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„BÁSEŃ V DRÁME“ ALEBO K POETIKE BOLESTI V DIVADELNEJ 

HRE SAVANNAH BAY M. DURASOVEJ 

 

Anna VIŠŇOVSKÁ 

 

Vo svojom príspevku sa snažím poukázať na hlavné aspekty durasovskej drámy a na príklade 

hry Savannah Bay sa pokúšam o načrtnutie axióm, ktoré by sa mohli pri preklade jej hier 

uplatniť. Pri interpretácii textov Marguerite Durasovej si nemožno nevšimnúť, že autorka 

mala ambíciu písať predovšetkým „inak“, čo potvrdila napríklad v diele Materiálny život: 

„Písať neznamená rozprávať príbehy. Je to pravý opak rozprávania príbehov. Znamená to 

vyrozprávať všetko naraz. Vyrozprávať príbeh aj s absenciou príbehu. Vyrozprávať príbeh, 

ktorý vyzerá ako príbeh práve preto, lebo ním nie je..“.1 (Durasová, 1987, s. 31) Jej rozmanitá 

tvorba, zahŕňajúca prózy, divadelné hry či scenáre autorských filmov, sa zvykne často 

chronologicky, ale i pre svoju „modernosť“ spájať s francúzskou literárnou „školou pohľadu“, 

známou ako Le Nouveau roman, kde sa ocitli autori, ako sú Alain Robbe-Grillet, Michel 

Butor, Claude Simon či Nathalie Sarraute. Durasová experimentovala jednak poetologicky, a 

to vytrvalo hlásajúc nedôveru k naračným a žánrovým stereotypom, a jednak tematicky – 

využívajúc prvky autofikcie a intertextuálnych presahov. Jej texty sú nasýtené „vnútornou 

rečou“, ktorou tlmočí a tematizuje predovšetkým intímne poryvy ženskej duše. Durasovská 

poetika sa takto pokúša slovom, syntagmou a napokon aj celým telom textu, uchopiť túžbu a 

vášeň v ich bezprostredných kŕčoch, zachytiť bolesť, smrť i lásku, povedané slovami M. 

Jurovskej, v ich živelných podobách. Napriek značnej miere sebaprojekcie do modelovania 

literárnych charakterov, Durasová svojím spôsobom autonómnosť literárneho textu 

absolutizovala. To práve ona pôsobivo prirovnala proces tvorby k „vykrvácaniu“ (Duras, 

1993), teda k nevyhnutnému a nezvratnému oddeleniu textu od autora, ktorému predchádza 

niečo ako závrat duše. Jej túžba písať, vyrozprávať sa z toho „ticha“, ktoré je podľa nej 

„organicky feminínne“, tak veľmi vlastné ženám, bola neoddeliteľnou súčasťou jej búrlivého 

života: „Ça me rend sauvage, l´écriture2.“ Divadelné texty Marguerite Durasovej rozbíjajú 

tradičné kritéria dramatického žánru, v čom môžu spočívať úskalia ich prekladu do iných 

jazykov, preto je na mieste pripomenúť, že autorka mnohé svoje divadelné hry prepísala z 

pôvodných prozaických textov. Jednoducho ich „zdramatizovala“, alebo adaptovala z nich 

aspoň vybrané motívy, či scény (Tu možno odkázať na „tvrdohlavý“, durasovský rewriting – 
                                                 
1  Preklad M. Jurovskej 
2  Ja besniem, z toho písania. (vl. preklad) 
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návratnosť, cyklickosť tých istých tém, motívov či postáv. Pozn. autora). Neraz sa sama 

zmienila o tom, že ideálom drámy je v nej ponímaní čítané divadlo – forma scénického 

čítania, v ktorom herec hrá len hlasom. Tento typ drámy je akýmsi fónickým predstavením, či 

metaforicky povedané, choreografiou slov. Azda aj pre spomínaný zvukový aspekt originálu, 

vnímam divadelnú hru Savannah Bay ako „báseň v dráme“, preto ani pri preklade nesmie 

zostať nepovšimnutá intonačná (zvuková) zložka textu (refrénovosť), ktorá je pre 

transponovanie estetickej informácie originálu sémanticky závažná. Hru interpretujem ako 

lyricky modulovanú štruktúru premenlivých paradigiem a naračných perspektív. Pôsobivá 

enumerácia obrazov so silnou konotačnou potenciou a „funkčný rozptyl medzi označujúcim a 

označovaným“ (Valček, 2005) môžu viesť pri preklade k rozporuplným ambivalenciám. 

