zásadní. Tato skutečnost nás tak vede k odlišné práci s tímto 

inscenačním textem – oproti inscenačnímu textu ND u něj analyzujeme pouze změny, které 

máme pro účely této práce k dispozici; změny, které jsou pevně inkorporované do tištěného 

textu.  

U zjištěných změn postupujeme od jednotlivostí, které generalizujeme a shrnujeme  

na rovinách překladu dle Petera Newmarka (1988). Současně přihlížíme k teorii překládání 

divadelních her Jiřího Levého (2012). V této souvislosti se zaměřujeme zejména na převod 

expresivity, usnadnění srozumitelnosti a vyslovitelnosti s přihlédnutím k vývoji jazyka. 

Uplatňujeme zde synchronní pohled na využití sdělovacích prostředků – od knižního překladu 

uběhlo do doby premiéry přes 30 let a ve druhém případě téměř 60. Na základě analýzy 

nalezených změn a úprav komentujeme jejich celkovou tendenci, přičemž přihlížíme 

k inscenačnímu záměru jednotlivých nastudování, jejž nám sdělili jejich dramaturgové.  
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7.1 Inscenační text ND  

V této kapitole se věnujeme analýze změn v inscenačním textu, který byl použitý  

pro nastudování Smrti obchodního cestujícího v Národním divadle v sezóně 1993-1996 v režii 

Jana Kačera a v dramaturgii Romana Císaře. 

 Dramaturg nastudování nám pro účely této práce odkryl jeho inscenační záměr. Režijní 

koncepce šla údajně vstříc cíli nastudovat hru, která by důvěryhodně zobrazovala lidský osud. 

Cílem autora dramatu podle něj nebylo vytvořit dílo přespříliš filozofické, nýbrž jednoduše 

odvyprávět příběh o člověku, který v pokročilejším věku přijde o práci a dveře na pracovní trh 

se mu navždy uzavřou. Podle Romana Císaře byla hra místy silně tragikomická.75  

 Při naší analýze máme na paměti skutečnost, již uvádí Jiří Levý – divadelní překlad je 

„podkladem pro inscenaci“ (Levý 2012: 177). Ten také upozorňuje, že během nastudování textu 

překladu probíhá uplatnění jeho kvalit v poněkud jiném poměru než při pouhé četbě. Z tohoto 

důvodu je pro překladatele divadelních her přípustnější dopouštět se „slovosledných 

neobratností a příliš těsné závislosti na stylu předlohy“ (Levý 2012: 177). Na druhou stranu je 

dle Levého nekompromisně závazné, aby překladatel správně stylisticky vystihl žánr hry. 

Pokud by se režijní pojetí chtělo od pojetí původní díla odchýlit, vyžadovalo by to dle Levého 

„značné textové úpravy“ – jak budeme ilustrovat na obou inscenačních textech, které si ve svém 

pojetí stanovily vlastní přístup a koncepci textu dramatu (Levý 2012: 177). 

7.1.1  Úpravy inkorporované do tištěného textu 

V této části provádíme komparaci inscenačního textu ND s jeho předlohou – knižním 

překladem z roku 1962 na pozadí anglického originálu. V jejím rámci zkoumáme změny 

provedené v IT ND, které jsou zapracované do rozmnoženého IT ND. Podobně jako  

při translatologické analýze originálu a knižního překladu hodnotíme změny v inscenačním 

textu na rovině textové, referenční, koheze a přirozenosti. 

Inscenační text ND, podobně jako knižní překlad, vykazuje na textové rovině různé 

přístupy k převodu expresivity, a to ve využívání expresivnějších substantiv, verb nebo 

vulgarismů. Dovolíme si usuzovat, že mnohé případy zvyšování expresivity mohou být 

připsány změně dobového myšlení a způsobu běžného vyjadřování – což se projevuje například 

vyšší tolerancí vůči výše zmíněným vulgarismům. Takový příklad zvýšené expresivity oproti 

knižnímu překladu sledujeme v replice: Those ungrateful bastards! (O: str. 41), pro niž knižní 

 
75 Na přání R. Císaře jej v práci necitujeme, nýbrž pouze parafrázujeme (viz. Příloha IV). 
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překlad volí ekvivalent prasata: Ty prasata nevděčný (P: str. 144), zatímco inscenační text ND 

parchanti: Ty parchanti nevděčný (IT ND: str. 50). Dle SSČ je výraz prase obrazně expresivní, 

naproti tomu výraz parchant je dle ASCS výraz zhrubělý, dle SSJČ až vulgární.  

Na základě definice stylového zařazení těchto výrazů můžeme prohlásit, že IT ND je v tomto 

řešení expresivnější. Podobně je na tom převod repliky: you blew me so full of hot air  

(O: str. 105), jehož expresivní vyznění je v knižním překladu převedeno pomocí opakování:  

tys do mě hustil a hustil (P: str. 205), v IT ND inscenátoři volí dle SSČ hanlivé a dle SSJČ 

expresivní žvásty: protože’s do mě hustil ty svý žvásty (IT ND: str. 129).  

V IT ND sledujeme i častější využívání expresivnějších sloves, jako například  

ve vyjádření s anglickým neformálním verbem: he’s gonna flunk you (O: str. 20). V knižním 

překladu je toto vyjádření řešeno pomocí stylově neutrálního slovesa: tak tě nechá propadnout 

(P: str. 123) – jež snižuje expresivitu originálu – naopak IT ND používá sloveso ze studentského 

slangu: tak tě nechá rupnout (IT ND: str. 25). U neutrálního vyjádření v originálu: I go right 

through (O: str. 21) je i v knižním překladu voleno neutrální vyjádření: A jdu rovnou dovnitř 

(P: str. 124). IT ND však vyjádření předává prostřednictvím slovesa šinout si, jež je dle SSČ 

hovorové, expresivní: Už si to šinu dovnitř (IT ND: str. 26). Obdobným příkladem je v originále 

neutrální: I’ll try to get some myself (O: str. 47) – v knižním překladu převedeno neutrálně:  

Já se taky pokusím sehnat nějaký peníze (P: str. 150) – kdežto v IT ND expresivně slangovým 

schrastit: Já se taky pokusím schrastit nějaký peníze (IT ND: str. 59). Frázové sloveso ve větě: 

I’m not gonna throw my money away on you! (O: str. 32) Pellarovi v knižním překladu převádí 

opět neutrálně: Já s tebou nebudu vyhazovat peníze (P: str. 135), v IT ND se ale objevuje 

expresivní, dle SSČ i SSJČ zhrubělé, vyjádření: Nebudu ti cpát do chřtánu peníze  

(IT ND: str. 39).  

Expresivitu v IT ND inscenátoři zvyšují i pomocí substantiv. Takovým příkladem je 

převod vyjádření: seven or eight thousand dollars (O: str. 14), které v knižním překladu 

Pellarovi převádí jako: sedm nebo osm tisíc dolarů (P: str. 118), a v IT ND je převedeno jako 

sedm, osm táců (IT ND str. 18) – označením měny, které je dle ASCS obrazně expresivní, tak 

v IT ND zvyšují expresivní vyznění. Výraz mystery v replice: to put up a ceiling is a mystery 

to me (O: str. 30) lze v knižním překladu najít jako: to je pro mě záhada (P: str. 133). IT ND 

ale pro výraz mystery volí dle ASCS hovorový expresivní výraz kumšt: to je u mě kumšt  

(IT ND: str. 36). Podobně expresivněji převádí v IT ND vyjádření: My own apartment, a car, 

and plenty of women (O: str. 12) jako: Mít svůj bejvák, svoje fáro a spoustu ženských  

(IT ND: str. 15) oproti neutrálnímu převodu knižního překladu (s výjimkou hovorového 

substantiva ženská): Mít svůj vlastní byt, svůj vůz, a spoustu ženských (P: str. 115). 
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Zajímavou tendencí je v IT ND i převod expresivity ve spojitosti se ženami a sexualitou. 

Porevoluční rozvolnění veřejné morálky a absence cenzurního aparátu zřejmě otevřelo dveře 

sexuálním podtextům a narážkám, které se v překladu z roku 1962 neobjevovaly – tam byly dle 

našeho názoru následkem (auto)cenzury nivelizovány nebo substituovány. Uveďme repliku, 

jejíž překlad jsme již komentovali v translatologické analýze: I went and ruined her (O: str. 14). 

Jak jsme výše upozorňovali, knižní překlad expresivitu slovesa ruin oslabuje na: Já ti ji 

jednoduše musel dostat (P: str. 117). U IT ND byla však využita větší vyjadřovací svoboda za 

použití expresivního slovesa se sexuálním podtextem: Já ti ji jednoduše musel přeříznout  

(IT ND: str. 17). Sexuální podtext je v IT ND citelný i v převodu vyjádření: I take it and –  

I love it! (O: str. 14): A přesto ji utrhnu – a s rozkoší (IT ND: str. 17). Knižní překlad se 

sexuálnosti vyhýbá: A přesto si to vemu – a rád (P: str. 117).  

V tomto ohledu nás zaujal i překlad hodnotícího komentáře Biffovy první sexuální 

zkušenosti: Boy, there was a pig! (O: str. 9). Cambridge Dictionary výraz pig ve významu 

člověka udává jako označení osoby, jež je nepříjemná, věčně hladová, nebo sprostá. Zajímavé 

jsou v tomto převodu odlišné konotace řešení v knižním překladu: Lidi, to byla potvora  

(P: str. 113) a IT ND: Lidi, to byla samice (IT ND: str. 11). Potvora je dle SSČ výraz označující 

nepříjemného tvora, dokonce nestvůru, naproti tomu je samice dle SSJČ výraz čistě biologický, 

a to i ve svém přeneseném významu – je tedy evidentní, že řešení IT ND dbá více na přenesení 

smyslnosti a sexuality, a to i na úkor expresivity – SSČ označuje samici za výraz přeneseně 

expresivní, naopak potvoru jako expresivní zhrubělý.  

Na referenční rovině si u inscenačního textu ND všímáme několika aspektů, v nichž 

se od knižního překladu významově liší. Děje se tomu v případech, kdy IT ND oproti 

Pellarovým mění sémantiku výpovědi, čímž v důsledku pozměňuje stylizaci postav,  

jež danou repliku pronášejí. V replice Isn’t he cute? (O: str. 89) překladatelé vybírají 

adjektivum rozkošný: Ten je rozkošnej (P: str. 190), kdežto v IT ND je zvoleno adjektivum 

komický: Ten je komickej (IT ND: str. 109). Zvolená adjektiva mají odlišné konotace, jejich 

záměna tak mění stylizaci postavy, jež repliku pronáší – slečny Letty. Cambridge Dictionary 

adjektivum cute popisuje jako výraz pro označení něčeho milého a příjemného. Výraz rozkošný 

SSČ i SSJČ definují jako označení půvabného a roztomilého, naopak výraz komický jako 

vzbuzující veselost, směšný. Na základě definic v kodifikacích českého a anglického jazyka si 

dovolíme tvrdit, že tato náhrada v IT ND není jazykově zdařilou, nicméně je nutné neopomínat 

roli výše zmiňovaného inscenačního záměru, který mohl tuto náhradu podnítit. Podobně se v IT 

ND mění vyznění anglické repliky: Come on, slugger, drink us under the table (O: str. 89). 
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Výraz slugger definuje Cambridge Dictionary jako člověka, zpravidla mladého muže, jenž se 

příliš úpěnlivě snaží, zároveň se označení používá pro hráče baseballu, jenž má tvrdý odpal. 

