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K možnostiam využitia korpusu v translatologickom výskume  
 

Distribúcia motívov v tvorbe Mily Haugovej z osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokov a v jej preklade poézie Sylvie Plathovej 

 

„Najednou frekvence už není cosi účetnického, 

pod čím si obtížně něco lingvisticky konkrétního 

představujeme; co jenom naznačuje, jak často o dané 

věci jakýsi imaginární mluvčí daného jazyka mluví 

a píše, nebo jak je slovník člověkem využíván, když mu 

je tolik a tolik let, nebo když se zabývá určitým oborem 

lidské činnosti a pod.“ 

 

Hřebíček24 

 

Štatistické metódy sa v slovenskej literárnej vede pri analýze poézie 

najčastejšie zameriavajú na skúmanie verzologických osobitostí textov (výrazne 

v tomto kontexte do popredia vystupujú napríklad výskumy Františka Štrausa a Jána 

Sabola), frekventované sú výskumy na úrovni hlásky, zriedkavejšie sa objavia 

výskumy syntaxe a štylistiky. Frekvenčnou analýzou lexiky (aj) umeleckého diela sa 

zaoberal najmä Jozef Mistrík (ale aj iní). Najpodnetnejšími sa štatistické nástroje vo 

výskume umeleckej literatúry u nás, ale aj v zahraničí,25 javili v šesťdesiatych a 

sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Nové možnosti ich využitia sa však 

ukazujú dnes vďaka rozvoju korpusovej lingvistiky, ktorá, ako naznačujú výskumy, 

pomáha skúmať štýl prekladateľa a prekladového textu ako takého, keďže – ako píše 

priekopníčka korpusovej translatológie – Mona Bakerová, „[n]emáme [...] 

metodológiu, ktorá by vyčlenila štylistické prvky, ktoré možno opodstatnene 

prisúdiť prekladateľovi/prekladateľke od tých, ktoré sú len odrazom štylistických 

prvkov originálu“ (2000, s. 246). Pod štýlom prekladateľa/prekladateľky tu pritom, 

prirodzene, Bakerová nemá na mysli skúmanie prekladateľského štýlu 

v pejoratívnom zmysle, štýlu, ktorého výraz je „chudý, bezbarvý šedivý, chybí mu ten 

jemný ‚pel‘, který má text umělecký navíc před textem jazykově správným“ (Levý, 

1998, s. 137), ale štýlu v nocionálnom význame. Rozlišuje pritom tradičnú literárnu 

štylistiku, založenú na skúmaní „vedomých jazykových volieb 

spisovateľa/spisovateľky“ (Baker, 2000, s. 146) a tzv. forenznú štylistiku, ktorá sa 

„zameriava na celkom jemné, nenápadné jazykové zvyky, ktoré sú do značnej miery 

mimo vedomej kontroly spisovateľa/spisovateľky a ktoré my ako percipienti 

registrujeme zväčša podprahovo“ (tamže, s. 146). Bakerovej výskumy sa, podobne 

                                                           
24 HŘEBÍČEK, Luděk. 2002. Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. Praha : Academia, 
nakladatelství Akademie věd České republiky, 2002. 195 s. (s. 79) ISBN 80-200-0973-6. 
25 Por. napríklad HERMANS, Theo. 2007. Literary Translation. In A Companion to Translation 
Studies. Ed. Piotr Kuhiwczak – Karin Littau. Clevedon : Cromwell Press Ltd., ISBN 978-1-85359-956-
9, s. 77-91. 
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ako väčšina výskumov iných bádateľov, zameriavajú na skúmanie prózy, kde syntax 

nie je natoľko odlišná od syntaxe prirodzeného jazyka ako v poézii, v ktorej 

dominantným výstavbovým prostriedkom je verš či motív. Próza je zároveň vo 

svojich konštrukciách omnoho stereotypnejšia (napríklad Bakerová v nej skúma 

uvádzacie slovesá), a preto je jej výskum z hľadiska forenznej štylistiky 

jednoznačnejšie aplikovateľný. V nasledujúcom exkurze do možností využitia 

korpusovej translatológie pri výskume poézie sa sústredím na jednu z kľúčových 

jednotiek básnického textu – na motív, pričom sa metodologicky pokúsim ak nie 

celkom eliminovať, tak aspoň poukázať na metodologické problémy, ktoré takýto 

výskum so sebou prináša. 