Metaforicky povedané, čaro tejto „básne v dráme“ je zakliate v saussurovskej „chaîne parlée“, 

čo napokon potvrdila i samotná autorka, poznamenajúc na margo Savannah Bay: „C’est dit. 

C’est pas joué. Racine, c’est pas joué, c’est pas jouable. Il faut en passer totalement par le 

langage.3“ V hre vystupujú dve postavy: starnúca a o pamäť prichádzajúca divadelná herečka 

Madeleine a Mladá žena. Hra sa odohráva ako dialóg medzi nimi, pričom Mladá žena sa snaží 

naviesť Madeleine k rozpamätaniu sa na minulosť (možno ich spoločnú minulosť), na 

pretrvávajúcu bolesť, ktorá sa s odchádzajúcou pamäťou postupne mení skôr na „závrat z 

nepomenovateľného4“, povedané výstižne slovami Julie Kristevy. Ide o zdĺhavý dialóg, 

animovaný piesňou, ktorú Madeleine a Mladá žena počúvajú a spoločne spievajú v úvode hry. 

Charakter dialógu žien variuje. Napríklad už v druhej časti hry sa postavy rozprávajú ako 

žena a krajčírka. Mladá žena vystupuje v dialógu ako krajčírka, ktorá šije Madeleine 

kvietkované šaty. Madeleine sa pri skúšaní šiat obzerá v imaginárnom (možno lacanovskom) 

zrkadle, pričom pôsobí groteskne. Kvietkovaný vzor na šatách je pre ženu, ktorá už dosiahla 

„splendeur de l´âge5“, „primladý“. V tretej časti hry sa dialóg Madeleine a Mladej ženy mení 

na rozhovor sprostredkovaných hlasov, ktoré si buď rozprávajú príbeh „milencov z veľkej 

bielej skaly“ (Durasová, 2003), alebo sa rozprávajú priamo ich hlasmi. Aspekt hudobnosti a 

pravidelných rozmlčaní v texte Gabrielle Frémont výstižne interpretovala ako „effet Duras“ 

(Frémont, 1983, s. 99-119), v ktorom je obsiahnutá myšlienka estetickej informácie a kvality 

durasovského rukopisu. V intenciách prekladu je vhodné zamerať sa tiež na spomalenosť 

„akcie“, azda až znehybnenosť príbehu, z ktorého sa dvíhajú asociácie, zhustené a zdanlivé 

rozuzlenia neistôt zahmlených denotácií. Výjavy v texte sa preskupujú, postupne gradujú, 

                                                 
3  Rozpovie sa to. Nezahrá. Racine sa nehrá, nedá sa zahrať. Treba si vystačiť s rečou. (vl. preklad) 
4  Pojem je od Julie Kristevy 
5  Nádhera veku (vl. preklad) 



 1013

následne sa rúcajú, pričom „effet Duras“ je do veľkej miery vystavaný na princípe opakovania 

slov a motívov. Zvýrazňujú ho nedokončené alebo nominálne vety. Raz sú to výpovede 

zvolacie, inokedy opytovacie. Sémanticky príznačná je v texte interpunkcia, ktorá oslabuje 

dramatický spád, modeluje intratextové ticho so sémantikou váhania: „Veru, veľká biela 

skala... Nehovorme o tom.“ alebo „Verte mi, milostivá pani, prosím vás, aby ste mi verili, som 

naozaj nesmierne šťastná, že vám môžem...“ (Durasová, 2003, s. 289) Ďalším aspektom textu 