S ohledem na tyto definice lze na řešení knižního překladu: Tak pojď, ty šampióne, ukaž nám, 

kdo bude první pod stolem (P: str. 190) nazírat jako na funkční – jedná se o generalizaci 

substantiva, překladatelé nevolí komplikovaný opis, ale substantivem šampion vyjadřují tu 

složku významu, které odkazuje na výtečného sportovce. IT ND však na definice výrazu 

slugger nehledí a dosazuje do repliky jiný významový nádech: Tak pojď, ty mazavko, ukaž nám, 

kdo bude první pod stolem (IT ND: str. 109). PSJČ toto substantivum definuje jako lidové 

označení pro pijáka, chlastouna. Je nutné upozornit, že anglická replika Willyho nehodnotí jako 

člověka, jenž by hodně pil, nebo byl opilý, spíše ironicky odkazuje na Willyho neschopnost 

dosáhnout úspěchu, což je zachováno v knižním překladu. V IT ND je do repliky vkládán 

odlišný, dehonestující význam, který ovlivňuje stylizaci postavy Biffa, jenž tuto repliku 

adresuje otci Willymu.  

Na rovině koheze ke změnám ve srovnání s prostředky užitými v knižnímu překladu 

nedocházelo. IT ND pro lepší provázanost a soudržnost textu využívá zejména jevištních 

deiktik, která jsou textu propůjčena až na základě ručně vepsaných změn, o kterých 

pojednáváme v druhé části této kapitoly. 

S ohledem na rovinu přirozenosti působil IT ND ve srovnání s knižním překladem  

na mnohých místech překladu srozumitelněji, dbal více na snadnější mluvnost a jednodušší 

srozumitelnost replik. Tuto tendenci lze doložit například překladem výchozího: You’re too 

sensitive (O: str. 15) na: Ty seš moc velká citlivka (IT ND: str. 18). Oproti knižnímu překladu: 

Ty seš moc přecitlivělej (P: str. 118) dbá řešení IT ND na snadnou vyslovitelnost, jelikož se 

vyhýbá artikulačně složitějšímu adjektivu přecitlivělý. Změnou syntaktického pořádku  

a výběrem odlišného verba v řešení IT ND: Ale von si vždycky pro sebe něco žbrblal  

(IT ND: str. 12), v originále: But he always mumbled (O: str. 10), dospěli inscenátoři k replice, 

která hercům umožňuje snazší předání ve srovnání s řešením v knižním překladu: Von si 

vodjakživa něco pro sebe bručel (P: str. 113). Řešení v IT ND je pružnější a má lepší spád.  

(Své pochybnosti ovšem máme o artikulační snadnosti slovesa: žbrblat.) Aspekt 

srozumitelnosti pravděpodobně sehrál roli i v úpravě překladu vyjádření: I told you he wouldn’t 

like it! (O: str. 18). V knižním překladu se objevuje česká replika s použitím adverbia vhod:  

Já ti říkal, že mu to nebude vhod (P: str. 121). Předpokládáme, že toto adverbium lze 

v divadelních prostorách snadno přeslechnout. Z tohoto důvodu se tvůrci inscenace zřejmě 

rozhodli pro obraznější řešení, jež je akusticky průhlednější: Já ti říkal, že mu to nepude pod 
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fousy (IT ND: str. 22). Zároveň zde mohlo hrát roli rozhodnutí volit spíše klišé, která mohou 

diváci snáze domyslet ve chvíli, kdy sdělení artikulačně neprojde – v takových řešeních člověk 

dle Levého „vychází ze situace a chápe repliku jako celek“ (Levý 2012: 155). Slovesnou 

obměnou dosahují inscenátoři lepšího spádu a dynamiky u následující promluvy: Jako by se 

v něm něco pralo. Je takovej rozháranej (IT ND: str. 6). V originále: There’s such  

an undercurrent in him. He became a moody man (O: str. 5) nacházíme plnovýznamové 

sloveso, v překladu knižním se objevuje sémanticky chudší repetice verba být: V tom klukovi je 

nějakej rozpor. Je teďka takovej nerudnej (P: str. 108). Musíme ale upozornit s ohledem na 

textovou rovinu, že řešení IT ND mění modalitu původní výpovědi – tvoří konstrukci 

v podmiňovacím způsobu, kdežto sdělení originálu je v aktivu.  

Levý si v překladu dramatu na rovině syntaxe všímá i tendence syntaktické konstrukce 

spíše nekomplikovat, tedy konkrétně například nahrazovat větné konstrukce konstrukcí 

polovětnou, či jednoslovným vyjádřením – čímž překladatel dosahuje úspornosti sdělení  

(Levý 2012: 147). Ilustrujme si to na příkladu řešení vyjádření: you’re disgusting (O: str. 30). 

V knižním překladu se překladatelé přiklonili k větné konstrukci: u mě jsi mrzák (P: str. 133). 

Naopak v IT ND se volí úderné úsporné vyjádření se substantivem, jež je dle PSJČ expresivní, 

spolu se zájmenem ty, vyjadřující osobní zaujetí mluvčího: ty ňoumo (IT ND: str. 36).  

U jednoslovného větného ekvivalentu v originále: Chemistry. (O: str. 29) je v knižním překladu 

i v inscenačním textu voleno řešení větné. Nicméně si u těchto řešení nelze nevšimnout rozdílné 

sémantiky. Knižní překlad větný ekvivalent předává následovně: To musíš znát chemii  

(P: str. 132), IT ND naopak vyjádření chápe takto: To je chemickej proces (IT ND: str. 35). 

Knižní překlad vyjádřením apeluje na postavuje Charlieho a pochybuje nad jeho znalostmi této 

přírodní vědy, naopak IT ND repliku explikuje a její vyznění není apelativní, nýbrž 

informativní.  

Text, jehož využili při nastudování inscenace v Národním divadle, se také vyznačuje 

substitucí českých idiomatických vyjádření a frazeologismů, které se objevily v knižním 

překladu. Jednou z možných motivací takových změn je, podle našeho mínění a s přihlédnutím 

k poznatkům Jiřího Levého, vývoj českého divadelního stylu, který se v čase mění, a to jak  

ve svém pohledu na jedince, tak i na jeho styl vyjadřování (Levý 2012: 154). Překlad dle 

Merriam-Webster Dictionary neformálního idiomu Now you hit it on the nose! (O: str. 99) je 

v IT ND nahrazen idiomatickou frází: Teď’s trefila do černýho (IT ND: str. 200). Substituuje 

tak řešení knižního překladu: Teď jsi ťala do živýho (P: str. 200), které je stylisticky vyšší – 

zejména díky dle SSČ expresivně knižního verba tít a nezkracováním pomocného slovesa být. 

Podobnou situaci řešili inscenátoři při změně překladu vyjádření: this would not be another 



64 

 

damned-fool appointment (O: str. 100) z původního obrazného řešení: tentokrát by to nebyly 

nějaký straky na vrbě (P: str. 201) na frazeologické spojení: tentokrát by to nebyly nějaký 

vzdušný zámky (IT ND: str. 123). Dále tvůrci nastudování obdobným způsobem řeší překlad 

vyjádření: He’s in for a shock, that boy! (O: str. 100), v IT ND pomocí nesklonného, dle ASCS 

hovorově expresivního, adjektiva paf: bude z toho úplně paf (IT ND: str. 124), jímž nahrazují 

řešení z knižního překladu: Ten kluk z toho bude úplnej jelen (P: str. 201). V tomto případě lze 

rozhodnutí substituovat řešení chápat i jako prostředek k dosažení jeho údernosti a úspornosti. 

Třicet let od vydání knižního překladu a nastudování inscenačního textu Smrti 

obchodního cestujícího v Národním divadle se projevilo i na využívání odlišných 

sémantických prostředků, na příklad s cílem upřesňování významu, či zbavení se 

nežádoucích konotací – opět se dle našeho názoru jedná o vliv omezeného kontaktu s živou 

angličtinou v 60. letech a se svobodnou možností vycestovat a setkat se s angličtinou užívanou 

v běžné komunikaci v letech devadesátých. Tato možnost tak pravděpodobně pomohla tvůrcům 

znovu zvážit některá řešení a přistoupit k úpravě, tedy upřesnění, jejich sémantiky. Svou roli 

v takových výskytech hraje i diachronně-synchronní hledisko hodnocení zastarávání překladu, 

jako například u původního řešení anglické repliky: You […] accidentally used his pen  

(O: str. 88), které je v knižním překladu řešeno pomocí zastaralé konstrukce s partitivním 

genitivem: Omylem jsi použil jeho pera (P: str. 189). Naopak IT ND již používá vyjádření 

s akuzativem, které je pro současnou češtinu přirozenější: Omylem jsi popad jeho pero  

(IT ND: str. 108). V překladu: Yeah, big cattle man, my brother (O: str. 77), knižní překlad volí 

pro výraz cattle man jednoslovný ekvivalent dobytkář: Z bratra se stal ohromnej dobytkář  

(P: str. 178). Tento výraz považujeme za konotačně zatížený, tedy že v 60. letech překlad spíše 

lokalizoval, neboť v recipientech budil zdání známého – jednotných zemědělských družstev 

(JZD). V IT ND se vzhledem k odlišné společensko-politické situaci již od tohoto ekvivalentu 

opouští a volí se přejatý výraz z angličtiny rančer: Z bratra se stal velkej rančer  

(IT ND: str. 94). Stejný přístup volí dramaturgie i v překladu repliky: Like this bartender here 

(O: str. 78), jež byla v knižním překladu převedena pomocí substantiva mixér: Jako tady náš 

mixér (P: str. 179), naopak v IT ND bylo nahrazeno v 90. letech již s největší pravděpodobností 

zaužívaným výrazem barman: Jako tady náš barman (IT ND: str. 94). Aktualizaci lze 

zpozorovat i v převodu lexému licence: He’s going to get his licence taken away if he keeps 

that up (O: str. 8), jenž je v knižním překladu převeden dvojslovným vyjádřením: vůdčí list  

(P: str. 112). Tvůrci ale v IT ND již volí pro současné vyjadřování přirozenější a zaužívaný 

obecněčeský výraz řidičák (IT ND: str. 10). Univerbizací jako protějšku víceslovného řidičský 
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průkaz zároveň dosahují úspornosti promluvy. V translatologické analýze jsme se již 

pozastavovali nad substitucí výrazu collie dog ve vyjádření: With the collie dog! (O: str. 9) 

v knižním textu prostřednictvím výrazu vlčák: Ta s tím vlčákem (P: str. 113). V IT ND však 

anglický výraz již substituován není: Ta s tou kolií (IT ND: str. 11). 

 Při komparaci knižního překladu a změn inkorporovaných do tištěného inscenačního 

textu použitého pro nastudování Smrti obchodního cestujícího v Národním divadle jsme dospěli 

k následujícím zjištěním. Na textové rovině jsme zaznamenali změny zejména ve zvyšování 

expresivity – a to s přihlédnutím k silně expresivnímu originálu a knižnímu překladu, který je, 

dle našich zjištění, expresivní spíše opatrně. Tuto tendenci interpretujeme jako důsledek 

benevolentnějšího přístupu k vulgarismům a celkově lidovému způsobu vyjadřování, společně 

s novou reflexí těchto textů ve vztahu k tomuto vývoji, na divadelní scéně v 90. letech  

20. století. Na referenční rovině se úpravy IT ND projevují zejména aktualizací jazykových 

prostředků a pozměněním stylizace postav, které jde vstříc naplnění dramaturgického záměru; 

vytvořit z Willyho Lomana v očích ostatních postav tragikomického člověka, jenž se zoufale 

protlouká životem. Na rovině koheze jsme v porovnání s knižním překladem změny 

nezaznamenali. Je to ale rovina přirozenosti, které IT ND přikládá podle našeho názoru největší 

důležitost. IT ND dbá na srozumitelnost a snadnou vyslovitelnost replik, čímž umožňuje snazší 

převod do jevištního provedení. Současně upouští od zastaralých vyjádření a volí modernější, 

v soudobé češtině přirozenější, a údernější vyjádření.  

