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POZNÁMKY K PREKLADU ŠTÚDIE 

L´HÉRITAGE DE FRANÇOIS BON : TROIS GÉNÉRATIONS OU « L´ÉTERNITÉ 

ICI-BAS » (DEDIČSTVO FRANÇOISA BONA. TRI GENERÁCIE ALEBO 
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 Hlavným cieľom týchto poznámok je podeliť sa o skúsenosti s prekladaním pomerne 

špecifického, v istom zmysle dokonca odborného textu. Článok o literatúre, ktorý sa najskôr 

pokúsime bližšie popísať, je zo zborníka literárnovedných štúdií o súčasnom francúzskom 

románe. Spoločným menovateľom textov je téma rodiny. Pôvodný, resp. východiskový text 

pochádza z pera Jeana-Bernarda Vraya, literárneho vedca a pedagóga z Univerzity Jeana 

Monneta v Saint-Étienne zaoberajúceho sa primárne súčasnou francúzskou naratívnou 

literatúrou. V tomto článku sa Vray detailnejšie zaoberá rodinnými vzťahmi v dielach 

známeho súčasného francúzskeho románopisca Françoisa Bona.  

 Budeme hovoriť o preklade v dynamickom zmysle termínu, nie statickom. 

Neprináleží nám hodnotiť výsledok vlastnej práce. Ak chceme preniknúť k detailom 

prekladania, je nevyhnutné poznať originál, jednotlivé roviny textu a jeho zložky. Štúdiu 

rozdelíme na dve hlavné časti. 

 Prvá analyzuje ojedinelý a z hľadiska prekladu problematický jazyk J.-B. Vraya 

a popisuje mechanizmy práce s jeho výrazne heterogénnym textom. Druhá hovorí 

o príjemcovi originálu a následne sa pokúša určiť, aká je funkcia slovenského prekladu 

určeného čitateľom, ktorí nemusia poznať autora a jeho prácu. 

 

1.  

Štylistická jedinečnosť článku je podstatne markantnejšia, než sme v úvode naznačili. 

Autor článku Jean-Bernard Vray nie je jediným autorom výsledného textu. Autorov je spolu 

päť (Jean-Bernard Vray, François Bon, Pierre Bergounioux, Jutta Fortin, Dominique Viart), 

v skutočnosti však text obsahuje šesť rôznych štýlov, z ktorých posledné dva (Fortin a Viart) 

sú zastúpené len pomerne veľmi málo. Ich charakteristiky predstavíme v poradí, v akom sa 

objavujú v článku. 

 Prvé slová venuje čitateľovi sám Jean-Bernard Vray. Ide o štýl príznačný pre literárnu 

kritiku, na aký sme takpovediac zvyknutí. Z pohľadu slovenčiny, ale aj samotnej 

francúzštiny, má jednu zvláštnu syntaktickú črtu. Autor používa participiálne a infinitívne 

konštrukcie namiesto zaužívaných typov syntagiem s podmetom a vyčasovaným slovesom, 

čím sa sťažuje hneď prvá fáza prekladania, teda porozumenie. Pre preklad z toho vyvstáva 

otázka, či je vhodnejšie ponechať v slovenskom texte túto charakteristiku originálu alebo 

preformulovať významový obsah a tým ho objasniť. Je to v prvom rade otázka formy, ale aj 

úzu, pretože v slovenčine sú participiálne väzby využívané veľmi málo, resp. vôbec nie. 

Výsledkom tohto formálneho postupu je zaujímavý efekt, ktorý si s malou rezervou dovolíme 

nazvať „lyrizmom“. Tento lyrizmus možno vnímať ako istú paralelu s písaním Françoisa 

Bona, akoby sa tým Vray pokúšal navodiť atmosféru konkrétneho analyzovaného 
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umeleckého textu. Autor má záľubu vo fragmentácii textu, najmä pri referenciách na 

publikácie Pierra Bergouniouxa a Françoisa Bona. Siahodlhé vetné konštrukcie sú 

popretkávané citátmi či úryvkami z citátov s bohatým využitím interpunkcie, čo pôsobí 

prinajmenšom chaoticky a výrazne to odvádza prekladateľovu pozornosť od podstaty. 

 Ako sme vyššie naznačili, druhou jazykovou ingredienciou sú citáty Pierra 

Bergouniouxa. Je to súčasný francúzsky spisovateľ s jemu vlastným, veľmi vycibreným 

štýlom. Napriek tomu, že je literát, jeho vyjadrovanie je v porovnaní s Françoisom Bonom 

jasnejšie a priamejšie. Jeho diskurz preto nevzbudzuje až takú pozornosť ako prejav 

Françoisa Bona. Ten má, a to celkom logicky, svoje pevné miesto vo Vrayovej štúdii. 

Citované pasáže obsahujú dva typy písania. Prvým sú citáty z Bonových diel Východ 

z továrne (1982), Čas stroj (1993), Väzenie (1998), Mechanika (2001) a Ruch (2006). Pri 

pohľade na roky vydaní piatich románov nám neunikne veľký časový interval medzi prvým 

a posledným, čo má bezpochyby dopad na Bonov štýl. Jeho romány sa rôznia, čo pre preklad 

implikuje nutnosť identifikovať, interpretovať a prekladať aj najsubtílnejšie odtiene, či už 

v celých románoch alebo v menších úryvkoch a citátoch. Aj pre menšie fragmenty textov 

platí, že dobrý preklad si vyžaduje znalosť celého textu. Neznalosť všetkých piatich kníh 

môže v tomto prípade znova sťažiť prekladateľskú prácu. Druhým podtypom v rámci textov 

od Bona je časť jeho rozhovoru s Jeanom-Christophom Milloisom, v ktorom sa François Bon 

pokúša popísať svoju vlastnú estetiku. Jazyk rozhovoru našťastie nie je taký obrazný ako 

jazyk románov, čo samozrejme zodpovedá jeho odlišnej funkcii. Ak chce autor poodhaliť 

svoje vnímanie písania, je prirodzené, že to robí priamo. V ideálnom prípade by aj preklad 

mal zachytiť štylistický odtieň odlišujúci tieto dva texty. 