Verejný podkorpus aktuálnej verzie prim-.5.0 Slovenského národného 

korpusu (SNK) obsahuje viac ako 719 mil. tokenov.26 Porovnanie údajov zo 

zvoleného súboru textov – básnickej zbierky, jej časti či viacerých zbierok – s 

korpusovým údajmi, napríklad s údajmi podkorpusu umeleckých textov (prim-5.0-

public-img – 99 235 619 tokenov) umožňuje získať údaje, ktoré, ak sú poučene 

interpretované, môžu mať vysokú výpovednú hodnotu. Štatistická metóda za 

súčasného využitia korpusov národných jazykov, doplnená a korigovaná citlivou 

interpretáciou textu, sa tak javí ako užitočný podporný nástroj napríklad pri výskume 

prieniku motívov medzi dvoma súbormi textov. Štatistické údaje z korpusu použijem 

na zisťovanie stupňa príznakovosti lem27 v súboroch textov Sylvie Plathovej a Mily 

Haugovej. Pri tomto výskume okrem štatistík podkorpusu umeleckých textov SNK 

prim-5.0-public-img, dostupného na https://bonito.korpus.sk/, využijem i údaje 

z podkorpusu umeleckých textov (81 mil. tokenov) Korpusu súčasnej americkej 

angličtiny (The Corpus of Contemporary American English – COCA), dostupné na 

webovej stránke http://corpus.byu.edu/coca/. 

V diele Mily Haugovej, ako som už naznačila, literárna veda jasne vymedzuje 

zlom, ktorý nastal začiatkom deväťdesiatych rokov. Ten je koncentrovaný do zbierok 

Čisté dni (1990), ktoré sú podľa jej monografistky „práve tak bodkou za minulým 

obdobím, poznačeným hľadaním samej seba, ako aj vykročením do budúcnosti, 

ktorá znamená pre Haugovú ako poetku jednoznačný kvalitatívny vzostup“ 

(Chrobáková-Repar, 2002, s. 86 – 87) a Praláska (1991). Za jeden z podstatných 

zdrojov zmeny jej poetiky kritika pokladá i autorkinu prekladateľskú činnosť. Tú 

v danom období sama Haugová považuje za „veľmi dobrú náhradnú činnosť, lebo 

čítam, učím sa...“ (Haugová – Juráňová, 1992, s. 34). Poetkine preklady sa v tom 

čase sústreďujú najmä na starojaponskú poéziu,28 súčasnú japonskú poéziu29 

a poéziu Sylvie Plathovej. I keď v najnovších rozhovoroch Haugová za svoj najsilnejší 

                                                           
26 Token je v korpusovej lingvistike „základná textová jednotka použitá v analýze alebo spracovaní 
textu, znak al. súbor znakov formálne oddelených od iného znaku al. súboru znakov“ (Šimková, 
2006, s. 7). 
27 Lema je v korpusovej lingvistike „základný, slovníkový tvar, pri ohybných slovných druhoch 
reprezentujúci celú paradigmu (pre slovesá neurčitok, pre menné slovné druhy nominatív singuláru, 
príp. mužského rodu)“ (Šimková, 2006, s. 4). 
28 Vyšla vo výbere Neskoro je, neodchádzaj (1984).  
29 V roku 1988 vychádza Poludnie duše – preklad básní Šuntaróa Tanikawu. 

http://corpus.byu.edu/coca/
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inšpiračný zdroj označuje Paula Celana,30 ktorého tvorba a život majú s Plathovou 

viacero styčných bodov (téma holokaustu, samovražda a i.), nemožno to tvrdiť o čase 

písania jej prelomových zbierok Čisté dni a Praláska. Väčšina básní z týchto zbierok, 

usudzujúc podľa ich časopiseckého publikovania, vznikala v rokoch 1986 – 1990,31 

keď Haugová s Celanom prekladateľskú skúsenosť ešte nemala – pár časopiseckých 

prekladov jeho básní vychádza až v roku 1991 v pätnástom čísle Kultúrneho života. 

Ako konštatuje jej monografistka v súvislosti s udalosťami roka 1990 – smrťou 

Haugovej druha Petra Ondreičku a zoznamovaním sa s poéziou Paula Celana – 

„obidve tieto udalosti sa odzrkadlili v jej zbierke Nostalgia“ (Chrobáková-Repar, 

2002, s. 250), ktorá vychádza až v roku 1993. Okrem toho je potrebné si pripomenúť, 

že poetka sa v tomto období zoznamuje aj s tvorbou I. Bachmannovej – v Praláske 

dokonca nájdeme báseň, ktorú Haugová Bachmannovej venovala. Báseň Nebudeme 

chýbať?, ktorá je „voľnou variáciou na báseň Povedz mi, láska (Erklär mir, Liebe)“ 