7.1.2  Ručně vepsané úpravy inscenačního textu 

Přejděme nyní k analýze změn, které byly během nastudování dramatu do inscenačního textu 

vepsány ručně (dále jen IT ND uprav.). Tyto změny vykazují několik tendencí. Celkovým 

záměrem úprav se zdá být vetknout textu větší spád a údernost. Toho inscenační tým dosahuje 

zásahy na textové rovině pomocí syntaktických úprav a eliminací redundantních, 

opakujících se, replik. Na rovině koheze IT ND využívá jevištních deiktik, jejichž 

prostřednictvím upravuje repliky podle komunikační situace na jevišti. Úpravy se také týkají 

roviny přirozenosti, kde jsou upravena oslovení nebo vybírána srozumitelnější a pro cílovou 

kulturu přirozenější řešení a generalizace. Nejzásadnějším zásahem do inscenačního textu 

jsou na rovině referenční obsahové škrty. Ty můžeme na základě analýzy změn rozdělit  

do dvou hlavních kategorií – škrty kulturně vázaných výrazů (zejména jména osobností 

amerického veřejného života nebo názvy měst) a „chvalozpěvu“ na manuální práci, čímž 
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zaznamenáváme odklon od té významové složky, díky níž bývá hra často interpretována jako 

kritika kapitalismu.76 

Věnujme se nejprve vepsaným úpravám na rovině textové. Jak jsme již předeslali, 

hlavním sledovatelným záměrem tvůrců nastudování byla dynamika a údernost promluv. 

Toho je v IT ND dosaženo úpravou syntaktických konstrukcí, například náhradou víceslovného 

vyjádření vyjádřením jednoslovným, například v úpravě původní repliky IT ND: že tady zase 

spolu spíme (IT ND: str. 11) na kompaktnější jednočlennou větu s absencí verba: zase spolu  

(IT ND uprav.: str. 11). Podobně IT ND uprav. zkracuje původní vyjádření IT ND pomocí 

jednočlenné substantivní věty a větného ekvivalentu:  

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

I tell ya, Hap, I don’t know 

what the future is. I don’t 

know—what I’m supposed 

to want.  

(O: str. 10) 

Já ti něco řeknu, Happy. Co 

je to budoucnost? 

 

 

(IT ND: str. 13) 

Budoucnost. Co je to 

budoucnost?  

 

 

(IT ND uprav.: str. 13). 

Why a fake? In what way? 

What do you mean  

(O: str. 42) 

Proč je pokrytec? V jakým 

smyslu?  

(IT ND: str. 52) 

Pokrytec?  

 

(IT ND uprav.: str. 52) 

Charley: Everything all 

right? 

Happy: Yeah, Charley, 

everything’s… 

(O: str. 28) 

Charley: Něco se tady stalo? 

 

Happy: Ne, co by se stalo, 

Charlie?  

(IT ND: str. 35) 

Charley: Něco se tady stalo? 

 

Happy: Ne, nic, Charley.  

 

(IT ND uprav.: str. 35) 
Tabulka 18: srovnání originálu s IT ND a IT ND uprav. – dynamika a údernost promluv 

 Syntax IT ND se po úpravách inscenačního týmu proměnila, pokud jde o složitost větné 

výstavby. Jak upozorňuje Jiří Levý, v dramatu hraje syntaktická výstavba repliky zásadní roli, 

přičemž je vhodnější užívat „věty kratší a souřadná spojení“ spíše než „rozvitá souvětí se 

složitou hierarchií podřadných závislostí“ (Levý 2012: 147). Níže uvedené příklady dokládají 

naplňování této tendence. 

U jedné z textových změn tvůrci přikročili k úpravě syntaktického vztahu. Jak lze spatřit 

v tabulce níže, řešení IT ND syntakticky kopíruje strukturu originálu: Finally, about five 

o’clock, he comes out. Didn’t remember who I was or anything (O: str. 82). Tvůrci inscenace 

repliku upravili tím, že adverbium konečně nahradili „dvojitou“ podřadicí spojkou a když, což 

 
76 Ačkoliv se IT ND ve zde uvedených excerptech od knižního překladu v určitých aspektech liší, což jsme 

komentovali výše v této kapitole, rozhodli jsme se při analýze vepsaných změn neuvádět verze z knižního 

překladu. Důvodem je hlavní záměr této části práce: komparace tištěného IT ND a jeho verze, jež byla ručně 

seškrtána a upravena, a nikoliv jeho komparace s textem knižním. 
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opět přispívá ke kohezi promluvy, neboť replika plynuleji navazuje na předchozí. Ze dvou vět 

hlavních učinili kompaktnější souvětí s důsledkovou spojkou tak. Zároveň přikročili k omisi 

časového údaje asi v pět hodin, jež zřejmě dle jejich uvážení bylo pro sdělení redundantní 

informací.  

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Finally, about five 

o’clock, he comes out. 

Didn’t remember who I 

was or anything. 

(O: str. 82) 

Konečně vyšel ven – asi v pět 

hodin. Nepamatoval se, kdo 

jsem, a nic.  

 

(IT ND: str. 99) 

A když konečně vyšel ven, tak 

se nepamatoval, kdo jsem,  

a nic.  

 

(IT ND uprav.: str. 99) 
Tabulka 19: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – úprava syntaxe 

V níže uvedeném případě bylo přikročeno k omisi jedné ze dvou vedlejších vět 

spojených slučovacím poměrem. Tím sice byla omezena sémantická úplnost původní výpovědi: 

You are the saddest, self-centeredest soul I ever did see-saw (O: str. 91) – vytrácí se informace 

o smutku – avšak celkové řešení po úpravách v IT ND je ráznější a má lepší spád. 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

You are the saddest, self-

centeredest soul I ever did 

see-saw. 

 

 

(O: str. 91) 

V životě jsem neviděla tvora, 

kterej by byl tak smutnej a 

pořád se jen zabejval sám 

sebou jak ty.  

 

(IT ND: str. 112) 

V životě jsem neviděla tvora, 

kterej by se pořád tak zabejval 

sám sebou jak ty.  

 

 

(IT ND uprav.: str. 112) 
Tabulka 20: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – úprava syntaxe 

I v dále uvedeném případu se tvůrci inscenace rozhodli snížit počet vět, kdy ze dvou vět 

hlavních zachovali konstrukci věty jedné. IT ND se ve svém řešení těsně drží sémantiky  

i syntaxe originálu: I’ll be with you in a minute. Go on, Charley (O: str. 111). Ačkoliv je  

po textové úpravě původní význam repliky sémanticky opět ochuzen, svou dynamickou 

kompaktností však naplňuje „sémantickou energii“ originálu (Levý 2012: 169). 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

I’ll be with you in a 

minute. Go on, Charley. 

(O: str. 111) 

Za minutku jsem u vás. Jen běž, 

Charlie.  

(IT ND: str. 138) 

Běžte už, prosím vás.  

 

(IT ND uprav.: str. 138) 

Tabulka 21: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – úprava syntaxe 

Dalším prostředkem zkompaktnění promluvy na textové rovině v IT ND byly ruční 

vpisky pro anaforické odkazování. Vyjádření z originálu: as soon as you talked hopefully  

(O: str. 48) se po textové úpravě sice sémanticky odlišuje od sémantiky originálu, nicméně 

pomocí anaforického odkazování prostřednictvím zájmena tam promluvu zprůhledňuje  
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a přispívá ke kohezi textu. Podobný příklad lze naleznout u úpravy repliky: What’re you going 

to do in Washington? (O: str. 70), kterou úpravy v textu taktéž nahrazují pomocí anaforického 

zájmenného adverbia tam, zde navíc bez změny sémantiky originálu. 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Bernard: I’m going to 

Washington in a few 

minutes.  

Willy [sitting down]: 

What’re you going to do 

in Washington?  

(O: str. 70) 

Bernard: Za chvilinku 

odjíždím do Washingtonu.  

(IT ND: str. 85)  

Willy: Co budeš dělat ve 

Washingtonu?  

 

(IT ND: str. 86) 

Bernard: Za chvilinku 

odjíždím do Washingtonu. 

(IT ND: str. 85) 

Willy: Co tam budeš dělat?  

 

 

(IT ND uprav.: str. 86) 

Biff: I’ll see Oliver 

tomorrow.  

(O: str. 47) 

Linda: […] as soon as 

you talked hopefully  

(O: str. 48) 

Biff: Zejtra zajdu k Oliverovi.  

 

(IT ND: str. 58) 

 

Linda: […], jak jsi začal 

mluvit optimisticky  

(IT ND: str. 60) 

Biff: Zejtra zajdu k Oliverovi.  

 

(IT ND uprav.: str. 58) 

 

Linda: […] jak jsi řek, že tam 

zajdeš  

(IT ND uprav.: str. 60). 
Tabulka 22: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – anaforické odkazování 

Na rovině referenční tvůrci inscenace prováděli úpravy zejména s ohledem  

na cizokrajné prvky, a zároveň na obsahové škrty vstříc naplnění inscenačního záměru. Jak 

jsme již uvedli výše, škrty byly cíleny na výrazy, u nichž je u diváka potřeba počítat s určitými 

presupozicemi, tedy s určitou znalostí výchozí, v tomto případě americké, kultury. Podle optiky 

tvůrců inscenace byly pro děj nezávazné narážky na americké celebrity, či americká města  

a státy vyškrtnuty.  

Níže uvedená tabulka ukazuje výskyty škrtů, které se zbavovali jmen amerických 

celebrit, která by v běžném českém divákovi nevyvolala žádné konotace. Předmětem omise se 

tak staly zmínky o americkém finančníkovi a bankéři J.P. Morganovi, jenž byl prominentní na 

Wall Street v období tzv. „Zlatého věku“, rozhlasovém baviči Jacku Bennym a irsko-

americkém profesionálním boxerovi Jamesovi Josephu „Gene“ Tunneym. Tyto vynechávky 

považujeme za opodstatněné a funkční, neboť nijak nenarušují tok a smysluplnost textu. 

Zároveň pozitivně vnímáme i fakt, že se tvůrci inscenace nesnažili ztráty substituovat domácími 

reáliemi, neboť ty by hru příliš lokalizovali do českého prostředí. 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Why must everybody like 

you? Who liked J. P. 

Morgan? Was he 

Proč bys musel bejt u 

každýho voblíbenej? U 

kohopak byl oblíbenej J.P. 

Proč bys musel bejt u 

každýho voblíbenej? Willy, 

heleď se, já vím, že mě 
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impressive? In a Turkish 

bath he’d look like a 

butcher. But with his 

pockets on he was very well 

liked. Now listen, Willy, I 

know you don’t like me, and 

nobody can say I’m in love 

with you […] 

(O: str. 75)  

Morgan? A dělal snad na 

někoho dojem? V páře by 

vypadal spíš jako řezník. Ale 

s plnejma kapsama byl 

voblíbenej náramně. Willy, 

heleď se, já vím, že mě 

nemáš rád, a nedá se říct, že 

bych já měl nějak moc rád 

tebe […] 

(IT ND: str. 92) 

nemáš rád, a nedá se říct, že 

bych já měl nějak moc rád 

tebe […] 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 92) 

You can’t do without it. 

Supposing you wanna hear 

Jack Benny, see? But you 

can’t be at home at that 

hour. So you tell the maid to 

turn the radio on when Jack 

Benny comes on, and this 

automatically goes on with 

the radio […] Say, aren’t 

you supposed to be in 

Boston?  

(O: str. 58-59) 

Bez toho se neobejdeš. 

