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Le Cléziov umelecký svet dvoch tvárí v románe Púšť 

 

Eva BOROŠOVÁ 

 

 Dielo francúzskeho prozaika J.M.G. Le Clézia sa stretáva s veľkým úspechom 

u literárnych odborníkov, kritikov, prekladateľov, aj u širokej čitateľskej verejnosti. Ako sa 

môžeme dozvedieť z prebalu jeho románu Zlatá rybka, ide o jedného z najprekladanejších 

francúzskych spisovateľov súčasnosti. Le Clézio vstúpil do sveta literatúry vydaním svojho 

debutu Le procès-verbal v roku 1963. Odvtedy pribudli na jeho konto desiatky titulov (Le déluge 

1966 – Potopa, Terra amata 1967, Le livre des fuites 1969 – Kniha útekov, Les Géants 1973 – 

Obri, Le chercheur d´or 1985 – Hľadač zlata, Étoile errante 1992 – Bludná hviezda, atď.), 

o kvalite ktorých najvýraznejšie svedčí Nobelova cena za literatúru za rok 2008. Spomedzi 

románov boli do slovenčiny preložené len dva – Púšť v preklade Michaely Jurovskej (1985) 

a Zlatá rybka v preklade Jarmily Pospěchovej (2000). Tretím a posledným titulom, preloženým 

do slovenčiny, je zbierka poviedok Mondo a iné príbehy (1987), rovnako z pera Michaely 

Jurovskej. V predkladanej práci sa budeme zaoberať románom Púšť. Našim cieľom je poukázať 

na to, že zložitosť prekladu tohto diela spočíva v jeho binárnej štruktúre, v jeho kontrastovosti. 

Pokúsime sa definovať, v čom táto kontrastovosť spočíva a napokon skonštatovať, či sa 

prekladateľke podarilo danú zložitosť zvládnuť a zabezpečiť bez ujmy transfer románu do 

cieľového jazyka.  

Púšť je prvým dielom J.M.G. Le Clézia, s ktorým sa slovenský čitateľ dostáva do 

kontaktu. V čase, keď vo Francúzsku vychádza originálna verzia románu (Désert, 1980), má už 

autor za sebou takmer dvadsaťročnú spisovateľskú kariéru, ovenčenú nejedným úspechom a i za 

tento titul mu Francúzska akadémia udeľuje cenu Paula Moranda. Púšť predstavuje v diele J. 

M.G. Le Clézia významný medzník. Jeho umelecký svet dvoch tvárí sa v tomto diele výrazne 

profiluje. Je to, povedané slovami Jeana Onimusa, svet poézie a prózy (Onimus, 1994, str.55). 

Ľudia podľa Onimusa od nepamäti pociťovali akúsi vinu za svoju existenciu. V tejto súvislosti sa 

často hovorí o páde človeka, o prvotnom hriechu, o stratenom raji a potrebe spasenia. V Le 

Cléziovej tvorbe sa práve motív návratu do strateného raja stáva leitmotívom a tento leitmotív 

Onimus nazýva poéziou (ib.). Poetický aspekt reality je jedinou pravou realitou, avšak zahalenou 
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pred zrakom dnešného „civilizovaného“ človeka. Druhá tvár sveta, próza, v našich životoch 

dominuje. Tak Onimus nazýva krutý, negatívny aspekt reality, za ktorý sú ľudia vo veľkej miere 

zodpovední (ib.). Všade a vo všetkom je prítomné čosi temné, zlovestné, nebezpečné, zlé, či 

vyvolávajúce úzkosť a znepokojenie. Lalla, protagonistka jednej línie príbehu  z románu Púšť, 

miluje more. Šťastná a bezstarostná behá po pláži, more je krásne, šíre a trblietavé, ale predsa 

občas uchytí a stiahne do vĺn neopatrné dieťa a o pár dní vyvrhne na breh už len mŕtve telo, 

ktoré ohlodali ryby. Podobne Maou, protagonistka románu Onitsha, nebola nikdy v živote 

šťastnejšia, ako vo chvíli, keď sa po príchode do Afriky prvýkrát ponorí do morských vĺn. No 

chvíľu na to sa dozvedá, že sa na tej istej pláži nedávno utopila akási Angličanka. Po návrate na 

palubu lode Maou dostáva ukrutnú horúčku. I momenty číreho šťastia prichádza vždy čosi 

narušiť. A takéto je celé lecléziovské dielo. Kontrast a opozícia ním do hĺbky prenikajú a podľa 