 Prekladateľ tu čelí nezvyčajnej zmesi štýlov a mal by pracovať s vedomím, že je 

takmer nemožné dosiahnuť preklad, ktorý by uspokojil všetky teoretické požiadavky 

a zároveň aj intelektuálne náročného príjemcu. Tri zo spomínaných tzv. „ingrediencií“ textu 

(štýl Vraya, Bona, Bergouniouxa) majú jeden významný spoločný znak, ktorým je množstvo 

metafor. Tá vrcholí v opise vzťahu Bona s otcom, ktorý je popísaný prostredníctvom 

„topografie pozostávajúcej z troch prvkov“. Medzi prvkami autor ďalej stanovuje vertikálne 

a horizontálne vzťahy. Náročnosť prekladania sa postupne stupňuje a v závere štúdie spočíva 

najmä v problematickosti uchopenia významu, pretože Vray má tendenciu „filozofovať“ 

o výsostne abstraktných veciach. 

 

2.  

Pre pokračovanie v kritickom uvažovaní nad mechanizmami prekladania sa treba  

sústrediť na autora originálu a primárny zámer jeho štúdie. O autorovi vieme, že je literárny 

vedec a jeho štúdia je adresovaná pomerne špecifickému príjemcovi. Skupina príjemcov je na 

jednej strane počtom relatívne limitovaná, no na druhej strane vzdelaná a rozhľadená 

v oblasti literatúry alebo literárnej kritiky. Z tohto pohľadu je prirodzené, že preklad musí 

starostlivo dbať najmä na všetky terminologické presnosti a citlivo narábať s kľúčovými 

slovami témy, ako sú rodina, generácia, dedičstvo, línia, príbuzenstvo a pod.  

 Dielo Françoisa Bona dodnes v slovenskom preklade neexistuje. To znamená, že 

s výnimkou niekoľkých milovníkov literatúry a literárnych vedcov ovládajúcich francúzštinu 

predstavuje tento článok pre slovenského príjemcu vôbec prvé stretnutie s autorom. Preto 

úloha, resp. funkcia originálu a prekladu (hovoríme o konkrétnom slovenskom preklade, ale 

dalo by sa to aplikovať na akýkoľvek súčasný živý jazyk) nie je identická. Pre rodeného 

Francúza alebo po francúzsky hovoriaceho príjemcu má Vrayov článok informačnú 

a vzdelávaciu funkciu, zatiaľ čo slovenský čitateľ, ktorý nepozná ani Vraya ani Bona, 

vstupuje s jeho textom do kontaktu po prvýkrát. Funkcia slovenského prekladu spočíva 

v prvom rade v objavení neznámeho. V druhom rade slovenský text hovorí, informuje, 
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vypovedá o Vrayovej optike vnímania problematiky rodinných vzťahov v dielach Bona, čím 

plní informačnú funkciu.  

 Aby sme mohli toto všetko zaručiť, preklad musí zohľadňovať všetky jednotlivosti 

spomínané v prvej časti, zároveň však nesmie zabúdať na cieľového čitateľa. Slovenský 

prekladateľ sa v tomto duchu usiloval dosiahnuť maximálnu mieru zrozumiteľnosti 

pôvodného textu. Je to pravdepodobne dôvod, prečo sú silné autorské individualizmy 

preložené umiernene a prečo sa vyhýbal „znásilňovaniu“ slovenčiny na úkor vernosti 

k pôvodine. 

 

 Namiesto uspokojivých odpovedí na všetky položené otázky a v snahe vyhnúť sa 

sumarizujúcim konštatovaniam by bolo azda v závere vhodnejšie znova sa pýtať. Poznámky 

o praktickom prekladaní by mali, alebo prinajmenšom mohli vzbudiť reakcie, vyvolať 

diskusiu a následne smerovať k iným, ďalším komentárom súvisiacim s prekladovou praxou. 

 Ukázali sme možnosti práce s neobvyklou vzorkou textu. Ako teda postupovať pri 

prekladaní syntakticky tak zvláštneho, formálne tak hybridného, fragmentárneho 

a metaforického textu odvolávajúceho sa na množstvo zdrojov? Práca prekladateľa je otázkou 

možností a výberu. Aký postup teda vybrať, aby sme neskĺzli do obyčajnej adaptácie? Ako 

imitovať tento originálny, špecifický, vzácny štýl? 

 Slovenský preklad sa isto nevyhne kritike za nerešpektovanie všetkých miniatúrnych 

detailov a za štylistické nezhody. Na obhajobu prekladateľa však treba povedať, že tak robí 

v prospech jasnosti, čo je jednou zo základných úloh priekopníckeho textu. Napokon, 

význam jeho existencie ukáže skôr či neskôr až prax. 

 
Poznámky 
1
 Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu  Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj 

financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizáciou projektu VEGA 1/0666/1109 Obraz 

rodiny v súčasnom po francúzsky písanom románe. 

 

Summary 

The aim of the article is to summarize and analyze some of the issues concerning the 

translation of several studies taken from the proceedings “Obraz rodiny v súčasnom po 

francúzsky písanom románe“ (The image of the family in the contemporary novel written in 

French). The first part describes the stylistic features and the hybrid nature of the texts, while 

the second compares the functional aspects of the originals and of the translations, with 

regard to the recipient.  
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