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Nekonečná vzdialenosť, nekonečná blízkosť 
 

Ženské telo v poézii S. Plathovej a M. Haugovej – niekoľko poznámok 

 

„Neartikulovanost ženského vidění světa v naší 

společnosti nám činí stále větší potíže“ 

 

     Možný56 

 

 Telo ako tróp, podobne ako iné antropocentrické motívy, od ktorých je veľmi 

ťažké abstrahovať v ktoromkoľvek momente takej výsostne antropocentrickej sféry, 

akou je literatúra, nadobúda so zmenami kultúrneho kontextu odlišné významy a 

funkcie. Keď sa v dejinách jednotlivých národných literatúr postupne emancipoval 

ženský autorský a lyrický subjekt, keď autorky nachádzali svoj hlas, museli sa 

nevyhnutne vyrovnávať aj s postojom k ženskému telu. V nasledujúcich 

podkapitolách si všimnem širší kultúrny kontext, v ktorom poetky tvorili (vo vzťahu 

k emancipácii ženského autorského a lyrického subjektu), obsahy a podoby, ktoré 

ženské telo a jeho biologické aj metaforické časti nadobúdajú v origináloch 

a prekladoch básní Sylvie Plathovej a v pôvodnej prekladateľkinej poézii z obdobia 

bezprostredne pred a po tom, čo sa prekladu venovala a motívy, ktorých frekvencia je 

v oboch skúmaných súboroch textov v porovnaní so štatistickým výskytom 

v umeleckých textoch zvýšená (najmä vo vzťahu k motívu ženského tela).  

 

Ženské telo v poézii Sylvie Plathovej 

 

 Užitočné bude azda na úvod v krátkosti načrtnúť kultúrnu situáciu, do ktorej 

Plathovej tvorba vstupovala. Začiatkom šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa 

v Spojených štátoch zosilňujú feminizačné snahy – prebieha tzv. druhá vlna 

feminizmu. Plathová posledné tri roky svojho života (1960 – 1963) síce strávila v 

Anglicku, no napriek tomu bola Američankou spôsobom písania aj myslenia, ako sa 

i sama vyjadrila v rozhovore s Petrom Orrom: „čo sa týka jazyka, som Američanka, 

môj prízvuk je americký, môj spôsob rozprávania je americký […] básnici, ktorých 

dielo ma najviac oslovuje, sú Američania“ (1966, s. 168). Názory na to, či je 

legitímne čítať jej poéziu cez prizmu feminizmu, sa však rôznia. Viaceré literárne 

vedkyne si v jej diele všímajú náznaky feministických motívov, Plathová sa ako 

ženská autorka objavuje napríklad v encyklopédii Feminism in Literature 

[Feminizmus v literatúre; 2004]. Iní zas, ako napríklad Jon Rosenblatt, považujú 

interpretáciu jej diela cez prizmu „diskriminácie kultúrou, v ktorej dominujú muži 

a z toho plynúcich feministických či protofeministických postojov“ za „nepochopenie 

jej umeleckej a životnej situácie“ (1979, s. 3). Užitočným argumentom v tomto 

ohľade je ten, ktorý vznáša feministická literárna kritička Helena Michieová. Tá 

Plathovú radí k feministickým poetkám napriek tomu, že sa sama k feminizmu 

nehlásila: „Označenia ‚feministická poetka‛ či ‚feministická umelkyňa‛ zvyčajne 
                                                           
56 MOŽNÝ, Ivo. 1990. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno : Blok, 1990. 184 s. (s. 125). 
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používam v súvislosti so ženami, ktoré sa k feminizmu prihlásili a považujú ho za 

dôležitý pre svoje dielo. Výnimky tvoria Anne Sextonová a Sylvia Plathová – tie 

totiž písali pred ‚druhou vlnou feminizmu‛, a preto pre ne feministická poézia 

nemohla byť udržateľnou kategóriou.“ (1987, s. 162). Tu sa azda dá nájsť schodné 

riešenie pozície Plathovej vo vzťahu k feminizmom a ženskej emancipácii aj vo vzťahu 

k motívu ženského tela. Dôležitým faktorom v uvažovaní o Plathovej a feminizme je 

aj vnímanie Plathovej ako rozdelenej autorskej osobnosti, snažiacej sa napĺňať 

viaceré dobové štandardy – byť úspešnou ženou „krásnou, populárnou, radostne 

prijímajúcou rolu dcéry, manželky a matky“ (Ostriker, 1986, s. 78), a zároveň 

„úspešnou autorkou s mimoriadnym talentom zobraziť presne tie vášne, ktoré sú 

šťastnej žene zakázané: nenávisť k rodičom, potláčaný hnev na celé ľudstvo, túžba 

po slobode, no i hrôza z nej, obsedantná fascinácia bolesťou, násilím, smrťou“ 

(tamže). Ak si uvedomíme, že v období, v ktorom tvorila svoje vrcholné texty, už boli 

feminizačné tendencie síce citeľné, no boli omnoho kontroverznejšie ako ich 

vnímame dnes, Plathovej rezervovaný, ba až odmietavý postoj k feminizmu, ktorý 

možno nájsť v jej denníkoch, a ktorý určité interpretačné rastre nachádzajú aj v jej 

tvorbe, je pochopiteľný. Na druhej strane je však zas množstvo motívov, ktoré vo 

svojej poézii predostiera, analyzuje a napĺňa zmyslom, veľmi vhodné uchopiť 

z feministického hľadiska.  

 Do feministických snažení sa Plathová teda vyslovene nezapojila, no jej texty k 

telu zároveň museli zaujať nejaký postoj. Podľa americkej kritičky Joanne Feit 

Diehlovej je Plathovej „primárnym trópom rodové telo“ (1990, s. 136, cit. podľa 

Lant, 1993, s. 623) a A. S. Ostrikerová píše, že: „Plathovej dielo je plné obrazov tela, 

jeho vnútra aj vonkajších častí: pokožky, krvi, lebiek, chodidiel, úst, jazykov, rán, 

kostí, pľúc, sŕdc a žíl, nôh a rúk“ (1986, s. 99). O dôležitosti postavenia motívu tela 

v súradniciach jej tvorby svedčia aj štatistické údaje. Frekvencia výskytu lemy body – 

telo v súbore textov, ktoré Haugová zahrnula do Luny a tisu, je oproti podkorpusu 

umeleckých textov Korpusu súčasnej americkej angličtiny, zvýšená zhruba 

desaťnásobne a aj rôzne časti tela sú medzi najpríznakovejšími motívmi jej tvorby. 

Otázkou je, aké vlastne ženské telo u Plathovej je, aké významy nadobúda.  

Prehľadný náčrt percepcie trópu tela u Plathovej za posledné desaťročia 

podáva Jessica Lewisová Lucková: „Alicia Ostrikerová číta básne ako pokus 

o prekonanie bremena ženského stelesnenia, kým Kathleen Lantová, Joanne Fiet 

Diehlová, a Margaret Homansová odsudzujú posadnutosť básní zranenými 

a ponižovanými ženskými telami [...]. Sandra M. Gilbertová, Lynda K. 

Bundtzenová a Susan Van Dynová vysvetľujú Plathovej písanie tela ako jej spôsob 

posilnenia ženského tela v maskulínnej kultúre. [...] Mladšie literárne vedkyne, 

napríklad Jacqueline Rosová a Christina Britzolakisová odmietajú názor, že 

Plathová zapisuje esenciálne ženské telo či hľadá svoju pravú ženskú podstatu.“ 

(2007, s. 287). Samotná Lewisová Lucková sa zamerala na obraz tela v cykle „včelích“ 

básní57 V interpretácii tohto krátkeho, pevne zomknutého cyklu motív tela číta ako 

                                                           
57 Ten pozostáva z piatich textov, napísaných 3. – 9. októbra 1962: The Bee Meeting [Stretnutie včiel] 
– túto báseň z cyklu piatich básní s motívom včiel Haugová do svojho výberu nezaradila; J. Zábrana 
jej názov prekladá ako Setkání se včelami; The Arrival of the Bee Box – v Haugovej preklade Priniesli 
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„experimentálny pokus predstaviť si formu stelesnenia, ktorá by sa nerozptyľovala 

do scenára či povrchu“ (tamže, s. 289), teda do tela chápaného v súlade s 

feministickými prúdmi, v ktorých je redukované na pasívny priestor, do ktorého sa 

vpisuje kultúra. Model tela/seba v Plathovej poézii Lewisová Lucková vníma ako 

taký, ktorý – v súlade s koncepciou feministickej filozofky Elizabeth A. Wilsonovej – 

„zahŕňa vnútorné morfologické štruktúry vedomia“ (tamže, s. 289). 

Prostredníctvom obrazu úľa podľa nej poetka skúma „hlbší biologický základ 

identity a zdroj feministického vzdoru“ (tamže, s. 291). 

 Zaujímavý kultúrnohistorický pohľad na ženské telo ako na kultúrny 

konštrukt vo vzťahu k tvorbe Sylvie Plathovej podáva vyššie spomínaná K. M. 