Dejme tomu, že chceš 

například poslouchat Jacka 

Bennyho. Ale nemůžeš bejt 

v tu dobu doma. Tak 

jednoduše řekneš služce, aby 

zapnula rádio, až tam bude 

Jack Benny […] Ty poslyš, 

nemáš bejt v Bostonu? 

 

(IT ND: str. 73) 

Bez toho se neobejdeš. Ty 

poslyš, nemáš bejt 

v Bostonu? 

 

 

 

 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 73) 

Happy [offstage]: It’s a 

punching bag! 

 

Biff: Oh, Pop! 

Willy: It’s got Gene 

Tunney’s signature on it!  

[Happy runs onstage with a 

punching bag.]  

Biff: Gee, how’d you know 

we wanted a punching bag?  

(O: str. 17) 

Happy [za scénou]: 

Boxovací pytel! 

Biff: Jé, táto! 

Willy: je na něm podpis 

Genea Tunneyho! 

[Happy přiběhne na scénu 

s boxovacím pytlem.] 

Biff: Páni, jak jsi věděl, že 

chcem boxovací pytel? 

(IT ND: str. 21) 

Happy [za scénou]: 

Boxovací pytel! 

Biff: Jak jsi věděl, že chcem 

boxovací pytel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 21) 
Tabulka 23: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – omise amerických reálií 

Škrtům tvůrci inscenace podrobily i zmínky o amerických státech a městech. O těchto 

zásazích do IT ND nelze obecně tvrdit, že se jedná o omisi z důvodu předpokládané divákovi 

neznalosti geografie USA. Usuzujeme, že tyto obsahové škrty byly motivovány cílem zbavit se 

replik, které zásadním způsobem nepřispívají k dynamickému spádu inscenace. Tímto zásahem 

do textu se ovšem vytrácí Willyho zcestovalost, jelikož divákovi není předán výčet měst,  

ve kterých Willy Loman profesně působil. Škrt narážky na Zapadákov je do této kategorie 

zařazen z důvodu toho, že v originále též odkazuje na americké město Hackesack. Nejedná se 
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ale o stejný případ jako u eliminací jiných měst – škrt této repliky přispívá ke kondenzaci 

dialogu mezi Stanleym a Happym. 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Ben, because he never 

realized—I am known! 

Rhode Island, New York, 

New Jersey—I am known, 

Ben, and he’ll see it with his 

eyes once and for all.  

 

(O: str. 100) 

[…] poněvadž nemá dodnes 

tušení – jak já jsem známej! 

Já jsem známej v Rhode 

Islandu, v New Yorku, 

v New Jersey, Bene, a von to 

konečně jednou pozná na 

vlastní oči. 

(IT ND: str. 124) 

[…] poněvadž nemá dodnes 

tušení – jak já jsem známej! 

A von to konečně jednou 

pozná na vlastní oči. 

 

 

(IT ND uprav.: str. 124) 

It got so embarrassing I sent 

him to Florida. And you 

know something? Most of 

the time he’s talking to you.  

 

(O: str. 10) 

V poslední době z toho 

začínal jít takovej strach, že 

jsem ho poslal na Floridu. 

Ale víš, co je zajímavý? 

Většinou mluví s tebou. 

(IT ND: str. 12) 

V poslední době z toho 

začínal jít strach. Ale víš, co 

je zajímavý? Většinou mluví 

s tebou. 

(IT ND uprav.: str. 12) 

Willy [to the boys]: You see 

what I been talking about? 

The greatest things can 

happen!  

Ben [glancing at his watch]: 

I have an appointment in 

Ketchikan Tuesday week.  

Willy: No, Ben! Please tell 

about Dad.  

(O: str. 33) 

Willy [chlapcům] Vidíte, co 

vám pořád říkám? Na světě 

není nic nemožnýho!  

Ben [se podívá letmo na 

hodinky] Od úterka za tejden 

mám schůzku v Ketchikanu. 

Willy: Ne, Bene! Prosím tě, 

povídej o tatínkovi. 

 

 

(IT ND: str. 41) 

Willy [chlapcům] Vidíte, co 

vám pořád říkám? Na světě 

není nic nemožnýho! Bene! 

Prosím tě, povídej o 

tatínkovi. 

 

 

 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 41) 

[…] always found some 

order to hand him in a 

pinch—they’re all dead, 

retired. He used to be able to 

make six, seven calls a day 

in Boston. Now he takes his 

valises out of the car and 

puts them back and takes 

them out again and he’s 

exhausted. Instead of 

walking he talks now.  

(O: str. 41) 

[…] vždycky našli nějakou 

objednávku, když mu teklo 

do bot – ty už jsou teď 

všichni mrtvý nebo na penzi. 

V takovým Bostonu dokázal 

obyčejně udělat šest až sedm 

návštěv za den. Teď vyndá 

z vozu kufry, dá je zpátky, 

pak je vyndá podruhý, a už 

je vyčerpanej. Místo chození 

teď mluví. 

(IT ND: str. 51) 

[…] vždycky našli nějakou 

objednávku, když mu teklo 

do bot – ty už jsou teď 

všichni mrtvý nebo na penzi. 

Místo chození teď mluví. 

 

 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 51) 

Stanley [ putting the table 

down]: That’s all right, Mr. 

Loman, I can handle it 

myself. [He turns and takes 

Stanley [staví stůl na zem]: 

Jen to nechte, pane Loman, 

já to udělám sám. [Otočí se, 

Stanley [staví stůl na zem]: 

Jen to nechte, pane Loman, 

já to udělám sám.  
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the chairs from Happy and 

places them at the table.]  

Happy [glancing around]: 

Oh, this is better. 

Stanley: Sure, in the front 

there you’re in the middle of 

all kinds a noise. […] But I 

know you, you ain’t from 

Hackensack. You know 

what I mean?  

Happy [sitting down]: So 

how’s it coming, Stanley?  

(O: str. 76) 

vezme od Happyho židle a 

postaví je ke stolu]. 

Happy [se rozhlédne]: 

Takhle je to lepší. 

Stanley: To se ví, tam 

vpředu sedíte uprostřed 

všeho toho kraválu. […] Ale 

vy přece nejste z nějakýho 

Zapadákova. Rozumíte, jak 

to myslím? 

Happy [si sedá]: Tak jak se 

máme, Stanley? 

(IT ND: str. 94) 

Happy [si sedá]: Tak jak se 

máme, Stanley? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 94) 
Tabulka 24: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – omise amerických reálií 

Na referenční rovině se tvůrci nastudování rozhodli pro obsahové škrty, jež text 

oprošťují od kritiky kapitalismu a „ódy“ na práci na čerstvém vzduchu bez svazujících 

podmínek urbanistické džungle. Tyto škrty jsou uvedeny v tabulce níže. Tato tendence 

textových zásahů jde ruku v ruce s inscenačním záměrem – hledat věrohodnou podobu života 

bez snahy filozofovat.77 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Well, I spent six or seven 

years after high school 

trying to work myself up. 

Shipping clerk, salesman, 

business of one kind or 

another. And it’s a measly 

manner of existence. To get 

on that subway on the hot 

mornings in summer. To 

devote your whole life to 

keeping stock, or making 

phone calls, or selling or 

buying. To suffer fifty 

weeks of the year for the 

sake of a two-week vacation, 

when all you really desire is 

to be outdoors, with your 

shirt off. And always to have 

to get ahead of the next fella.  

Když jsem vyšel ze střední 

školy, tak jsem se šest nebo 

sedm let zabejval tím, že 

jsem se snažil vypracovat. 

Dělal jsem v expedici, dělal 

jsem cesťáka, zkoušel jsem 

všechny možný branže. A 

řeknu ti, že to je srabskej 

život. Lízt v létě do 

podzemky, když je horko. 

Obětovat celej svůj život 

takovejm věcem, jako je 

starat se vo sklady nebo 

vyřizovat telefony, nebo 

prodávat a kupovat. Přetrpět 

padesát tejdnů v roce kvůli 

dvěma tejdnům dovolený – 

když vlastně netoužíš po 

ničem jiným než bejt někde 

venku a chodit si do půl těla 

Když jsem vyšel ze střední 

školy, tak jsem se šest nebo 

sedm let zabejval tím, že 

jsem se snažil vypracovat. 

Dělal jsem v expedici, dělal 

jsem cesťáka, zkoušel jsem 

všechny možný branže. A 

řeknu ti, že to je srabskej 

život. Přetrpět padesát tejdnů 

v roce kvůli dvěma tejdnům 

dovolený.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Čerpáno z e-mailové komunikace s Romanem Císařem, dramaturgem nastudování Smrti obchodního cestující 

v sezónách 1993-1996 v Národním divadle, viz. Příloha IV. 
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(O: str. 10-11) 

nahej. A věčně se muset cpát 

na místo toho chlapa, co je 

vejš než ty.  

(IT ND: str. 13) 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 13) 

Sure, maybe we could buy a 

ranch. Raise cattle, use our 

muscles. Men built like we 

are should be working out in 

the open.  

(O: str. 12) 

To se ví, třeba bysme si 

mohli koupit ranč. Pěstovat 

dobytek, trošku si trénovat 

svaly. Takoví chlapi jako my 

by měli pracovat na 

čerstvým vzduchu.  

(IT ND: str. 15) 

To se ví, třeba bysme si 

mohli koupit ranč. Takoví 

chlapi jako my by měli 

pracovat na čerstvým 

vzduchu.  

(IT ND uprav.: str. 15) 

Happy: You’re well liked, 

Biff. […]  

Biff: No, with a ranch I 

could do the work I like and 

still be something. I just 

wonder though.  

 

(O: str. 14) 

Happy: ty seš ohromně 

oblíbenej, Biffe. […] 

Biff: když… kdybych měl 

ranč, tak by ze mě moh taky 

někdo bejt a přitom bych 

dělal práci, jakou mám rád. 

Ale jedno by mě zajímalo.  

(IT ND: str. 18) 

Happy: ty seš ohromně 

oblíbenej, Biffe. […] 

Biff: Ale jedno by mě 

zajímalo.  

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 18) 
Tabulka 25: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – obsahové škrty 

Ačkoliv jsme u následujícího obsahového škrtu narazili jen na jeden zástupný případ, 

nemůžeme si ho dovolit nezmínit. Jedná se o škrt repliky, kde bratři Biff a Happy kouří. 

V inscenaci z roku 1959 v překladu Chuchvalce, Pleskota a Vladislava je dialog zachován,  

a to na základě uděleného povolení kouřit na jevišti, jež jsme objevili v Archivu Národního 

divadla.78 Pro inscenaci z roku 1993 jsme žádné povolení nedohledali, tudíž by se nabízel 

předpoklad, že replika nebyla vyškrtnuta z obsahových důvodů s cílem naplnit určitý 

dramaturgický záměr, nýbrž z důvodu čistě praktického – herci z důvodu protipožární ochrany 

neměli dovoleno na scéně kouřit. Tento předpoklad se však ukázal jako nepravdivý, neboť 

v textu se objevuje ještě jedna scéna, v níž herec kouří, která je popsána scénickou poznámkou, 

jež není v upraveném IT ND vyškrtnutá: 

 

  

 
78 K Vaší žádosti ze dne 20.4.1959 čj. 846, sděluje odbor pro vnitřní věci rady ÚNV – městská požární inspekce, 

že nemá námitek proti příležitostnému kouření na scéně v divadelní hře A. Millera „Smrt obchodního cestujícího“ 

při premiéře dne 29.4.1959 a při všech dalších reprízách v divadle J.K.Tyla, bude-li dbáno všech bezpečnostních 

opatření. 

Vedoucí požární hlídkové služby upozorněte vždy před začátkem představení, že se v průběhu hry kouří. 