Savannah Bay, ktorý pri preklade nemožno obísť je intratextová i intertextová bifurkácia 

(rozdvojovanie), ktorá sa javí ako zámerná. Takmer všetko v texte je „zdvojené“: dve 

postavy, dva významy v jednom slove. Napríklad výpoveď Mladej ženy adresovanú 

Madeleine „tu te trompes“, môžeme preložiť ako „mýliš sa“ alebo „klameš sa“, nakoľko vo 

francúzštin má lexéma „se tromper“ oba významy. V nadväznosti na evokovanú polysémiu 

môžeme prijať obe prekladateľské riešenia s tým, že každé z nich nadobúda iný sémantický 

rozmer v perspektíve textu. Ako som spomínala, text rozvíja dva paralelné „príbehy“ 

(rozhovor starej matky a vnučky, rozhovor herečky a krajčírky), otvárajúc v sebe „binárne 

opozície“: žena a jej obraz v imaginárnom zrkadle, mladá žena a stará žena, smiech a plač, 

svetlo a tma a podobne. Aj Les mots d´amour od Edith Piaf (ústredný hudobný motív hry, 

ktorý vedie k reminescenciám) spievajú v úvode hry obe ženy individuálne a potom spoločne, 

postupne opakujú slová, akoby spievali v piesni druhý hlas:  

 

 

„C´est fou c´que j´peux t´aimer  

C´que j´peux t´aimer des fois  

Des fois j´voudrais crier... 

 

   Šialene ťa ľúbim viem 

   šialene ľúbim, hej 

   kričať sa mi zrazu chce...  

    

Car j´n´ai jamais aimé 

   jamais aimé comme ça 

   ça je peux te l´jurer 

 

   že teraz prvýkrát,  

   ver, že predtým nie 
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    že neľúbila som 

   ach, to nie...6 

 

Pre preklad, a vôbec pre inscenátora či interpretátora, je zložité predovšetkým to, že hra je 

vystavaná na princípe neurčitosti. Hlasy v texte neustále zavádzajú. Kde je Savannah Bay? 

Kto je Savannah Bay? To nie je podstatné. Savannah Bay sú „slová lásky“7. Veľký dôraz by 

sa mal klásť na preklad šansónu, nakoľko v scénických poznámkach sa udáva, že Madeleine 

najskôr sústredene počúva melódiu, až potom vníma obsah piesne. Pieseň znie ako známy 

refrén z ďalekej minulosti, postavy opakujú jej slová, meniac pritom tempo a intenzitu hlasu 

(ako udávajú scénické poznámky), čo pripomína spomínanú „báseň v dráme“. Vytvára sa tak 

muzikálny priestor, ktorý by mal preklad obsiahnuť, neutlmovať. Rytmika šansónu sa tiahne 

celým textom. Ako by naozaj celej dráme predchádzala hudba a až postupne z nej presiakla 

sémantika slov. Navyše, akoby sa tým neustálym opakovaním – refrénovaním text zhusťoval, 

stláčal. Dokonca jednoslovné prehovory postáv vyvolávajú dojem nemožnosti verbalizácie 

pocitov, akoby práve ticho v texte malo obsiahnuť „to podstatné“ – bolesť. Akoby herečky na 

scéne len stáli nehybne uprostred príbehu a svojimi replikami iba „zpriestorňovali“ jej 

lineárny tok. Nikdy nevieme, kto presne je Madeleine, ani kým je Mladá žena:  

 

„Už nevieš, kto si, kým si bola, ale vieš, že si hrala, už nevieš, čo si hrala, čo hráš, ale hráš, 

vieš, že musíš hrať, už nevieš čo, ale hráš. Ani to, aké máš úlohy, kto sú tvoje živé alebo mŕtve 

deti. Ani to, kde, na akých miestach a javiskách, v akých hlavných mestách a svetadieloch si 

vykričala vášeň milencov. Vieš iba, že diváci si zaplatili a predstavenie sa musí konať. Si 

divadelná herečka, si nádhera sveta, dovŕšenie jeho veku, jeho posledné zľahnutie. Na všetko 

si zabudla, len nie na Savannah, Savannah Bay. Savannah Bay si ty.8“ (Durasová, 2004, 

s.278)  

