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Pena dní. K slovenskému prekladu francúzskeho kultového románu  

Borisa Viana 

 

Daniel VOJTEK 

 

 Z pestrej škály problémov prekladu sa v našej práci venujeme najmä medzikultúrnym 

faktorom, otázke adekvátnosti a ekvivalencie, bohatosti cieľového jazyka, starnutiu a 

aktualizácii prekladu. Pri hodnotení prekladu francúzskeho spisovateľa Boris Viana sa 

opierame o kritiku prekladu, ktorá je formou prezentovania výsledkov nášho výskumu. 

 Naša optika problematiky literárneho prekladu vychádza z jeho komplexnosti (ale aj 

prekladovej tvorby ako takej), teda z nespočetných súvislostí, kontextov a moderného etno-

kultúrneho nazerania na preklad ako proces, komunikáciu i umeleckú tvorbu. V tomto zmysle 

sú pre nás východiskovými referenciami diela popredných slovenských a českých teoretikov 

prekladu. Na „ceste prekladom“ nám výrazne pomohli aj publikácie prekladateľov-praktikov 

(B. Hečko, Ľ. Feldek), ktorí v nás zakorenili presvedčenie, že slovenčina nepatrí medzi 

chudobné cieľové jazyky. 

 Boris Vian (1920-1959) bol všestranne nadaný umelec s viacerými paralelnými životmi1. 

Spisovateľ (prozaik, básnik, dramatik), publicista (novinár, džezový a neskôr aj literárny 

kritik), prekladateľ, scenárista, autor libriet, textov piesní, džezový trubkár, šansoniér, 

inžinier... Priame premietnutie všetkých životných vášní do literárnej tvorby na jednej strane 

je preprekladateľa jeho diel ozajstnou výzvou aj nástrahou. Na druhej strane sa stotožňujeme s 

feldekovským názorom, „že treba sa snažiť prekladať ťažké veci, lebo len tie poskytujú 

príležitosť na prekladateľské dobrodružstvo“.2 L´Écume des jours (Pena dní, slovenský 

preklad K. Bednárová, T. Zemková, 1990) je v rámci rozsiahlej Vianovej tvorby takým 

reprezentatívnym textom, že sme si jeho slovenský preklad zvolili za pilotný korpus pre 

skúmanie uvedených translatologických problémov v praxi. 

Pena dní (L´Écume des jours, Pauvert, Paris 1998, 316 s.) mala byť prevratným dielom, od 

ktorého Vian očakával slávu a literárne ocenenie parížskej literárnej kritiky. Cenu Plejády 

(Prix de la Pléiade) však zaňho v roku 1946 nezískal, a tak sa jeho sen o tom, že sa raz v 

telefóne bude hovoriť „V ako Vian“, rýchlo rozplynul. Kultovej čítanosti a uznania sa 

Vianove texty dočkali až po autorovej smrti v šesťdesiatych rokoch. Diela sa stali 

                                                 
1  Arnaud, N.: Les vies parallèles de Boris Vian, Paris, Christian Bourgois, 1970.  
2  Por. Feldek, 1977, s. 139 
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„planktónom“3, ktorým sa živila najmä mládež. Dôvodom sú pútavé, aktuálne, avšak 

jednoduché témy a motívy4, ktoré Vian majstrovsky literárne stvárnil. Jeho postupy oscilujú 

medzi surrealisticko-dadaistickým5, absurdným, ba až jarryovským6 modelovaním literárneho 

sveta, a to na rovine formálnej i obsahovej. Vychádzajúc zo skúmania týchto dvoch 

elementárnych vrstiev by bolo možné teoreticky - no v našom prípade najmä prakticky - 

skúmať otázky spojené s prekladom resp. s možnosťami prekladu a interpretácie tohto diela.  

 Kvýberu Peny dní nás vedie jednoduchý, no pritom relevantný dôvod. Takmer všetky 

jazykové i mimojazykové skutočnosti7, ktoré po častiach nachádzame vo Vianových 

románoch, poviedkach, divadelných hrách a textoch piesní, sú prítomné v tomto románe 

naraz, akoby formou syntézy. Z nášho pohľadu ide teda o ucelený, do istej miery rôznorodý, 

avšak prehľadný repertoár Vianových špecifických vyjadrovacích prostriedkov, ktorými autor 

prezentuje spomenutú mimojazykovú realitu.  

 Pena dní, ktorú Raymond Queneau svojho času označil za „najstrhujúcejší román o láske“8, 

bola preložená takmer do všetkých európskych jazykov vrátane slovenčiny. Ak chceme 

rozvinúť úvahy o preklade a preložiteľnosti Peny dní, je potrebné najskôr určiť jednotlivé 

vrstvy textu a s tým súvisiace mimojazykové skutočnosti, vrátane reálií z autorovho života. 

