
Posudek oponentky na diplomovou práci Lucie Secké   Překlad divadelní hry a jeho proměny v   
inscenačním zpracování v různých společenskopolitických prostředích na příkladu hry Smrt 
obchodního cestujícího v překladu Luby a Rudolfa Pellarových

Diplomovou práci Lucie Secké považuji celkově za velmi zajímavou a velmi zdařilou. Její hlavní 
těžiště  a přínos spočívá v podrobné a kvalitní analýze výchozího překladového textu dle modelu 
Petera Newmarka a následném stejně kvalitním rozboru inscenačních úprav prováděných při dvou 
jeho nastudováních. Chci tedy předeslat, že připomínky, kterým se budu věnovat v následujících 
odstavcích, jsou jen dílčí a zásadně neovlivňují celkový dojem z textu.

Domnívám se, že Newmarkův model funguje v tomto případě velmi dobře; mou drobnou 
připomínkou je, že by bylo možná vhodnější ho na začátku představit ještě poněkud obšírněji – 
resp. rovnou zkombinovat popisy jednotlivých jeho rovin, které jsou obsažené na dvou místech 
textu – v popisu teoretických východisek a dále pak těsně před samotnou analýzou. Srovnejme např.
popis roviny koheze:   

1. popis (s. 18): rovina koheze – pokrývá strukturu i náladu originálu. Na této rovině se zvažuje 
délka odstavců a vět, formuluje se název a vyznění závěru

2. popis (s. 33): Na rovině koheze analyzujeme celkovou vnitřní provázanost textu – zejména 
lexikálně-sémantickou, neboť sledujeme kohezi a koherenci na celotextové rovině.

Myslím, že dohromady už oba tyto popisy dávají čtenáři poměrně přesnou představu o tom, co 
všechno bude (nebo přinejmenším může) autorka při zpětném hodnocení překladu na této rovině 
zkoumat. Jen z prvního popisu ale nemusí mít čtenář úplně jasno (zejména když autorka později v 
analýze na této rovině sleduje zejména překlad opakovaně se vyskytujících výrazů či replik, tedy 
něco, o čem se v prvním popisu explicitně nezmiňuje). 
Drobný paradox a nepřesnost najdeme také u roviny přirozenosti, kde autorka uvádí, že požadavek 
přirozenosti (tj. v podstatě idiomatičnosti vyjadřování) neplatí pro určitý druh autoritativních textů a
že „zpravidla se jedná o texty politické, právnické, vědecké nebo filozofické, jejichž autorem je 
osoba s vysokým postavením či výrazným jazykovým nadáním“. Je dost paradoxní, že tu autorka 
neuvádí vedle Newmarkových authoritative statements také texty literární (v jeho terminologii 
expresivní, neboli serious imaginative literature). U nich bývá přece otisk autora a jazyková 
originalita (a tedy odchylky od konvenční „přirozenosti“) pravděpodobně vůbec nejsilnější a sama 
autorka právě na literární text Newmarkův model aplikuje. Na další straně pak ovšem  tvrdí: „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. Zde tedy 
literární díla najednou do této kategorie řadíme, což ovšem vytváří zmatek, neboť na předchozí 
stránce se uvádí, že autoritativní texty jsou převážně denotativní a jen výjimečně u nich hrají roli 
konotace a obraznost. Pro účely obhajoby bych možná prosila autorku, aby se trochu vrátila k 
Newmarkově klasifikaci a toto terminologické zmatení uvedla na pravou míru.

Krátká, jednostránková kapitola Dosavadní stav zkoumané problematiky neuvádí většinou příliš 
konkrétně, jakým způsobem jsou uváděná díla využitelná pro ty aspekty divadelního překladu, na 
něž se autorka bude zaměřovat, nebo jak přesně, pokud nějak, autorka jejich obsah reálně využila – 
např. tři diplomové práce jsou citovány pouze v této kapitole a pak v bibliografii.