Onimusa sú možno i samotnou príčinou jeho vzniku. Svet poézie a prózy, svet svetla a tieňa sa 

prevteľuje i do románu Púšť, ktorý je na jednej strane poetickým a očarujúcim, no na druhej 

strane tragickým a čiernym. Binárna štruktúra Le Cléziovej tvorby tu nadobúda konkrétnu 

podobu. Na základe dvoch naratívnych línií sa rozvíjajú dva príbehy dvoch rôznych 

protagonistov, vo dvoch rozličných časopriestoroch. Hlavným hrdinom prvej naratívnej línie je 

mladý chlapec Nur, ktorý spolu so svojou rodinou a zástupom takzvaných modrých ľudí, 

púštnych nomádov a bojovníkov, putuje po púšti za vysnívaným „božím kráľovstvom na zemi“, 

za zasľúbenou zemou, kde bude mier a hojnosť pre všetkých. Ako podotýka prekladateľka 

v doslove k románu, táto naratívna línia „má historické pozadie: tvorí (ju) prienik francúzskych 

koloniálnych vojsk na marocký juh v rokoch 1909-1912, spečatený zmluvou o francúzskom 

protektoráte a krvavým potlačením odboja púštnych i horských kmeňov, na čele ktorých stál 

najstarší syn šejka Ma el-Ainina z idrisovskej dynastie Mulaj Hiba, nazývaný podľa svojich 

najoddanejších prívržencov, kočovníkov z marocko-mauretánskych hraníc v typických, indigom 

zafarbených rúchach a prikrývkach hlavy a tváre, aj Modrý sultán“ (Jurovská, 1985). Nur 

v závere románu bolestivo pocíti kontrast medzi svojimi predstavami o budúcnosti a tým, čo mu 

budúcnosť v skutočnosti prinesie. Namiesto zasľúbenej zeme, vysnívaného raja, pokoja, mieru 

a hojnosti, prichádzajú oddiely kresťanských vojsk, aby zmasakrovali posledných vzdorujúcich 

synov púšte. Hrdinkou druhej naratívnej línie je mladá Lalla, potomok modrých ľudí z púšte. Jej 

príbeh, na rozdiel od Nurovho príbehu úplne fiktívny, sa odohráva o sedemdesiat rokov neskôr. 

Tu nachádzame ďalšie lecléziovské kontradikcie. Dej, umiestnený najprv do severoafrického 
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Maroka, sa neskôr presúva do kultúrne úplne odlišného francúzskeho veľkomesta Marseille 

a zároveň i Lalline romantické predstavy o tomto bielom meste sa konfrontujú s úplne odlišnou 

realitou. O Marseille, meste na druhom brehu Stredozemného mora, Lalle rozpráva rybár Naman. 

Tematika druhého brehu, druhej strany, l´autre côté, je v Le Cléziovej tvorbe veľmi 

frekventovaná. Už v roku 1975 vychádza od tohto autora titul Voyage de l'autre côté.  L´autre 

côté, to je druhá stránka vecí, tá vnútorná. Je to zahalená, druhá tvár sveta. Nemožno sa jej 

zmocniť rozumom ani skúsenosťou, nemožno ju postrehnúť očami, chytiť rukami, ani vyjadriť 

jazykom. Rozum či jazyk sú tu naopak len prekážkou. Tento postoj autor prezentuje postavou 

nemého pastiera Hartaniho. S ním Lalla trávi väčšinu svojho voľného času, on Lallu naučí bez 

pohnutia pozorovať svet, ktorý ich obklopuje, načúvať zvukom púšte, pozorovať let vtákov po 

oblohe, sledovať stopy zvierat, obdivovať svetelné lúče, ale najmä komunikovať bez slov. 

Hartani nerozumie, alebo nechce rozumieť reči ľudí, veď to najdôležitejšie sa slovami ani nedá 

vyjadriť. „Lalla už vie, že slová nie sú dôležité. Dôležité je jedine to, čo chce človek vysloviť 

hlboko vo vnútri ako tajomstvo, ako modlitbu, iba takáto reč zaváži“ (Le Clézio, 1985).  V Púšti 

predstavuje druhý breh úplne odlišný svet. Vo francúzskom veľkomeste Lalla nachádza iný druh 

púšte. Nie je to „jej“ púšť oslobodzujúcej samoty a voľnosti, púšt, kde hreje slnko, preháňa sa 

vietor a kde na ňu dohliada oko Tajomstva, es-Sirra, jej predka. Je to púšť anonymity, kde sa 

človek stráca v neosobnom dave a dusí sa v temných izbách, presiaknutých chudobou 

a chorobami. Marseille nie je pre ňu tým, čím je pre bohatých belochov, je tu vyhnankyňou 

a cudzinkou. Mesto je bezútešná púšť, z ktorej ľudia nemajú úniku: „Sú väzňami tejto štvrte. 