Lantová. Tá rozoberá vnímanie tela a telesnosti v časopriestore, v ktorom poetka 

tvorila, a zistenia prepája s analýzou Plathovej postojov k ženskosti svojho tela, ktoré 

vyjadrila v denníkoch. Lantová chápe dobové zobrazenie ženského tela v umeniach – 

zobrazenie tela ako objektu, ako nositeľa významov, ktoré mu boli tradične dané 

umelcom – mužom ako nepostačujúce. V tomto zobrazení je žena „označujúcim toho 

mužského” (Mulvey, 1993, cit. podľa Lant, 1993, s. 627) a zdrojom potešenia pre 

predpokladaných percipientov – mužov: „žena je vystavená pre potešenie diváka, 

o ktorom sa predpokladá, že je muž” (Bernheimer, 1989, s. 13, cit. podľa Lant, 1993, 

s. 627). Ženské telo v kultúre obdobia, v ktorom poetka písala, je „zraniteľné v tom, 

že je sexuálne prístupné, pripúšťajúce penetráciu, zneužitie, znásilnenie, 

tehotenstvo“ (Lant, 1993, s. 625). Podobne sa o tele v Plathovej básňach vyjadruje aj 

kritička Annette Laversová: „Telo je chápané ako zraniteľné, ako obeť sekier, ihiel 

lekárov, nožov chirurgov a mäsiarov, jedov, hadov a chápadiel, kyselín, upírov, 

pijavíc, netopierov a včiel, väzení a surových čižiem.“ (1971, s. 104). 

Lantová píše, že „telo pre ňu nie je ligotavým symbolom slávy duše, skôr sa 

zdá byť zahanbujúcou pripomienkou neúspechu, zraniteľnosti poetky“ (1993, s. 

623). Plathová totiž pod tlakom, ktorý spoločnosť na ženu s jej tradičnou rolou matky 

a zraniteľným, spoločensky obmedzovaným telom, vytvára, ženské telo 

v denníkovom zázname z roku 1951 v kontraste k telu mužskému, ktoré je zdrojom 

moci a slobody popisuje ako príťaž: „Ženy sú predsa tiež žiadostivé. Prečo by mali 

byť ich roly obmedzované na strážkyne emócií a dojčiat a živiteľky duše, tela 

a pýchy muža? To, že som sa narodila ako žena, je strašná tragédia. Od chvíle, keď 

som bola počatá, bola som odsúdená k tomu, aby mi narástli prsia a vaječníky 

namiesto penisu a miešku; aby boli všetky moje činy, myšlienky a pocity definitívne 

obmedzené ženskosťou, ktorej nemožno uniknúť. […] všetko kazí to, že som ako 

dievča – žena neustále v nebezpečenstve fyzického násilia." (Plath, 2000, s. 77). 

Autorkou podobných vyjadrení je i Esther, hlavná hrdinka jej románu The Bell Jar 

[Sklenený zvon],58 ktorá má mnoho autobiografických čŕt. Citovaný denníkový 

záznam však vznikol, keď autorka mala len osemnásť rokov a poéziu, ktorú Haugová 

preložila, Plathová napísala najmenej o desať rokov neskôr. Navyše, netreba zabúdať, 

                                                                                                                                                                                     
úľ; Stings – v Haugovej preklade Žihadlá; The Swarm – v Haugovej preklade Roj a Wintering – v 
Haugovej preklade Prezimovanie. 
58 V slovenčine z neho vyšli len úryvky (Fragment, 1992, č. 5, Literárny týždenník, 1993, č. 44, 
Dotyky, 1993, č. 4) pod názvom Sklenený príklop. 
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že Plathovej tvorbu – denníky a prózy nevynímajúc – je napriek frekventovaným 

prvkom autobiografického charakteru nemožné a nesprávne redukovať na akési 

seba-záznamy, teda čítať ju len biograficky, a preto ani v denníku proklamované 

vyjadrenie postoja k telu nie je možné prijímať ako svedectvo postoja hovoriaceho 

subjektu. Tieto sekundárne informácie môžu len usmerniť bádanie, spresniť 

metodológiu. Nemožno totiž zabúdať, že v literatúre vždy ide o interpretujúci a 

tvoriaci prístup ku každému motívu, ktorý sa do textu dostáva, hoci by to bol i sám 

autorský subjekt.  

Fyzické telo je podľa najmohutnejšieho prúdu interpretácií Plathovej poézie 

väzniacim, obmedzujúcim obalom, príťažou, tento motív však nemôžeme 

interpretovať výlučne v kontexte jeho obmedzujúcej ženskosti, lebo na telo a jeho 

ženskosť sa v priebehu Plathovej tvorby navrstvili viaceré významy (materstvo, 

pretrvanie a pod.), ktoré posúvajú vnímanie ženskosti a tela do iných rovín. Telo ako 

príťaž je primárne prekážkou želaného znovuzrodenia, ktoré síce nemožno od jeho 

ženskosti oddeliť, no ktoré ženskosť tela sémanticky presahuje. Jednou z básní, kde 

sa tento motív objaví v interpretačne nadmieru prístupnej podobe, je už analyzovaná 

báseň Getting There: „And I, stepping from this skin / Of old bandages, boredoms, 

old faces // Step to you from the black car of Lethe, / Pure as a baby.“ (s. 249); v 

Haugovej preklade má báseň názov Cestou tam: „A ja sa zvliekam z tejto kože, / zo 

starých tvárí, nudy, zo starých obväzov // vykročím k tebe z čierneho voza Léthé, / 

čistá ako dieťa“ (1989a, s. 86). Podobne priezračne vyjadrený je tento motív v básni 

Lady Lazarus: „Out of the ash / I rise with my red hair / And I eat men like air.“ (s. 

247), v Haugovej preklade Lady Lazar: „Z popola dvíham sa / s červenou hrivou, / 

namiesto vzduchu hlcem mužov.“ (1989a, s. 81). Autorka jedného z Plathovej 

životopisov, Linda Wagner-Martinová, v monografii o jej tvorbe záverečné verše 

básne Lady Lazarus číta tak, že lyrická hrdinka sa stáva „odviazaným a mystickým 

fénixom, ktorý stúpa z masakra, vytvoreného mužmi pre ňu a z nej“ (2003, s. 112). 

Podobne ženské telo a jeho sociálne vymedzenie v Plathovej poézii vidí aj Judith 

Krollová: „Ak manželka, dcéra a matka sú primárne mužmi definované roly – ak 

byť manželkou (The Applicant [Uchádzač]), dcérou (Daddy [Oco]) a matkou jeho 

detí či tou, ktorá mu vedie domácnosť (Stings [Žihadlá]) ochromuje a podriaďuje 

ženu, tak sú tieto roly negatívne a môžu byť chápané ako podoby falošného ja. Lady 

Lazarus, levica a včelia kráľovná nie sú závislé od mužov a reprezentujú víťazstvo 

nad negatívnymi, mužmi definovanými aspektmi týchto typických ženských rol.“ 

(2007 [1976], s. 11).  

Interpretácie, ktoré v Plathovej poézii vidia „systém očisty a prerodu“ 

(Wilkins, 2010, s. 74), často čerpajú z implikácií, ktoré do nich vnáša už spomenutý 

filozoficko-mytologický systém Roberta Gravesa, predstavený v eseji The White 

Goddess [Biela bohyňa], prvýkrát publikovanej v roku 1948. To, že Plathová tento 

systém nielen poznala, ale že ju i vnútorne oslovil, dokumentuje Keith Sagar 

v monografii o poézii Teda Hughesa: „najdôležitejší vplyv, ktorý Ted Hughes na ňu 

mal, bolo, že zintenzívnil jej sústredenie sa na poéziu a že jej poskytol ucelene 

premyslenú vieru v básnickú mytológiu Bielej bohyne Roberta Gravesa“ (1975, s. 

11). Ako uvádza napríklad Judith Krollová a po nej Allison Wilkinsová, v poetkinej 
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tvorbe nájdeme množstvo odkazov na Gravesovu Trojitú, resp. Bielu bohyňu, ktorá 

v sebe akumuluje tri štádiá v živote ženy: Pannu, Matku a Starenu. Obrazy, ktoré 

Gravesov systém vysúva do popredia, sú v Plathovej poézii skutočne veľmi 

frekventované a významovo mimoriadne zaťažené: mesiac/luna, včely, had, včelia 

kráľovná, motív premeny ženskej identity, znaky, spájané s jednotlivými 

zosobneniami Trojitej bohyne, ich farebné kódovanie a pod. Allison Wilkinsová o 

motívoch tela v básňach, kde sa telo stretáva s motívom červenej farby, konštatuje, že 

niektoré texty sa sústredia na ženské telo, iné ženské telo spájajú s telom matky 

zeme, ďalšie tematizujú zabudnutie, smrť fyzického tela a očistu osobnej histórie za 

účelom znovuzrodenia (2010, s. 74). Ako vidieť, znovuzrodenie tela je veľmi dôležitý 

interpretačný raster, cez ktorý býva motív tela a jeho zraniteľnosti a smrteľnosti 

u Plathovej nahliadaný, a na ktorý nadväzujú aj kritičky a kritici, vychádzajúci 

z aktuálnejších metodologických východísk. Podľa zaujímavej interpretácie Plathovej 

básne Fever 103° od Christiny Britzolakisovej je moment očisty, ktorý je 

koncentrovaný najmä do veršov „I // Am a pure acetylene / Virgin“ (s. 232), v 

Haugovej preklade Horúčka 41°C: „som čistá, / acetylénová panna“ (1989a, s. 70) 

a s ním telo, na ktorom sa očista/znovuzrodenie odohráva, použité ako komodita, ako 

prvok masovej kultúry. Očisťovanie, „zvliekanie sa“ je chápané ako „paródia 

spirituálnej očisty“ (Britzolakis, 2000, s. 139) a ženské telo sa u Plathovej podľa 

autorky stáva „znakom, ktorého kultúrne významy sú v kríze“ (tamže, s. 156). Bez 

ohľadu na to, s ktorou z interpretácií sa najviac stotožníme, faktom zostáva, že 

v týchto básňach očisty/znovuzrodenia stojí oproti telu chorému, zraňovanému, 

oproti telu ako veci, telo ideálne, imaginárne – hrozivo silné telo subjektu po 

transformácii znovuzrodením. Preklad básní s dominantným motívom 

znovuzrodenia si všimnem v nasledujúcej kapitole. 

