
 

 

Přílohy 

Příloha I 
E-mailová komunikace potvrzující použití překladu Pellarových z r. 1962 pro obě 

předmětné inscen 

 
 

 

Od: Barbora Haplová haplova@dilia.cz

Předmět: RE: Insenační text Smrt obchodního cestujícího

Datum: 19. března 2020 11:35

Komu: Lucie Secká secka.lucka@seznam.cz

Dobrý den, obojí je ta verze z roku 1962, překlad manželů Pellarových.
Srdečně zdravím,
 

Barbora Haplová
divadelní oddělení
 
tel: +420 266 199 837
e-mail: haplova@dilia.cz
 
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
Krátkého 1, 190 03  Praha 9, Česká republika

 
www.dilia.cz
 

From: Lucie Secká [mailto:secka.lucka@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, March 18, 2020 8:38 AM
To: haplova@dilia.cz
Subject: Insenační text Smrt obchodního cestujícího
 
Vážená paní Haplová,
 
znovu si dovoluji se na vás obrátit s dotazem v rámci rešerše pro svou diplomovou práci.
Dotaz se týká inscenačních textů použitých pro inscenace Smrti obchodního cestujícího:
1) v Národním divadle (sezóna 1993-96) a 2) v současné inscenaci v Městských
divadlech pražských. 
Zajímalo by mě, z jaké roku pochází překlad, který pro inscenace použili. Pro inscenaci v
ND se myslím jedná o verzi z roku 1962. Byla stejná verze použita i pro MDP? 
Již jsem se ptala paní dramaturgyně S. Petrů z MDP, ale odkázala mě na vás.
Předem mockrát děkuji za reakci.
 
S přáním hezkého dne
Lucie Secká



 

 

 

Příloha II 
Rozhovor se Simonou Petrů, dramaturgyní inscenace Smrt obchodního cestujícího 

v MDP; informovaný souhlas 

 

Představte hlavní fokus inscenace Smrt obchodního cestujícího. 

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. 

 

Jak se jazyk proměnil? Jak závažné musely být zásahy do textu?  

Jazyk se od 50. let samozřejmě vyvíjel. Na jevišti jsme chtěli zohlednit současnou podobu 

češtiny, která je více tolerantní k hovorovosti a částečně i k vulgarismům. Naším záměrem bylo 

z postav nečinit „mluvící hlavy“, nýbrž životné hrdiny odrážející současnou dobu a mluvu. 

Z tohoto důvodu jsme se při textových úpravách přikláněli ke zvyšování expresivity a 

k jazykové aktualizaci. Je třeba nezapomínat, že Willy Loman pochází z nižší střední třídy, 

užívání hovorovosti a místy i drobných vulgarit tak lépe podtrhuje jeho společenské postavení 

a divák se tak s postavou může lépe ztotožnit.  

 

V důsledku textových škrtů došlo ke změně fokusu. Současná inscenace již nepůsobí jako 

přímočará kritika kapitalismu. Jak byste změnu komentovala? 

Naším cílem nebylo hru pojmout jako kritiku kapitalismu. Chtěli jsme na jeviště převést odraz 

Ameriky 50. let a propůjčit mu současnou paralelu. Hra zobrazuje deziluzi po ekonomickém 

rozmachu – po prvotním nadšení pak může člověk lehce spadnout do dluhové pasti a čelit pak 

tlaku nesplacených půjček, dluhů a exekucí. My v tomto odkaze spatřujeme paralelu se situací 

po roce 1989 v Československu. Lidé se v devadesátých letech 20.století mnohdy nechali unést 

stejnou iluzí, a to jak v duchovní, tak i v ekonomické rovině. S nově nabytou svobodou přichází 

nejen otevřené možnosti, ale i nová osobní odpovědnost. Kapitalismus je soutěž a soustředění 

na výkon. A ne každý dokáže v soutěži obstát, ne každý může zvítězit přesně tak, jak si 

představuje. Tento rozkol zpracováváme v rámci událostí jednoho dne. Zobrazujeme člověka, 

který po vzletu svých snů dospěl ke konci svých sil.   

 

Jak moc je text překladu pro inscenaci závazný? Jak probíhá jeho nastudování? Jakou roli 

v proměnách textu hrají herci? 

Text překladu, i jakýkoliv původní text, pro inscenaci závazný samozřejmě být nemusí. 