Veď každý detail v literárnom diele rozpráva a mal by teda rozprávať aj v preklade. 

 Na to, aby sme mohli jazykovú rovinu a rovinu mimojazykových skutočností skúmať v 

kontexte prekladu a problémov, ktoré z neho vyplývajú, musíme obe tieto roviny definovať a 

bližšie spoznať. Práve dešifrovanie ich súhry vo východiskovom jazyku je predpokladom 

úspešného a adekvátneho prekladu. Vianov spôsob a prostriedky vyjadrovania sú v 

kombinácii s netradičným a ťažko definovateľným spektrom dejov naozaj tvrdým 

prekladateľským orieškom. Svet, ktorý tento autor vytvára, môže byť pre slovenského 

(rovnako ja pre iného, „nefrancúzskeho“) recipienta značne cudzí9. Nie však vtedy, ak ho 

                                                 
3  Výraz pochádza z názvu Vianovej prvotiny Vercoquin et le plancton, ale aj zo samotného predslovu 
románu, v ktorom autor pomenúva a charakterizuje život generácie mladých Parížanov, medzi ktorých sa aj on 
sám radí.  
4  Najmä však „láska na všetky spôsoby k pekným ženám a hudba Duka Ellingtona alebo z New 
Orleans“. (por. Vian, 1998, s. 17) 
5  „O Pene dní sa hovorilo, že je to surrealizmus z ulice.“ (por. Julliard, 2007, s. 106) 
6  Claire Julliard vo svojej biografii nazvala Viana Jarryovým žiakom : „[...] dans la vie du disciple de 
Jarry.“ (Julliard, 2007, s.265) 
7  Mimojazykovou realitou tu nazývame autobiografické prvky zakomponované do diela. S výnimkou 
sladkých ale aj trpkých spomienok na detstvo a na prílišnú starostlivosť matky, ktoré evokuje v románe 
L´Arrache-coeur, je v Pene dní prítomný každý turbulentný moment Vianovho života, jeho literárnej, hudobnej 
a inžinierskej kariéry.  
8  „[...] le plus poignant des romans d´amour contemporains [...]“. (por. Vian, 1998. s. 9)  
9 Cudzí v zmysle málo zrozumiteľný resp. nezrozumiteľný, neznámy, iný. Medzikultúrny faktor v 
preklade (por. Popovič, 1971, 106-107) preto v preklade podľa nášho názoru zohráva dôležitú úlohu, a môže byť 
(a často aj je) epicentrom nedorozumení, významových posunov a nejasností.  
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zručný10 a vnímavý prekladateľ dokáže preniesť do cieľového jazykovo-kultúrneho 

prostredia, čím ho čitateľovi dekóduje, priblíži a teda sprístupní. To sa podarilo Kataríne 

Bednárovej a Tamare Zemkovej, ktorých Pena dní sa číta ľahko, zaujímavo a bez 

výraznejších rušivých šumov. Podarilo sa im totiž z väčšej časti v slovenčine nanovo 

vymodelovať Vianov umelecký odkaz, v ktorom sa na literárnej rovine kĺbi „absurdné s 

emotívnym a paradox s fantáziou“11.  

Osobitú pozornosť si zaslúži jazyk s typickými novotvarmi a slovnými hračkami. Vianovi 

rozprávači prostredníctvom neho adresujú čitateľom práve ono inovatívne, jazykové 

posolstvo. Podrobnejšie skúmanie neologizmov vo vzťahu k východiskovému jazykovému a 

kultúrnemu kontextu je základným oporným bodom pre hľadanie a hodnotenie slovenských 

ekvivalentov týchto špecifických vrstiev lexiky, ktorá je v Pene dní bohato zastúpená. Z 

hľadiska slovotvorných postupov12 je porovnávanie francúzskych novotvarov a ich 

slovenských ekvivalentov zaujímavou súčasťou nášho skúmania. Otvára sa tu otázka 

možnosti umeleckého prekladu, pričom v centre pozornosti sa nachádzajú bohatosť a 

modernosť slovenčiny ako cieľového jazyka. Naša téza sa zakladá na možnosti preloženia 

akýchkoľvek špecifických prvkov jazyka. Vedú nás k nej živé dôkazy13 o tom, že v 

slovenčine sa aj zdanlivo cudzie literárne svety môžu cítiť ako doma a vyznieť prirodzene. 