Zdroj: Divadelní archiv Národního divadla, Praha: 1959, dopis ve složce sign. Č 1047a. KREJSKA, K. Dopis 

Městké inspekce požární ochrany při ÚNV hl.m. Prahy, Praha I. adresovaný správě činohry Národního divadla. 
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Originál (1949) IT ND (1993) 

[Biff enters the darkened kitchen, takes a 

cigarette, and leaves the house. He comes 

downstage into a golden pool of light. He 

smokes, staring at the night.] 

(O: str. 51) 

[Do ztemnělé kuchyně vejde Biff, vezme si 

cigaretu a vyjde z domu. Přejde dopředu 

jeviště do zlatého kužele reflektoru. Kouří, 

dívá se do noci.]  

(IT ND: str. 63) 
Tabulka 26: srovnání anglického originálu s IT ND – scénická poznámka o kouření 

 Níže pro srovnání uvádíme dialog v překladu Chuchvalce, Pleskota a Vladislava  

a překladu Pellarových, ačkoliv byl druhý zmíněný tvůrci inscenace vyškrtnut: 

Originál (1949) IT ND (1993) Chuchvalec a kol. (1959) 

Biff: You smoking? 

Happy [holding out a pack of 

cigarettes]: Want one? 

Biff [taking a cigarette]: I 

can never sleep when I smell 

it.  

(O: str. 9) 

Biff: Kouříš? 

 

Happy [mu podává balíček 

cigaret]: Chceš? 

Biff [bere si cigaretu]: Jak 

cejtím cigaretu, tak mám po 

spaní. 

(IT ND: str. 11) 

Biff: Ty kouříš? 

 

Happy [podává mu balíček 

cigaret]: Vem si! 

Biff [bere si cigaretu]: Jen to 

ucejtím, nemůžu spát.  

 

(CHPV: str. 12) 
Tabulka 27: srovnání anglického originálu s IT ND a CHPV – obsahové škrty 

Na rovině koheze k lepší provázanosti upraveného IT ND přispívá i využívání 

jevištních deiktik ve chvíli, kdy replika dle Levého vstupuje do „řady dalších významových 

vztahů“, tedy v našem případě k „předmětům na jevišti“ (Levý 2012: 157). Takovým případem 

je škrt Lindiny repliky: Ale spravuju si punčochy (IT ND: str. 32). Díky možnosti jednat nejen 

verbálně, ale i fyzicky, je možné bez omezení sémantiky sdělení tuto repliku vynechat, neboť 

scénické pojetí její význam přenese aktivitou na jevišti. Výsledný dialog poté ve srovnání 

s originálem a tištěným IT zní následovně:  

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Willy [noticing her 

mending]: What’s that? 

 

Linda: Just mending my 

stockings. They’re so 

expensive— 

(O: str. 26) 

Willy [si všimne, že Linda 

něco spravuje]: Co to máš? 

 

Linda: Ale spravuju si 

punčochy. Jsou strašně 

drahý – 

 

(IT ND: str. 32) 

Willy [si všimne, že Linda 

něco spravuje]: Co to máš? 

 

Linda: Jsou strašně drahý – 

 

 

 

(IT ND uprav.: str. 32) 
Tabulka 28: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – jevištní deiktika 
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Bohužel se nám nepodařilo sehnat návrh scény nastudování v sezóně 1993-6, nicméně 

si i přesto dovolíme usuzovat, že následující změna byla zapříčiněna jiným scénickým pojetím, 

kdy na scéně nebylo přítomné patro: 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Willy: I’ll be right up.  

(O: str. 8) 

Willy: Já jsem hned nahoře.  

(IT ND: str. 9) 

Willy: Já jsem hned u tebe.  

(IT ND uprav.: str. 9) 
Tabulka 29: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – jevištní deiktika 

 Opačný trend jsme odkryli v úpravě repliky, jež je uvedena v následující tabulce. 

Adverbium back there a český překlad v IT adverbiem dozadu je nahrazeno sémanticky více 

vypovídajícím substantivem zahrádka.  

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

Linda: But not enough sun 

gets back there. 

(O: str. 52) 

Linda: Jenomže teď už 

slunce dozadu moc nepřijde.  

 

(IT ND: str. 66) 

Linda: Jenomže teď už 

slunce na zahrádku moc 

nepřijde. 

(IT ND uprav.: str. 66) 
Tabulka 30: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – jevištní deiktika 

Na rovině přirozenosti si u vepsaných změn do IT ND všímáme zejména úprav oslovení. 

Inscenátoři se zejména zbavovali patosu a přílišné lokalizace vlastních jmen v původní verzi 

IT, o čemž pojednáváme v translatologické analýze knižního překladu. Tuto tendenci lze 

zpozorovat na řešeních uvedených v následující tabulce:  

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

It’s very late, darling.  

(O: str. 37) 

Už je hrozně pozdě, miláčku. 

(IT ND: str. 46) 

Už je hrozně pozdě, Willy. 

(IT ND uprav.: str. 46) 

Come on up. Tell that to 

Dad.  

(O: str. 49) 

Tak pojď nahoru a řekni to 

tatínkovi.  

(IT ND: str. 61) 

Tak pojď nahoru a řekni to 

tátovi.  

(IT ND uprav.: str. 61) 

Willy dear, what has he got 

against you?  

(O: str. 51) 

Vilíčku, co to proti tobě má?  

(IT ND: str. 63) 

Willy, co to proti tobě má?  

 

(IT ND uprav.: str. 63) 
Tabulka 31: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – oslovení 

Pro naplnění požadavku přirozeného vyznění hry bez rušivých elementů tíhli tvůrci 

inscenace i k nahrazování původních řešení řešeními generalizovanými. Jak jsme zjistili, toto 

rozhodnutí bylo motivováno ryze pragmaticky – generalizace se objevovala v případech udání 

věku (pravděpodobně z důvodu širšího věkové spektra potenciálních herců), jak dokládá 

tabulka excerpt níže: 

Originál (1949) IT ND (1993) IT ND uprav. (1993) 

You’re not even sixty, 

Mom.  

(O: str. 39) 

Dyť ti není ani šedesát!  

 

(IT ND: str. 48) 

Ty vůbec nejsi stará!  

 

(IT ND uprav.: str. 48) 
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[…] to turn around at the 

age of sixty-three and find 

his sons […] 

(O: str. 41) 

[…] že se ve třiašedesáti 

letech podívá na svý syny 

[…] 

(IT ND: str. 51) 

[…] že se teď po tom všem 

podívá na svý syny […] 

 

(IT ND uprav.: str. 51) 
Tabulka 32: srovnání anglického originálu s IT ND a IT ND uprav. – generalizace 

 Analýza změn v tištěném inscenačním textu ND na pozadí anglického originálu  

a analýza změn ručně vepsaných do inscenačního textu ND nás přivedla k těmto závěrům: námi 

předpokládaný cíl textových úprav a zásahů se ukázal být naplněn – vyjádření v cílovém IT ND 

jsou důsledkem úprav na textové rovině kompaktnější a dynamičtější. Toho tvůrci inscenace 

dosáhli mimo jiné tím, že nekopírovali syntax originálu ani tištěné verze IT ND. Zároveň k této 

snaze přispěl fakt, že tvůrci restrukturovali složitá souvětí na jednodušší syntaktické struktury 

a že využívali jednočlenných vět a větných ekvivalentů. Na rovině referenční jsme sledovali 

výraznější obsahové škrty, které se v textu týkaly zejména kulturně vázaných reálií bez 

zásadního vlivu na porozumění a tok textu, stejně jako na vývoj děje. IT ND se dále důsledkem 

škrtů odklonil od takové interpretace dramatu, která byla provolávána v recenzích na první 

české uvedení hry – kritiky kapitalismu, a spíše volil naplnění svého záměru, kterým je dle 

inscenačního dramaturga vyprávět tragikomický příběh stárnoucího člověka a jeho životního 

neúspěchu.79 Na rovině koheze je podpořena provázanost a celistvost textu využíváním 

anaforického odkazování a jevištních deiktik. Na rovině přirozenosti vepsané změny v IT ND 

zmírňují míru lokalizace, která je přítomná v IT ND, neboť snižují patos vytvořený 

počešťováním a tvořením deminutivních tvarů vlastních jmen. Na rovině přirozenosti se 

zároveň daří transformovat promluvy do mluvnější, srozumitelnější podoby. Celkově se tak IT 

ND dá dle specifik překladu divadelních her Jiřího Levého považovat za zdařilý. 

 Na základě výše stanoveného vnímáme výslednou podobu inscenace jako 

psychologické drama o stárnoucím člověku, který ztrácí kontrolu nejen nad vnějšími 

okolnostmi, ale zejména sám nad sebou. Tuto snahu umocňovaly obsahové škrty stejně jako 

místy pozměněná stylizace postav. Vzhledem k době uvedení této inscenace – v roce 1993 – 

v inscenačních úpravách vnímáme oproti knižnímu překladu i uvolnění dobové morálky vstříc 

větší otevřenosti vůči sexualitě nebo vulgarismům. Pomocí aktualizovaných vyjádření  

a moderní mluvy tvůrci inscenace ze Smrti obchodního cestujícího učinili drama, které 

dokázalo k dobovému divákovi úspěšně promlouvat. 

  

 
79 Podrobně se této problematice věnujeme v kapitole 7.1 Inscenační text ND, str. 60 
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7.2 Inscenační text MDP 

Inscenační text analyzovaný v této kapitole sloužil jako předloha pro nastudování představení 

Smrt obchodního cestujícího, které mělo premiéru v 14. prosince 2019 v Městských divadlech 

pražských (dále jen IT MDP). Jejího režijního pojetí se ujal Michal Dočekal, dramaturgyní této 

inscenace byla Simona Petrů. S přihlédnutím k jejím stanoviskům, která jsme získali v rámci 

rozhovoru, který nám pro účely této práce poskytla, hodnotíme motivaci obsahových škrtů a 

textových úprav a komentujeme proces a charakter změn vůči knižnímu překladu. Podobně 

jako při analýze IT ND změny klasifikujeme na základě Newmarkových 4 rovin překladu – 

textové, referenční, koheze a přirozenosti. 

Předmětná inscenace v MDP vycházela, stejně jako inscenace v Národním divadle, 

z knižního překladu Pellarových z roku 1962. Překladatelé se na úpravě inscenačního textu 

nepodíleli. Jak jsme již této práci uvedli, úpravou a přípravou inscenačního textu se zabýval 

režisér spolu s dramaturgickým týmem. Dramaturgyně Petrů za motivaci veškerých zásahů do 

textu označuje inscenační záměr, který je jejím „základním stavebním kamenem“. Inscenační 

záměr poté dává vzniknout „kostře“ hry, na jejímž základě dochází k její interpretaci.  