Možno to ani nevedia. Možno si myslia, že raz odtiaľto odídu, pôjdu inam, vrátia sa do dedín 

v horách a do blatistých dolín a zídu sa s tými, ktorých tam nechali, s rodičmi, s deťmi, 

s priateľmi. To však nie je možné. Úzke ulice so starými ošarpanými múrmi, tmavé byty, vlhké 

studené izby, kde prsia dlávi sivý vzduch, dielne, v ktorých je na zadusenie a sedia v nich dievčatá 

pri strojoch, šijú nohavice a šaty, nemocničné sály, staveniská, hradské, kde ohlušujúco rachotia 

pneumatické kladivá, to všetko ich drží, zviera, väzní a oni sa nevládzu oslobodiť“ (Le Clézio, 

1985). V kontraste k púšti veľkomesta, konštatuje Jean-Michel Maulpoix, je africká púšť 

miestom plným života (Malpoix, 1980). Ľudská sloboda je tu šíra ako priestor, jednoduchá ako 

piesok. Človek je tu človekom vo svojej čírej prirodzenosti. Púšť tu nie je len kulisou deja, je 

metonýmiou, parabolou. Kontradikciu si čitateľ môže všimnúť aj v názvoch samotných častí 

románu: Šťastie (časť príbehu, v ktorej Lalla prežíva detstvo v rodnom Maroku) a Život u otrokov 
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(Lallin život v Marseille). Hoci Lalla napokon urobí vo Francúzsku bleskurýchlu kariéru 

fotomodelky, svet veľkomestskej púšte ju nepohltí a ona sa rozhodne vrátiť do rodnej krajiny, 

aby tu pod starým figovníkom porodila dieťa.  

Kontrasty nestretávame len na úrovni príbehu, ale aj na úrovni gramatickej.  Pre naráciu 

príbehu modrých nomádov autor využíva imperfektum, zatiaľ čo všetko, čo sa týka príbehu 

Lally, je v prezente. Jednotlivé časy funkčne využíva v intenciách istého úniku pred 

monotónnosťou naratívneho času (máme na mysli jednoduchý minulý čas, passé simple – knižný, 

literárny čas, využívaný len v písanej forme francúzskeho jazyka). Jean Onimus poukazuje na to, 

že u Le Clézia sa prezent využíva na „uchopenie“ čitateľa, hoci imperfektum je podľa neho 

v tomto smere často ešte mocnejšie. Napríklad vo vete z románu Étoile errante (Bludná hviezda): 

„Le vent avait cessé. Tout d´un coup, sans comprendre comment, la côte (d´Israël) était là devant 

le navire” (Le Clézio, 1992) – Vietor ustal. Odrazu, nikto nevedel ako, pobrežie (Izraela) bolo tu, 

priamo pred provou lode. Le Clézio s bravúrou a funkčne využíva aj kondicionál. Napríklad v 

diele La fièvre (Horúčka), kde je celý opis krajiny napísaný v kondicionále za účelom dosiahnutia 

snovosti a sily obrazu. Kontrast na formálnej aj obsahovej úrovni textu je frapantný najmä pri 

prvom skoku z jednej naratívnej línie do druhej. Modrí ľudia v úvodnej kapitole románu „nič 

nevraveli. Nič nechceli. Vietor ich ovieval, previeval. Akoby na dunách nikoho nebolo. Ledva 

svitlo, vydali sa na pochod, a ani na chvíľu nezastali, celí až obrástli únavou i smädom. Pery 

i jazyk im kôraveli od sucha. Moril ich hlad. Ale prehovoriť by veru nevládali. Už tak dávno 

onemeli ani púšť, blčali, keď slnko horelo na prázdnom nebi, ľadoveli za nocí s meravými 

hviezdami“ (Le Clézio, 1985). Akoby títo nomádi boli súčasťou púšte, neviditeľní, či podobní 

fatamorgáne, zjavujúci sa na vrcholku duny a vzápätí miznúci v kúrňave piesku, idúci „v ústrety 

vlastnému koncu“ (ib.). Túto pasáž s nostalgickým, ba až mierne tragickým nádychom vystrieda 

v kapitole Šťastie absolútna zmena tónu a štýlu. Imperfektum (v slovenskom preklade zastúpené 

väčšinou nedokonavým vidom slovies v minulom čase) vystrieda prezent, Nura vystrieda Lalla, 

bezútešnosť sa zmení v bezstarostný, až rozprávkový tón. „Ani vtáčika, ani obláčika na 

jasnomodrom (...) nebi. (...) Po ceste kráča pomaly Lalla chránená čiarou sivých dún. Z času na 

čas zastane a obzerá si čosi na zemi. Alebo odtrhne list z dužnatej rastliny, pomrví ho v prstoch 

a vychutnáva lahodnú korenistú vôňu miazgy. Rastlinky sú tmavozelené a lesklé, podobajú sa 

morským riasam. Zavše si sadne na trs bolehlavu veľký zlatistý čmeliak a Lalla ho naháňa. (...) 

