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Goetheho Faust v slovenčine: zopár lingvistických poznámok 

 

Ján ČAKANEK 

 

1. Pojmy a dojmy 

Nie všetky slová sú tým, čím sa javia na prvý pohľad – zvlášť nie v prípade diela časovo 

a kultúrne vzdialeného. Ulrich Pretzel to vyjadril pregnantne: „V jazyku so špecifickou 

funkciou básnického kvasu sa fixný a jednoznačný význam lexikálnej jednotky vymedzuje vždy 

oveľa ťažšie než v jazyku bežnom, a ak navyše ide o pomníky dávnych čias, je nevyhnutné 

vziať si na mušku nepretržité významové zmeny, neustále modifikácie, ktorým jazyk podlieha 

nie po formálnej, ale skôr po obsahovej stránke vo svojej funkčnej náplni; často sa 

ľahkovážne vychádza zo súčasného používania reči a slova, ktoré vlastne treba preložiť 

naspäť“. (1979: 264, vl. preklad) 

Takýmto „pomníkom dávnych čias“ je aj Goetheho Faust, ktorého vďaka 

bezkonkurenčnému arzenálu metrických foriem, štylistických prostriedkov a obsahovej 

multispektrálnosti možno právom označiť za dielo polyfónne, polymorfné a polysémické 

zároveň. Literatúra vzťahujúca sa naň obsahuje takmer 10 000 titulov vrátane komentárov od 

najerudovanejších znalcov (pozri napr. Schöne, 2003), bez ktorých by táto „svetská biblia“ vo 

svojej totalite zostala interpretačne nepreniknuteľnou aj pre rodených Nemcov. O to väčší 

problém vyvstáva pre preklad do iného jazyka a iného veku, problém, ktorý súvisí v prvom 

rade s významovými posunmi slov z nemčiny 18. storočia do nemčiny súčasnej. 

Dlhý život Goethemu umožnil zaznamenať vo Faustovi nielen všetky štýlové, ale aj 

jazykové prerody od pietizmu cez osvietenstvo až k modernej a modernistickej nemčine 19. 

a 20. storočia. O tejto nedozernej slovnej zásobe W. Schadewaldt napísal, že „nemeckému 

filológovi a jazykovému historikovi Goethe ponúka materiál na objasnenie vývinu nemeckého 

jazyka a mnohých otázok novej spisovnej gramatiky“ (1963: 398), čo je zásadným krokom 

k „fyziognómii novšej nemčiny“ (tamže).  

Poodhaliť niečo z nej sa pokúsime aj my, i keď len na nepatrnej vzorke lexikálnych 

jednotiek. Rozbíjanie ich škrupín a následné vylupovanie jadierok predpokladá priam mravčiu 

prácu s rôznymi druhmi slovníkov, voči ktorým majú moderní, literárne a kulturologicky 

ladení translatológovia značnú averziu. Tá však nemusí byť vždy opodstatnená, najmä nie pri 

dielach svetovej klasiky. V tejto súvislosti nastoľujeme otázku: Kto je pre preklad osožnejší – 

literát či lingvista? A možno to vôbec paušalizovať? 
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K odpovediam chceme prísť cez tézu, načrtnutú už vyššie U. Pretzelom, že jazykovo 

vzdialený text sa prekladá vlastne dvakrát. Najskôr je potrebný akýsi proto- či archepreklad, 

ktorý je vynútený sémantickou migráciou slova a založený na významovej transpozícii 

v rámci toho istého jazyka a tej istej kultúry; ide tu vlastne o preklad z originálu do originálu. 

Až potom môže byť reč o preklade v tradičnom ponímaní – z jedného jazykového systému do 

druhého. V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať obom fázam prekladu, najskôr však 

posúvaniu významov slova v čase, odomykaniu kontextov a uvoľňovaniu a interpretovaniu 

lexikém, ktoré sú v nich ukotvené. Až na základe toho budeme hodnotiť preklad drámy do 

slovenčiny. Riadime sa pritom slovenskou verziou Goetheho Fausta, ktorá vyšla v Tatrane v 

roku 1966 (prvý diel) a 1968 (druhý diel) z pera M. M. Dedinského. Ako podklad používame 

vydanie A. Schöneho (2003). Názvy podkapitol označujeme len heslovito – kľúčovými 

slovami a číslami veršov –, celý kontext analyzovanej dominanty uvádzame v priebehu 

výkladu. 

 

1. 1 »Streben« (v. 1075) 

V slove streben (v primárnom význame usilovať sa) je vyjadrené azda všetko, čím Faust 

žije. Predovšetkým je to jeho túžba zdieľať Boží život (v. 620), ktorá má mnoho podôb. Sú 

dokonca chvíle, keď sa povyšuje na cherubína (v. 618), stojaceho celkom blízko pri Božom 

tróne. Raz je titanský (siaha po fľaštičke s jedom, odhodlaný dosiahnuť svoje aj cez mŕtvoly), 

inokedy umiernene poetický, keď sa prirovnáva ku škovránkovi, stratenému v modrých 

nebesiach alebo k žeriavu, prahnúcemu za ďalekým domovom (v. 1092 – 1099). Faustovu 

túžbu po Bohu však nemožno chápať v religióznom zmysle morálnych zásad (má na svedomí 

celý rad ľudských obetí), ale skôr v zmysle vzletu k oslobodzujúcim, katarzným výšinám 

absolútnej pravdy a poznania. Netúži teda ani tak po Božej prítomnosti, ako po Božom 

poznaní – a práve v tom je jeho hriech: Skôr ako byť s Bohom chce byť ako Boh. O nič iné 

napokon nejde ani v slávnej stávke Boha s Mefistom v Prológu v nebi: že Faust – novodobý 