 

Savannah Bay je všetko. V texte sa všetko so všetkým identifikuje, jediné „signifiant“ 

(napríklad neutrálne neosobné zámeno „on“ s vlastnosťou inklúzie alebo ukazovacie zámeno 

ça, často v texte v substitučnej pozícii elipsy) odkazuje na celé spektrum denotátov, čím sa 

znásobujú „signifié“ – významy:  

 

                                                 
6 Vlastný preklad 
7 Šansón Les mots d´amour (v originále) 
8  Preložila M. Jurovská, 2003 
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„Madeleine (égarée): ...ce sourire, ce sourire-là..., aurait pu faire croire que...une 

fois...pendant un moment même très court...comme si c´était possible...qu´on aurait pu 

aimer.“alebo „Jeune femme(voix basse presque inaudible): Oui. Tu te souviens? Madeleine: 

De tout. Oui... complètement. De tout (geste). De tout... mais de quoi? ...ça...(geste: je ne sais 

plus)9.  

 

Napríklad v jednej chvíli sa spochybní v texte aj existencia „veľkého bieleho kameňa“: „Mais 

la pierre blanche n´existait pas. C´était une terasse bâtie au bord de l´eau.10“ (Duras, 1981, s. 

41) Je len na prekladateľovi vybrať si, ktorou cestou interpretácie sa vyberie. Text drámy je 

otvorený – príbeh je naznačený. Je pozoruhodné, ako textúra hry nadobúda miestami 

„somatický“ charakter. V narácii nachádzame psychodramatické aspekty bolesti, ako sú 

apoziopéza, ba dokonca čiastková afázia postáv a podobne. Repliky postáv tvoria 

predovšetkým nominálne syntagmy, ktoré predstavujú analógie k evokovanej skutočnosti a 

majú neuchopiteľný charakter ilúzie spomienok, ktoré sa prebúdzajú v chátrajúcej pamäti. V 

replikách prevažujú elipsy, digresie, a to až do takej miery, že sa z dialógu miestami vytrácajú 

hlavné zložky: situovanosť, aktualizovanosť a kohéznosť (Mistrík, 1989, s. 364-366). Rozbíja 

sa kontinuita, chronológia, vypúšťajú sa konektory, text sa stavia na juxtapozícii motívov, 

striedajú sa gramatické osoby, ba aj postavy menia hlasy – dokonca z nich hovorí iný hlas – a 

to najmä v tretej časti hry: „Hovoria, ako by boli inými ľuďmi, ako by sa zhovárali milenci.“11 

(Durasová, 2003, s. 294) Ako vidieť, Durasová kumuluje šumy, ktoré sa v texte navzájom 

preskupujú, no nikdy nie natoľko, aby miestami presiahli tému, ktorou je bolesť. Na jednej 

strane sa v texte tematizuje bolesť matky, ktorá prišla o dcéru a ostalo po nej dieťa. Na druhej 

strane je v texte neustále prítomná bolesť ženy, ktorá neuniesla silu lásky k mužovi a vzala si 

život - „dala si smrť“12 potom, čo mu porodila dcéru. Zdá sa, že tou matkou je Madeleine a 

Mladá žena je jej vnučka, čo ostala po utopenej dcére. Akoby sa mladá žena z trosiek pamäte 

svojej starej matky snažila poskladať vlastnú minulosť, všetky jej bolestivé tajomstvá. Bolesť 

v texte však zasahuje aj ďalšiu (neprítomnú) postavu a tou je muž z príbehu „milencov, z 

veľkej bielej skaly“, ktorého žena si po pôrode vzala život. Ako vidieť, motív bolesti je 

vystavaný na funkčnej nepríbehovosti danej drámy, pričom sa rozvíja vo viacerých rovinách. 
                                                 