 

Premena 

  

Ak sa sústredíme na konkrétne textové pasáže básní, ktoré si Haugová vybrala 

do Luny a tisu, zistíme, že ženské telo v nich je často pasívne, zvecňované, 

reifikované (napríklad do kameňa) – ako v básni Love Letter: „If I'm alive now, then 

I was dead, / Though, like a stone, unbothered by it,“ (s. 147), v Haugovej preklade 

List lásky: „Ak teraz žijem, vtedy som bola mŕtva, / hoci ako kameň nedotknutá 

tým“ (1989a, s. 9) či Tulips: „My body is a pebble to them“ (s. 160) v Haugovej 

preklade Tulipány: „Moje telo je pre ne okruhliak“ (1989a, s. 11). Zvecnenie tela 

pôsobí ako sebazáchovná aktivita, zameraná na pretrvanie, prežitie, nazbieranie síl 

po vyčerpávajúcich udalostiach, ako aj pred nimi. Prostredie, v ktorom sa toto 

bezvýrazné a stacionárne pretrvávanie odohráva, je biele, chladné – zimné, čisté, 

miestami až nemocnične sterilné. Stav pokoja je však len zdanlivý, resp. dočasný; 

pacientka v básni Tulips [Tulipány] sa síce učí pokoju, no zároveň nemôže nerušene 

odpočívať, lebo jej hlúpa zrenička musí všetko vnímať. Neživosť tela je tiež len 

zdanlivá a v mnohých textoch (až na niekoľko výnimiek, jednou z nich je b. Paralytic 

[Paralýza]) dočasná, jeho pasivita je zároveň i potenciálom premeny, ako v básni 

Wintering: „The woman, still at her knitting, /.../ Her body a bulb in the cold and 
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too dumb to think.“ (s. 219), v Haugovej preklade Prezimovanie: „Žena, tichá pri 

tvojom pletení, /.../ hľuza v chlade, príliš nemé, aby myslelo.“ (1989a, s. 58). 

Anorganickosť, neživosť je však niekedy i charakteristickým znakom už 

znovuzrodeného, očisteného tela – to je napríklad z ľadu,59 čistého acetylénu,60 či z 

z rosy.61 

 Telo – vec, telo necítiace a pasívne sa metamorfuje, niekedy ožíva, podstupuje 

premenu, ktorá má v skorších textoch jemnejšiu a v neskorších drastickejšiu podobu. 

Vo vrcholných básňach telesnej premeny ženského subjektu je znovuzrodené telo 

ženského lyrického subjektu miestami až hrozivo silné, najvýraznejšie v básni snovej 

a symbolistickej obraznosti Stings [Žihadlá]. V nej sa ženský subjekt identifikuje so 

včeľou kráľovnou, oslobodzujúcou sa z priemernosti, opotrebovanosti (napríklad zo 

svojich tradičných rol dcéry, manželky, matky, ženy v domácnosti) prerodom. Keď je 

do básne uvedená, je „old, / Her wings torn shawls, her long body / Rubbed of its 

plush“ (s. 178), v Haugovej preklade „iste stará, / krídla má ako deravé šály, zamat / 

dávno zodratý z dlhého tela“ (1989a, s. 51). V závere je triumfálne obnovená, 

znovuzrodená: „Is she dead, is she sleeping? / Where has she been, / With her lion-

red body, her wings of glass ? // Now she is flying / More terrible than she ever 

was, red / Scar in the sky, red comet“ (s. 215), v Haugovej preklade: „Je mŕtva, iba 

spí? / Kde bola / s krídlami ako sklo, s telom ako levica červeným? // Hrozivejšia 

ako predtým, / teraz prilieta, červená / jazva na nebi, červená kométa“ (1989a, s. 

52). Pravda, znovuzrodenie, ktoré kráľovná a s ňou identifikovaná ženská lyrická 

hrdinka podstúpi, nemožno interpretovať len jednoznačne víťazne – ako v origináli, 

tak i v preklade je kráľovná asociovaná s kométou, ktorá bola v minulosti zväčša 

považovaná za zlé znamenie – najčastejšie predznamenávala smrť kráľa (v tomto 

prípade včelej kráľovnej). Navyše, v nasledujúcom verši čítame o stroji, ktorý ju 

zabil. Ambivalentnej interpretácii Plathovej motívu vzkriesenia, zobrazovaného cez 

telesné znovuzrodenie, regeneráciu, sa však nedá vyhnúť ani tu – kométa totiž môže 

byť stotožňovaná aj s betlehemskou hviezdou, a teda s narodením (biblického) kráľa.  

 Premenu ženského tela a emancipáciu lyrickej hrdinky možno vnímať ako 

kľúčové momenty tohto motívu nielen vo vyššie rozoberanej básni, ale i v celom 

korpuse Plathovej textov. Pozrime sa teraz na to, ako Haugová túto metamorfózu 

tlmočí vo svojom preklade. Zameriam sa na básne, v ktorých je téma telesného 

prerodu najviac v popredí – na básne Stings [Žihadlá], Fever 103° [Horúčka 41°C], 

Ariel [Ariel], Lady Lazarus [Lady Lazar] a Getting There [Cestou tam].  

V preklade básne Stings [Žihadlá] Haugová usiluje o výraznejšie poetický štýl, 

ktorý indikuje nielen spravidelňovanie koncových asonancií, ktoré si vyžiadalo 

relatívne vysokú frekvenciu slovosledných inverzií a využitie vnútorného rýmu či 

asonancie (chudobná – kráľovná, spenené – hrebene, prilieta – kométa), ale aj 

nahrádzanie niektorých motívov. Tak prekladateľka prekladá lexému slipper 

[papuča] ako stopu, čím z textu odstraňuje „nízky“, potenciálne komický obraz 

(vsúvanie prvkov iných štýlov, štýlová nehomogénnosť je pritom jedným 

                                                           
59 V b. Love Letter [List lásky]. 
60 V b. Fever 103° [Horúčka 41°]. 
61 V b. Ariel [Ariel]. 
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z charakteristických znakov vrcholnej Plathovej tvorby). House [dom] z posledného 

verša básne v súlade s touto stratégiou prekladá ako palác. Konvenčná poetizácia 

prekladu a občasné sémanticko-štylistické posuny však nie sú také závažné ako 

problém interpretácie dvoch strof v jej presom strede (strofy 6 a 7 v 12-strofovej b.). 

Báseň je komponovaná symetricky – jej prvá polovica sa po úvode zameriava na opis 

paralelnej situácie včelej kráľovnej a lyrickej hrdinky – situácie, ktorá ohrozuje ich 

samotnú podstatu – ich výnimočnosť. Druhá polovica básne popisuje zmiznutie tretej 

mužskej osoby (pravdepodobne utláčateľa), útok včiel a víťazný (no zároveň osudný) 

let včelej kráľovnej. Zlom medzi postupným úpadkom („I have /.../ seen my 

strangeness evaporate“ (s. 214), doslovne videla som svoju nezvyčajnosť, zvláštnosť 

vyprchávať) a nadobudnutím moci a samostatnosti je explicitne vyjadrený v druhom 

verši siedmej strofy: „I am in control“, teda ovládam, vládnem, preberám kontrolu, 

moc. Haugová tento kľúčový verš prekladá ako „Ovládam sa.“ (1989a, s. 51), čím 

tlmočí celkom opačný obsah – ženský subjekt v preklade nie nadobúda moc, 

oslobodzuje sa z otroctva, nadvlády, ako to je v origináli, ale naopak – ovláda sa, teda 

obmedzuje svoje slobodné prejavy. Interpretácia tohto verša ako kľúčového vo 

vzťahu k motívu emancipácie v celej Plathovej tvorbe nie je hyperbolizovaná – tento 

verš je kritikou často v kontexte motívu znovuzrodenia citovaný.62 Preklad tak 

oslabuje dramatickosť premeny tela a situácie ženského subjektu. 

 Vrcholom básne Fever 103° [Horúčka 41°] je očista tela bolesťou, utrpením. 