(Höhn, 2010, s. 14) časopisecky aj s venovaním vyšla už v roku 1988 (Literárny 

týždenník, č. 7). Výraznejšie inšpirácie Bachmannovej poetikou a predstavou básne 

však možno podľa Evy Höhn u Haugovej nájsť až v zbierkach vydaných po Praláske 

a Nostalgii. Až v básnických knihách z druhej polovice deväťdesiatych rokov je 

„rozoznateľný proces, počas ktorého si poetka hľadá svoj literárny jazyk na tých 

hraničných duchovných priestoroch, na ktorých formulovala Bachmannová svoj 

koncept literárneho jazyka“ (Höhn, 2010, s. 17). 

Preto pri uvažovaní o zbierkach Čisté dni a Praláska sa najviac do popredia 

vynára poézia Sylvie Plathovej. O tom, že skutočne v tom období na Haugovú – 

prekladateľku a poetku intenzívne zapôsobila (a to, ako sa dozvedáme 

z rozhovorov, úvodov a memoárov – nielen svojou tvorbou, ale i svojím životom, 

a najmä tragickou smrťou), svedčí aj intenzita študijného a prekladateľkého kontaktu 

vo vzťahu k Plathovej; ako Haugová uvádza v úvode ku kalendáriu života a diela 

a preloženým denníkovým úryvkom Plathovej v druhom čísle Revue svetovej 

literatúry z roku 1988: „Žila som s jej básňami, denníkmi, poviedkami, fotografiami 

celé dva roky.“ (s. 141).32 Prekladom Plathovej básní sa poetka teda najintenzívnejšie 

venovala v rokoch 1986 a 1987, a, ako som uviedla vyššie, väčšina básní dvoch 

skúmaných Haugovej zbierok bola napísaná v rokoch 1986 – 1990; vzájomná 

interakcia poetík týchto dvoch autoriek v nich bude teda iste najbezprostrednejšia. 

Inšpirácie Plathovej poetikou v tomto období tvorby Mily Haugovej konštatuje 

i sekundárna literatúra: „V zbierke Čisté dni [...] sa odhodlala […] žiť a písať podľa 

zásad radikálnej vnútornej čistoty a existenciálnej nevyhnutnosti, k čomu sa 

inšpirovala najmä poéziou S. Plathovej a grafickou tvorbou mŕtveho.“ (Marčok, 

2006, s. 145).  

                                                           
30 Por. HAUGOVÁ, Mila – ROŽŇOVÁ, Jitka. 2011. Nesmiem byť iná v básni ako v živote. In Rak. ISSN 
1335-1702, 2011, roč. 10, č. 7, s. 3-7. 
31 I keď sa nájdu výnimky – napríklad báseň Plytký spánok, ktorá knižne vyšla v Čistých dňoch, bola 
časopisecky publikovaná už v roku 1984 v Romboide č. 6. Tu treba poopraviť i informáciu 
v monografii Stanislavy Chrobákovej-Repar, ktorá prvé časopisecké publikovanie básní z Pralásky 
umiestňuje do r. 1988 (s. 86): časopisecká verzia básne Iná báseň napr. vychádza už v roku 1987 v 
Romboide č. 1. 
32 Tento úvod je o rok neskôr publikovaný ako záver v knižnom vydaní prekladov. 



30 
 

Nasledujúca analýza a úvahy o vzťahu prekladaných textov Sylvie Plathovej 

k pôvodným Haugovej básňam v žiadnom prípade nechcú absolutizovať toto 

pôsobenie. Už pri zbežnom čítaní textov Čistých dní a Pralásky sú badateľné i 

súvislosti s poéziou konkretistov (najmä s poéziou Jána Ondruša – autorkinu 

nadväznosť na O. konštatuje aj A. Bokníková – a Jána Stacha, a to najmä v druhej zo 

zbierok), Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej, J. L. Borgesa, nadrealizmu, v niečom azda 

i ďalšieho prekladaného básnika Šuntaróa Tanikawu a i. Nadväznosti manifestujú 

i priame odkazy na F. Hölderlina, I. Bachmannovú, C. Claudelovú či I. Kraska. 

Myšlienkový svet jej poézie isto formovala aj spoločenskovedná a prírodovedná 

literatúra a výtvarné umenie. 