Myslím, že je jasné, že text prochází mnoha změnami. Základním stavebním kamenem je 

v našem případě inscenační záměr. Ten se stanovuje jako první. Na první čtené zkoušce se již 

pracuje s textem, jenž prošel úpravami dramaturgie a režie. Text upravuje dramaturg 

s režisérem na základě stanoveného tématu inscenace. Jakmile máme inscenační záměr, máme 

„kostru“ hry a jejím prizmatem pak text interpretujeme. Herci ve chvíli, kdy mají k dispozici 

pevný scénář, na kterém dramaturgie pracuje dlouhé měsíce, již sami nemění jeho základní 

vyznění. Samozřejmě ještě v průběhu inscenování může docházet k dílčím jazykovým a 



 

 

textovým úpravám.  Jiná situace nastává například ve chvíli, kdy pracujeme s jinými formami 

scénáře nebo zcela bez něj a od počátku je počítáno například s improvizací nebo kolektivním 

autorstvím.  

 

Pracujete někdy i s výchozím textem? 

Na originál se ohlížíme ve chvíli, kdy cítíme, že překlad nevyhovuje našemu záměru. U textu 

manželů Pellarových toto ovšem nebylo nutné, neboť se jedná o vskutku vynikající překlad. 

Kromě několika drobností prakticky nezestárl. 

 

Proč podle vás funguje překlad i v současné době? 

Podle mého názoru si tento překlad dokázal udržet étos a jazyk, jenž je sdělný i v dnešní době. 

Troufám si tvrdit, že Millerova Smrt obchodního cestujícího je jedním z nejlépe napsaných 

dramat 20. století. Překlad tak kromě vlastních jazykových kvalit, nachází silnou oporu i ve 

vysoce kvalitním nadčasovém originále. 

 

Přihlížíte k předchozím inscenacím této hry? 

Ne. Snažili jsme se najít vlastní interpretaci.  

 

Jak se stavíte ke škrtům v tak úzce obsahově provázané hře jako je Smrt obchodního 

cestujícího? 

Vše se opírá o inscenační záměr – jakmile víme, o čem inscenace bude, na co se chceme 

soustředit, provádíme obsahové škrty scén, které se nám zdají pro naši myšlenku nadbytečné.  

 

Proč jste se hru rozhodli nastudovat? Proč je její sdělení stále aktuální? 

Naše inscenace je o jednom z lidí, na které máme často tendenci zapomínat. Má iluze a sny o 

tom, jak snadno obstát v kapitalistickém světě, ale nedokáže je naplnit a odtud pramení jeho 

deziluze a pocit vyřazenosti ze společnosti, která stejně jako on vzývá především materialistické 

hodnoty. Je otázkou, zda neschopnost obstát spočívá v některých omezených osobních 

kvalitách nebo je jen potvrzením prostého faktu, že americký sen se už ze své podstaty nemůže 

splnit každému. Toto zklamání však člověka může lehce dovést k zoufalým činům obráceným 

proti němu samotnému, ale i proti společnosti, jíž se cítí ukřivděn ve svých nárocích. Jistý druh 

tohoto uvažování můžeme v současné době sledovat například u voličů extremistických či 

proti-systémových politických stran. Pocity části společnosti, kterou často záměrně přehlížíme, 

myslím vystihuje věta Williho Lomana: „Po všech těch letech člověk nakonec zjistí, že pro 

všechny má větší cenu mrtvej než živej.“ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

Příloha III 
E-mailová komunikace s J. Panenkovou, vedoucí divadelního archivu, o divadelní praxi 

 
  



 

 

Příloha IV 
E-mailová komunikace s Romanem Císařem, dramaturgem inscenace Smrt obchodního 

cestujícího v ND 

 

 
  



 

 

Příloha V 
Inscenační text MDP na internetovém úložišti 

 

Link pro zpřístupnění souboru: https://uloz.to/file/f2r1FQvfcr2J/miller-arthur-smrt-

obchodniho-cestujiciho-skrty-fin-doc  

 

https://uloz.to/file/f2r1FQvfcr2J/miller-arthur-smrt-obchodniho-cestujiciho-skrty-fin-doc
https://uloz.to/file/f2r1FQvfcr2J/miller-arthur-smrt-obchodniho-cestujiciho-skrty-fin-doc