 Štúdiu sme z vyššie uvedených dôvodov rozdelili na tri zdanlivo nesúrodé časti, ktoré však 

spolu v konečnom „zúčtovaní“ veľmi úzko súvisia. V prvom rade bude reč o džezovosti 

originálu a prekladu, s čím neoddeliteľne súvisí interkulturalita, a v prípade Peny dní aj 

viacnásobná možnosť interpretácie textu. Ďalej poukážeme na bravúrnosť aj nedôslednosť 

práce prekladateliek pri riešení čiastkových substitúcií. V poslednej časti sa zameriame na 

lapsusy vzniknuté nepochopením alebo nesprávnou interpretáciou predlohy. V závere by sme 

radi vyslovili názor na preklad ako celok. Pri hodnotení jednotlivých prekladateľských riešení 

sa nevyhneme narábaniu s termínmi naturalizácia a exotizácia, ktoré je v konečnom dôsledku 

alfou a omegou posudzovania každého prekladového textu. 

 

 O tom, že Vian zakódoval do Peny dnívšetky svoje vášne, niet pochýb. Dôkazov máme 

nespočetne veľa. Jeho lásku k džezu a americkej kultúre a civilizácii ako takejtiež nemôžeme 
                                                 
10  Zručnosť v našom ponímaní zahŕňa nielen odbornú (teda jazykovú) spôsobilosť a vybavenosť, ale vo 
veľkej miere aj tvorivosť, hravosť, invenčnosť (preklad Vianových textov je toho príkladom par excellence), 
ďalej detailné poznatky reálií z autorovho života, spoločensko-kultúrnej situácie, okolností vzniku pôvodiny, 
jednoducho komplexné know-how potrebné pre dobrý preklad.  
11  Por. Julliard, 2007, s. 19  
12  Slovotvorba je v súvislosti s Vianovými jazykovými akrobaciami kľúčovým momentom pri hľadaní 
vhodných a plnohodnotných ekvivalentov v preklade.  
13  Napr. slovenské preklady K. Bednárovej a T. Zemkovej a teoretické práce B. Hečka. 
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poprieť.Je zaujímavé, že nadšenie a zápal pre všetko spoza „veľkej mláky“14 sa v diele tohto 

všestranne nadaného umelca premietajú aj napriek tomu, že on sám nikdy Spojené štáty 

nenavštívil. Má teda slovenský čitateľ možnosť poodhaliť všetky významy skrývajúce sa za 

priamymi výpožičkami z angličtiny15, za názvami džezových a bluesových skladieb16, alebo 

za názvami amerických miest17, ktoré autor zámerne do textu zakomponoval?Závisí to nielen 

od jeho vlastnej jazykovej vyspelosti, ale aj od spôsobu, akým sú dané fragmenty americkej 

kultúry stvárnené v slovenskom preklade. K. Bednárová a T. Zemková postupovali pri riešení 

tejto otázky tak, že väčšinou uplatnili ponechávajúce princípy18, za čo sme im vďační. V 

opačnom prípade by text stratil značnú časť svojej „americkosti“, ktorou autor a vlastne aj 

prekladateľky držia čitateľov v napätí a do istého momentu živia nádej, že dej sa odohráva v 

Amerike. Efekt „americkosti“ umocňujú aj vlastné mená postáv, ktoré sú naoko 

vierohodnými indíciami. Tu sa však autor nehrá a postupne odhaľuje svoj zámer. Colin, 

Chick, Alise, Douglas, Nicolas a Chloe, ktorú mimochodom „aranžoval sám Duke 

Ellington“19, nie sú mená, s akými sa bežne stretávame vo francúzskych románoch. O tom, že 

príbeh nie je situovaný do Spojených štátov (napríklad do New Orleans) sa nedozvieme, až 

kým sa zaľúbenci Colin a Chloe nevyberú na prechádzku do Boulonského lesíka. 

Prekladateľky na tomto mieste správne dopĺňajú tri bodky originálu20. Jemný závan 

„američtiny“ vnášajú do prekladu aj tam, kde nemusia, teda tam, kde ho v origináli necítime. 