Adam – upadne do toho istého hriechu ako starý Adam v raji, t. j. že si vo svojom egoizme 

sám bude určovať, čo je dobré a čo zlé, stane sa sudcom vlastných skutkov, na základe čoho 

si Mefisto bude môcť nárokovať jeho „skalp“. Faust však od svojich ambícií neupúšťa 

a demonštruje ich priam ikarovsky: 

O dass kein Flügel mich vom Boden hebt 

Ihr [der Abendsonne-Glut, pozn. autora] nach und immer nach zu streben! (1074 – 

1075) 

V slovenčine: 
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Ó, že ma krídla, hoci žiť chcem preň, 

nezdvihnú za ním [za slncom, pozn. autora] z tejto hrudy! (s. 102) 

Ide o výraz streben, jednu z najfrekventovanejších tematických konštánt drámy, ktorej 

skutočnú sémantickú náplň odkrýva už J. G. Herder: „Ale práve cez úsilie, prácu a námahu 

sa všetky ľudské strasti, útrapy a lopota premieňajú v slasť! ... Zohriať sa, priblížiť, tvoriť, 

nachádzať zmysel, vládnuť a spravovať – obraz neúnavného Boha, Stvoriteľa!“ (In: Schings 

2006: 18, vl. preklad) Presne takouto neúnavnosťou sa vyznačuje aj Faust, ktorý chce zakúsiť 

rovnako povznášajúce pocity – pocity Boha alebo aspoň bohočloveka, horkosladké, 

vyvierajúce zo zápalu pre vec, z kreativity, z ľudskej blízkosti, z dotyku neba a zeme. V tomto 

všetkom sa chce Faust podobať Bohu a obsiahnuté je to v jedinom slove – v slove streben. 

Jeho polysémii zodpovedajú aj prekladové riešenia: takmer na každom mieste nájdeme iný 

(slovnodruhovo rôzne transponovaný) ekvivalent: usilovať sa, mieriť, spieť, túžiť, prahnúť, 

horliť, pnúť sa, namáhať, krúžiť, zberať sa a pod. (pozri Čakanek 2010: 29) Badať tu teda 

veľmi silný rozrôzňovací princíp: jeden a ten istý výraz sa v preklade mnohonásobne variuje 

alebo až opisuje. 

 

1. 2 »Socken« (v. 1808) 

V súvislosti s Faustovou neutíchajúcou túžbou dosiahnuť Božie méty sú lingvisticky 

otázne aj iné verše, opäť v intenciách Mefistovho sarkazmu:  

Setz᾿ dir Perücken auf von Millionen Locken, 

Setz᾿ deinen Fuß auf ellenhohe Socken, 

Du bleibst doch immer was du bist. (1807 – 1809) 

Mefisto nám cynicky predstavuje Fausta na vysokých koturnách a s alonžovou barokovou 

parochňou na hlave, pozostávajúcou z miliónov kučier, čím ho karikuje ako nadutého 

komedianta, ktorý, nech sa už hrá na kohokoľvek, vždy zostane „len tým, čím je“, teda 

pozemským červom. 

Na tomto mieste sa vedci rozdeľujú na dva tábory. Tí erudovanejší však (Gaier, Schöne) 

vo výraze Socken vidia derivát latinského slova soccus3, ktoré len v Mefistovom ironickom 

kontexte nadobúda význam cothurnus4. Inými slovami: atribút ellenhoch [na lakeť vysoký] 

vyzdvihuje plytkú obuv šaša – komika na vysokú obuv patetického, nesmrteľného tragika. 

                                                 
3 Soccus: „im römischen Theater der flache Schuh des Komödianten (lat. soccus), den Mephistopheles hier 
ironisch zum tragischen Kothurn erhöht“ (Gaier 2001: 112) Soccus je teda výraz na označenie nízkej obuvi 
komika v rímskom divadle, ktorú Mefisto ironicky povyšuje na vysoké koturny tragika ako znak vyššieho štýlu. 
4 Cothurnus: vysoká obuv pripomínajúca šnurovacie čižmy s hrubou korkovou podrážkou, ponášajúcou sa na 
chodúle, ktorá sa časom stala súčasťou kostýmu antického herca. V prenesenom zmysle slova sa frázou „auf 
hohen Kothurn einhergehen“ vyjadroval rečnícky pátos postáv gréckych tragédií. 
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Výraz koturny je preto v slovenskom preklade vhodný, no má aj negatíva: nevystupuje tu 

v denotačnom význame ako v origináli, ale už rovno v zmysle prenesenom. Ako netradičná 

reália navyše chýba v poznámkovom aparáte:  

„Z milión štíc si parochňu hoc᾿ dávaj, 

na siahodlhé koturny sa stavaj, 

vždy ostaneš len to, čo si.“ (s. 137) 

Zaujímavý názor na problematiku má John A. Walz. Podľa neho slovo Socken „síce 

naozaj pochádza z latinského soccus, avšak v našom prípade nesúvisí s nízkou obuvou 

rímskych komikov, a nie je použité ani vo význame kotúrn“5 (1930: 224, vl. preklad). Walz 

argumentuje početnými slovníkovými definíciami a vykladá, že nemecké Socken malo dva 

významy: krátke pančuchy (dnešné ponožky) alebo vrchná obuv v zmysle zimných filcových 

papúč, resp. galoší, pričom vylučuje akékoľvek konotácie s javiskom antického Grécka či 

Ríma a uprednostňuje druhý význam slova, ktorý podľa neho komentátori Fausta ignorovali 

(tamže: 225). 