Vzťah Haugovej k Plathovej textom (ako v preklade, tak i v pôvodnej Haugovej 

tvorbe) tiež nemožno chápať ako pasívny a jednosmerný. Haugová je vo vzťahu k 

prekladaným textom aktívna, a to i napriek tomu, že za svoje prekladateľské krédo 

považuje takmer až doslovnosť: „Nedôverujem takzvaným parafrázam, prekladom 

princípu a som proti myšlienkovým posunom, ktoré vznikajú pod diktátom formy, 

jej otrockým prenosom […].“ (Haugová – Boldišová, 1990, s. 11). Individuálne 

uchopenie textu pôvodiny sa prejavuje už vo výbere básní na preklad – ocitajú sa v 

ňom nielen básne z Plathovej vrcholnej tvorby – zo zbierky Ariel (1965 a 1966), ako 

je to napríklad v českom preklade Jana Zábranu z roku 1984, ale aj tzv. prechodné 

básne zo zbierky Crossing the Water (1971) a básne zaradené do iných výberov 

(Winter Trees; 1972, Pursuit; 1973). Haugová si vyberá texty, ktoré sú myšlienkovo a 

motivicky jej básnickému naturelu blízke. Ak má pri preklade voliť z viacerých 

interpretácií, vyberá si takú, ktorá rezonuje s jej vlastnou predstavou o básni, s jej 

hodnotovým svetom a často posúva interpretáciu básne k pozitívnemu pólu bytia.  

Haugová si – ako som už naznačila – prispôsobuje i tvarové aspekty Plathovej 

básne. Prekladateľkina tvorba je v osemdesiatych rokoch charakteristická postupným 

rytmickým aj grafickým uvoľňovaním verša a miznutím rýmov a iných druhov 

konvenčnej zvukovej organizácie verša.33 Do popredia sa postupne dostáva a v ďalšej 

zbierke Nostalgia už dominuje motív, (vizuálny a hmatový) obraz a scéna; báseň 

„evokuje hmatovú, až výtvarnú skúsenosť“ (Bokníková, 1993, s. 42), jej básnická 

technika je technikou trpezlivého zaznamenávania (tamže, s. 42). Plathová zasa od 

svojich začiatkov básne precízne formálne cizeluje a vo svojej vrcholnej tvorbe sa 

prepracúva k výnimočnej tvarovej spontánnosti, v pozadí ktorej je však dokonalé 

zvládnutie formy. Ako uvádza dobový americký kritik, „tieto básne by nikdy 

nevznikli, nebyť dlhého premysleného technického cvičenia, ktoré im predchádzalo. 

Robiť skutočne spontánne môžeme len to, čo sme sa predtým naučili robiť 

automaticky.“ (Davison, 1966, s. 76 – 77). Plathová pri nich ráta primárne s hlasným 

čítaním – ako sa vyjadrila v rozhovore, ktorý odznel v rádiu v roku 1962: „Tieto 

najnovšie [básne] – musím si ich hovoriť nahlas. Hovorím si ich pre seba. Všetka 

priezračnosť, ktorá v nich azda je, pochádza z toho, že ich hovorím nahlas.“ 

(Alvarez, 1971, s. 59). Zároveň sa však sústreďuje i na motív, jeho opakovanie a na až 

                                                           
33 Spolu s nimi sa tratia i konvenčné poetizmy v obsahovej zložke básne a esteticky málo príťažlivé a 
prekomplikované úvahy a aktualizácie frazém, ktoré boli populárnym poetickým nástrojom najmä v 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. 
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dokumentárne zachycovanie najmä vizuálnych vnemov: „Keď v súvislosti s jej 

básňami hovoríme o „videní“, je to v konkrétnom, nie filozoficky všeobecnom 

zmysle.“ (Rosenthal, 1972, s. 72). Haugová si z Plathovej vyberá motív, obraz, 

myšlienku, nie formálnu dokonalosť, a to i napriek tomu, že má skúsenosť s viazaným 

veršom. Táto voľba je v súlade s jej vlastným poetickým vývinom – s postupnou 

emancipáciou myšlienky, motívu, významu básne, ako aj s jej prekladateľským 

krédom.  

Podobne, ako si Haugová – prekladateľka vyberá, čo z Plathovej poézie 

sprostredkuje v preklade, tak si aj Haugová – poetka vyberá, čo z nej nechá pôsobiť 

na svoje pôvodné texty. Sústredím sa na zmeny vo frekvencii motívov v dvoch 

súboroch Haugovej textov: do Súboru 1 zahrniem zbierky, ktoré napísala pred 

stretom s Plathovej básňami, teda prvé tri zbierky – Hrdzavú hlinu (1980), 

Premenlivý povrch a Možnú nehu a do Súboru 2 dve zbierky, ktoré vyšli 

bezprostredne po výbere z Plathovej básní – Čisté dni a Pralásku. Budem sledovať 

nárast frekvencie motívov, stotožnených s lexémami, resp. so skupinou lexém, 

združených okolo všeobecnejšieho významu, ktorých frekvencia je v anglickej 

pôvodine básní výberu Luna a tis oproti americkému podkorpusu umeleckých textov 

zvýšená.  