Za inscenační záměr si slovy Petrů tvůrci Smrti obchodního cestujícího v MDP stanovili 

následující:  

„Snažili jsme se v naší inscenaci přenést fokus především do vnitřního světa hlavní postavy, 

Willyho Lomana. Soustředíme se na události jednoho zlomového dne a Lomanovu snahu o únik 

z pasti. Divák spatřuje děj hry očima Willyho Lomana. Naše inscenace se pokouší vymanit 

z půdorysu „kuchyňského dramatu“. I proto jsme redukovali konverzační scény, které děj 

posunují do jiných časových rovin a odvádí pozornost od onoho klíčového dne.“ (Petrů 2020) 

U knižního překladu ze 60. let se režie a dramaturgie MDP nemusela zásadně 

zabývat jazykovými úpravami, neboť slovy Simony Petrů: „si tento překlad dokázal udržet étos 

a jazyk, jenž je sdělný i v dnešní době.“ Kvalitu textové předlohy spatřuje v tom, že text 

„nachází silnou oporu i ve vysoce kvalitním nadčasovém originále“ – Petrů označila Smrt 

obchodního cestujícího za jedno z „nejlépe napsaných dramat 20. století“. Jak ale uvádíme 

v úvodu 7. kapitoly Inscenační texty, u této inscenace máme k dispozici jen jeho elektronickou 

verzi, tedy bez ručně vepsaných škrtů. Ačkoliv sama Petrů připouští, že k jazykovým  

a textovým úpravám může docházet ještě i v průběhu inscenování hry, v této kapitole se oproti 

té předchozí soustředíme jen na změny inkorporované do upraveného inscenačního textu, jenž 

nám byl poskytnut. (Petrů 2020) 
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Věnujme se nejprve změnám na rovině referenční, jejíž úpravy v podobě obsahových 

škrtů mají na vyznění této inscenace nejzásadnější vliv. Ve snaze omezit pro inscenační záměr 

nadbytečné dialogy se inscenátoři, dle Petrů, zbavovali konverzačních scén, které nejdou vstříc 

inscenačnímu záměru – neboť se nesoustředí na Willyho Lomana a události jednoho, pro něj 

naprosto zásadního, dne (Petrů 2020). Naším cílem zde ovšem není vypsat veškeré obsahové 

škrty. Raději tyto zásahy hodnotíme v návaznosti na všeobecné tematické znaky, na jejichž 

základě tyto úseky rozřazujeme do následujících kategorií: co do rozsahu signifikantnější 

interakce postav bez účasti hlavního hrdiny Willyho Lomana; obchodní cesty a zážitky z nich; 

bližší rozebírání již vyřčeného; epizody Willyho vnitřních reminiscencí; kritika kapitalismu;  

a konečně rekviem, jemuž se věnujeme jako celku, neboť jeho obsahová úprava, podle našeho 

názoru, mění konečné vyznění hry. Členění do jednotlivých dramatických výstupů, na jejichž 

základě definujeme a lokalizujeme v dramatu vyškrtnuté části, je členění, které lze nalézt v IT 

MDP, a nikoliv v knižním překladu. Ten obsahuje jen členění na první a druhé dějství  

a přehledné členění na jednotlivé výstupy neobsahuje.  

 První uvedenou kategorií obsahových škrtů jsou interakce postav, v nichž hlavní 

postava Willyho Lomana participuje nevýraznou, nebo dokonce nulovou, měrou. Předmětem 

těchto škrtů se staly i repliky, které až příliš detailně zabíhají do jiných dějových pásem.  

Jak praví Simona Petrů, takové repliky „odvádí pozornost“ od hlavního záměru hry – zobrazení 

vnitřního pochodu hlavní postavy obchodního cestujícího. Konverzační scény, které se v pojetí 

MDP na jeviště nedostaly, jsou kupříkladu veškeré interakce Willyho staršího bratra Bena  

a manželky Lindy (v VIII. výstupu I. dějství a ve III. výstupu II. dějství) – což je podle našeho 

mínění rozhodnutí zajímavé, neboť se veškeré tyto interakce odehrávají ve Willyho 

vzpomínkách. Jejich omise tak ubírá divákovi na možnosti prozkoumat vnitřní stav této 

postavy, a jde tak logicky do určité míry proti záměru inscenace. Inscenace MDP vynechává  

i interakci ve II. výstupu I. dějství, v jejímž rámci spolu bratři Lomannové vedou rozhovor  

ve svém bývalém dětském pokoji o psychickém stavu svého otce, ale i o vlastní zmatenosti 

životem. Další vyškrtnutou konverzační scénou je X. výstup I. dějství, kde matka Linda 

lamentuje nad stále se zhoršujícím vztahem svého manžela a nejstaršího syna Biffa. Předmětem 

podobně motivované omise se ve finální podobě IT MDP stal i telefonický rozhovor Lindy  

a syna Biffa v I. výstupu II. dějství. 

Další kategorie škrtů se vztahuje ke kritice kapitalismu a oslavy manuální práce – 

což je společný jmenovatel obou inscenací, které v této práci analyzujeme. Důvodem pro 

eliminaci této významové roviny byly dle Petrů dva cíle: nepojmout hru jako „kritiku 

kapitalismu“ a zároveň „převést [na jeviště] odraz Ameriky 50. let a propůjčit mu současnou 
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paralelu“ (Petrů 2020). Provedené škrty se zbavily scén, v nichž je opěvována venkovní 

manuální práce, jsou kritizována svazující pravidla života ve městě kapitalistické země a je 

eliminován didaktický nádech důrazu na důležitost práce. Takový škrt postihl například 

Willyho repliku: Pamatujte si – nikdy nenechávejte práci rozdělanou (P: str. 120), v originále: 

Never leave a job till you’re finished – remember that (O: str. 17). V této souvislosti se tvůrci 

nastudování přiklonili k vyškrtnutí celého dialogu ve II. výstupu I. dějství, jenž se odehrává 

mezi Biffem a Happym. Bratři v něm diskutují o svých pracovních zkušenostech, až 

pastorálním půvabu farmy v Texasu a následném rozčarování kapitalistickou realitou. V daném 

úseku ponechávají v IT MDP pouze „kostru“ této interakce – vedle krátké zmínky o 

mladistvých zážitcích s děvčaty ponechávají pouze povzdech obou bratrů nad současným 

stavem věcí, kde vyslovují přání ze současné situace uniknout cestou společného podnikání. 

Tvůrci se rozhodují i pro omisi, podle našeho názoru, zásadní repliky pro tyto postavy, jež je 

zásadně charakterizuje – tedy konfesi Biffovy kleptomanické tendence ve 

stresových okamžicích a Happyho chronické promiskuity. 

 V IT MDP následkem škrtů vymizela i další námi identifikovaná kategorie – většina 

dialogů, jež pojednávaly o Willyho obchodních cestách a s nimi spojených zážitcích. Tuto 

obsahovou úpravu lze hodnotit dvojí optikou – a sice jako úpravu, jež jde vstříc inscenačnímu 

záměru hry a zbavuje se redundantních pasáží, a naopak jako takovou, jež ochuzuje příběh 

hlavního hrdiny. Podle našeho názoru nejde postavu obchodního cestující odtrhnout  

od podstaty jeho existence – obchodních cest.  Takovou scénou je na příklad ve III. výstupu I. 

dějství konverzace Willyho a jeho dvou synů, jimž vypravuje o zážitku z Providence a setkání 

s místním starostou – tato reminiscence divákovi lépe ilustruje zašlou slávu dní, kdy byl Willy 

úspěšnějším obchodním cestujícím, než s jakým se setkáváme v reálném čase hry. Podobně tak 

tento aspekt zšedlé maskulinní energie Willyho Lomana ochuzuje vyškrtnutí repliky: 

V Providence jsem je roznes na kopytech, v Bostonu jsem je rozsekal na maděru (P: str. 124), 

v originále: Knocked ’em cold in Providence, slaughtered ’em in Boston (O: str. 21). 

 Byla to i další kategorie, opakování již vyřčeného, jež byla v IT MDP vynechána. 

Takové krácení jde pravděpodobně vstříc inscenačnímu záměru nejvíce. Nelze o ní přímo 

tvrdit, že ochuzuje sémantiku původního textu, neboť v rámci těchto úprav nedochází k úplné 

omisi jednotlivých informací, nýbrž k jejich zestručnění. Uveďme například původní znění 

Biffovy repliky:  
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Ale kde, já mám v sobě hroznej zmatek. Možná že bych se měl voženit. Možná že bych se měl na 

něco upíchnout. Možná že právě v tom je ten můj problém. Že jsem jako kluk. Nejsem ženatej, 

nemám žádný povolání, jsem prostě – jsem jako kluk. (P: str. 115)  

IT MDP se zbavuje výrazů, jež se v replice opakují, a to pravděpodobně jako prostředek  

pro zdůraznění zoufalého povzdechu: Jsem jako kluk. Nejsem ženatej, pořádně nevydělávám, 

jsem prostě – jsem jako kluk (IT MDP: str. 8). Podobně se sémantických redundancí zbavují 

v Biffově replice: tuhle sobotu položím šestku – tobě na počest […] položím si jednu šestku na 

počest tátovi (P: str. 123). Do IT MDP se replika dostává bez druhé zmínky o „položení šestky“, 

navíc s již jazykově aktualizovaným výrazem touchdown. Řešení IT MDP: V sobotu, táto, 

teďka v sobotu dám touchdown – tobě na počest (IT MDP: str. 11); prostřednictvím jazykové 

aktualizace naplňuje i požadavky níže komentované roviny přirozenosti.  

 Škrtům bylo podrobeno i rekviem hry. IT MDP zachovává v posledním, XVII., 

výstupu pouze poslední, ovšem také seškrtanou, repliku manželky Lindy. Tím, podle našeho 

mínění, ochuzují konečné vyznění inscenace, neboť se z něj vytrácí hned několik sémantických 

rovin. V rekviem IT MDP postrádáme Charlieho sociálně kritický komentář a jeho elegii  

o údělu obchodních cestujících. Tento škrt však může jít ruku v ruce s výše uvedeným záměrem 

eliminovat kritiku kapitalismu. Závěrečně rekviem MDP současně nepředává Biffovo 

postesknutí nad falešnými sny otce, a tudíž ani nepředává potenciální dramatickou ironii – tedy 

negativní předznamenání Happyho budoucnosti, jenž v rekviem vyslovuje přání jít ve stopách 

svého otce a „vyhrát“ to za něj (P: str. 212). Konečná verze rekviem se prostřednictvím 

Lindiných slov vyjadřuje pouze k otázce naplnění podstaty Willyho života a bolestnosti jeho 

odchodu. Vzhledem k výše uvedeným poznatkům a skutečnostem o inscenačním záměru tohoto 

nastudování je nicméně nutné respektovat rozhodnutí tvůrců upravit konečné vyznění dramatu 

dle jejich vlastní koncepce. 

Na konec analýzy referenční roviny chceme ve srovnání s inscenací z roku 1993 krátce 

okomentovat převod amerických reálií – přesněji amerických států a celebrit. Podobně jako  

v inscenaci o téměř 30 let starší došlo i v nastudování MDP u těchto kulturně vázaných narážek 

k vyškrtnutí. Autoři inscenace se k tomuto kroku s největší pravděpodobností rozhodli  

ve jménu naplňování záměru propůjčit 50. létům v Americe současnou paralelu, v níž by dané 

narážky u současného diváka nevyvolávaly žádoucí konotace.80 

 
80 Podrobně se této problematice věnujeme v kapitole 7.1 Inscenační text ND, str. 69-72 
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Dále analyzujme změny na rovině textové, konkrétně změny expresivity.  