Keď čmeliak odletí, rozbehne sa za ním s natiahnutými rukami, akoby ho chcela skutočne chytiť. 
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Ale iba sa tak zabáva“ (ib.). Prekladateľka v tejto pasáži funkčne posilňuje kontrast medzi dvomi 

naratívnymi líniami aj využívaním diminutív vtáčik, obláčik, rastlinky. Keďže francúzsky jazyk 

využíva diminutíva len veľmi zriedkavo, je ich použitie v slovenskom preklade otázkou 

prekladateľovej interpretácie pôvodiny. V tomto prípade ich Jurovská použila veľmi vhodne a na 

správnom mieste. Vo francúzskej verzii románu je príbeh Nura a Lally odlíšený aj typograficky. 

Šírka riadkov je v pasážach venovaných púštnym kočovníkom menšia ako v pasážach 

venovaných príbehu Lally. Aj preklad rešpektuje túto typografickú odlišnosť a na posilnenie 

kontrastu využíva v Nurovom príbehu kurzíva. Táto voľba sa nám zdá veľmi vhodná, keďže 

písmo pôsobí ako odviate púštnym vetrom, či ako rozochvené púštnou horúčavou.   

 Ako už vyplýva z dosiaľ uvedeného, román Púšt je dielo plné kontrastov a skrytých 

významov. Aká úloha teda stojí pred prekladateľom, ktorého úlohou je zabezpečiť bez ujmy jeho 

transfer do cieľového jazyka? V prípade spisovateľa, akým je J.M.G Le Clézio, je to úloha 

rozhodne neľahká. Nie je možné prekladať jeden jeho titul izolovane od jeho tvorby ako celku. 

Le Cléziove dielo, ako tvrdí Michaela Jurovská, „tvorí vlastne jednu jedinú knihu“ (Jurovská, 

1985). Rovnako je nevyhnutná znalosť historického, geografického a kultúrneho kontextu. 

V prípade analyzovaného diela musí prekladateľ poznať nielen reálie Francúzska, ale aj 

magribskej oblasti, predovšetkým Maroka, bývalej francúzskej kolónie. Historickým kontextom 

jednej línie príbehu je obdobie vpádu vojenských oddielov, na čele s generálom Moinierom, na 

územie Maroka. Druhá línia príbehu sa potom vzťahuje na obdobie o niekoľko desiatok rokov 

neskôr. Lalla ako potomok modrých ľudí z púšte žije v kolónii, kde stojí rad chtrčí zbitých 

z dosák, so strechami zo zvlneného plechu a térového papiera, kde ľudia nemajú vôbec nič, ale 

nikdy sa nesťažujú. Ich dni plynú pokojne, v súlade s rytmom púšte, vetra a slnka, z času na čas 

oživené sviatkami, či návštevou kúpeľov. Je to územie „scivilizované“ belochmi a prekladateľka 

ho na základe niekoľkých znakov situuje práve do niekdajšieho buričského Agadiru na brehu 

Atlantiku, kam sa vlieva rieka Sus. Umiestnenie deja so sebou prináša i mnohé exotické prvky. 

Ich transfer do cieľového jazyka Jurovská zabezpečuje podľa nášho názoru vynikajúco. Svoj 

preklad orientuje na slovenského percipienta bez toho, že by pôvodný text akýmkoľvek 

spôsobom ochudobnila. Výrazy spojené s kultúrnym kontextom východiskového prostredia 

prenáša do slovenského textu citlivo a tak, aby im slovenský čitateľ rozumel, hoci ho pritom 

neukráti o dojem, že číta príbeh, odohrávajúci sa v preňho exotickom prostredí. Napríklad kif 

z pôvodného textu obohacuje o vnútrotextovú vysvetlivku a prekladá ho ako kif, indické konope 
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s tabakom. Podobne „les gerboises, ceux qui savent se cacher at s´enfuir“ obohacuje 

o jednoslovnú vysvetlivku „frčíky, zvieratká, čo sa vedia schovať a ujsť“. Z pôvodných acéquias 

sa stávajú zavlažovacie kanály acequias, zatiaľ čo brasero, ktoré prekladateľka Jarmila 