Tejto metóde možno vyčítať, že je založená na modeli doslovného prekladu, 

resp. že ignoruje kontext. Poézia je však z hľadiska literárnej vedy i translatológie 

celkom špeciálny typ textu. Samotná identita poézie je veľmi ťažko postihnuteľná 

prostredníctvom pozitívne daných, objektívne merateľných textových vlastností, čo si 

najlepšie uvedomíme pri extrémnych prípadoch, keď sa básnickými textami stávajú 

napríklad úryvky z vedeckých diskurzov,34 návodov a časopisov,35 iteratívne zhluky 

znakov,36 či prázdne strany.37 Každý básnický text si preto ako pri interpretácii, tak i 

pri preklade a jeho hodnotení vyžaduje individuálny prístup – pre daný text vhodne 

zvolenú metódu. Pri uvažovaní o poézii Mily Haugovej sa zmysluplným zdá byť 

uchopenie tkaniva básne prostredníctvom motívov – takýto prístup si text prirodzene 

vyžiadal nielen v mojom čítaní, ale i v čítaní jej monografistky Stanislavy 

Chrobákovej-Repar. Motív je často u Haugovej koncentrovaný do formálne 

ustáleného kľúčového slova, čo umožňuje jeho lexikálne frekvenčné spracovanie. 

Plathovej motívy síce vo všeobecnosti nie sú takto viazané na konkrétnu slovnú 

jednotku, telo básne nie je také fragmentarizované na slová, no určité motívy, 

vyjadrené konštantnými kľúčovými slovami, majú vysokú návratnosť a sú literárnou 

vedou opakovane interpretované (mesiac/luna, včela, dieťa a pod.). Prekladateľka 

Anette Laversová v súvislosti s pokusom o preklad básne Ariel opisuje metódu nie 

nepodobnú tej, s ktorou sa stretneme pri analýze často ťažko interpretovateľnej 

poézie Mily Haugovej: „jediný spôsob, akým by som azda mohla pochopiť zložitejšie 

básne, bolo najprv zozbierať témy a obrazy, a potom objasniť ich význam“ (1971, s. 

100). Vo svojej úvahe dokonca prichádza k záveru, že „básne sú v podstate založené 

                                                           
34 Napr. báseň Merzfirenz P. Macsovského zo zbierky Strach z utópie (1993). 
35 Napr. zb. práce & intimita (2012) od N. Ružičkovej. 
36 Napr. báseň Monografémická kompozícia III: H zo zbierky Pop (1998) P. Šuleja. 
37 B. K. Zbruža Ticho z antológie tzv. barbarskej generácie Barbaruská ruleta (1998). 
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na symboloch. Ich hĺbkový i doslovný význam je daný skrytým vnútorným kódom, 

v ktorom veci a ich vlastnosti majú stabilné, hierarchizované významy. [...] Tento 

kód je nesmierne pevný – vec, ktorá raz nadobudne určitý význam, ho už nestráca: 

luna, sneh, čierna farba majú vždy tú istú funkciu.“ (tamže, s. 101). Prístup, ktorý vo 

vzťahu k Plathovej textu použijem, sa teda javí nielen ako možný, ale aj vhodný, 

najmä ak vezmeme do úvahy i Haugovej vyššie rozoberanú prekladateľskú metódu. 

Napokon, tento postup pri analýze prekladu poézie možno legitimizovať aj 

Ďurišinovým videním problematiky skúmania prekladu básne: „Pri rozbore 

prekladov z poézie vychádzame okrem iného z postavenia slova ako lexikálnej 

jednotky, ktorá je predovšetkým nositeľom významu, obraznosti a emocionálnej 

náplne. Slovo ako určitá východisková jednotka poézie vykazuje okrem toho 

najužšiu spojitosť s ‚formou‘, ktorú si buď podriaďuje alebo naopak prispôsobuje sa 

jej potrebám a tlaku.“ (Ďurišin, 1975, s. 151). Ak zároveň vezmeme do úvahy 

prekladateľkino vyššie konštatované potláčanie zvukovej – tvarovej stránky básne, 

metóda, ktorú som si tu zvolila, sa javí omnoho adekvátnejšia ako by sa na prvý 

pohľad mohlo zdať. 