Kde je však pravda? Po radu si môžeme zájsť do druhej časti, kde je slovo Socken 

použité ešte raz (v. 5546) a znova tvorí rým na Locken: 

Der Augen schwarzer Blitz, die Nacht der Locken 

Erheitert von juwelnem Band! 

Und welch ein zierliches Gewand 

Fließt dir von Schultern zu den Socken, 

Mit Purpursaum und Glitzertand! (5543 – 5547) 

Na tomto mieste zostáva stáť aj taký erudovaný znalec Fausta, akým je 

Albrecht Schöne. Vo svojom legendárnom komentári krčí plecami: „Socken] Tu jednoducho 

plstené papuče? Alebo opäť (ako 1808) topánky herca antických komédií?6 (2003: 444, vl. 

preklad). Jeho rečnícke otázky síce zostávajú nezodpovedané, no napriek tomu by sme 

pozitívne odpovedali skôr na tú druhú. Je totiž ťažké predstaviť si, že by Goethe spájal 

slávnostné rúcho lemované purpurom a zdobené ornamentmi s pragmatickosťou filcových 

papúč, príp. galoší či nebodaj ponožiek: 

 

Čierny blesk očú, jak noc tmavé štice 

a drahý, ligotavý pás! 

                                                 
5 “The homely German word Socken indeed ultimately goes back to the Latin soccus but, as used here, has no 
connection with the low shoe of the Roman comedian and certainly does not stand for Kothurn” (tamže). 
6 „Socken] Hier einfach Filzschuhe? Oder wieder (wie 1808) die Schauspielerschuhe der antiken Komödie?“ 
(tamže). 
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V nádhernom rúchu, plnom krás, 

čo z pliec ti padá na črievice, 

je samý purpur, čačiek jas! (s. 49) 

Jedna a tá istá rýmová dvojica Locken – Socken je raz preložená ako štice – koturny, raz ako 

štice – črievice. Ak prijmeme názor Schöneho či Gaiera, že pri prvom výskyte ide vlastne 

o plytkú obuv rímskeho komedianta, museli by sme Socken preložiť ako črievice, ktoré až 

prívlastkom siahodlhé [ellenhoch] nadobúdajú ironickú platnosť, pretože v termíne koturny je 

táto kvalita už obsiahnutá. Lexikografia teda nabáda použiť aj v prvom úryvku črievice, 

kontext zasa aj v druhom úryvku koturny – črievice k drahému ligotavému opasku, 

purpurovému rúchu a jasavým ozdobám jednoducho nesedia. Ak sa teda zhodneme, že 

Goethe výraz Socken používa v rovnakom význame, mal by sa slovenský preklad výrazovo 

sceliť, prispôsobiť: buď prvý podľa druhého: Na siahodlhé črievice sa stavaj, alebo druhý 

podľa prvého: V nádhernom rúchu, plnom krás, // čo z pliec ti padá na koturny. 

 

1. 3 »Zikaden« (v. 288) 

Boh svoje sympatie k Faustovi netají od samého začiatku (inak by ho nenazval svojím 

služobníkom), a to i napriek množstvu chýb, ktorých sa na ceste k dokonalému poznaniu 

dopúšťa. Nepriamo sa tým potvrdzuje základná premisa Boha, pre ktorého nie je dôležitý ani 

tak výsledok, ako úmysel a úsilie – ono Streben. Vždy niekde na polceste k nebeským 

výšinám Faust znova a znova padá na tvrdú zem – a to je voda na mlyn Mefistovho 

neutíchajúceho sarkazmu, v intenciách ktorého charakterizuje, stojac Bohu tvárou v tvár, aj 

Fausta a v ňom celé ľudstvo: 

Er scheint mir, mit Verlaub von Ew. Gnaden, 

Wie eine der langbeinigen Zikaden, 

Die immer fliegt und fliegend springt 

Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt… (287 – 290) 

Čo tu vlastne Mefisto robí? Ako diabol záporu aj tu neguje všetko Faustovo úsilie, o ktorom 

bola reč vyššie: degraduje ho na pozíciu bezvýznamnej „cikády“, ktorá sa síce snaží vzlietnuť, 

no vždy znova a znova padá na zem – poetické vyjadrenie prozaickej pravdy, že akokoľvek sa 

človek snaží dostať bližšie k Bohu, vždy zostane len pozemským červom, zaškatuľkovaným 

vo svojom mikrokozme. A keďže tento červ bol stvorený na obraz Boží, terčom Mefistovho 

posmechu sa nepriamo stáva sám Boh: korunou jeho tvorstva je v podstate akýsi vyskakujúci, 

životom sa potĺkajúci a o všetko sa potkýnajúci hybrid, ktorému je nanič aj tá hŕstka rozumu, 

ktorým je obdarený, lebo práve ten podľa Mefista utvrdzuje človeka v jeho živočíšnosti. 
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Vyjadrené v antropologickej skratke, „človek je na tom biedne, pretože vďaka svojmu rozumu 

je len zle skonštruovaným zvieraťom“7 (Gaier 2006: 27). Slovenský preklad: 