V této souvislosti přihlížíme ke stanovisku Simony Petrů, která hovoří o větší tolerantnosti 

„k hovorovosti a částečně i k vulgarismům“ (Petrů 2020). Změny v míře expresivity měly  

dle Petrů za cíl nečinit z postav stylizované jevištní „mluvící hlavy“, nýbrž postavy, které 

v současné době mluví současným jazykem. Tuto tendenci lze zaznamenat v převodu 

vulgarismů – kdy IT MDP vykazuje vůči těmto výrazům vyšší toleranci než překlad knižní, 

dokonce místy volí i jejich adici, která nemá oporu v originálu. Například u anglické repliky: 

you can’t raise a carrot in the back yard (O: str. 6) pro IT MDP tvůrci volí řešení: na zahrádce 

nevypěstuješ ani blbou mrkev (IT MDP: str. 6), kdy přidávají dle SSČ zhrubělé hodnotící 

adjektivum blbý. Knižní text je oproti tomuto řešení méně expresivní, neboť vyjádření předává 

dle originálu neutrálně: na zahrádce se nedá pěstovat už ani mrkev (P: str. 109). Naopak již 

jednoznačně zhrubělé a vulgární je řešení vyjádření originálu: it’s a measly manner of existence 

(O: str.10), které je převedeno jako: je to na hovno život (IT MDP: str. 8). Oproti hovorovému 

adjektivu srabský v knižnímu překladu: to je srabskej život (P: str. 114) volí IT MDP dle SSČ 

zhrubělé a dle SSJČ vulgární zpřídavnělé na hovno. Podobně expresivní je i úprava původního 

vyjádření z knižního překladu, které ASCS udává jako zhrubělé: Pendrek jsem! (P: str. 115)  

na zhrubělé a vulgární: Hovno jsem! (IT MDP: str. 8), jehož stylovou klasifikaci uvádíme  

u přechozího výskytu daného lexému. Je ovšem nutné si povšimnout, že obě česká řešení 

zvyšují expresivitu repliky originálu, která je dle Cambridge Dictionary pouze neformálním 

zdůrazněným nesouhlasem: Hell, no! (O: str.11). Výraz hovno volí inscenátoři i pro úpravu 

knižní repliky: Prakticky seš nafouknutej balón (P: 205), v originále: You’re practically full  

of it! (O: str. 104), které Cambridge Dictionary definuje jako slangové vyjádření pro lživého 

člověka. IT MDP tuto repliku upravuje na: Prakticky seš hovno (IT MDP: str. 70), čímž zvyšuje 

expresivitu promluvy na úkor sémantiky originálu. 

Po zásahu inscenačního týmu se v textu vyskytly dokonce přidané vulgarismy, které se 

ve výchozím anglickém textu nenacházely. Takovým případem je například anglické vyjádření: 

Oh, Jesus, I’m going to sleep! (O: str. 46), které je bez změny expresivity vyjádření do knižního 

překladu převedeno jako: Jéžišikriste, já jdu radši spát! (P: str. 149). Důsledkem textových 

úprav nabylo vyjádření v IT MDP na expresivitě prostřednictvím vulgární fráze: Jéžišikriste, 

seru na to, jdu radši spát! (IT MDP: str. 29). Podobně tak do repliky I did see him! (O: str. 85), 

které se v knižním překladu objevuje jako jednoslovné: Byl! (P: str. 186), přidali tvůrci 

inscenace vulgární zvolání: Byl! Do prdele! (IT MDP: str. 55). Dramaturgyně Petrů však 

k tomuto rozhodnutí dodává, že Willy Loman „pochází z nižší střední třídy, užívání 
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hovorovosti a místy i drobných vulgarit tak lépe podtrhuje jeho společenské postavení, a divák 

se tak s postavou může lépe ztotožnit“ (Petrů 2020). 

Nelze ovšem tvrdit, že by IT MDP byl textem, který volí výhradně hanlivá a zhrubělá 

vyjádření. V souladu s cílem utvořit z postav „životné hrdiny odrážející současnou dobu  

a mluvu“ prostupuje IT MDP i množství výrazů obecné češtiny i výrazů hovorových  

(Petrů 2020). Tímto rozhodnutím se dialogy odklání od jevištní stylizace jazyka a dodávají 

postavám na autentičnosti. Ilustrujme tyto změny na úpravě repliky z knižního překladu: tak ať 

je aspoň legrace (P: str. 127) – v anglické verzi: a couple of jokes (O: str. 24) – kdy inscenátoři 

substantivum legrace nahrazují expresivnějším sranda: tak ať je aspoň sranda  

(IT MDP: str. 14). Substantivum muž, které se objevuje v knižním překladu: ty seš ten nejhezčí 

muž na světě (P: str. 127) v IT MDP nahrazují expresivním ekvivalentem chlap: ty seš ten 

nejhezčí chlap na světě (IT MDP: str. 15), zatímco replika v originále užívá neutrálního 

označení man: you’re the handsomest man in the world (O: str. 24). Spisovné dvouslovné 

vyjádření obývací pokoj – v původním znění: Did you see the ceiling I put up in the living-

room? (O: str. 30) – mění tvůrci inscenace na obecněčeský univerbizovaný výraz obývák, a činí 

tak z původní repliky v knižním překladu: Viděls, jak jsem nahodil v obývacím pokoji strop? 

(P: str. 133) repliku expresivnější: Viděls, jak jsem nahodil v obýváku strop? (IT MDP: str. 19). 

Neutrální anglický výraz money v replice: I’m not the man somebody lends that kind of money 

to (O: str. 81) knižní překlad řeší stylově odpovídajícím ekvivalentem peníze: Musí přece 

pochopit, že já nejsem člověk, kterýmu někdo pučí takový peníze (P: str. 183), naopak IT MDP 

jej stylově upravuje na expresivní prachy: Musí přece pochopit, že já nejsem člověk, kterýmu 

někdo půjčí takový prachy (IT MDP: str. 52). Obrazné anglické vyjádření: You’re trying to put 

a knife in me (O: str. 103) knižní překlad řeší neutrálním: Ty chceš moji smrt (P: str. 204), 

naproti tomu IT MDP volí expresivnější obrazné řešení: Ty chceš, abych natáh brka  

(IT MDP: str. 70).  

V inscenačním textu MDP se vyskytla i tendence vynechávat obrazná vyjádření, které 

na expresivitě textu ubírají – toto rozhodnutí se dá interpretovat jako snaha vyvážit zvyšování 

expresivity textu prostřednictvím adicí vulgarismů a výrazů z hovorové a obecné češtiny.  

Na textové rovině i dále přihlížíme k záměru inscenačního týmu „vymanit /se/ 

z půdorysu ‚kuchyňského dramatu‘“, který je sledovatelný v obsahových škrtech na rovině 

textově referenční (Petrů 2020). Tento záměr se promítá do syntaktických zásahů do textu, které 

z promluv činí vyjádření úspornější, kompaktnější a dynamičtější: eliminací opakování,  
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např. Taky že mu to řeknu, rozhodně mu to řeknu (P: str. 108) – Řeknu, rozhodně  

(IT MDP: str. 5); přestavbou souvětí na vyjádření větou jednoduchou: Já nejsem člověk, 

kterejch je třináct do tuctu (P: str. 206) – Já nejsem tuctovej (IT MDP: str. 71); elipsou podmětu: 

V tom to není, ale lidí přibylo (P: str. 110) – Přibylo jich (IT MDP: str. 7); omisí vytýkacích 

konstrukcí: To je právě to, co chci říct (P: str. 124) – O tom právě mluvim (IT MDP: str.12); 

nebo náhradou víceslovného větného vyjádření větným ekvivalentem: Ne, nic se nestalo  

(P: str. 106) – Ne, nic (IT MDP: str. 3). Takovými případy je IT MDP doslova „protkán“. 

Z důvodu rozsahového omezení této práce v následující tabulce uvádíme dalších pár 

zástupných příkladů syntaktických změn, jež z výsledných promluv v IT MDP činí údernější 

dynamické repliky: 

Originál (1949) Pellarovi (1962) IT MDP (2019) 

You didn’t smash the car, 

did you? 

(O: str. 2) 

Ale nenaboural ses?  

 

(P: str. 106) 

Tys boural?  

 

(IT MDP: str. 3) 

You’re too accommodating, 

dear.  

(O: str. 4) 

Když ty si taky, můj milej, 

necháš všechno líbit.  

(P: str. 107) 

Ty si vždycky necháš 

všechno líbit. 

(IT MDP: str. 5) 

Figure it out. Work a 

lifetime to pay off a house.  

 

 

(O: str. 4) 

Když si člověk dá 

dohromady, že celej život 

pracuje, aby zaplatil všechny 

splátky na domek. 

(P: str. 108) 

Člověk celej život pracuje, 

aby splatil barák.  

 

 

(IT MDP: str. 5) 

I thought it would be a 

surprise. 

(O: str. 6) 

Já to myslela jako 

překvapení. 

(P: str. 109) 

Já tě chtěla překvapit.  

 

(IT MDP: str. 6) 

Well, after all, people had to 

move somewhere.  

(O: str. 7) 

To víš, lidi konec konců 

někde bydlet musej.  

(P: str. 110) 

Lidi někde bydlet musej. 

 

(IT MDP: str. 7) 

Population is getting out of 

control.  

(O: str. 7) 

Populace vzrůstá o překot.  

 

(P: str. 110) 

Populační exploze.  

 

(IT MDP: str. 7) 

You taught me everything I 

know about women.  

 

(O: str. 9) 

Nezapomínej, že všechny 

svý znalosti se ženskejma 

mám vod tebe.  

(P: str. 113) 

Všechno, co vím o 

ženskejch, mám vod tebe.  

 

(IT MDP: str. 8) 

Oh, he keeps congratulating 

my initiative all the time 

 

(O: str. 18) 

Copak ten, ten mi uděluje 

v jednom kuse nějaký 

pochvaly za mou iniciativu! 

(P: str. 121) 

Však von mě chválí v 

jednom kuse!  

 

(IT MDP: str.11) 

One thing about Charley.  

(O: str. 24) 

To je jedna z věcí, který má 

Charley.  

(P: str. 127) 

To třeba Charley umí.  

 

(IT MDP: str. 14) 

I didn’t say a word. [To 

Linda] Did I say a word?  

(O: str. 45) 

Já neřek ani slovo. [Lindě] 

Copak jsem slovo řek?  

(P: str. 148) 

Já neřek ani slovo. [Lindě] 

Nebo jo?  

(IT MDP: str. 28) 
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Goddammit, now I’m gonna 

do it!  

(O: str. 55) 

To by v tom byl čert, abych 

to nedokázal!  

(P: str. 157) 

Krucinál, fakt že jo! 

 

(IT MDP: str. 33) 

Not travel! Well, what’ll you 

do?  

(O: str. 59) 

Že nebudeš jezdit? A co 

chceš dělat? 

(P: str. 162) 

Aha.  A co chceš dělat? 

 

(IT MDP: str. 36) 

I’ve got to see some people, 

kid.  

(O: str. 61) 

Já teďka potřebuju mluvit 

s celou řadou lidí. 

(P: str. 166) 

Už na mě čekaj.    

 

(IT MDP: str. 39) 

Yeah, big cattle man, my 

brother. 

(O: str. 77) 

No, z bratra se stal ohromnej 

dobytkář.  

(P: str. 178) 

No, náš pan kovboj.  

 

(IT MDP: str. 47) 

Where’s the old confidence, 

Biff?  

(O: str. 80) 

Kam se podělo to tvoje 

bejvalý sebevědomí?  

(P: str. 181) 

Kams dal sebevědomí, 

Biffe?  

(IT MDP: str. 50) 

That was an awful dumb—

what’d you do that for?  

(O: str. 82) 

Tos teda vyved pěknou 

pitomost… 

(P: str. 183) 

Ty vole…  

 

(IT MDP: str. 51) 

Say, I don’t like 

that temper of his! 

 

(O: str. 91) 

Poslyšte, ten je nějak divně 

naloženej, to se mi dvakrát 

nezamlouvá. 

(P: str. 192) 

Hele, mně se to jeho chování 

nezdá.  

 

(IT MDP: str. 60) 

Pop! I’m a dime a dozen, 

and so are you!  

 

(O: str. 105) 

Táto, dyť já jsem člověk, 

jakých je třináct do tuctu, a 

ty zrovna tak!  

(P: str. 206) 

Táto, dyť já úplně tuctovej! 