V prvej fáze spracovania skúmaných korpusov textov som z lem, ktoré sa 

anglickej verzii výberu Luna a tis vyskytli aspoň štyrikrát,38 vyselektovala tie, ktoré 

majú potenciál vytvoriť motív, teda autosémantické jednotky, ktorých význam nie 

je príliš všeobecný.39 Následne som vypočítala frekvenciu takto získaných vyše 120 

jednotiek vo výbere, a tú som dala do pomeru s ich frekvenciou v 

americkom podkorpuse umeleckých textov, čím som zistila ich príznakovosť, 

vychádzajúc z predpokladu, že Haugová pri preklade primárne pracovala s anglickým 

originálom. Ďalej som sa zaoberala len percepčne najvýraznejšími 105 lemami, 

ktorých frekvencia v súbore Plathovej textov bola aspoň 1,5-krát vyššia ako ich 

frekvencia v americkom podkorpuse. Porovnávaním východiskového súboru textov 

výberu Luna a tis a Haugovej prekladu som zistila prekladateľkine ekvivalenty (tie 

boli veľmi blízko slovníkovým prekladom), ktoré som v niektorých prípadoch 

doplnila o sémanticky úzko súvisiace jednotky, nachádzajúce sa v Haugovej 

pôvodných zbierkach.40 Potom som porovnala frekvenciu týchto lem a skupín lem 

v Súbore 1 s ich frekvenciou v Súbore 2, ako aj s ich frekvenciou v slovenskom 

podkorpuse umeleckých textov. Lemy sa na základe získaných údajov rozdelili do 

štyroch skupín – prvú skupinu tvoria jednotky, ktoré sa v Haugovej textoch 

v signifikantnom množstve41 nevyskytovali ani pred stretom s Plathovej poéziou ani 

                                                           
38 Týmto obmedzením som chcela zabrániť entropii, ktorá by vo výsledkoch zavládla, ak by som 
skúmala slová percepčne málo postihnuteľné alebo také, ktoré sa vo výbere opakujú skôr náhodne. 
Prirodzene, i exkluzivita – tzv. hapax legomenon (jediný výskyt slova v korpuse) – má svoju dôležitosť 
pri štatistickom spracovaní textov (napríklad určovanie autorstva), no pre hlavný účel tejto štúdie – 
určenie čitateľsky vnímateľných prienikov motívov – nie je dôležitá. Hapax legomenon tvoria 
v pôvodine výberu Luna a tis vyše 64% zo súboru lem. Vyčlenením lem s minimálnym výskytom 4 sa 
v skúmanej vzorke ocitlo takmer 400 lem, tvoriacich vyše 71 % tokenov korpusu básní z výberu Luny a 
tis. 
39 Vynechala som slová ako krásny – beautiful, jeden – one či nič – nothing. 
40 Napríklad k leme dew, ktorá je konštantne prekladaná ako rosa, sa pridružujú adjektíva zrosený, 
zarosený a sloveso zarosiť, ktorá Haugová v sledovaných textoch použila. 
41 Ocitli sa tam i lemy, ktorých frekvencia voči podkorpusu bola síce u Haugovej zvýšená, no ktoré sa 
v skúmaných súboroch vyskytli len trikrát a menej, teda ich výskyt možno chápať ako náhodný. 
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po tom, čo ju prekladala (39 jednotiek), druhú skupinu tvorili jednotky, ktorých 

frekvencia bola pred prekladom Plathovej markantne zvýšená a po preklade sa 

nezmenila (6 jednotiek),42 tretiu jednotky, ktorých frekvencia bola pred prekladom 

Plathovej markantne zvýšená, no v Súbore 2 klesla (20 jednotiek)43 a posledná 

skupina je tvorená jednotkami, ktorých pomerná frekvencia (frekvencia oproti 

slovenskému podkorpusu) v Súbore 2 oproti Súboru 1 stúpla (27 jednotiek; sú 

uvedené nižšie v tabuľke). Celkovo priemerná príznakovosť skúmaných 150 vo výbere 

z Plathovej vysoko frekventovaných lem – motívov v Súbore 1 bola 3,8. V Súbore 2 

stúpla na 6. Fakt, že frekvencia motívov, typických pre Plathovej poetiku, bola 

v Haugovej prvých troch zbierkach zvýšená, svedčí o tom, že poetka si na preklad 

vyberá texty, ktoré sú jej básnickému vyjadrovaniu blízke. 1,6-násobný nárast ich 

frekvencie zasa podporuje predpoklad, že preklad básní Sylvie Plathovej mal na 

Haugovej pôvodnú tvorbu nezanedbateľný dosah. 