Pospěchová v románe Zlatá rybka iba foneticky upravuje podľa pravidiel slovenskej výslovnosti 

na brazero, Jurovská v Púšti prekladá do slovenčiny ako ohrievadlo. Jurovskej preklad Púšte 

môžeme konfrontovať jedine s Pospěchovej prekladom Zlatej rybky, iné preklady J.M.G. Le 

Clézia nie sú, žiaľ, k dispozícii. Keďže rozsah ani zameranie tejto práce nám neumožňuje 

vyjadriť sa k tejto konfrontácii detailnejšie, radi by sme len konštatovali, že Jurovskej preklad sa 

nám javí viac orientovaný na cieľové prostredie a cieľového percipienta, než preklad 

Pospěchovej. Jurovskej prekladateľský štýl, využívajúci ľúbozvučnú slovenčinu s prvkami poézie 

sa nám práve v prípade Le Cléziovej Púšte zdá byť prínosným. Využívaním poetického štýlu 

posilňuje spomínanú binárnosť lecléziovskej „poézie a prózy“. Poetičnosť textu dosahuje 

napríklad zmenami slovosledu („Zhrbené, nemotorné siluety v ťažkých plášťoch, na rukách i na 

čele s kožou vari ešte tmavšou v indigových závojoch“. „Ako skarabeus jagalo sa ženám na čele 

modré tetovanie.“ - prirovnanie umiestnené na začiatku vety je v slovenčine príznakové, 

umožňuje dosiahnuť efekt poetického štýlu) alebo aj nahrádzaním spojky ako spojkou sťa. 

Ani občasné archaizmy typu znoj nepôsobia v texte rušivo, keďže sú umiestnené do naratívnej 

línie odohrávajúcej sa na začiatku 20. storočia. Celkovou kompozíciou textu Jurovská dokazuje, 

že je skutočnou spoluautorkou románu v pozitívnom zmysle slova, teda bez neželateľných 

zásahov do pôvodiny. Umelecký efekt dosahuje neobyčajne kreatívnym prístupom k prekladaniu. 

Slovenské ekvivalenty francúzskych výrazov volí tak, že estetický zážitok z textu zachováva, ba 

niekedy i umocňuje (la brume de sable – kúrňava piesku, vaciller – sliepňať, le désir – úfnosť, 

l´ombre – temrava atď). Jej slovný repertoár je dôkazom toho, že je umelcom rovnako ako autor 

pôvodiny. Kvalita prekladu Púšte iste súvisí i s faktom, že v čase, keď román prekladá do 

slovenčiny, nie je už žiadnym nováčikom. Ide o renomovanú prekladateľku s mnohými 

praktickými skúsenosťami. Už počas štúdia na vysokej škole sa Jurovská zaoberala prekladmi 

z francúzštiny a neskôr sa vyprofilovala na uznávanú prekladateľku umeleckej literatúry 

z francúzskeho a talianskeho jazyka.Výber jej prekladov z francúzskej literatúry je naozaj 

rôznorodý. Spomeňme napríklad autorov ako Michel Butor, Anatole France, Georges Perec, Jean 

Echenoz, François Mauriac, Andrée Chedidová, Julien Gracq, Daniel Boulanger, Dominique 

Rolinová, či Marguerite Durasová. Zaujímavým faktom je i to, že je takmer rovesníčkou J.M.G. 
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Le Clézia. Kým Le Clézio sa narodil v roku 1940, Jurovská len o tri roky neskôr, v roku 1943. 

Prekladá teda autora svojej generácie, čo môže byť v jej prekladateľskej činnosti istou výhodou. 

Táto veková príbuznosť by jej teoreticky mohla uľahčiť „nastaviť sa“ na zmýšľanie autora 

a lepšie pochopiť okolnosti, ktoré utvárali a utvárajú jeho názory, premietajúce sa do jeho tvorby.  

Hoci sama prekladateľka v doslove k románu Púšť konštatuje, že Le Clézio nie je „v nijakom 

prípade a po nijakej stránke spisovateľ ľahký“ (Jurovská, 1985), po konfrontácii originálu 

a prekladu tohto románu sme nadobudli pocit, že ide o preklad vysokých kvalít, rešpektujúci 

pôvodinu a zároveň umožňujúci slovenskému čitateľovi pútavé a obohacujúce čítanie.  
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