9  „Madeleine: (zmätene)... a ten úsmev... ten úsmev... ten ich úsmev... akoby naznačoval, že aspoň raz... aspoň 

raz, hoci nakrátko... je možné...aby sa dvaja ľudia ľúbili.“ alebo „ Na všetko. Áno...úplne. Na všetko 
(posunok). Na všetko... Lenže... na čo?.... to už... (Posunkom naznačí, že už nevie.)“ (Preklad M. Jurovská) 

10 Ale biely kameň neexistoval. Bolo to na terase na brehu, niekde pri vode. (Vlastný preklad)  
11 Madeleine: (po chvíli) „ Nie ste veľmi unavená?“ 
 Mladá žena: „Plávate naozaj ďaleko. (Po chvíli.) Napríklad dnes ráno... Dávajte si pozor na slnko, tu strašne 

páli, ale vy to tuším neviete.“ Odpovie mu: ja more poznám!“ (preklad M. Jurovská) 
12  „Elle s´est donné la mort“ 
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Avšak funkčný rozptyl motívu bolesti pripúšťa, že prekladateľ si môže dovoliť chýbajúce 

prvky originálu nahradiť v preklade (Popovič, 1971, s. 80). Záhadu vzťahov postáv a 

identifikáciu epického jadra textu treba v slovenskom preklade vyriešiť hneď na úvod, 

nakoľko v prvej scénickej poznámke je Mladá žena charakterizovaná nasledovne: „Elle aime 

Madeleine de la même façon qu´elle aimerait son enfant, rigoureusement parlant. Madeleine, 

elle, laisserait faire cet amour pour elle de la même façon qu´un enfant.“ Michaela Jurovská 

sa rozhodla pre nasledovné riešenie: „Ľúbi Madeleine doslova tak, ako by ľúbila svoje dieťa. 

Madeleine sa tej láske nevzpiera, ako by sa jej nevzpieralo dieťa.“ Preklad „son enfant“ je 

rozporuplný. Koho dieťa? V slovenskom jazyku sa tento posesívny vzťah môže vyjadriť 

dvomi odlišnými zámenami – jej dieťa a svoje dieťa. Navyše francúzska veta tento rozptyl 

označovaného a označujúceho sama nastoľuje, preto sa prikloním k prekladu: „Vidno, že 

miluje Madeleine presne tak, ako by milovala jej dieťa. Madeleine sa tej láske poddáva 

rovnako, ako by to robilo dieťa.“ Týmto prekladovým riešením dosiahnem evokáciu tretej, 

„fantómovej“ ženskej postavy hry - „la trosième absente13“, ktorej príbeh si vo fragmentoch 

Mladá žena a Madeleine rozprávajú, obe so spomínanou bolesťou14. Postavu dievčiny z 

veľkej bielej skaly budem interpretovať ako dcéru Madeleine. Postupne sa dozvedáme, že 

„milenci z veľkej bielej skaly“, sa tak veľmi ľúbili, až neuniesli silu lásky a mladá žena si 

vzala život. Nezomrela za lásku, ani z lásky, ako sa spieva v šansóne „mourrir d´amour“, ale 

„elle est morte d´aimer“, čo možno voľne preložiť, ako „zomrela, lebo tak veľmi milovala. Jej 

srdce neunieslo silu lásky, preto puklo.“ Motív smrti formulovaný ako „zomieranie pre lásku“ 

konotuje s nešťastím v zmysle „položiť za niekoho svoj život s cieľom jeho záchrany“, splýva 

tak so smutným príbehom, zatiaľ čo umrieť, lebo srdce neunesie silu lásky, budí skôr kladné 

konotácie, odkazujúc na intenzitu, silu citu. V texte originálu ide o poetické zosilnenie 

lyrického pátosu pri vyjadrení sily ľudského citu, ktorý nadobudol spomínané živelné 

rozmery a človeka premohol. Je to niečo, čo sa vymyká z ordinárneho. Takto tematizovanú 

vášeň je nevyhnutné v texte interpretovať ako synonymum bolesti, ba až múk (la passion – 

vášen i utrpenie), neustále prítomných v poetike hry, sama Madeleine na ňu upozorňuje:  

[…] Celé mesiace som v divadle umierala každý večer. Bolo to v čase, keď som nesmierne 

trpela. Čokoľbek som hrala, vždy sa mi do úlohy priplietla bolesť a hrala so mnou, ukazovala 

mi, ako sa dá pri hraní všetko využiť, všetko, aj bolesť hoci taká strašná. 