Relatívne rozsiahla skupina sledovaných motívov, ktoré Haugová od začiatku 

svojej tvorby nevyužívala, a ktorých frekvenciu stret s poéziou Sylvie Plathovej 

neovplyvnil, pozostáva z veľkej časti z individuálnych, osobných motívov (napríklad 

Nemec, židovka, vojna, surovec – brute) a z motívov s veľmi konkrétnym významom 

(napríklad tis, narcis, tulipán, slonovina, ľalia, černica, perla, tabletka, mačka, 

kyselina, ryba, škatuľa). Tie sú svojou obsahovou bohatosťou a jednoznačnosťou 

natoľko špecifické a pre Plathovú charakteristické, že ich (necitátové, neironické – 

bez odstupu) masívne prijatie do poetiky iného by bolo imitačné a epigónske, čo sa 

o Haugovej zapracúvaní hlasov iných do tkaniva svojho textu povedať nedá. Motívy v 

druhej a tretej množine sledovaných jednotiek tvoria spoločnú bázu poetík týchto 

dvoch autoriek. Najvýraznejšie (vo vzťahu k frekvencii a príznakovosti v korpuse 

umeleckých textov) sú v týchto dvoch skupinách motívy kvetov/kvitnutia, duše, 

čistoty, snehu, zimy, tieňa, stromu, kože, pokožky, vody, prsta a modrej farby. 

Klesanie frekvencie tretej skupiny motívov je výsledkom zužovania množstva 

a zintenzívňovania sémantickej zaťaženosti motívov, ktorými Haugovej tvorba 

v tomto období prechádzala. Najzaujímavejšiu skupinu však nepochybne tvoria 

motívy, ktorých frekvencia medzi dvoma skúmanými súbormi textov stúpla. 

Zobrazuje ich nasledujúca tabuľka: 

 
Motívy, ktorých frekvencia medzi súbormi 1 a 2 stúpla 

Lema/skupina 

lem – 

angličtina 

Výskyt 

vo 

výbere 

Luna a 

tis 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Lema/skupina 

lem – 

slovenčina 

Výskyt 

v 

Súbore 

1 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Výskyt 

v 

Súbore 

2 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Zvýšenie 

frekvencie 

oproti 

Súboru 1 

Wing 5 3 Krídlo 0 0 16 30 > 16 

God 4 4 Boh, bohyňa 0 0 10 2 > 10 

Hate 24 6 Nenávidieť, 

nenávidený, 

nenávistne, 

nenávisť 

0 0 6 6 > 6 

                                                           
42 Pokles ani stúpnutie frekvencie nebolo väčšie ako 1,2-násobné. 
43 Teda aspoň 1,2-krát alebo na nulu. 
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Lema/skupina 

lem – 

angličtina 

Výskyt 

vo 

výbere 

Luna a 

tis 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Lema/skupina 

lem – 

slovenčina 

Výskyt 

v 

Súbore 

1 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Výskyt 

v 

Súbore 

2 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Zvýšenie 

frekvencie 

oproti 

Súboru 1 

Fruit, foetus 5 10 Ovocie, plod 1 3 9 30 9,5 

Body 5 10 Telo 7 2 43 15 6,5 

Star, starry 15 3 Hviezda, 

hviezdny 

5 6 30 37 6,3 

Dark, darkness 16 9 Tma, temný, 

tmavý, 

zatemnenie, 

tmavnúť, 

temnieť, 

temnota, 

temno 

7 3 40 15 6,0 

Womb 22 3 Lono 3 13 15 70 5,3 

Silk 4 45 Hodváb, 

hodvábny, 

hodvábne, 

zhodvábňovať, 

hodvábnik 

1 3 5 15 5,3 

Daddy, father 9 8 Oco, otec 1 0 5 0,8 5,3 

Mirror 11 8 Zrkadlo 5 8 23 39 4,8 

Blood 14 5 Krv, krvavý, 

krvavočierny, 

krvácať 

8 4 36 20 4,7 

Bone 8 6 Kosť, kostný, 

kostra, 

kostený 

6 9 25 40 4,4 

Moon, month, 

full moon 

23 5 Mesiac, luna, 

námesačný, 

spln, 

trojmesačný 

6 3 22 11 3,9 

Dream 6 2 Sen, snívať 17 9 55 31 3,4 

White, whiten, 

bonewhite, 

whitely, 

whiteness 

43 7 Biely, 

mliečnobiely, 

bieloba, 

vybielený 

7 2 20 8 3,0 

Eye 46 3 Oko 15 2 38 4 2,7 

Love 38 5 Láska, ľúbiť, 

milovať, 

milovanie, 

zamilovaný, 

milovaný 

34 6 85 15 2,6 

Dead, death, 

die, 

deathmask, 

death-gown, 

death-soup, 

kill, killed 

51 5 Smrť, 

smrteľný, 

zabiť 

18 4 42 10 2,5 

Red, redness 25 6 Červený 3 2 6 4 2,1 
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Lema/skupina 