Kapitoly o Arthuru Millerovi i o samotné hře jsou zajímavé a informačně bohaté – jen občas se 
vyskytne mírně frázovité a trochu příliš obecné vyjádření, například: V tomto díle [Všichni moji 
synové] 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. 
Pokud nemůžeme mít jistotu, že čtenář ví, oč ve hře jde, jaké „konečně vyřčené pravdy“ se ve hře 



„obnažují“ apod., je asi lepší takovéto nadnesené formulace nepoužívat, protože bez asociace na 
konkrétní obsah jejich mírná nabubřelost jen zbytečně vynikne (lepší je případně stručně a věcně 
popsat, oč reálně běží). Pokud se „morální kontext“ váže k válce (formulace nám nedává jasné 
vodítko), bylo by lepší a jednodušší říci prostě v morálním kontextu druhé světové války. Pokud se 
jedná pouze o zkoumání rozvrácenosti rodiny „v morálním kontextu“, je onen obrat prakticky 
zbytečný, protože samo slovo „rozvrácenost“ v sobě nese velmi silné morální hodnocení.

Velmi zajímavá je kapitola o cenzuře a celkovém společenskopolitickém kontextu, v němž překlady
hry vznikaly – popis „rozptýlené“ cenzurní soustavy ČSSR, citace z práce V obecném zájmu I a II, z
Vladimíra Justa apod. a zejména pak obšírná ilustrace důvodů, díky nimž hra mohla být u nás 
uváděna, i popis určité deformace a zploštění jejího smyslu, jimiž bylo za to nutno platit.

Je možná trochu odvážnou spekulací tvrdit, že kritičnost recenzí na Kačerovu inscenaci byla dána 
tím, že se hra se tematicky nehodila do těsně porevoluční doby – vlažné přijetí skutečně mohlo být 
dáno nepřesvědčivou režijní koncepcí (tuto  možnost autorka v poznámce pod čarou posléze sama 
připouští). To, co chce autorka z recenzí vyvozovat, ilustruje podle mě průkazněji jen ta recenze, v 
níž se hovoří o tom, že by bylo možná vhodnější uvést k nám jiné autorovy hry. Navíc tezí, že hra v 
porevoluční době neměla tolik co říci, autorka vlastně trochu přijímá onu redukci na sociální akcent 
oproti psychologickému – obdobně pak trochu paradoxně komentuje novější inscenaci v MDP: na 
jednu stranu říká, že hra v Městských divadlech pražských měla úspěch právě díky tomu, že už 
diváci chápou stinné stránky kapitalistické ekonomiky, na druhou stranu říká, že se tato inscenace 
odvrací od sociální kritičnosti kapitalistické Ameriky ke studiu psychologie postav.

Na začátku translatologické analýzy autorka ještě jednou rekapituluje východiska této analýzy – zde
bych se jen chtěla zeptat, proč uvádí, že Popovičovu typologii výrazových změn používala při 
analýze překladu na referenční rovině, a ne při převodu expresivity na rodině textové, kde by to na 
první pohled působilo logičtěji. Jistě i tam bude mít Popovič své místo, ale může autorka uvést  
příklady jeho použití na obou rovinách? 

Drobné, většinou čistě technické poznámky a opravy k translatologické analýze:

„Foneticky motivovaný stažený tvar minulého participia modálních sloves coulda sworn“ (s. 37): 
could není minulé participium (to je sworn), ale tvar jednoduchého minulého času; stažené je 
sloveso have jako součást minulého infinitivu.

Můžeš mi něco říct (s.38) – jako doklad hovorového tvaru omylem podtrženo můžeš namísto říct.

Nerozumím, v čem je „nesprávný pořádek slov“ ve spojení spoustu lidí neradi seděj takhle stranou 
(s. 38) – tady jsou podle mě pouze gramatické nesoulady v pádu/čísle (správně spousta lidí nerada 
sedí).

Zajímalo by mě, jaký názor má autorka práce na příklady „zvyšování expresivity“, které uvádí na s. 
40. Domnívá se, že zůstávají v mezích sémantického překladu? Je náhrada prostých sdělení typu 
Why are you so hateful to each other?, kterými se postava prostě, ale velmi vážně vyjadřuje k 
situaci, na které je nějak citově zaangažovaná, barvitým, ale zároveň konvenčním idiomatickým 
spojením (proč jste jeden na druhýho jako pes) nutně skutečným zvyšováním exprese? Domnívá se 
autorka (viz tvrzení na s. 41), že lze takovýmto přidáváním idiomatické expresivity adekvátně 
kompenzovat ztrátu expresivity např. u násilných či sexuálních konotací?