Horúčka je pekelným ohňom (tongues of hell), utrpenie sa rozširuje z individuálneho 

na všeľudské (Hirošima), pokožka ženského subjektu, spaľovaného očistnými 

ohňami, je zlatá, bitá (tepaná zo zlata; gold beaten skin) a jeho výsledná čistota je až 

anorganická, bezfarebná, jemná ako plyn, no zároveň výbušná (pure acetylene – 

čistý acetylén je výbušný plyn): „I // Am a pure acetylene / Virgin“ (s. 232), 

v preklade M. H.: „som čistá, / acetylénová panna“ (1989a, s. 70). Telo acetylénovej 

panny stúpa do „transcendencie ako do niečoho, čo subjekt získal prostredníctvom 

utrpenia“ (Kroll, 2007, s. 188). Haugová v preklade tento vrchol očisty – stúpanie 

sublimovaného tela – oslabuje, keď verše: „I think I am going up, / I think I may rise 

/ […] / To Paradise“ (s. 232); doslovne: Myslím, že sa dvíham, / Myslím, že by som 

mohla stúpať / […] / Do Raja. prekladá ako: „Zdá sa mi, že sa dvíham, / aj vznášať 

by som sa mohla. / […] / do raja.“ (1989a, s. 70), čím to, čo originál podáva ako 

budúcnosť, resp. už prebiehajúci proces, transformuje na číry subjektívny pocit (zdá 

sa mi), resp. snovú či špekulatívnu realitu (mohla by som sa [keby...]). Zároveň 

prerušuje kontinuitu so záverečným veršom, ktorá je v origináli zachovaná vďaka 

parentéze, graficky vyznačenej pomlčkami a rýmu, a tak nielen odstraňuje napätie, 

vytvorené kompozíciou, ale aj oslabuje vzostupný pohyb, stúpanie nového čistého 

tela subjektu, ako i záverečnú pointu básne.  

Odhliadnuc od toho, že prekladateľka oslabuje jeden zo zásadných motívov 

poetkinej tvorby – motív očisty/premeny/prerodu tela – v básni nachádzame aj 

viacnásobný a často nie celkom najšťastnejší transfer z českého prekladu. Už v názve, 

                                                           
62 Napríklad v monografii Susan Bassnettovej Sylvia Plath : An Introduction to her Poetry (2005) či 
v štúdii Mary Lynn Broeovej s názvom Enigmatic, Shifting My Clarities : The Poetic Career of Sylvia 
Plath, publikovanej v zborníku Ariel Ascending (1984). 
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ako si všimla napríklad i autorka diplomovej práce o primárne českom preklade 

Plathovej poézie,63 je do slovenského prekladu prevzaté chybne prepočítaná výška 

horúčky – 103°F je totiž 39,44°C a nie 41°C, ako je to v Zábranovom a Haugovej 

preklade. Táto substitúcia môže byť (okrem chyby vo výpočte) vysvetliteľná snahou 

o intenzifikáciu výpovede – telesná teplota nad 41°C je už smrteľne nebezpečná, 

hraničná; atmosféra básne je hraničná, čím možno tento posun vysvetliť. Azda mohli 

takto nezávisle uvažovať obaja prekladatelia Plathovej. Haugovej preklad ôsmeho 

verša básne je však výstražným príkladom prekladu z druhej ruky. Verš v origináli 

znie: „The tinder cries.“ (s. 231), teda doslovne práchno plače/volá. Zábrana ho 

preložil ako „Troud poplakává.“ (1984, s. 71). Nepochopený význam českého slova 

troud – práchno je zdrojom Haugovej prekladu, v ktorom sa znenazdajky objavuje 

samček včely: „Trúd zaplače.“ (1989a, s. 68). Posuny tohto druhu nielen zásadne 

menia zväzok interpretácií, ktorý báseň ponúka, ale zároveň hlboko spochybňujú 

profesionalitu prekladateľky, ktorá takto môže celkom stratiť dôveru 

čitateľov/čitateliek. 

 V 2. – 4. strofe básne Lady Lazarus [Lady Lazar] sa reifikácia ženského tela 

spája s jeho fragmentarizáciou. Pokožka lyrického subjektu sa stáva nacistickým 

tienidlom, noha ťažidlom na papier a z tváre je „fine / Jew linen“ (s. 244); v H. 

preklade: „jemná / židovská bielizeň“ (1989a, s. 77). Dekompozíciu tela nasleduje 

výzva: „Peel off the napkin / O my enemy / Do I terrify? –––“ (s. 244), v 

Haugovej preklade: „Stiahni rúško! / Ó, môj nepriateľ – / Straším ťa azda?“ (1989a, 

s. 77). Betty Friedanová situáciu žien v päťdesiatych rokoch 20. storočia a na začiatku 

rokov šesťdesiatych nazýva „pohodlným koncentračným táborom“ (1963, s. 228), 

ktorý bol „fyzicky luxusný, no psychicky utláčateľský a ožobračujúci“ (Annas, 1980, 

s. 172). Aj táto situácia podľa Annasovej ovplyvnila Plathovej zapracovanie motívov 

koncentračných táborov do tkaniva básní, ako aj reifikáciu a fragmentarizáciu 

ženského tela. Napriek tomu, že telo ženskej lyrickej hrdinky je v básni Lady Lazarus 

[Lady Lazar] reifikované, dehumanizované, a teda necítiace, pod jeho povrchom či 

v stave, ktorý danej situácii predchádzal, je akumulované fyzické i psychické utrpenie 

– individuálne aj historické. Znecitlivenie je okrem reifikácie dosiahnuté dikciou 

básne – jej ironický, parodický tón vytvára od vypovedaného odstup.  

 Báseň, ako naznačuje už jej názov, aluduje na biblický motív vzkriesenia 

Lazara. Motív znovuzrodenia ženského tela tu (ako aj inde) teda dostáva i biblický 

rozmer. Narážka na Bibliu je umocnená citátmi lexém – motívov z kapitoly 

o Lazarovi. Ak si všimneme tú verziu Biblie, ktorú Plathová zrejme mala k dispozícii 

(The Amplified Bible), zistíme, že poetka skutočne s textom 11. kapitoly Evanjelia 

podľa Jána pracovala. The Amplified Bible po častiach vychádzala v päťdesiatych 

a šesťdesiatych rokoch, pričom preklad Nového Zákona vyšiel v roku 1958. Ten na 

rozdiel od iných verzií64 obsahuje vo verši 44 spomínanej kapitoly65 dve lexémy, 

                                                           
63 ŠKARPICHOVÁ, Pavla. 2007. Vztah básnické poetiky Jana Zábrany a jeho překlady Sylvie Plath : 
diplomová práca. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, 86 s. 
64 Pri porovnávaní jednotlivých anglických prekladov som využila stránku Bible Gateway, ktorá 
sprístupňuje vbiac ako 160 prekladov Biblie (http://www.biblegateway.com/). 
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zhodné s lexémami tretej a štvrtej strofy básne – lexému linen, tu použitú vo 

význame ľanová tkanina/plátno, ktoré sa v biblických časoch používalo na zabalenie 

tela mŕtveho, a zároveň lexému napkin.  

 Ako možno vidieť vo vyššie citovaných veršoch, Haugová linen prekladá ako 

bielizeň a napkin ako rúško. Väčšina slovenských prekladov Biblie66 sa v dvoch 

skúmaných lexémach zhoduje, pričom linen je do slovenčiny preložené ako plátno 

a napkin ako šatka, a tak je zrejmé, že Haugovej preklad básne s biblickým odkazom 

nepracuje. Preklad lexémy napkin by azda bolo možné prijať (možno ho nájsť 

v českom preklade Biblie ako rouško), no bielizeň rozhodne neevokuje pohrebné 

plátno, a tak zahmlieva interpretáciu a znemožňuje identifikovať i text, na ktorý 

báseň nadväzuje. Viac intertextových nadväzností zachováva starší Buzássyho 

preklad – šiesty verš ukážky prekladá ako „židovské plátno“ (1968b, s. 109). Verš 44 

v Biblii pokračuje tým, že Ježiš vyzýva zhromaždený dav, aby Lazara oslobodil 

z týchto tkanín; na to naráža verš „Peel off the napkin“ (s. 244), teda stiahni šatku. 

Haugová pri preklade tohto verša, ktorý znie: „Stiahni rúško!“ (1989a, s. 77) zvyšuje 

expresivitu výpovede tým, že mení interpunkciu (pridáva výkričník – azda sa necháva 

inšpirovať Zábranovým prekladom, ktorý tiež použije výkričník – i keď až 

v nasledujúcom verši). Tento verš zároveň poukazuje na prekladateľkinu záľubu 

v používaní ustálených slovných spojení, ktorá bola pre jej pôvodnú tvorbu typická 

v osemdesiatych rokoch. Rúško je tu jednak pokrývkou tváre, chrániacou pred 

infekciou (v tomto preklade zrejme tváre lekára – postava doktora sa zjavuje 

v poslednej tretine básne), a zároveň časť klišé spojenia rúško tajomstva. Buzássyho 

preklad menej usmerňuje interpretačný zväzok, ktorý text potenciálne obsahuje, 

pričom však tiež nesiaha po biblickej lexéme: „Obrúsok zlož,“ (1968b, s. 109). 

 V preklade šiestej strofy natrafíme na viacero interpretačných problémov, 

súvisiacich s motívom znovuzrodenia. Tá origináli znie nasledovne: „Soon, soon, the 

flesh / The grave cave ate will be / At home on me“ (s. 244) a v Haugovej preklade: 

„Už skoro, veľmi skoro / sa na mne udomácni mäso, / čo priepasť hrobu pohltí“ 

(1989a, s. 77). Diskrepanciu vytvára zmena gramatických časov – kým v origináli je 

vďaka použitým časom zjavná následnosť udalostí: najprv je telo pohltené hrobom 

(minulý čas slovesa eat), a potom sa vracia domov, na subjekt (budúci čas), 

v preklade sa táto následnosť, vlastne jedno z vyjadrení telesného znovuzrodenia, 

celkom stráca – mäso sa udomácni, a potom ho pohltí priepasť hrobu, prípadne sa 

naskytuje druhá interpretácia – to, že telo pohltí hrob je konštantná charakteristika 

tela, a teda verš „čo priepasť hrobu pohltí“ (1989a, s. 77) je vlastne len poetizovaným 

vyjadrením toho, že telo je smrteľné. Druhý verš tejto básne pritom opisuje hrob, 

z ktorého lyrická hrdinka vstala. Pri jeho opise Plathová, v zhode s Bibliou (11. 

kapitolou Evanjelia podľa Jána, verš 38), používa slovo cave – jaskyňa. 