 

Expresívnosť „poetiky bolesti“ v texte sa ďalej stupňuje aj údernosťou „jednosloví“, ako sú 

                                                 
13 Tretia neprítomná (vl. preklad) 
14  Príbeh milencov z veľkého „bieleho kameňa“. 
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„oui“ a „non“. Mladá žena svojím „áno“ a „nie“ akcentuje to, čo vypovie Madeleine, alebo 

naopak Madeleine súhlasí s Mladou ženou. Spád a gradácia sa v texte dosahuje aj veľkou 

frekvenciou jednoslabičných slov alebo jednoslovných výpovedí. Jednoslovné prehovory 

postáv vyvolávajú dojem nemožnosti verbalizácie pocitov, akoby práve ticho v texte malo 

obsiahnuť „to podstatné“. Za azda najproblematickejšiu pasáž v texte považujem silne lyrickú 

časť hry, v ktorej si postavy rozprávajú útržky príbehu „milencov z veľkej bielej skaly“. Pri 

porovnávaní originálu a prekladu Michaely Jurovskej sa práve v tejto časti ukazujú frapantné 

výrazové posuny. Pokúsim sa to demonštrovať na nasledovnom citovanom úryvku: 

 

[…] Et il la tire de l´eau. Elle rit, elle crie que sa peau brûle, qu´elle se brûle à sa peau à lui, 

et lui qui la tire par ses bras, une anguille, et elle cède et elle s´allonge sur la pierre, sur la 

matière minérale et elle pose son corps et son coeur et toute sa peau sur la pierre brûlante, 

blanche comme le nom. Et lui, il lui enlève son maillot mouillé. Elle qui est nue. Elle, elle qui 

este nue, et lui qui la couvre de baisers, de baisers, de baisers, partout sur le corps, sur le 

ventre, le coeur, les yeux. (Temps). Dans le ventre l´enfant se débat. (Duras, 1982, p. 51)  

  

A ťahá ju z vody. Ona sa smeje a kričí, že jeho koža páli, že sa popáli na jeho koži, a on ju 

ťahá za ruky z vody, šmykľavú ako úhora, a ona sa podvolí a ľahne si na balvan, na nerast, a 

telom aj srdcom aj celou pokožkou prilipne na rozpálenú skalu, bielu ako ženské meno. 

Blanche. A on, on jej vyzlieka mokré plavky, Je nahá. Je nahá a on ju zasýpa bozkami, 

bozkáva ju, bozkáva všade, na brucho, na srdce, na oči. (Pochvíli). V bruchu sa vzpiera 

dieťa.(Duras, 2003, s. 297). 

 

 Všimnime si, ako v uvedom úryvku slovenská prekladateľka posúva sémantiku textu. Zatiaľ 

čo v origináli dominuje statickosť opisu, slovenský preklad posilňuje dejovosť dejovými 

slovesami, čím sa narúša sila výrazu nominálnych syntagiem a posilňuje sa zážitkovosť na 

úkor lyrickosti. Obraz úhora v origináli metonymicky zastupuje neuchopiteľnosť i krehkosť 

tela ženy, kým adjektívum „šmykľavý“ je v slovenskom preklade explicitne navyše. Ženské 

telo, ktoré muž ťahá z vody, je pasívne – rozprestiera sa na skalu, na „nerast“, akoby po 