Mne zdá sa, Vaša Milosť, ak len vám je vďaka, 

jak z dlhonohých cikád voľajaká, 

čo skáče, hopká, lieta si 

a hneď sa piesňou v tráve ohlási. (s. 61) 

Z lingvistického hľadiska tu narážame na problémový výklad pojmu Zikade (dnes cikáda), 

ktorý Geothe používa vo význame svrčka, resp. lúčneho koníka , čím sa podľa J. Walza, 

opierajúceho sa o viaceré slovníkové definície, voči spisovnej nemčine 18. Storočia nijako 

neprevinil, pretože v tej dobe pojmy cikáda a svrček splývali, príp. zamieňali sa. Tak napr. aj 

sám Goethe preložil Anakreontovu báseň s pôvodným názvom „An die Heuschrecke“ ako 

„An die Cikade“ (pozri Walz 1930: 204). Že Goethe mohol myslieť na svrčka, nepriamo 

potvrdzuje aj U. Gaier, ktorý nehovorí o prirovnaní Fausta k cikáde, ale k svrčkovi – vo svojej 

štúdii totiž používa pojem „Heuschreckenvergleich“ (Gaier 2006: 27). Téza o svrčkovi sa teda 

zdá byť pravdivou a Goethe mohol slovo Zikaden zvoliť aj kvôli rýmu na Gnaden. Z hľadiska 

prekladu však nejde o nijaký vážny problém: oba pojmy vyjadrujú Faustovo úsilie takmer 

rovnako výstižne. Rozdiel je azda len v expresivite: v porovnaní so svrčkom vykazuje cikáda 

celý rad negatívnych atribútov, medzi ktorými by na prvom mieste stál jej neznesiteľný spev8. 

V každom prípade tu už nejde o blaživý hlahol škovránka, vznášajúceho sa v nebeských 

výšinách (pozri v. 1095), ale o nepríjemný zvuk hmyzu, ktorý by každý najradšej zašliapol. 

Pojem cikády sa v diele opakuje ešte raz. V treťom akte druhej časti Mefisto – Forkyas, 

stojac vo dverách Meleasovho paláca, takto nenávistne „víta“ zajaté Trójanky, sprevádzajúce 

Helenu do rodnej Sparty: 

Zu Hauf euch sehend scheint mir ein Zikaden-Schwarm 

Herabzustürzen, deckend grüne Feldersaat. (8779 – 8780) 

Tieto verše nápadne pripomínajú jedno z najznámejších miest Biblie, a to ôsmu z desiatich 

egyptských rán – zamorenie krajiny kobylkami, po ktorých „nezostalo ani zeleného lístka na 

stromoch a na poľných rastlinách“ (Kniha Exodus: 10, 15). Práve ku kobylkám prirovnáva 

Mefisto skazonosný trójsky národ, ktorý únosom Heleny uvrhol Spartu do vojny. Preto sa 

nazdávame, že hoci komentátori výklad pojmu Zikaden obchádzajú (unikla im možná 

súvislosť s Bibliou?), prekladateľské riešenie treba hľadať práve tu: v Starom Zákone, podľa 

                                                 
7  „Der Mensch ist arm dran, weil er mit seiner Vernunft ein schlecht konstruiertes Tier ist“. (tamže) 
8  Zvuk cikády je často nepríjemný: „To, čomu sa vraví romantický spev cikád, je vlastne spev jasienky, čo je 
druh malého svrčka. Cikáda naozaj vrieska, dokáže to dotiahnuť až na 100 decibelov“ (internetový zdroj). 
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ktorého nejde ani o cikády, ani o svrčky, ale o kobylky. Dôležitá v tomto prípade totiž nie je 

ani tak slovníková definícia, ako intertextová súvislosť – biblická alúzia. Smerodajnou pri 

preklade môže byť aj kolokácia slova Zikaden, obsiahnutá priamo v Goetheho spojení 

Zikaden-Schwarm: skôr povieme roj kobyliek ako roj cikád či roj svrčkov. Slovenský preklad 

dáva tejto interpretácii vzácne za pravdu: 

Ste na pohľad jak divé roje kobyliek, 

čo na polia sa vrhli, na siatbu i stráň. (s. 213) 

Problém je však opäť v jednotnosti výrazu. V preklade sa raz dočítame o cikáde, raz 

o kobylkách. Na základe predošlej interpretácie sa ako adekvátnejší javí preklad druhého 

úryvku, z ktorého sémantiky by sa dalo čerpať aj pri preklade prvého. Ak by prekladateľ 

Mefistovi dovolil prirovnať Fausta k dlhonohej kobylke, objavili by sme v texte nový 

ironický rozmer: Faust nielenže vyskakuje smerom k nebu, aby zakaždým padol nazad do 

trávy, ale ešte je aj pre tú trávu a celú zem, ako napokon všetci ľudia, ničivý, zhubný, 

pustošivý.  