Otázkou je pro mě, zda hrát habaďůru je adekvátní náhradou za frázové sloveso bull around. 
Habaďůra se tradičně hraje na někoho jiného, kdežto tady jde o sebeklam, lhaní si do kapsy.



Ad znalost/neznalost kolie coby psí rasy a nutnost substituce. Populární kniha Lassie Come Home 
(Lassie se vrací) Erica Knighta, která u nás k obecné známosti tohoto plemene mohla dost přispět, 
neboť její hlavní „hrdinkou“ je právě fenka kolie, byla u nás poprvé přeložena v roce 1959, 
opětovná vydání byla pak v šedesátých letech, takže jde tak trochu o hraniční případ.

Polemizovala bych s tvrzením, že souvětí  Že prej přijel k tomu můstku, načež schválně najel do 
zábradlí (s. 49) je stylově nekoherentní – je pravda, že výraz načež je klasifikován jako knižní, 
nicméně domnívám se, že právě u tohoto knižního výrazu je velmi časté jeho použití ironické, kde 
jeho knižnost funguje typicky právě v odlehčených, komických kontextech.

Velmi oceňuji postřeh autorky na s. 49:
„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.“

Je otázka, zda lze u převodu obraznosti či idiomatičnosti narážející na peklo mluvit o autocenzuře. 
Podle mého názoru jde spíš o to, že se překladatelé snaží o idiomatičnost a přirozenost a peklo v 
češtině idiomaticky funguje spíš ve výrazech typu pekelná zima apod. - pro v angličtině tak časté 
what the hell by existoval nejbližší ekvivalent leda k čertu.

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) ...
Řešení IT ND mění modalitu původní výpovědi – tvoří konstrukci v podmiňovacím způsobu, kdežto 
sdělení originálu je v aktivu (s. 63). Autorka chtěla asi říci „v indikativu“, protikladem aktiva je 
pasivum. Je ovšem otázka, zda se jedná o nějaký podstatný posun a zda věta v kondicionálu nemá k 
intenzitě vyjádření v originále možná blíže, než by měla věta v indikativu – prosím autorku o názor 
a o komentář.

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. 
Jde jen o stylistický rozdíl? Není inscenační řešení i významově odlišné od knižní verze, a pokud 
ano, je blíže významu originálu, nebo naopak? Která z alternativních replik se podle autorky lépe 
váže s tím, co v originále následuje? („...The scum of the earth, and you’re looking at him!“ - 
podotýkám, že se nejedná o žádnou otázku, na niž je jednoznačná odpověď klasifikovatelná jako 
správně-špatně.)

Práce má i dobrou formální úpravu – výjimkou jsou dva odstavce komentářů k tabulkám na s. 68-
69, kde se najednou vyskytují na velmi malé ploše tři hrubé pravopisné chyby, které by bylo 
záhodno ještě opravit (dvě ve shodě podmětu s přísudkem a jedna v koncovce podstatného jména).

V závěru hry velmi oceňuji snahu autorky kriticky hodnotit inscenační škrty ve verzi MDP, které 
jsou i dle mého názoru v některých případech problematičtější než škrty ve verzi ND – resp. je 
těžké nějak hlouběji hodnotit jejich smysluplnost, když celý inscenační záměr je formulován 
poměrně vágně (podávat události z pohledu Willyho Lomana, který se snaží o únik z pasti...)
Popisuje-li autorka jako součást inscenačního záměru a motivaci některých škrtů snahu „vymanit se
z půdorysu kuchyňského dramatu“, možná by měla specifikovat, co se kuchyňským dramatem 
myslí, resp. který aspekt „kitchen sink drama“ má podle ní citovaná dramaturgyně nejspíš na mysli 



(Nejlepší by bylo samozřejmě přimět ke specifikaci  už samu paní dramaturgyni v rámci 
rozhovoru.)

Všechny výše uvedené připomínky, ať už věcné, nebo čistě technické ale rozhodně nemění nic na 
tom, že autorka v celém textu nejen dokázala osobu Arthura Millera i hru samotnou a její české 
inscenace přesvědčivě zasadit do příslušných historických kontextů, ale především odvedla  
obrovský kus velmi cenné analytické práce, která si rozhodně zaslouží hodnocení výborně.

1. 9. 2020  Zuzana Šťastná