V žiadnom prípade sa nejedná o nedostatok prekladu, práve naopak. „Choď sa obliekať, 

bejbi...“21 vyznieva v slovenčine minimálne tak dobre ako boogie-woogie, JohnnyHodges, 

firma Gershwin a Mahagony Hall v origináli. Mimochodom, skrytý význam mena Gershwin 

je hádankou tak pre príjemcu originálu ako aj pre príjemcu prekladu. George Gershwin 

(ktorého bude slovenský príjemca len ťažko vnímať ako protiklad D. Ellingtona) bol údajne 

slávny newyorský hudobník a skladateľ, ktorý v očiach Borisa Viana predstavoval protipól 

Duka Ellingtona, pretože skladal komerčné znelky a na objednávku „vyrábal“ hudobné 

komédie v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia. Vian ho smelo častuje prezývkami, z 

                                                 
14  Napríklad Colinov kuchár Nicolas používa výlučne americkú zubnú pastu. 
15  Napr. moody, sultry tune a pod.  
16  Napr. Loveless love (Láska bez lásky), The Mood to be wooed (dosl. Túžba byť zvádzaný), Blues of the 
vagabond (Tulákovo blues), Misty morning (Hmlisté ráno), Black and tan fantasy (Čierno-hnedá predstava), 
Hollywood Canteen atď.  
17  Memphis a Davenport (rovnako ako aj New Orleans v predslove originálu L´Écume des jours) 
zvýrazňujú „džezovosť“ románu. New Orleans je kolískou džezu, odkiaľ sa proti prúdu Mississippi cez 
Memphis šíril ďalej na sever, cez Chicago až do Davenportu, rodiska Vianovho veľkého trubkárskeho vzoru, 
ktorým bol Bick Biederbecke.  
18  Por. Hochel, 1990, ss. 43-47 
19  Vian, 1990, s. 58 
20  „Si nous allions nous promener au Bois?...“ (Vian, 1998, s. 79) 
21  Vian, 1990, s. 59 
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ktorých najštipľavejšou je kalambúrne pomenovanie Guère Suigne22. V Pene dní ho dokonca 

degraduje na firmu Gershwin, ktorá má prísť lekárnikovi zaskliť dvere23. Nuž, zrejme by sme 

márne hľadali čitateľa slovenského prekladu, ktorému žartík takého druhu neunikol. 

Nepochodili by sme pravdepodobne ani s otázkou čo je Mahogany Hall a kto bol (alebo bola) 

Lulu White. Slovenský preklad utrpel na tomto mieste dve straty, aj keď pravdu povediac 

jednej z nich sa predísť nedalo. „L´enseigne était peinte à l´imitation du Mahogany Hall de 

Lulu White.“24 – „...s firemnou tabuľou namaľovanou podľa Mahogany Hall od Luluho 

Whita.“25 Prekladateľkám ušlo, že Lulu White bola žena, a nie muž, ako to vyplýva zo 

slovenskej morfematickej skladby mena. Sporné je aj použitie predložky od, pretože v 

origináli de vyjadruje vlastnícky vzťah a nie predložku druhého pádu. Dôležitejšia je však 

druhá, „vynútená“ strata. Mahogany Hall bol vychýrený nevestinec v new-orleanskej štvrti 

Storyville26, ktorý prežíval svoju najväčšiu slávu práve v čase počiatkov džezu. Imitácia 

dizajnu (pravdepodobne exteriéru) nevestinca Mahogany Hall má v čitateľovi evokovať 

určitú predstavu. Podnietiť obrazotvornosť je totiž jeden zo zámerov Vianovej poetiky, ktorý 

sa z prekladu nesmie vytratiť. ...Namaľovanou podľa Mahogany Hall od Luluho Whita nám 

vnucuje presvedčenie, že halu namaľoval Lulu. Pritom nám uniká, že Lulu bola preslávenou 

kurtizánou, ktorá za každých okolností v ryšavej parochni a večerných šatách vítala hostí 

nevestinca. 

 Z pohľadu slovenského jazykovo-kultúrneho prijímajúceho prostredia je zaujímavé položiť si 

otázku súvisiacu s interkulturalitou, ktorá pri tomto preklade (tak ako aj pri ostatných) 

rezonuje takmer automaticky. V roku 1990, kedy vychádza prvý slovenský preklad Peny dní, 

môžeme len ťažko hovoriť o pripravenosti slovenského recipienta pochopiť Vianov výboj 

fantázií a džezových referencií v komplikovanej spleti skrytých súvislostí a narážok. Veď iba 

rok predtým sa otvorili politické hranice, o hraniciach možností ako takých nehovoriac. Je 

pravdepodobné, že oslava všetkého amerického a nadšenie, s akým ju Vian literárne 

prezentuje, bola prekážkou včasnejšieho prekladu resp. vydania diela v slovenčine. Pre 

recipienta u nás je tento román ódou27, ba priam „encyklopédiou džezu“, s nesmiernym 

množstvom iných kultúrnych faktov a narážok na rôzne (vo Francúzsku a vo svete) viac i 