 

1. 4 »Kurz angebunden« (v. 2617) 

Hneď pri prvom stretnutí s Grétkou zalomcuje egocentrickým Faustom citový ošiaľ, 

vyjadrený okrem iného slovami:  

Wie sie kurz angebunden war, 

das ist nun zum Entzücken gar! (2617 – 2618)  

Tieto verše sú interpretačne, a tým aj prekladovo nesmierne zaujímavé. Po prvé, výraz 

Entzücken9 tu nadobúda inú platnosť ako dnes: nevyjadruje prosté nadšenie, ale priam citové 

a duchovné blaho, extázu. Pomôcť si môžeme výrazom entzückend z úvodnej kapitoly 

románu Effi Briest10 od Theodora Fontaneho, kde cítime, že slová ako nadšenie či dojímavo 

by oproti originálnemu entzückend boli jednoducho prislabé. Pri takejto interpretácii však 

vzniká sémantický rozpor medzi prvým a druhým veršom: frazéma kurz angebunden sein 

podľa súčasných výkladových slovníkov vystihuje niekoho, kto je odmietavý, neprívetivý či 

dokonca neúctivý až bezočivý. Preto je celkom logické spýtať sa: Ako mohla Grétka Fausta 

                                                 
9 V GWb [prístup 14. 5. 2011] sa pod pojmom Entzücken rozumie „zmyslové prežívanie (alebo vyvolanie) 
pocitov očarenia, resp. slastnej a blaženej zamilovanosti“ [Empfinden (od. Auslösen) von Bezauberung, 
Liebeswonne, -seligkeit]. V DWb [prístup 14. 5. 2011] sa zasa sloveso entzücken vo svojom dobovom význame 
vykladá ako „duchovné rozplývanie sa či uchvátenie, na základe ktorého sa duša dostáva mimo seba na iné, 
transcendentálne miesto“ [geistige entrücken und hinreiszen, wodurch die seele gleichsam auszer sich an eine 
andere, übersinnliche stelle geführt wird]. 
10 ...„so sah auch wohl die Mama von ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht 
zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll 
berechtigt war“. (tamže: 6) 
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citovo uchvátiť, ak sa k nemu správala práve takto? Inými slovami: je frazéma kurz 

angebunden sein len formálnou obmenou výrazu schnippisch [posmešný, uštipačný], 

použitého o pár riadkov vyššie?:  

Sie ist so sitt- und tugendreich, 

Und etwas schnippisch doch zugleich. (2611 – 2612) 

Ak vezmeme do úvahy výsostne kladné, až eufemistické konotácie výrazu Entzücken, je to 

nanajvýš nepravdepodobné. Súčasné výkladové slovníky síce medzi pojmy schnippisch a kurz 

angebunden vkladajú znamienko významovej rovnosti, no Ulrich Knoop (2004: 197) hovorí, 

že za Goetheho čias by to nebolo bývalo možné, lebo metodologicky je výklad jednej 

historickej frázy druhou len zriedkakedy presný. Argumentuje jednou z definícií v slovníku 

Duden: „älter auch hochmütig [hrdý]“, ktorou sa charakterizuje niekto, kto má svoju 

dôstojnosť a nenechá sa inými len tak ľahko manipulovať. Niečo podobné hovorí aj A. 

Schöne (2005: 290), keď kurz angebunden vykladá ako schlagfertig abweisend [ostroumne a 

dôkladne odmietajúc]. Ak si navyše uvedomíme, že na negáciu Faustových lichôtok Grétka 

nepotrebuje ani polovicu svojej kratučkej repliky, bude nám sémantika analyzovaných veršov 

krištáľovo jasná: Fausta neuchvacuje to, že ho Grétka odmieta, ale spôsob, akým ho odmieta: 

rýchlo a dôvtipne, sebavedomo a s hrdosťou. Jej pohotová reakcia, jej nebojácnosť skrížiť si 

s ním zbrane (hoci len slovné) naňho – suveréna, naučeného všetko mať – zapôsobí ako 

čpavok v nose, no v srdci ako afrodiziakum, opojná droga privádzajúca ho do 

transcendentálnych sfér ľudskej existencie, teda zum Entzücken. V tomto kontexte treba kurz 

chápať časovo, no v inom význame nie je vylúčené ani priestorové poňatie. V online 

prekladových slovníkoch totiž pri frazéme kurz angebunden sein nájdeme frazeologický 

ekvivalent držať na uzde. Podľa tohto výkladu by Grétka mohla držať na uzde pocity, ktoré ju 

pri stretnutí zaplavili; inými slovami – ovládala sa. V prospech tohto výkladu svedčí aj fakt, 

že Fausta stretla cestou zo spovede. Mohol to byť teda práve jej spiritualizmus, čistota, 

mravné povedomie a schopnosť krotiť city, čo vo Faustovi zanechalo takú hlbokú stopu – 

v ňom, egocentrikovi, ktorý je citmi zmietaný až do takej miery, že hneď pri najbližšej 

príležitosti neváha Mefistovi prikázať: Hör, du musst mir die Dirne schaffen! (2618) [Počuj, 

to dievča musím mať!] Dirne tu treba chápať ako dievčinu z jednoduchších pomerov, ktorá 

pre príslušníkov vyšších vrstiev bola ľahšie prístupná. Nie však Grétka – a práve to Fausta 

uchvátilo.  