 

 

(IT MDP: str. 71) 
Tabulka 33: srovnání anglického originálu s překladem z roku 1962 a IT MDP – úprava syntaxe vstříc dynamické jevištní 

mluvě 

Na rovině koheze bereme v potaz poznatek Jiřího Levého, jenž hovoří o skutečnosti, 

že objekty na jevišti vstupují do vztahů nejen k několika vnímatelům najednou,  

ale i k rekvizitám na jevišti. Při analýze IT MDP jsme narazili na využívání jevištních deiktik, 

která inscenátorům umožňují text dramatu verbálně zkrátit a sémantiku vyjádřit fyzickým 

jednáním na jevišti (Levý 2012: 157). Jevištních deiktik tvůrci inscenace v MDP využili při 

úpravě vyjádření: A za tou skříňkou s pojistkama – vypadlo to náhodou – byl kousek hadičky – 

jen takovej malej (P: str. 146), kterou zkrátili následujícím způsobem: A za tou skříňkou 

s pojistkama – vypadlo to náhodou – tohle (IT MDP: str. 27). Deixí pomocí hovorového tvaru 

zájmena toto si tvůrci mohli dovolit původní promluvu zkrátit a předat její význam nonverbální 

cestou. Podobně u vyjádření: seberte si to vaše svinstvo (P: str. 199) nahrazují substantivum 

rozvité deiktickým a přivlastňovacím zájmenem to vaše svinstvo jednoslovně – deiktickým 

zájmenem toto, opět v hovorovém tvaru: Todle si seberte! (IT MDP: str. 66).  

Dle Levého to nejsou jen fyzické objekty, ale především dramatické situace, s nimiž 

daná replika vstupuje do společného kontextu (Levý 2012: 158). Uveďme zde jeden zástupný 

příklad takové situace využívání jevištních deiktik. Replika: I wanna see the boss (O: str. 97), 
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v knižním překladu ve znění: Já musím mluvit s kapitánem, mami. Kde je? (P: str. 200) mohla 

být v IT MDP díky situačnímu kontextu zkrácena na: Kde je? (IT MDP: str. 67) – z kontextu 

dané kontextové situace na jevišti lze odvodit, že je sháňka po Willym, tedy „kapitánovi“.  

V ohledu k požadavkům roviny přirozenosti se soudobá inscenace Smrti obchodního 

cestujícího dle její dramaturgyně snaží přiklánět k jazykové aktualizaci (Petrů 2020). 

K dosažení toho cíle jsou voleny lexikální prostředky, nahrazující takové výrazy, které 

v současné mluvené češtině již nepůsobí přirozeně. Takovým příkladem je výraz schůzka, který 

lze ve vyjádření knižního překladu: Happy vzal dneska Biffa s sebou na schůzku (P: str. 108) 

považovat ve familiárním prostředí rodinného kruhu za příliš formální. IT MDP tak nahrazuje 

výraz schůzka v daném diskurzu zaužívanějším, dle SSČ i SSJČ hovorovým, výrazem rande: 

Happy vzal dneska Biffa s sebou na rande (IT MDP: str. 5). Podobně IT MDP volí hovorový 

výraz auto místo vůz pro anglický lexém car: The car kept going off on to the shoulder  

ve vyjádření: Vůz mi jel pořád ke straně (P: str. 106), které je ve verzi IT MDP upraveno na: 

Auto mi jelo pořád ke straně (IT MDP: str. 4). V překladu následující repliky: He’s going to 

get his licence taken away if he keeps that up (O: str. 8) se objevuje ze synchronního hlediska 

již zastarale působící výraz vůdčí list: jestli to s ním půjde takhle dál, tak mu vemou vůdčí list 

(P: str. 112), který je v IT MDP aktualizován na univerbizovaný výraz obecné češtiny řidičák: 

Jestli to takhle půjde dál, tak mu vemou řidičák. (IT MDP: str. 7). Ze synchronního hlediska 

lze anglicismus business považovat za v češtině zaužívaný výraz, z tohoto důvodu se tak 

pravděpodobně tvůrci inscenace rozhodli nahradit vyjádření z knižního překladu: až jednou 

přijde mezi lidi z obchodního světa (P: str. 124), ve výchozím textu ve znění: who makes  

an appearance in the business world (O: str. 21), aktualizovaným vyjádřením, které je  

pro současného diváka přirozenější: až jednou přijde mezi lidi z bussinesu (IT MDP: str. 12). 

Je to i výše zmíněná přirozenost vyjadřování, kterou tvůrci inscenace v MDP zohlednili 

například při úpravě vyjádření: Já jsem zažil strašný leknutí (P: str. 131), které v IT MDP mění 

na: Já jsem se ti dneska tak lek (IT MDP: str. 17), jež má po syntaktické úpravě lepší, 

přirozenější spád. Expresivní fráze udělat něco na potvoru ve vyjádření: Proč se mně dělá 

pořád všechno na potvoru? (P: str. 109) je nahrazena řešením: Proč není nikdy po mým?  

(IT MDP: str. 6), jež působí nejen přirozeněji, ale zároveň naplňuje požadavek úspornosti  

a dynamičnosti jevištní promluvy, jak o ní hovoří Jiří Levý (2012). Tento příklad nám navíc 

ukazuje v této práci již zmiňovanou tendenci Pellarových „vylepšovat“ knižní překlad 

idiomatickou expresivitou, která je v tomto případě v IT MDP snížena. 
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 V této kapitole jsme analýze podrobili inscenační text, jenž byl v roce 2019 použit 

v Městských divadlech pražských pro nastudování Millerova dramatu Smrt obchodního 

cestujícího. Změny oproti jeho předloze – knižnímu překladu Pellarových z roku 1962 – jsme 

hodnotili na 4 rovinách překladu dle Petera Newmarka (1988). Na rovině referenční jsme 

sledovali obsahové škrty a jejich vliv na celkové vyznění inscenace. Na rovině textové jsme 

komentovali úpravu původních replik na úderné a dynamické promluvy. Současně jsme na této 

rovině sledovali vyšší frekvenci vulgarismů a analyzovali změny expresivity, jíž díky textově 

referenčním škrtům ubylo, v ponechaných pasážích byla ale naopak zesílena. Na rovině koheze 

jsme se věnovali využívání deiktického odkazování jako prostředku úspornosti jevištního 

dialogu. Konečně na rovině přirozenosti jsme se ze synchronního hlediska věnovali jazykové 

aktualizaci a přirozenosti vyjadřování. Celkově se potvrdily tendence inscenační text upravovat 

vstříc naplnění inscenačního záměru – tedy eliminace konverzačních scén a zaostření 

pozornosti na vnitřní svět hlavního hrdiny, podobně jako u inscenace ND, prostřednictvím 

aktualizovaného jazykového vyjadřování, s nímž se současný divák může snadněji ztotožnit. 

 V konečné podobě textu pro nastudování v MDP vnímáme odklon od sociální 

kritičnosti, a naopak silné zaměření na psychologickou rovinu dramatu, která je ve svém sdělení 

silně naléhavá – a to zejména prostřednictvím výrazně vyšší frekvence vulgarismů, kde  

ze synchronního hlediska vidíme oproti inscenaci z roku 1993 další uvolnění sevřenosti jevištní 

mluvy. Inscenace stojí na nosných trámech vnitřního světa Willyho Lomana, jejichž 

prostřednictvím má divák možnost snadněji odkrývat motivace jeho činů a prožívání jejich 

následků. Inscenace MDP podle našeho názoru silněji cílí na emotivní reakci diváka a snaží se 

k němu promlouvat na osobnější rovině.  
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8 Závěr 

V diplomové práci jsme provedli komparativní translatologickou analýzu anglického originálu 

dramatu Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího (1949) s knižním překladem hry 

manželů Pellarových (1962). Prospektivní analýzu jsme provedli na čtyřech rovinách – textové, 

referenční, koheze a přirozenosti – dle teoreticko-analytického modelu Petera Newmarka, který 

představuje v práci A Textbook of Translation (1988), současně jsme přihlíželi i k poznatkům 

dalších teoretiků, zejména Jiřího Levého, které jsme čerpali z práce Umění překladu (2012).  

Na základě této analýzy jsme došli k závěru, že Pellarovi k překladu přistupovali sémanticky, 

tj. snažili se obsah originálu předat co nejtěsněji. Expresivitu originálu převážně zachovávali, 

docházelo nicméně k jejímu oslabování i výraznějšímu přidávání expresivity idiomatické. 

Pro překladatelské problémy dané rozdílnostmi řečí výchozího a cílového textu volili Pellarovi 

řešení funkční, což přispívalo k celkově přirozenému vyznění překladu. Překlad z roku 1962 se 

v okrajovém srovnání s překladem z roku 1959 od Chuchvalce, Pleskota a Vladislava zároveň 

vyznačoval vyšší mírou koherence řešení, silnější idiomatičností a hovorovostí. 

Na základě poznatků z translatologické analýzy originálu a knižního překladu jsme 

analyzovali překlad Pellarových v jeho dvou inscenačních podobách – použitých  

pro nastudování v Národním divadle v sezóně 1993-1996 a v Městských divadlech pražských, 

kde měla hra premiéru v roce 2019. U obou inscenačních textů jsme získali vhledy dramaturgie. 

Na základě zjištěných režijně-dramaturgických záměrů, jimž se celá inscenace podřizuje, jsme 

odhalovali motivace rozsáhlých obsahových škrtů. Inscenace z roku 1993 prováděla škrty 

s cílem nastudovat hru údernou a dynamickou – jež by podtrhla naléhavost tématu o údělu 

jedince, jehož život je soustředěn na výkon a úspěch v moderní, české porevoluční, společnosti. 

Zbavovala se úseků se silně kulturně vázanými narážkami, jež od diváka vyžadují presupozice 

o výchozí americké kultuře, a současně v souladu s dobovou náladou a smýšlením eliminovala 

promluvy, které by mohly být interpretovány jako kritika kapitalismu. Inscenační text 

Městských divadel pražských vykazoval systém škrtů mnohem důmyslnější. V práci jsme 

identifikovali pět kategorií škrtů: scény bez přímé, nebo pouze zanedbatelné, účasti Willyho 

Lomana; repliky o obchodních cestách a opakování již vyřčeného; vnitřní exkurzy hlavního 

hrdiny do minulosti; kritiku kapitalismu a vyznění rekviem. Navzdory prohlášení dramaturgie, 

že škrty se provádí výhradně na základě inscenačního záměru, jsme zhodnotili, že to byla pouze 

úprava rekviem a eliminace redundantních replik, které šly jeho naplnění vstříc – ostatní 

kategorie škrtů podle našeho názoru záměr inscenace spíše podrývaly, neboť diváka zbavovaly 

možnosti hlavní postavu pochopit hlouběji různou optikou jednotlivých postav. U obou 

inscenací jsme také komentovali využívání anaforického odkazování prostřednictvím jevištních 
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deiktik stejně jako úpravu syntaktických konstrukcí a vyjadřování vstříc mluvnější, 

dynamičtější promluvě. V obou inscenačních případech jsme však došli k závěru, že vzhledem 

k dané politicko-společenské a kulturní situaci doby, kdy byla jednotlivá nastudování uvedena, 

vznikly ze sociálně-psychologického dramatu hry, které se prostřednictvím obsahových škrtů 

od sociální tématiky odklání a soustředí se spíše na složku psychologickou – divákovi tak 

umožňují hlouběji proniknout do vnitřního světa postav, zkoumat a chápat nuance 

myšlenkových pochodů, rozhodnutí, činů a jejich následků. Syrovost sdělení je umocněna 

prostředky aktualizace jazykového sdělení – vyšší frekvencí vulgarismů, tolerancí vůči 

sexuálním podtextům a narážkám, celkově expresivnějším vyzněním – které k dobovému 

divákovi lépe promlouvají a umožňují mu se s dějem a postavami ztotožnit. Textovými 

úpravami tvůrci přispěli k univerzálnosti a evidentní nadčasovosti Smrti obchodního 

cestujícího, čímž získali možnost na základě vlastního inscenačního záměru nastudovat hru, 

která i nadále úspěšně promlouvá k divákům v různých dobových společenských prostředích. 
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