V slovenských prekladoch Biblie nájdeme jaskyňu, no Haugová túto alúziu opäť 

obchádza a namiesto jaskyne použije pri opise hrobu priepasť, a tak i keď vďaka 

                                                                                                                                                                                     
65 Tá znie: „And out walked the man who had been dead, his hands and feet wrapped in burial cloths 
(linen strips), and with a [burial] napkin bound around his face. Jesus said to them, Free him of the 
burial wrappings and let him go.“ (The Amplified Bible, John, 11:44). 
66 Pri porovnávaní jednotlivých slovenských prekladov Biblie (evanjelický, katolícky, ekumenický a 
Roháčkov) som pracovala so stránkou www.obohu.cz (http://www.obohu.cz/bible/). 
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názvu básne je kontinuita s biblickou scénou vzkriesenia Lazara zachovaná, stráca sa 

citátová intertextovosť a štýlová nadväznosť. Buzássy zas pod tlakom koncového a 

vnútorného rýmu do sémantiky básne vnáša celkom iné konotácie: „Čoskoro mäso, 

vždy / hádžuce zobu hrobu čo má, / zas bude na mne ako doma“ (1968b, s. 109). Ak 

vezmeme do úvahy, že zámerná heterogénnosť konkrétnych štýlov a presné, 

premyslené narábanie s mytémami a odkazmi na historické a biblické udalosti 

a postavy sú pre tvorbu Sylvie Plathovej symptomatické, tak, ako aj centrálne 

postavenie motívu očisty, premeny a znovuzrodenia, je nutné takéto posuny – 

u prekladateľky aj prekladateľa – hodnotiť ako závažné. 

 Tieto posuny a významové straty sú pritom u Haugovej zrejme výsledkom 

nedbanlivosti – preklad celej básne totiž vykazuje znaky nepozorného narábania so 

slovom či textovým celkom. Jednotlivé pasáže a obrazy sa v preklade často 

distribuujú z nevysvetliteľných dôvodov voľne – zmena ich poradia nie je motivovaná 

snahou o priblíženie iného prvku básne (rýmy, opakovania a pod.). Okrem toho 

prekladateľka v tejto básni (podobne ako vo vyššie rozoberanom preklade básne 

Fever 103°) voľne mení aj interpunkciu, najbadateľnejšie v prípade trojitej (ako je 

zreteľné z faksimile rukopisu) pomlčky, umiestnenej na koncoch veršov. Tá sa, 

okrem toho, že je skrátená na tretinu, bez vysvetlenia a zjavnej motivácie funkciou 

presúva medzi veršami a objavuje sa v takmer dvojnásobnom počte (v origináli 

šesťkrát, v preklade jedenásťkrát). Necitlivo je preložená aj v origináli aktualizovaná 

frazéma cat has nine lives (mačka má deväť životov) vo verši „like cat I have nine 

times to die“ (s. 244). Plathová v ňom zámerne mení perspektívu frazémy – fokus zo 

života presúva na smrť [tak, ako mačka môžem zomrieť deväťkrát], čo Haugová 

nevystihla: „Mám iba tridsať. / A deväť životov ako mačka“ (1989a, s. 75). Preklad 

navyše mení i charakter „účinkujúcej“ – lyrickej hrdinky, zexplicitňuje jej pozíciu 

obete, dožadujúcej sa ľútosti a uznania veršom: „Povedzte aspoň, tá má talent, tej to 

seklo,“ (1989a, s. 76). Verš má v origináli prvky reklamného štýlu, zexplicitňuje 

performatívnosť celého aktu smrti a znovuzrodenia, je sebavedomým 

sebahodnotením zo strany hovoriacej: „I guess you could say I’ve a call“ (s. 245), 

teda dalo by sa povedať, že mám na to talent, resp. asi by ste povedali, že som na to 

povolaná. Podobne len výsledkom nepozornosti môže byť zámena tenora a vehikula 

(I. A. Richards, u nás V. Krupa) v prirovnaní vo veršoch „They had to call and call / 

And pick the worms off me like sticky pearls.“ (s. 245, zvýr. I. H.); prirovnanie 

červy ako lepkavé perly Haugová prekladá opačne: „volať ma museli, stále, znova, / 

lepkavé perly ako červy zo mňa obrať“ (1989a, s. 79). Zdroj a motivácia týchto 

početných nepresností zostávajú neznáme – ťažko za nimi hľadať funkcie a nemožno 

ani hovoriť o prenose transformácií prekladom z druhej ruky, resp. inšpiráciou 

českým prekladom Jana Zábranu. 

 Takých a podobných nepresností v preklade nájdeme nespočetne veľa, 

napríklad i v ďalšej básni s motívom telesnej premeny – v titulnej básni najznámejšej 

Plathovej zbierky, v básni Ariel [Ariel]. V preklade prekvapí výmena poradia členov 

koordinatívne spojených dvojíc motívov vo veršoch 3, 17 a 21. Tie v origináli znejú: 

„Pour of tor and distances“ [prúd/lejak skál a diaľok], „Thighs, hair“ [stehná, vlasy] 

a „Dead hands, dead stringencies“ [mŕtve ruky, mŕtve obmedzenia] (s. 239) 
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a Haugová ich prekladá celkom naopak ako „lejak diaľok a vrcholov skál“, „vlasy, 

stehná“ a „Mŕtve opraty, mŕtve ruky“ (1989a s. 71 – 72). Úderná hlásková 

inštrumentácia v origináli básne a prekladateľkina snaha o jej naznačenie v preklade 

by azda mohli vysvetliť časť týchto zámen – ak sa budeme usilovať, náznaky hláskovej 

inštrumentácie nájdeme medzi slovami skál – zrastá (v jej neprospech hovorí 

rytmická nezhoda, no tú zmierňuje kvantita na poslednom vokáli) a celkom iste je 

zvukovo výrazná dvojslabičná koncoveršová asonancia stehná – biela. No tvar ruky 

na konci 21. verša by sme mohli len s veľmi veľkým zveličením interpretovať ako 

taký, ktorý zásadným spôsobom prispieva k hláskovej inštrumentácii básne. Ten skôr 

poukazuje buď na svojvôľu prekladateľky alebo azda – ak vezmeme do úvahy 

množstvo výpožičiek z českého prekladu – na jej snahu zakryť markantnosť motivácie 

slovenského prekladu tým českým (resp. snahu o inakosť), ktorý je v dvoch 

prípadoch až na opačnú pozíciu sledovaných motívov doslovne rovnaký: „liják 

vrcholů skal a dálek“, „stehna a vlasy“ (1984, s. 37). 

 Iste, nedá sa tvrdiť, že by Haugová vychádzala len z českého prekladu, a teda 

že by pri Lune a tise išlo celkom o preklad z druhej ruky – prekladateľka rozhodne 

mala k dispozícii originál, čo je vidieť nielen z toho, že takmer tretinu (17 z 52) 

prekladov tvoria básne, ktoré do amerického vydania, z ktorého český prekladateľ 

Jan Zábrana vychádzal, neboli zahrnuté, ale i to, že v niektorých pasážach je jej 

preklad adekvátnejší, resp. bližšie k originálu. V básni Ariel tak napríklad pôvodné 

berries, v českom preklade bulvy, sú preložené adekvátnejšie ako bobule. No na 

druhej strane sa nezdá byť českým prekladom nemotivovaná zámena tenora 

a vehikula, ktorú nájdeme v oboch prekladoch. Plathovej „Nigger-eye / Berries“ (s. 

239), doslovne bobule ako negerské oči na prvom pláne textu denotujú motív černíc 

(ktorý je u nej výrazný, lebo sa dostal i do názvu jednej z básní – Blackberrying [Cez 

černičie]). Na ten sa na druhom pláne metaforicky viažu tmavé černošské oči. Prvý 

plán básne – jeden z rámcov, na ktorý sa báseň upína – realistický rámec – 

percipientovi prináša obraz jazdkyne na koni, predierajúcej sa černičím a pšeničným 

poľom a smerujúcej k vychádzajúcemu slnku. V oboch prekladoch je tento rámec 

posunutý a namiesto černičia sa v ňom zjavuje neger: „bulvy negerských očí“ (1984, 

s. 37), „bobule negerských očí“ (1989a, s. 68).  

 Podobne málo adekvátny sa javí preklad nasledujúceho verša, ktorý tvorí 

jediné slovo „Hooks ––“ (s. 239). Haugová ho prekladá ako „udice –“ (1989a, s. 71). 