Dedinského preklad z týchto sémantických hraníc evidentne vybočuje a nebudeme 

ďaleko od pravdy, ak ho nazveme banálnym: 

ako ma vzala nakrátko 
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báječné priamo dievčatko! (s. 186) 

V slovenskej verzii sa Faust nespráva ani tak užasnuto, ako skôr žiadostivo až chlipne, akoby 

hovoril: Ale so mnou zatočila, a to ma vzrušuje!  Frazéma vziať niekoho nakrátko je totiž 

plnohodnotným synonymom frazémy dať niekoho do laty a má význam podriadiť niekoho 

prísnej disciplíne. Tu sa nazdávame, že šťastnejším riešením by bolo použiť frazeologický 

derivát držala ma nakrátko (t. j. bola na mňa prísna), resp. držala ma na uzde (t. j. nič mi 

nedovolila, držala si odo mňa odstup). Zaujímavý je aj preklad spomínanej Faustovej 

požiadavky: Počul, tú devu hneď mi zaobstará, ktorý sa vymyká akýmkoľvek komunikačným 

i gramatickým štandardom slovenčiny. 

 

1. 5 »Fräulein« (v. 2605) 

Problematickými v tomto kontexte však nie sú len verše o Faustovom prudkom 

vzplanutí. Jablkom interpretačných svárov je predovšetkým oslovenie: 

 Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, 

 Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen? (2605 – 2606), 

ktoré podľa U. Knoopa z Faustových úst na Grétkinu adresu zaznieva len ako zdvorilostná 

fráza (pozri 2004: 198) s vyslovene fatickou jazykovou funkciou. Knoop argumentuje 

lexikograficky: z historického hľadiska je podľa neho nevyhnutné rozdeliť definíciu z GWb 

[prístup 14. 5. 2011]„nevydatá mladá žena šľachtického alebo meštianskeho pôvodu11“ 

(tamže, vl. preklad) na dva významy: buď ide I. o dámu šľachtického pôvodu, alebo II. 

o mladé slobodné dievča z nižších vrstiev. Knoop preferuje druhý význam a dokladá to 

kontextovo: podľa neho sa Faust bezočivo [dreist] zakvačí o Grétkino rameno. A. Schöne, 

naopak, oba významy spája a tvrdí, že Fräulein je čestným prívlastkom mladej nevydatej 

dámy z vyšších stavov (2003: 289), pričom „Knoopovu“ bezočivosť  obracia naruby a hovorí 

o galantnosti, s akou Faust Grétke ponúka rameno, hoci zo zvyklostí odievania sa v 18. 

Storočí mu bolo úplne jasné, že má pred sebou obyčajné meštianske dievča: nemalo totiž na 

sebe šperk, ktorý v tej dobe platil ako identifikačný znak príslušníčky šľachtického rodu 

(tamže: 297). Máme tak pred sebou dve odlišné interpretácie, a tým aj dve odlišné prekladové 

koncepcie:  

1. Faust svoje Fräulein používa pohrdlivo vo význame prostého dedinského dievčaťa, no 

Grétka, verná manierom urodzenej dámy, reaguje úsečne a rovnako pohŕdavo, čo 

Fausta privádza do nemalých rozpakov a zúfalstva. 

                                                 
11 „die erwachsene unverheiratete (häufig jüngere) weibl Person adliger od bürgerl Herkunft“ (tamže). 
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2. Faustovi je hneď z oblečenia jasné, že má pred sebou obyčajné dievča a titul nevydatej 

urodzenej dámy je z jeho strany evidentným komplimentom, ktorým si ju chce získať. 

Do rozpakov ho však privádza pohotovosť a zdravá drzosť, s akou mu Grétka dáva 

košom. Tá svojím ironickým Fräulein dáva najavo príslušnosť k nižším sociálnym 

vrstvám. 

Slovenský preklad sa pohybuje v medziach druhého významu, je teda vzácne adekvátny: 

Smiem, krásna dáma, byť tak smelý? 

Či sprievod môj by ste prijať chceli? (s. 186), 

vo veršoch 2981 a 3020 však už prekladateľ stiera iróniu Mefistovho Fräulein, ktorou 

paroduje Grétkin spoločenský status a namiesto dáma používa slečna, čo možno považovať 

za výrazovú nivelizáciu. 

 

1. 6 »Das Unzulängliche« (v. 12106) 

Tichý spor vedie A. Schöne aj s U. Pretzelom. Týka sa posledných veršov Chora mystica – 

záverečného metatextu komentujúceho Faustovu smrť: 

Alles Vergängliche 

Ist nur ein Gleichnis; 

Das Unzulängliche 

Hier wird’s Ereignis; 

Das Unbeschreibliche 

Hier ist es getan; (12 104 – 12 109) 

 

Lingvista Pretzel hovorí o sémantickej migrácii slova unzulänglich v priebehu celého 

18. storočia smerom od starého významu „nedosiahnuteľný“ k dnešnému „nedostatočný“, no 

 tvrdí, že Goethe slovo používa ešte v starom význame (1979: 273). Lexikograficky podkutá 

interpretácia by teda znela: v závere drámy sa stáva skutočnosťou (wird Ereignis) niečo, čo sa 

ľudskou snahou nedá dosiahnuť – totiž Faustovo vykúpenie, o ktoré tu ide. 

Iní preferujú  jeden z odtienkov druhého významu – Faustovu nedokonalosť: Faust stojí 

pred Božou tvárou plný vín a hriechov. Má na svedomí celý rad katastrof (nepriamo spôsobil 

smrť Grétky, jej dieťaťa aj brata atď.) a dobre vie, že jeho život na spásu nepostačuje, ale 

vykúpenie prichádza prostredníctvom nekonečnej Božej milosti. Alebo inak: z nedokonalého 

človeka zeme sa stáva dokonalý človek neba. 