                                                 
22  Zvukové homonymum s francúzskou grafiou. Pochopiť význam tejto slovnej hry je ťažké už v 
samotnom východiskovom jazykovo-kultúrnom kontexte. Prijateľnou interpretáciou by mohlo byť qui ne 
swingue guère, teda ten, čo málo (slabo, biedne) swinguje, keďže v nej môžeme Vianov výsmech oprieť o jeho 
lásku k ozajstnej, kvalitnej hudbe, okrem iného aj swingu. 
23  Por. Vian, 1990, s. 100 
24  Vian, 1998, s. 198 
25  Vian, 1990, s. 120 
26  Por. Vian, 1998, s. 199 
27  Z textu je skutočne cítiť oslavu džezu a uznanie smerované americkým džezovým hudobníkom.  
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menej známe osobnosti spoločenského diania28. Prekladateľky nijak nevysvetľujú, 

nekomentujú ani neobjasňujú reálie, ktoré pri čítaní románu pôsobia exoticky. 

Prívlastok hot v slovenskom kontexte hudby, zvlášť džezu a tzv. big bandov, nie je vôbec 

neznámy. Ako príklad pars pro toto nám poslúži Milan Lasica and The Bratislava hot 

serenaders, slovenský big band z Bratislavy. Preklad un morceau trop hot ako nejaký 

priveľmi ohnivý kus vzbudzuje rozpaky. Pôvodné hot29 (horúci) ponechané ako priama 

výpožička z angličtiny sleduje jasný zámer: má vyjadrovať a aj vyjadruje vlastnosť hudby, 

piesne alebo melódie a zároveň evokuje aj teplotu miešaného nápoja vyrobeného pomocou 

pianínoktailu.30 Práve túto Vianovu hru s oboma význammi slova hot slovenský preklad 

neodráža, a autorov zámer posúva na úroveň výlučne druhoplánového chápania „ekvivalentu“ 

ohnivý 31. Navyše, použitie slova kus sa v tomto prípade nejaví ako vhodné riešenie, pretože v 

slovenskom slangu konotuje okrem iného napríklad aj peknú, zvodnú ženu. Ako šikovnejší 

ekvivalent pre morceau navrhujeme slovenský kúsok. Na záver ešte jedna poznámka k 

významu a používaniu hot: zatiaľ čo americké generácie (nielen) mladých z prvej polovice 

20. storočia častovali týmto prívlastkom všetko, čo bolo štýlové, originálne, v móde, teda 

„in“, generácia (a vonkoncom nielen americká) konca 20. storočia používa na vyjadrenie tej 

istej skutočnosti americký výraz s presne opačným prvotným významom, notoricky známe 

cool.  

Napriek rozmanitosti prístupov, ktoré boli využité pri prekonávaní prekladateľských 

úskalí súvisiacich s medzikultúrnym transferom, sa nazdávame, že výsledný prekladový text 

do veľkej miery zachováva autorov zámer. Úspech a umelecká hodnota literárneho prekladu 

je koniec koncov výsledkom manipulácie so stratami, ktoré pri ňom vznikajú. Ich 

kompenzovanie ziskami je preto pre prekladateľa výzvou a zároveň aj príležitosťou obhájiť a 

ilustrovať vitalitu, vtipnosť a bohatosť cieľových jazykov. 

 

 Skúsený slovenský prekladateľ (alebo skôr „prebásňovateľ“?) Ľubomír Feldek tvrdí, že 

prekladateľské problémy vyrastajú z dvoch extrémnych prístupov: z nemiestnej 

prekladateľskej aktivity alebo pasivity voči originálu.32 To, čo spôsobilo nasledujúci 

                                                 
28  Napr. Vaillant-Couturier, Duke Ellington, Johnny Weissmüller, Johnny Hodges, George Gershwin, 
Jimmy Noone, Lulu White, Nicolas Calas, de Pomiane, Sidney Bechet, atď.  
29  Adjektívum hot je v americkom kultúrno-jazykovom kontexte 1. polovice 20. storočia vnímané najmä 
ako vysoko špecifický prívlastok vyjadrujúci (samozrejme okrem počasia) vlastnosti hudby. Naproti tomu stojí 
hot z konca 20. storočia, a to v úplne inom, „novom“význame: sexi, príťažlivý.  
30  Jeden z mnohých fantastických vynálezov, ktoré účastníkom deja románu spríjemňujú alebo uľahčujú 
život. (por. Vian, 1990, ss. 16-17) 
31  Ohnivý v zmysle rezký, temperamentný, vášnivý a pod.  
32  Por. Feldek, 1977, s. 109 
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nedostatok slovenského prekladu, nemôžeme nazvať inak ako „vynútená prekladateľská 

pasivita“. Pre prekladateľa je jednoducho nemožné preklenúť všetky nuansy bez strát. Najmä 

ak ide o veľmi jemné, ba až tajné narážky na mimojazykovú realitu rôzneho druhu. Pri 

preklade l´homme de la malle do slovenčiny (chlap s kufrom) došlo k ochudobneniu. 