Verš je syntakticky súčasťou kolokácie cast a hook [nahodiť udicu] a český preklad 

tohto verša zachováva rybársku konotáciu aj motív háčika: „udice s háčky – –“ (1984, 

s. 37). Haugová však tento motív celkom vynecháva. Pritom nielen vytýčená pozícia 

motívu do samostatného verša, ale i jeho frekventovanosť v Plathovej poézii, vďaka 

ktorej si motív vyžiadal viaceré interpretácie,67 svedčí o jeho dôležitosti. Tak, ako pri 

                                                           
67 Lynda K. Bundtzenová, skúmajúc Plathovej rukopisy nachádzajúce sa v Smith College’s Mortimer 
Rare Book Room, si napríklad všimla, že väčšina poetkiných posledných básní je napísaná na zadnej 
strane Hughesových textov a prichádza k záveru, že „jej posadnutosť hákmi/háčikmi [...] môže 
aludovať na Hughesovo miestami nerozlúštiteľné písmo, zarastené húštinou kučierok, háčikov, 
ozdôbok a opačných slučiek, ťahov pripomínajúcich ostnatý drôt. Tieto alúzie často pripomínajú to, 
ako sa jazyk, ženský hlas zadrháva pri pokuse o sebavyjadrenie v prítomnosti silnejšieho mužského 
hlasu.“ (1998, s. 435 – 436). 
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preklade odborného textu je potrebné determinovať pojmy a termíny, je pri preklade 

umeleckého textu a špeciálne pri preklade poézie, v ktorej každé slovo, ba každá 

hláska nesie často význam, ktorý je kľúčový pre interpretáciu básne či celej tvorby 

autora/autorky, potrebné identifikovať motívy, ktoré by v preklade mali zostať 

vyjadrené podľa možností tak, aby bolo možné identifikovať nadväznosť a plošne 

(vertikálne aj horizontálne) sémantizovať a interpretovať jednotlivé výskyty daného 

motívu. Hooks v básňach výberu denotujú dva základné významy – háčiky a zákruty, 

pričom Haugová ich v ostatných výskytoch tak aj prekladá, jedine v sledovanom 

prípade nadväznosť preruší, čo možno považovať za prejav nedostatku koncepčnosti, 

jednoty v prístupe k prekladu – už v recenzii Luny a tisu M. Andričík Haugovej 

prístup k Plathovej veršom označil za „sesterský“, čo sa prejavuje „v istej uvoľnenosti 

výrazu, ktorá je zrejmá predovšetkým v syntaktickej rovine“ (1990, s. 144). Ak 

motiváciou Haugovej riešenia prekladu sledovaného verša bolo (na rozdiel od 

Zábranu) zachovať príznakovosť jeho dĺžky, vhodnejšie by bolo vzdať sa kolokácie, 

ktorá sa javí byť v komplexnej interpretácii Plathovej diela menej podstatná ako 

sledovaný motív. A naopak – ako som už spomínala – pre Haugovej ranú tvorbu je 

typická práve práca s ustálenými slovnými spojeniami. V tomto detaile – v 

prekladateľskej voľbe –víťazí staršia vrstva Haugovej poetiky. 

 Jedným z prostriedkov, ktoré Plathová v tejto básni použila na akceleráciu 

rýchlosti jazdy Ariel a jej jazdkyne a na zdôraznenie centrálnej pozície lyrickej 

hrdinky, je príznakové vytyčovanie osobného zámena I [ja]. To sa v dvoch prípadoch 

v záverečných strofách básne vo verši vyskytne v koncovej pozícii. Okrem 

exponovanej pozície a opakovania je príznakovosť I [ja] znásobená aj nápadnou 

krátkosťou dvoch veršov básne: „And now I“ a „And I“ (s. 239). I [ja] ženského 

lyrického subjektu – vo výslovnosti [ɑɪ] – sa v druhej polovici básne asonančne ozýva 

v iných slovách, prevažne (až na dva výskyty) sústredených do koncových pozícií: 

white, I, I, child’s, cry, I, flies, drive, eye, a tak sa v posledných trinástich veršoch 

básne vyskytne deväťkrát. Opakovanie okrem výraznej rytmizácie textu podčiarkuje 

splynutie I [ja] s homofónnym eye – oko v poslednom verši básne, ukončujúc tak 

sériu metamorfóz subjektu, najprv splývajúceho „s koňom, potom s ‚dew that 

flies‘ [rosou, čo letí], a napokon s ‚the red / Eye, the cauldron of morning‘ [červeným 

/ okom, kotlom rána]“ (Gould Axelrod, 2006, s. 81). Záverečná metamorfóza tela 

subjektu do slnka, úsvitu, je v origináli asonančne výrazne podčiarknutá. Okrem 

toho, ako dodáva Gould Axelrod, tento asonančný reťazec zvukovo sugeruje aj motív 

smrti – die [dɑɪ]. Preklad tejto básne sa teraz iste javí ako argument, podporujúci 

tézu o nemožnosti prekladu. A od prekladateľského pesimizmu tu 

translatológa/translatologičku nezachráni ani Haugovej prekladateľská realizácia 

tejto básne. Tá sa nepokúša slovenskému čitateľovi/čitateľke pretlmočiť ani 

asonancie, ani zvukovo modelované vplynutie ženskej hrdinky „do červeného // oka, 

do kotla rána.“ (1989a, s. 72). No ak aj nie je možné nájsť uspokojivé ekvivalenty 

básnických prostriedkov tohto textu, iste by bolo možné sa o sprostredkovanie 

sémanticky natoľko zaťaženej figúry aspoň pokúsiť. Ako som však už viackrát 

konštatovala, snaha o dosiahnutie adekvátnosti prekladu po zvukovej stránke básne 

nepatrí k prioritám Haugovej metódy. O tom svedčí aj takmer doslovný preklad 
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záverečných veršov Ariel, v ktorom sa objaví i trpné príčastie (splynutá), ktoré je pre 

bežnú slovenčinu neprirodzené a výrazne príznakovo pôsobí najmä v umeleckej 

literatúre. 

 Poslednou básňou, ktorú si v kontexte motívu znovuzrodenia tela všimnem, je 

báseň Getting There [Cestou tam], interpretácie ktorej som sa dotkla pri skúmaní 

motívu masky v predchádzajúcej kapitole. V tomto texte, ako správne poznamenáva 

Tim Kendall (2001), ženský lyrický subjekt básne, na rozdiel od hrdinky v ostatných 

rozoberaných básňach znovuzrodenia, nie je na ceste k novému ja osamotený, ale 

stará sa o to, aby ďalšie postavy v básni (mŕtvi a ranení vojaci) boli zbavení bolesti a 

prerodili sa spolu s ňou. Toto humánne gesto je koncentrované do nasledujúcich 

veršov: 

 

I shall bury the wounded like pupas, 

I shall count and bury the dead. 

Let their souls writhe in a dew, 

Incense in my track. 

 

(s. 249), ktoré Mila Haugová preložila nasledovne: 

 

Pochovám ranených ako larvy, 

pochovám a zrátam mŕtvych. 

Nech sa ich duše zvíjajú v rose, 

dym kadidla v stope, kadiaľ som išla. 

 

(1989a, s. 86). 

  

 V interpretačne náročnej pasáži (celá báseň býva vykladaná celkom 

protichodne) prekladateľka neadekvátne preložila motív, ktorý je pre jej 

interpretáciu kľúčový – motív pupa [kukla]. Ten Haugová z nevysvetliteľných príčin, 

znova poukazujúcich len na jej neadekvátnu inšpiráciu českým prekladom, prekladá 

zhodne so Zábranom ako larvu. Pritom keď sa sústredíme na sledovaný motív, 

rozdiel medzi larvou a kuklou je nielen celkom jednoznačný, ale aj nesmierne 

signifikantný. Kým pochovanie larvy je pochovávaním zaživa, pochovanie kukly, 

ktorá už samotná svojou neživosťou pripomína rakvu, len zdôrazňuje fázu  

prečkávania stavu dočasného zdanlivého umŕtvenia tela, ktoré bude znovuzrodené na 

vyššej úrovni a dodáva textu biblický rozmer.  

 Možno zhrnúť, že v kľúčových básňach s motívom prerodu a očisty ženského 

tela sa prekladateľka do veľkej miery nechala inšpirovať starším českým prekladom 

Jana Zábranu. Takáto práca s českými prekladmi sa pritom pre Milu Haugovú ako 

prekladateľku javí  ako typická vo všeobecnosti – tak napríklad aj pri preklade básní 

P. Celana, ako konštatuje T. Benejová, „zjavne vychádzala [...] z českého prekladu“ 

(2012, s. 75). To, že tieto výpožičky sú v slovenskom preklade často nevhodné, svedčí 

o nepochopení originálu (vyplývajúcom zrejme z nedostatočného ovládania jazyka 

originálu – na mnohé iné posuny upozorňuje aj M. Andričík v citovanej recenzii), z 
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ktorého nevyhnutne vyplynula neadekvátna interpretácia pôvodiny a z nej 

vychádzajúca produkcia prekladu. Ako vidno z predchádzajúcich analýz, povrchná či 

českým prekladom sprostredkovaná interpretácia Plathovej básní znejasňuje význam 

čiastkových motívov (kukla, háčik), odstraňuje citátovú nadväznosť na iné texty (v 

týchto básňach na Bibliu) a oslabuje a ohrozuje samotné jadro textov – tu konkrétne 

centrálne postavenie motívu prerodu. Akokoľvek liberálne by sme sa snažili uchopiť 

ideál básnického prekladu (ako poetkinu verziu, preklad marginálnym diskurzom 

a pod.), posuny ako tinder – trúd a ďalšie nevhodné preklady z druhej ruky rozhodne 

nemožno akceptovať. 