Všetkým týmto výkladom však uniká jeden podstatný fakt: význam sa nemení len pri 

výraze unzulänglich, ale aj pri formule Ereignis werden [stať sa skutočnosťou, prihodiť sa], 
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ktorej pôvodný význam pochádza zo slova eräugnen – zočiť. (porov. Schöne 2003: 814-815) 

Voľne môžeme povedať, že Goetheho Ereignis werden znamená manifestovať niečo 

transcendentálne, resp. zjaviť to ľudským očiam. Takýto význam je podporený celým kontextom, 

v ktorom sa slovné spojenie nachádza (pozri vyššie). 

Goethe tu teda hovorí, že všetko nadzmyslové, čo je v texte zachytené iba provizórne 

a náznakovo, lebo slovami to inak nejde, musí teraz nadobudnúť konkrétnu, hmatateľnú 

podobu, pretože len tak sa pred vnútorným zrakom percipienta odhalia skryté súvislosti diela. 

A potom je už jedno, či hovoríme o nedosiahnuteľnosti, nedokonalosti či nedostatočnosti, 

podstatné je, že všetky tieto atribúty sa nevzťahujú na Fausta, ale na jazyk, ktorý je príliš 

nedokonalý na to, aby sprostredkoval nesprostredkovateľné. Význam veršov teda je: 

Vymieňame čitateľa za diváka. Všetko, čo je v texte nepostrehnuteľné, teraz nadobudne 

konkrétnu senzitívnu podobu na doskách divadla.  

Pri takejto interpretácii by namiesto Dedinského výrazu azda viac sedel výraz, z ktorého 

by bol jasnejší súvis s divákom: 

Čo pominuteľné, 

prímer len býva; 

nezvládnuteľné 

tu skutkom býva; 

nespísateľné 

tu činu blíž; (s. 382) 

 

Preklad navyše charakterizuje kumulácia archaizmov a poetizmov (prímer namiesto 

príklad/prirovnanie, nespísateľné namiesto neopísateľné, blíž/výš namiesto bližšie/vyššie), čo 

však nemožno pripísať prekladateľovej nevedomosti, ale skôr koncepcii či dobovému 

jazykovému úzu. 

 

1. 7 »Wenn« (v. 1347) 

Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, 

Gewöhnlich für ein Ganzes hält: 

Ich bin ein Teil des Teils, der Anfangs alles war, 

Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, (1347 – 1349) 

 

V úryvku nájdeme ukážkový príklad toho, aká dôležitá pre preklad môže byť interpretácia aj 

tých najnenápadnejších gramatických javov. Slovenské znenie: 
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Ak človek, svetík, malý pochábeľ,  

vždy v sebe celok vídať chcel, 

som dielu diel, čo všetkým býval raz, 

diel tmy, čo stvorila si prvý svetla jas, (s. 115) 

 

Prvým sporným bodom je výraz diel, ktorý vo svojej homonymii s dielom ako 

umeleckým artefaktom kalí sémantiku celého úryvku. Ten by bol čitateľsky priezračnejší pri 

použití synonyma časť. Vážnejším problémom je však nesprávne použitie kondicionálovej 

častice ak. Nemecké wenn má tento význam dnes, no Goethe ho používa vo význame 

meinetwegen [pre mňa za mňa, resp. nedbám] – gramatický jav, ktorý „môže byť sprevádzaný 

opovržlivým pokrčením ramien a posmešne odmietavým posunkom ruky“. (Harczyk 1966: 

222) Kabinetný príklad toho, že aj tie najminucióznejšie záležitosti jazyka môžu byť 

inšpiráciou pri inscenovaní textu – nepatrná partikula sa stáva mostom k doskám zvaným 

svet.  

Mefisto tu teda v podstate hovorí: Nech si pre mňa za mňa človek verí vo svoju 

integritu, ja som spokojný s tým, že som iba časťou – časťou tmy, čo kedysi bývala všetkým. 

Dedinského ak vo svojej podmienenosti tento význam narúša. Jeho preklad ruší dôležitý 

javiskový signál, ktorý autor do veršov zakódoval celkom zámerne. Ak by sme si 

vizualizovali originálnu scénu a scénu preloženú, zistili by sme, že Goetheho Mefisto je živší, 

pohyblivejší, gestikuluje; ten Dedinského plní skôr úlohu komentátora: strnulo stojí a niečo 

vykladá. 

 

1. 8. »Grün« (v. 3957) 

Ak si pod drobnohľad vezmeme jeden z leitmotívov drámy – pojem grün [zelený], zistíme, že 

vyjadruje rozličné sémantické nuansy: mladú, sviežu vegetáciu, pričom je, samozrejme, 

akcentovaná aj predstava zelenej farby (verše 154, 1833, 1885, 2039), ale aj niečo 

pozostávajúce z rastlín (v. 3944), príp. rastlinami pokryté (v. 3957). Primerane k pôvodným 

významom alternujú slovenské ekvivalenty medzi zelená a svieža, až na dva verše, ktoré 

v origináli znejú takto: 

Die Hexen zu dem Brocken ziehn, 

Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün (3956-57), 

no v preklade z tejto formálno-významovej línie absolútne vybočujú: 