Zrozumiteľné podanie tragikomickej zámeny, ktorej sa dopustil Chick pri zistení, že Nicolas 

(Colinov kuchár) je Gouffého žiak, je v slovenčine nemožné. Nejde ani tak o otázku jazyka 

ako o problém interkulturality. Chick si totiž slávneho kuchára Gouffého pomýlil s obeťou 

A.T. Gouffém, okolo ktorej sa tiahla známa kriminálna aféra33. Podnietilo to dokonca vznik 

románu, ktorý vychádzal na pokračovanie pod názvom La malle sanglante (Krvavý kufor). 

L´homme de la malle je v originálimuž v kufri (alebo muž z kufra), a nie muž s kufrom. 

Docieliť v preklade ekvivalenciu na úrovni starostlivo zašifrovaného „interného humoru“ je 

možné len pridaním vysvetlivky resp. poznámky pod čiarou, čomu sa slovenské 

prekladateľky (a to platí pre celý slovenský preklad) zásadne vyhýbajú. Pridávaním takýchto 

poznámok a vysvetliviek do textu bola charakteristická filologická koncepcia prekladu, ktorú 

už vyše štyridsať rokov úspešne nahrádza interpretačná.  

 Vian sa hrá s jednotlivými vrstvami jazyka, raz cielene, inokedy len tak, pre zábavu. Často v 

texte prechádza z hovorového (niekedy až vulgárneho) do familiárneho jazyka34, neskôr do 

spisovného, štandardného, aby nakoniec vyvrcholil svoj výboj v jazyku nadnesenom, 

prehnane slušnom, niekedy až patetickom. Demonštrácia bohatosti jeho slovníka ďalej 

pokračuje prehliadkou archaizmov, pestrými kombináciami odborných slov z rôznych 

terminológií (kulinárstvo, botanika, dokonca aj krasokorčuľovanie či heraldika, veda a 

technika vo všeobecnosti, najčastejšie však strojárstvo, keďže Vian vyštudovaný inžinier 

určitý čas strávil v takomto zamestnaní) a končí sa koketovaním so zriedkavými slovami, 

ktorým naozaj málokto rozumie.35 

 

Prekladateľky sa často utiekajú k riešeniam, za ktorými sa ukrýva bezvýchodiskovosť pri 

prekladateľskej práci. V prekladoch ako je napríklad sapodilové bonbóny rezonuje ponechaný 

výraz z pôvodiny ako rušivý, pretože v slovenčine je nezrozumiteľný. Takúto situáciu 

môžeme ilustrovať opačným smerom, teda že francúzsky príjemca by taktiež dlho pátral, 

keby sme mu do textu zaplietli hašlerky, horalky a podobné „kúsky“ domácej kultúry. 

Docieliť zrozumiteľnosť priamych výpožičiek (v niektorých prípadoch, v rámci možností a 

                                                 
33  A.T. Gouffé, parížsky súdny úradník, bol 26. augusta 1889 uškrtený a zabalený do krabice – odtiaľ muž 
v kufri, resp. muž z kufra. (por. Vian, 1998, s. 26) 
34  Familiárny jazyk vnímame ako špecifickú podskupinu hovorového jazyka. 
35  Por. Vian, 1998, ss. 309-310 
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potreby kontextu, ich prekladateľky prispôsobili slovenskej morfológii) by znamenalo pridať 

do prekladu množstvo vysvetliviek alebo poznámok prekladateľa, čo by pravdepodobne 

narušilo estetiku Vianovho románu ako jednoliateho celku. Ten si svoju jednoliatosť v 

slovenčine zachoval aj navzdory viacerým nedostatkom.  