lem – 

angličtina 

Výskyt 

vo 

výbere 

Luna a 

tis 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Lema/skupina 

lem – 

slovenčina 

Výskyt 

v 

Súbore 

1 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Výskyt 

v 

Súbore 

2 

Príznakovosť 

frekvencie 

oproti 

korpusu 

Zvýšenie 

frekvencie 

oproti 

Súboru 1 

Gold 7 5 Zlato, zlatý 2 1 4 3 2,1 

Blind, blinded 6 8 Slepý 5 15 10 31 2,1 

Face 29 2 Tvár 16 3 27 5 1,8 

Sea 13 8 More, morský 3 2 5 3 1,8 

Stone, rock 16 4 Skala, kameň, 

kamenný 

22 10 33 16 1,6 

Dew 6 92 Rosa, zrosený, 

zarosený, 

zarosiť 

5 21 7 31 1,5 

Black, 

blueblack, 

blackness, 

blackly, 

blackening 

51 8 Čierny, 

čiernota 

6 2 8 3 1,4 

 

Prekladové dielo má v cieľovej literatúre, najmä ak ide o malú literatúru, ktorá 

nemá dostatočne vyvinuté periférie, z ktorých môže čerpať podnety na regeneráciu 

dominantného (i keď viac či menej roztriešteného) jadra, nesmierne veľký potenciál 

stať sa jedným z dôležitých vývinových impulzov. Postihovanie pôsobenia prekladu je 

však zvyčajne veľmi náročné, pretože si vyžaduje hĺbkovú znalosť nielen textov 

autorky/autora cieľovej literatúry, ale i autora/autorky, ktorých dielo je prekladané. 

Vzťahy a súvislosti môžu byť až efemérne jemné, no súčasne bazálne a hĺbkové. Pri 

skúmaní textových prienikov je pritom vždy nutné zvoliť taký prístup, ktorého 

výsledky sú pre oba súbory textov zmysluplné. Haugovej poetika fragmentu 

(Bokníková), ktorej prejavom je i tesné usúvzťažnenie výrazu a významu sa prejavila 

i pri jej preklade Plathovej poézie – jej preklad je sémanticky v prevažnej miere verný 

slovu a prekladový ekvivalent lexémy je v korpuse cieľového textu vo svojich 

jednotlivých výskytoch zväčša konštantný. Preto sa ako jedna z možných podporných 

výskumných metód súvislostí pôvodnej tvorby Mily Haugovej a jej prekladu básní 

Sylvie Plathovej javí i štatistická metóda. 

Prítomný výskum jednak potvrdil predpoklad o existujúcej spoločnej báze 

medzi skúmanými dvoma poetikami, a jednak umožnil vyčleniť motívy, ktoré 

štatisticky vykazujú najväčšie inšpirácie prekladom. Okrem toho sa potvrdil aj 

počiatočný predpoklad, že skúmané dve zbierky vykazujú najviac afinít 

s prekladanou Plathovej poéziou – pri pohľade na distribúciu motívov, uvedených 

v tabuľke, v zb. Nostalgia  a Dáma s jednorožcom (1995) zistíme, že ich frekvencia (s 

výnimkou motívov, ktoré boli inšpirované ďalšími Haugovej prekladmi a životnými 
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udalosťami) postupne klesá. Údaje získané v tejto prvej fáze výskumu súvislostí 

a nadväzností nabádajú na ďalší výskum, najmä na hlbšie, do kontextu zasadené 

interpretácie konkrétnych textových pasáží motívov, ktorých frekvencia po preklade 

stúpla, ale i na ďalšie skúmanie iných, štatisticky menej výrazných motívov 

(napríklad motív masky), ktoré mohli do Čistých dní a Pralásky vniesť na prvý 

pohľad ťažšie postrehnuteľné významy či asociácie. Interpretácii vybraných motívov 

sa okrem iného budú venovať nasledujúce kapitoly. 

 

 

 