Bosorky tiahnu na rákoš, 

strnisko je žlté a čierny je kôš (s. 273)  
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Zelené osivo tu bolo nepochopiteľne zmutované do slovného spojenia čierny kôš. Dôvod je 

jasný: rým. Na počudovanie však nie s výrazom Brocken, ktorý označuje najvyšší vrch 

stredonemeckého pohoria Harzgebirge (dejisko Walpurginej noci) a ktorý by ako toponymum 

mal byť do prekladu prenesený doslovne; ale so slovom rákoš, vykazujúcim príznaky 

hovorovosti a expresívnosti „hŕba, húf, kŕdeľ“ (porov. KSSJ 2003: 609). Naproti tomu vo 

verši 154 Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter odpadá motív zelene úplne: A ktože 

bezvýznamné lístie splieta (tamže: 57). Goethe nechcel povedať, že listy vavrínu sú 

bezvýznamné, ale že sú bezvýznamne zelené. V jednom verši je teda príznak zelenej farby 

nahradený príznakom čiernej, v druhom jednoducho nie je. Tieto významové posuny 

v preklade idú znova ruka v ruke s rozrôzňovaním výrazu grün, čiže s narúšaním toho, čo by 

sme mohli nazvať istým druhom formálnej zomknutosti. 

Analyzované verše sú navyše významovo recipročné s veršami v Paralipomene 

(Goetheho zápisky, ktoré sa do výslednej podoby Fausta nedostali) o návrate bosoriek z hory 

Brocken:   

Und wie wir nun nach Hause ziehn 

Die Saat ist gelb die Stoppel grün (Schöne 2003, Text-Band: 556) 

Týmito zrkadlovými veršami bosorky vykresľujú prírodu obrátenú naruby – porušenú, 

zničenú: zrazu tu nemáme žlté strnisko a zelené osivo, ale zelené strnisko a žlté osivo.  Ak by 

chcel prekladateľ zachovať tento chiazmus, musel by verše z Paralipomeny preložiť asi takto:  

A ako sa teraz vraciame domov, 

kôš je žltý, strnisko čierne  

Možno chcel Dedinský „čiernym košom“ povedať, že všetko osivo je vysiate a kôš zostal 

prázdny, naplnený iba tmou, no takýmto prístupom by štylistický prostriedok chiazmu 

v preklade nebolo možné zachovať – naopak, nevyhnutne by došlo k neželanej významovej 

kontaminácii a tým k interpretačným šumom. 

 

2. Záver 

Výsledky krátkeho výskumu, prezentovaného na nepatrnej vzorke lexikálnych jednotiek, 

možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

 

 Preklad vykazuje značnú výrazovú divergenciu (grün, streben, Zikaden atď.) – je teda 

rozbiehavý, rozrôzňuje sa. Môžu za to substitučno-explikačné prekladateľské postupy, 

ktoré narúšajú štylistickú jednoliatosť originálu, niekedy však, čo je už horšie, aj 
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významovú totožnosť, čo by sme bez metódy kritiky typu sensu stricto, založenej na 

komparácii pôvodného a preloženého textu, nemali možnosť zistiť. 

 Je nevyhnutné pátrať po historickom význame slova, lebo sémantika v čase migruje. 

Nemožno však prekladať iba so slovníkom v ruke; z dvojice lingvista – literát sa ako 

„prekladovejší“ javí literárny vedec so schopnosťou vidieť veci v širšom kontexte 

diela. Pohľad lingvistu sa javí ako priúzky, nie vždy postačujúci. Pri uspokojení sa iba 

s ním by sme stále zostávali len na rovine lexikálneho ekvivalentu, resp. invariantu 

a nerešpektovali by sme, že aj preklad drámy je len formou literárnej interpretácie. 

 Odlišné interpretácie výrazu môžu mať vplyv na vizuálne stvárnenie diela na javisku 

(Fräulein – oblečenie, Wenn – gestikulácia). 

 Prekladanie veršov Goetheho Fausta – pars pro toto svetovej literárnej klasiky – si 

vyžaduje priam encyklopedické znalosti. Prekladateľovi tu nestačí byť len lingvistom 

alebo literátom, analyzované prekladateľské problémy v príspevku ukázali, že musí 

byť rovnako dobrým filozofom, teológom, maliarom, biológom, módnym znalcom či 

dokonca hodinárom – inými slovami, všestranne vzdelaným, esteticky cítiacim 

a interpretačne zdatným polyhistorom. 

 Minuciózna lingvistická analýza zaručuje síce významovú presnosť, ale je vhodnejšia 

pre preklad v próze, pretože striktné zachovávanie výrazovej kompatibility mnohokrát 

znemožňuje zachovávanie verzologickej stavby, ktorá je u Goetheho volená prísne 

funkčne – má svoju sémantickú platnosť. Z dvojice preklad v próze – prebásnenie je 

pre prebásnenie charakteristická väčšia výrazová uvoľnenosť na úkor menšej presnosti 

či vernosti originálu, resp. presnosť zachovaná je, ale formou variabilnej ekvivalencie 

– adekvátnosti na vyšších rovinách textu. Vzniká tak klasický prekladateľský spor 

obsah verzus forma: Ak chceme povedať niečo významovo presne, nevtesnáme to do 

predpísanej formy; ak zvolíme správnu formu, nenaplníme ju totožným obsahom. 

Problém u Goetheho je, že ani forma jeho drám nie je vecou čisto formálnou. 
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