Len ťažko si dokáže príjemca prekladu predstaviť odtieň červenej, ktorú tak v preklade ako aj 

v origináli nájdeme ako Cassiusovo červenú (le pourpre de Cassius). Je to pravdepodobne 

jeden zo stoviek žartov Peny dní, ktorými autor bičuje čitateľovu fantáziu a núti ho neustále 

premýšľať a predstavovať si zdanlivo nepredstaviteľné. Z purpurovej (pourpre) sa v preklade 

stala červená, to však nemení nič na veci, že odtieň ktorý autor popísal patologicky presne, je 

viac než ojedinelý: „V kremičitosodíkovovápenatej nádobke bol nápoj podivnej farby, niečo 

medzi Cassiusovo červenou a zelenou v odtieni močového mechúra, s ľahkým nádychom do 

chrómovomodrej.“36Prekladateľky siahli po výpožičkách naozaj len v prípadoch, kedy bola 

ich prekladateľská voľnosť takmer nulová. Enigmatickosť je neoddeliteľnou súčasťou 

charakteristiky originálu, preto sa stotožňujeme s postupom slovenských prekladateliek, ktoré 

túto črtu textu preniesli do prekladu, hoci nemali na výber. Keby sme v slovenskom texte 

naozaj našli hašlerky a cviklovo červenú, už by to nebol Vian, preklad by do cieľovej kultúry 

neimportoval nič nové, nemal by jej čo ponúknuť, najmä nie onú inakosť, vďaka ktorej je 

Vian v našich končinách „cudzincom“. V slovenskej Pene dní sa nájdu aj výpožičky, ktoré 

prekladateľky mohli preložiť doslovne bez väčšej ujmy. Posilnili by tým zrozumiteľnosť, 

ktorá sa pri slovách ako papiermaché, relé alebo tromblón vytráca. 

 

 Prekladanie je mikroskopické čítanie37, prekladanie je aktom tvorby38, prekladanie je prepis – 

rewriting. Ak by slovenské prekladateľky pozorne mikroskopicky čítali a tvorivejšie prepísali 

do slovenčiny niektoré naoko neprenosné „mikro-častice“ originálu, táto kapitola by v našej 

práci nebola. Opak je pravdou, preto sa v tejto časti práce venujeme menej trefným resp. 

nevydareným preloženým výrazom, slovným spojeniam, pasážam... V slovenskej Pene dní sú 

totiž nielen rušivé šumy, ale aj ozajstný „hrmot“.  

 Išla Marína do cintorína39 má byť pieseň, ktorou v preklade vyprevádzajú Chloe z tohto 

sveta, spúšťajúc truhlu do jamy. Pochopiteľne, vianovský cynizmus a dešpekt nepoznajú 

hraníc, pri preklade francúzskeho À la salade však slovenské prekladateľky šliapli vedľa. À la 

                                                 
36  Vian, 1990, s. 94 
37  Por. Feldek, 1977, s. 140  
38  Por. Feldek, 1977, s. 143 
39  Slovenská ľudová pieseň s implicitne erotickým obsahom, podobne ako mnoho iných. Napr.: Červené 
jabĺčko..., A ja ju...Vretienko mi padá atď. 
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salade je detská hra40 (ktorej názov je prvým veršom riekanky), s jasnými pravidlami, a v 

pôvodine úzko súvisí s padaním dole, je tu teda badateľná konotácia pochovávania, spúšťania 

rakvy do hrobu. Proprium Marína považujeme za príliš nefrancúzske. Vnímavý príjemca sa 

pri čítaní posledných riadkov románu pravdepodobne nechápavo pozastaví nad týmto kusom 

slovenskej kultúry, ktorý prekladateľky necitlivo vložili do americko-francúzsko-džezovo-

existencialistického kontextu. Výberom ekvivalentu v podobe rýdzo slovenskej piesne sa 

výrazne oslabil sarkastický, tragikomický, no najmä (pre Viana tak typický) hravý i 

odľahčený, v každom prípade však smutný záverrománu.  

 Autorky prekladu si nedali pozor ani pri doslovnom preklade slovného spojenia manteau de 

castor, ktoré v slovenskom texte dosť šokujúco nájdeme ako bobrí kožuch. Slovenský 

ekvivalent v pôvodine bezpríznakového slova je zarážajúci, pretože z kontextu je jasné, že 

rozprávač popisuje to, čo vidí Colin pred sebou, stúpajúc po schodoch - ženské lono. Pred ním 

totiž kráča mladá žena... Zatiaľ čo originál vyjadruje ozajstnú časť odevu41, slovenskému 

príjemcovi sa dostáva (popri opisoch pančušiek, bokov a kriviek tela vo všeobecnosti) 

expresívnejšieho „potešenia“ z čítania tejto pasáže. Intímne opisy chúlostivých častí ľudského 

tela a s nimi súvisiacich činnostínájdeme v iných Vianových románoch, Pena dní je ale pre 

tento druh výrazovosti príliš „nežná“, s čím sa prekladateľky očividne nestotožnili. Ak chceli 

ponechať v preklade manteau de castor ako časť odevu, pokojne mohli zvoliť kožuchnorkový 

alebo činčilový, ktorých luxus by popri bežných Vianových popisoch (napríklad aj 

Nicolasových šiat) nijako nevyčnieval, no na druhej strane by nekonotoval Bobríka – Simone 

de Beauvoir. 