 

Telo ženského lyrického subjektu v slovenskej poézii do deväťdesiatych 

rokov 

 

Čas a priestor, v ktorom Mila Haugová písala svoje prvé zbierky, je od 

kultúrneho pozadia Plathovej tvorby síce značne odlišný, no v mnohom nadväzuje na 

situáciu, ktorú som pri nej načrtla. Dobový konštrukt ženy a ženskosti, ako aj 

prieniky sociálnej reality doň možno celkom spoľahlivo vyčítať napríklad z filmovej 

produkcie daného obdobia, ako ju analyzovala E. Filová. V sedemdesiatych rokoch 

natrafíme v súvislosti so zobrazením tela a postavenia ženy na dva pre potreby tejto 

kapitoly relevantné obrazy – na jednej strane sa stretávame so 

ženskou emancipáciou, ktorá však často slúži ako kamufláž pre návrat hlavných 

hrdiniek do „usporiadaného manželstva, ‚bezpečia‘ a izolácie domova“ (Filová, 

2006, s. 173), a na strane druhej s prejavmi toho, že „ženy sú frekventovanou obeťou 

nenávisti, žiarlivosti, závisti a pomsty, obeťou fyzického a sexuálneho útoku, 

verbálneho osočovania […] a odsudzujúcich klebiet“ (tamže, s. 169). Až 

v osemdesiatych rokoch podľa autorky filmová „žena prechádza do ofenzívy […], 

dokáže sa ubrániť a pomstiť […], prežiť aj bez chlapa […], rozhodovať o svojom 

osude […] a byť aj sexuálne požívačná“ (tamže, s. 174). V nasledujúcom exkurze sa 

nevyhnem mierne „ideologickému“ modu čítania, ktoré z istého hľadiska zatláča 

plnosť estetickej kvality textu do úzadia, keďže na motív tela v poézii autoriek 

vstupujúcich do literatúry pred Milou Haugovou budem pozerať cez prizmu jej 

textov. Ideologické čítanie je však často neuvedomene v pozadí o vo svojej podstate 

nedosiahnuteľného „ideálneho“ nezaujatého hodnotenia a je aj súčasťou paradigmy, 

v rámci ktorej je dielo čítané. Podstatné je uvedomovať si existenciu, obmedzenia 

a výhody prizmy, cez ktorú text nahliadame. V nasledujúcom čítaní sa sústredím na 

sexualitu ženského lyrického subjektu, na prítomnosť tela erotického, zámerne 

potláčajúc iné – z globálneho a lierárnohistorického hľadiska výraznejšie aspekty 

textov. 

 Odkrývaniu opomínaných kapitol slovenskej poézie písanej ženami sa 

najsústavnejšie a najsystematickejšie venovala i venuje A. Bokníková, ktorá už 

o ženskej poézii spred vyše storočia píše, že jej „[d]oménou [...] je detail tela“ 

(Bokníková, 2000b, s. 20). Výraznú výnimku v obraze ženského lyrického subjektu 

v skúmanom kontexte, ako píše A. Bokníková, predstavuje tvorba Eleny Kamenickej 

a Bely Dunajskej, v ktorej si ženský lyrický subjekt „z muža […] neváha urobiť 
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erotický, ponúkajúci sa objekt“ (Bokníková, 2000a, s. 211). Výraznou osobnosťou 

slovenskej poézie písanej ženami šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov je Lýdia 

Vadkerti-Gavorníková (debutovala v roku 1966), ktorá v mnohom emancipovala 

ženský lyrický subjekt v slovenskej poézii, no v poézii ktorej obrazy ženského tela nie 

sú dominantné, telo nie je zobrazované ako zdroj potešenia či moci. Jediná zbierka 

M. Grznárovej Vstupujte bosí (1966) je v tomto smere omnoho explicitnejšia – podľa 

A. Bokníkovej sa v nej „[j]ej ja […] exhibicionisticky […] predvedie svojím 

temperamentom“ (tamže, s. 212) a telesnosť ženského lyrického ja je tu aktívna, 

radostná a egoistická, miestami odvážne nelichotivá: „Na samej hornej rozčesnutej 

haluzi / […] / javora kvitnúceho vatou / sedí žena s neobyčajne dlhými nohami / 

stvorenými pre hompáľanie / […] / Priesvitným nechtom rozčesla mesačný struk / 

a na bruchu jej zabubnovali strieborné hrášky / Žena sa smeje / smeje a hryzie / 

hompáľa nohami / a z kútika úst jej vyteká sladká slina“ (Grznárová, 1966, s. 30). 

Sústavnejšie feminizačné tendencie A. Bokníková zaznamenáva v sedemdesiatych 

rokoch, teda v období, keď v ženskej poézii: „prebieha [...] feminizácia, ktorá však 

nebola v kontakte s feminizmami západnej Európy a Ameriky“ (Bokníková, 2000b, 

s. 24). Debutantky sedemdesiatych rokov telo zobrazujú haľamovsky „idylizujúcou 

emblematikou ‚dlaní‘ [...], ‚pohladenia‘ [...] a ‚náručia‘ [...], kde vznešená telesnosť 

rúk a tváre takmer kolektívne manifestuje obetavosť subjektu“ (Bokníková, 2000b, 

s. 28), čo nijako neprekračuje rolovú náplň ženy – dcéry, ženy – manželky a ženy – 

matky.  

 V poézii E. Kamenickej, B. Dunajskej a M. Grznárovej A. Bokníková vidí 

„polemik[u] s tradičným videním ženy ako krásneho alebo „ušľachtilého“ objektu“ 

(Bokníková, 2000a, s. 212), no výrazná a kontinuálna emancipácia telesnosti 

ženského lyrického subjektu v slovenskej poézii chýba ešte i 

začiatkom osemdesiatych rokoch. Dá sa teda povedať, že napriek ojedinelým 

výnimkám, ktoré Haugová nemusela poznať, vstupuje poetka do literatúry, v ktorej 

pozícia autonómneho ženského lyrického subjektu je síce už (najmä vďaka L. 

Vadkerti-Gavorníkovej) vydobytá, no v ktorej stále absentujú výraznejšie vzory 

obrazu (sexuálne) aktívneho ženského tela. Navyše, i u Haugovej sa telesno 

vyslobodzuje zo svojej objektovosti a rolových symbolických významov – podobne 

ako sa individualizuje celá jej tvorba – len postupne, kým začne pôsobiť, znamenať a 

konať aktívne a individualizovane, nadobúdajúc u nej napokon výsadné postavenie 

a stávajúc sa až synonymom tvorby a textu, zintenzívňujúc „svoju vlastnú, osobitú 

predstavu básne ako telesného odtlačku“ (Bokníková, 2000b, s. 44).  

 

Telo a tvorba 

Ženské telo sexuálne verzus telo materské 

 

 Telo ženského lyrického subjektu má v poézii žien často centrálne postavenie, 

pričom do popredia sa v jej čítaní dostávajú rôzne aspekty písania telom (écriture du 

corpse). Ako je zrejmé z predchádzajúcich kapitol, tento motív je ústredným 

motívom aj v poézii Sylvie Plathovej, stáva sa synonymom sebaaktualizácie subjektky 

(básne znovuzrodenia) a synonymom tvorby. Do opozície – ako v jej tvorbe, tak 
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i v reflexii poézie písanej ženami – pritom vstupujú dva aspekty tela: telo chápané 

ako nástroj reprodukcie – telo materské (napríklad v básni Morning Song [Ranná 

pieseň]) a telo oslobodené od sociálnych rol, telo sexuálne, ničivé a tvorivé zároveň 

(telo včelej kráľovnej v básni Stings [Žihadlá], telo milenecky splývajúce s východom 

slnka v básni Ariel [Ariel]). V jednej línii Plathovej tvorby sú teda telo, lono a tvorba 

spojené s dobovo kultúrne legitimizovanou hodnotou materstva, plodnosti, s ktorou 

sa lyrický subjekt miestami afirmatívne stotožňuje – ako píše Susan R. Van Dynová, 

pre Plathovú bolo dať život dieťaťu metaforou pre vytvorenie básne a naopak (1993, s. 

144) – a miestami ňou opovrhuje. Materstvo tak v Plathovej poézii nadobúda dve 

protirečivé hodnotové náplne: na jednej strane je „súčasťou mužom 

determinovaného rodinného života“ (Kroll, 2007 [1976], s. 11) a ohrozuje tvorivosť 

poetky iracionalitou a negramotnosťou, ktorou sa komunikácia medzi matkou 

a dieťaťom vyznačuje (Van Dyne, 1993, s. 150), no na strane druhej má „mýtické 

a heroické atribúty“ (Kroll, 2007 [1976], s. 11), čím sa stáva synonymom najvyššej 

hodnoty poézie – samotného tvorivého aktu. 