častiach, na skale postupne spočinie ženské telo, srdce a pokožka. Žena v texte je akoby len 

telom a srdcom zaobaleným v koži. Zatiaľ čo spojka „a“ v origináli v spojení s nominálnymi 

syntagmami akcentuje motív scenérie záchrany, v slovenskom preklade sú nominálne 

syntagmy nahradené slovesnými vetami, čím sa oslabuje markantnosť a figuratívnosť výrazu 

– obrazu. Výrazný významový posun zapríčiní aj explicitnosť slovenskej prekladateľky pri 
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opise skaly, na ktorú muž ženu z mora vytiahne. V origináli je skala „biela ako to (konkrétne, 

známe) meno“, pričom nevieme presne, o koho meno ide. Daná neurčitosť denotácie 

pravdepodobne spôsobila, že slovenská autorka v intenciách „homeostázy“ štruktúry 

(Pavlovič, 1971, s. 78) použila spojenie „ženské meno“, dokonca ho konkretizovala ako 

„Blanche“, čo možno interpretovať ako výsledok určitej intertextovej úvahy zo strany 

prekladateľky. Táto konkretizácia však môže znamenať výrazný posun sémantického 

smerovania textu a to v tom zmysle, že môže „manipulovať“ predstavivosť čitateľa a 

depoetizovať originál vystavaný na neurčitosti a spomínanom rozptyle označujúcich vzťahov. 

Na základe analýzy citovaného úryvku sme poukázali na to, že všetko sa v texte deje ako v 

spomalenom filme a to až tak, že chvíľami akoby sa zabúdalo na reč samotnú, akoby mal reč 

prekryť obraz. V scénických poznámkach sa kladie dôraz pre na výraz emócie zo strany 

herca: herec musí hrať emóciu. Spojenie slov „Savannah Bay“ je dokonalou metonymiou, 

ktorou je vyslovené všetko: ľudia a miesta, ktoré sa v pamäti starnúcej herečky spájajú s 

veľkou láskou a bolesťou. Každá bolesť potrebuje priestor, vezme si celého človeka a v 

našom prípade sa bolesť zmocňuje celej poetiky textu. Na záver možno zhrnúť, že pri 

preklade treba mať na zreteli aj to, že Savannah Bay je divadelnou reflexiou aj o divadle 

samotnom. Savannah Bay. Už v samotnom spojení týchto foném klíči nekonečné défilé 

obrazov a neurčitostí. Metaforicky povedané, tri „a“ v jedinom „Savannah“ otvárajú dokorán 

imaginárne ústa, ktorých nemý výkrik sa vznieti v troch otvorených slabikách. Takto, trochu s 

barthesovským povzdychom nad estetikou písaného slova, či lepšie, údernosťou literárneho 

významu, uzatváram svoj príspevok. Marguerite Durasová napísala divadelnú Savannah Bay 

v roku 1982 pre vtedy populárnu a uznávanú herečku Madeleine Renaud a sama ju v roku 

1983 aj prepísala – pre potrebu inscenovania, aby z nej urobila „text pre divadlo“15. Sama hru 

aj režírovala v parížskom divadle Rond Point. Prízvukujem slová „napísala“ a „prepísala“, 

lebo pri interpretácii diela Marguerite Durasovej, nemožno zabúdať na zásadné: Écrire c´est 

aussi ne pas parler. C´est se taire. C´est hurler sans bruit.16 Rozlúsknutie tohto „nemého 

výkriku“ si vyžaduje zo strany prekladateľa staviť na zásady interpretačného a jazykového 

minimalizmu: parafrázujúc Borgesa, postaviť svoj text z piesku významov tak, akoby bol ten 

piesok z kameňa. Taký je Durasovej rukopis. To je „effet Duras“. Aj preklad musí 

„vyrozprávať príbeh aj s absenciou príbehu. Vyrozprávať príbeh, ktorý vyzerá ako príbeh 

práve preto, lebo ním nie je...“  

                                                 
15 Pojem je od M. Jurovskej 
16  Napísať znamená aj neprehovoriť. Mlčať. Zrevať bez toho, aby sa z hrdla vydral čo len šum. (Preklad 

autorky príspevku) 
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