 Prekladať znamená prekladať nielen pôvodný zmysel originálu, ale i jeho pôvodný účinok na 

čitateľa: preto musíme často rozmýšľať nielen o tom, ako sa k originálu priblížiť, ale aj ako sa 

od neho vzdialiť42. Slovenským prekladateľkám sa pomerne často stalo, že sa pri onom 

vzďaľovaní sa od originálu odpútali až príliš. Dôsledkom toho sú významovo43 prázdne 

preklady takých mikročastíc vianovského textu, na základe ktorých sa tento text definuje, a 

prostredníctvom ktorýchnadobúda svoju poetickú originalitu.  

  

                                                 
40  Detská hra, pri ktorej dospelý sedí a drží za ruky dieťa kľačiace si na členkoch. Hojdá ho od seba a k 
sebe v rytme riekanky. Ak na jej konci (na otázku „viete plávať pane / slečna?“) dieťa odpovie „áno“, začína sa 
odznova, ak povie „nie“, dospelý odpovie „padáš do vody“ a nechá dieťa spadnúť dozadu. 
41  Je to však evidentná narážka na Simone de Beauvoir, ktorú Sartre zvykol volať Castor, teda Bobor, 
Bobrík. 
42  Por. Feldek, 1977, s. 160 
43  t.j. že nie sú nositeľmi tých istých významových a výrazových vlastností ako jednotlivosti originálu.  
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 Tradícia prekladania z francúzskej literatúry ja na Slovensku pomerne bohatá, cestu k 

čitateľovi si však nájdu skôr klasici než moderní, povedzme menej známi literáti. Vian u nás 

rozhodne nepatrí ku kultovo známym autorom, čo sa však s umeleckou hodnotou jeho textov 

nevylučuje.  

 Ak má byť v preklade ako takom zachovaný najmä odkaz, a nie ekvivalencia na úrovni 

mikroštruktúry textu, potom môžeme slovenskú Penu dní označiť za pomerne vydarenú. V 

jednotlivostiach, ktoré bližšie charakterizujú časti tejto práce, nastal odklon od osi originálu, 

avšak preklad ako celok pôsobí jednoliato a živo. O tom, že pôsobí dostatočne „vianovsky“, 

sme si dovolili polemizovať. Z posudzovania konkrétnych prekladateľských problémov 

vyplynulo, že v slovenskom preklade prevládla naturalizácia.  

 Presvedčili sme sa o tom, že cieľový slovenský jazyk je schopný reflektovať väčšinu 

Vianových lexikálnych výbojov, no vyžaduje si to vnímavého a tvorivého slovného akrobata 

– prekladateľa. Ťažko povedať, či je nedostatok prekladov Vianových textov spôsobený 

prekladateľskou tradíciou (v porovnaní s Českou republikou podstatne slabšou a inou; v 

zmysle množstva prekladanej literatúry a dôsledkov dopytu knižného trhu) alebo náročnosťou 

autorovho rukopisu. V každom prípade sa u nás nájdu prekladatelia, ktorí sa na túto neľahkú 

úlohu podujali, a ktorých prácu podrobne mapujeme formou porovnávania prekladov a 

skúmania istého vývinu ich prekladateľskej osobnosti. 

 Aj napriek zisteným nedostatkom konkrétneho slovenského prekladu pretrváva naše 

presvedčenie o preložiteľnosti akéhokoľvek literárneho textu. Slovenská Pena dní je v tejto 

súvislosti demonštráciou toho, že slovenčina môže byť vtipná a invenčná. Analyzovaný 

preklad je zároveň výzvou na pozornejšie posudzovanie a interpretáciu niektorých fragmentov 

originálu, ktoré sú najmä mimojazykového charakteru.  

 Z nášho pohľadu dnes existuje v preklade viacero dôležitých prvkov, ktorým musíme 

venovať zvýšenú pozornosť a posudzovať ich citlivo. V porovnaní s filologickým prístupom 

uplatňovaným v preklade pred niekoľkými desaťročiami je dnes v popredí pluralita na rovine 

jazykov (a aj samotných vrstiev jazyka, či už spisovných alebo nespisovných) a kultúr, a 

uplatňovanie takzvanej interpretačnej koncepcie a metódy, pričom pod kultúrou rozumieme 

komplexnosť prijímajúceho prostredia so všetkými komplikovanými vzťahmi a súvislosťami, 

nech už sú jazykového alebo mimojazykového charakteru.  
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