 V debute Plathovej slovenskej prekladateľky – v Hrdzavej hline – je ženské 

telo tiež spojené i s rolou matky – v básni Dcére: „Oživený rytmus tela, / čas, ktorý 

ma presahuje / dĺžkou mojej tône. // Ona ráno, / ja už poludnie; / ona áno, / ja už 

trochu nie.“ (s. 34). Fyzické materské telo či odkazy na tehotenstvo, ktoré má 

u Plathovej podľa vyššie citovanej Lewisovej Luckovej silný biologický základ, 

u Haugovej však nenachádzame – telo u slovenskej poetky je v spojení s materstvom 

kultúrnym konštruktom, priestorom, do ktorého sa vpisuje ženská rodová pamäť (je 

to telo ideologické). Tehotenstvo a materstvo je – podobne ako u Plathovej – 

vnímané ako synonymum tvorby, no na rozdiel od Plathovej, u ktorej funguje aj 

paralelne (aj prostredníctvom významov, ktoré nadobúda motív (ne)plodnosti) je 

s ňou v prísne výlučnom vzťahu, ako sa k tomu explicitne ženský lyrický subjekt 

vyjadruje v texte z roku 1994: „... ako dávno som bola tehotná, chránená telom aj 

pred básňou, tajnosnubné jesenné dni, potom ešte v decembri kvitli ruže ráno 

obrúbené srieňom, jediný riadok o tom ako to bolo: ten riadok nemám, túto túžbu 

neuspokojím slovom“ (Haugová, 1995, s. 51). 

Fyzické telo nielen ako kultúrny konštrukt a telo ideologické, „ktoré sa stáva 

materiálnym nositeľom rodových, kultúrnych a sociálnych významov“ 

(Chrobáková-Repar, 2002, s. 135), ale ako telo konkrétne vo svojom detaile 

a individualizované vo svojich významoch sa výraznejšie u Haugovej začína 

presadzovať až od druhej zbierky. Je to telo erotické, často sa vyskytuje v páre 

s mužským telom, evokujúc tak milostný akt, a zároveň sa postupne stotožňuje so 

znakom, písmom, textom, básňou: „Ruky, nohy, ústa, / telá chcú to isté / inými 

slovami.“ (Haugová, 1983, s. 32). Erotické, sexuálne telo je telo plné životnej energie, 

je absolútnym vyjadrením plnosti bytia. Stotožnenie písma, básne s telom, existencia 

prostredníctvom písania, sa stane jedným z najdôležitejších motívov celej 

nadchádzajúcej Haugovej tvorby. 

Tento rozdiel v chápaní tvorby vo vzťahu k funkcii ženského tela u dvoch 

poetiek – Plathovej uchopenie tela jednak cez prizmu jeho (ne)plodnosti 

a materskosti a Haugovej vylúčenie týchto aspektov zo zápasu o sebarealizáciu 
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subjektky – možno interpretovať aj ako dôsledok zmeny klímy v západnej kultúre: 

kým ešte v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch bola identita ženy a funkcia jej tela 

primárne definovaná materstvom, v rokoch osemdesiatych už bolo telo ženského 

lyrického subjektu v básni do väčšej miery oslobodené od tejto kultúrne diktovanej 

roly a začalo sa prejavovať voči nej v podstate deviantne – ako prostriedok 

sexuálneho potešenia. Čo bolo ešte v rokoch šesťdesiatych kritikou pranierované na 

základe modelu ženy, ktorá by „nemala ani v rámci literárnej hry štylizovať svoju 

nadradenú pozíciu“ (Bokníková, 2000a, s. 211), resp. čo bolo považované za 

nehodnotné (nízka hodnota, ba až arteficiálna ohavnosť bezdetných žien v Plathovej 

tvorbe), bolo zas u nás v  rozvracajúcich osemdesiatych a diverzifikačných 

deväťdesiatych rokoch žiadané a oceňované (v Plathovej dvojitej domácej kultúre už 

v priebehu šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokov). 

Materstvo a plodnosť v úzkom spojení s telom ženského subjektu sú 

v básňach, ktoré si Haugová vybrala do Luny a tisu, zobrazované prevažne cez svoj 

negatív – cez neplodnosť, najvýraznejšie v básni Childless Woman: „This body, / This 

ivory // Ungodly as a child's shriek. / Spiderlike, I spin mirrors, / Loyal to my 

image, // Uttering nothing but blood—“ (s. 259), v preklade Bezdetná žena: „to telo, 

/ tá slonovina // bezbožná ako detský krik. / Tak ako pavúk spriadam zrkadlá, / 

som verná svojmu obrazu // a rodím iba krv –”(1989a, s. 103) a The Munich 

Mannequins: „Perfection is terrible, it cannot have children. / Cold as snow breath, 

it tamps the womb“ (s. 262), v Haugovej preklade Mníchovské manekýnky: 

„Dokonalosť je hrozná, nemôže mať deti. / Studená ako dych snehu, zapcháva lono“ 

(1989a, s. 106) a sú koncentrované do motívu lona, ktorý bol pre Haugovú ako 

pôvodnú poetku podnetný – jeho výskyt sa po preklade v jej tvorbe zvýšil vyše 

päťnásobne. 

Neplodnosť je v Plathovej básňach vlastnosťou „iných“, „druhých“ žien (pri 

biografickom čítaní sa spomína napríklad Plathovej suseda, sestra jej manžela Teda 

Hughesa či jeho milenka) a obraz tela v citovaných dvoch básňach je ironizovaný, 

pranierovaný, opisovaný s kritickým odstupom.68 Telo jej lyrického ja je naproti 

tomu v dvoch básňach, jedna z ktorých je úvodnou básňou zbierky Ariel (ako 

v rukopise, tak i v Hughesom zostavenom anglickom a americkom vydaní), 

poznačené materstvom. V básni Morning Song (Ranná pieseň – jej preklad od 

Milana Richtera možno nájsť na vnútornej strane prebalu výberu Luna a tis) je telo 

hovoriaceho ženského subjektu „cow-heavy“ (s. 157), teda ťažké ako krava a v básni 

Heavy Women [Ťažké ženy] má „wieghty stomach“ (s. 158) – ťažké brucho. Tieto dva 

texty si však Haugová do svojho výberu nezvolila. Dôvod možno okrem faktu, že u 

Haugovej sa písanie a pôrod vylučujú, vidieť i v obraze tela, ktoré poskytujú – je to 

telo materské, nepríťažlivé, telo vyživujúce. Telo v tvorbe Mily Haugovej, i keď 

v posledných rokoch starnúce, je primárne príťažlivým, sexuálnym, eroticky 

aktívnym telom, ktorého obraz je nezlučiteľný s ťažkým bruchom tehotnej. Haugová 

                                                           
68 Ironizovanie, odstup od vypovedaného pritom nie je jednou zo štylizácií v pôvodnej poézii Plathovej 
prekladateľky – tento fakt sa azda v preklade vpísal do toho, že Haugová síce básne, v ktorých je 
ženské telo zobrazované ako nepríťažlivé neprekladá, ale básne, ktoré pranierujú bezdetnosť, áno; 
možno sa tiež nazdávať, že prekladateľka motív neplodnosti u poetky neinterpretovala vo vzťahu ku 
konkrétnosti tela, ale primárne vo vzťahu k histórii žien a ich autorskej plodnosti (tvorivosti). 
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uprednostnila obraz ženského tela ako na jednej strane mechanického, sterilne 

čistého,69 reifikovaného,70 chorého71 a na strane druhej hrozivého, silného, 

emancipovaného, vždy pevne spojeného so smrťou, či už cez motív vzkriesenia72 

alebo samovraždy.73 Takýto obraz ženského tela u Plathovej rezonuje 

s prekladateľkiným záujmom o históriu žien, o feministické interpretácie ženského 

subjektu a tela v kontexte emancipácie ženského lyrického subjektu v 

slovenskej poézii (žena ako obeť, motív rany, jazvy, bolesti a pod.).  

 Zaujímavé je, že Haugová kľúčové slovo lono použije i pri preklade pasáže, 

ktorá v origináli tento motív explicitne neobsahuje: „You who have blown your tubes 

like a bad radio / Clear of voices and history, the staticky / Noise of the new.“ (s. 

228), doslovne: Ty, ktorá máš poistky vypálené ako zlé rádio / Očistená od hlasov 

a dejín, statický / Šum nového. Báseň Lesbos, z ktorej verše pochádzajú, je založená 

na ideovom konflikte lyrickej subjektky, ktorá sa snaží o priblíženie sa k ideálu ženy – 

matky s druhou ženskou lyrickou postavou, ktorá materstvo považuje za príťaž, 

oberajúcu ju o krásu a obdiv mužov. Citované verše primárne vyjadrujú dobrovoľné 

oddelenie sa tejto postavy toho ženského, stratu rodovej pamäti. Haugová ich 

prekladá nasledovne: „Ty, čo máš lono vypálené, ako zlé rádio / bez hlasu, bez dejín, 

a to nové je len praskot a šum.“ (1989a, s. 64). Preklad tak zexplicitňuje vzťah jadra 

ženskosti (lona a plodnosti) s rodovou pamäťou, čo je jedným z primárnych 

významov, ktorých je telo ženského lyrického subjektu v pôvodnej Haugovej poézii 

nositeľom. Na porovnanie možno uviesť dva české preklady, z ktorých ani jeden takto 

motív poistiek nezjednoznačňuje a necháva dointerpretovanie a možnosť voľby na 

čitateľovi/čitateľke: preklad Jana Zábranu z roku 1984: „Ty, které praskly lampy, že 

jsi jak porouchané rádio, / bez hlasů a bez dějin a to nové z něj zaznívá / jako 

statický šum.“ (1984, s. 41) a preklad Evy Klimentovej z roku 2002: „Přitom ty sama 

máš vyhořelé elektronky jako rozbité rádio, / nemáš hlas ani minulost, jde z tebe / 

jen nejasný současný šum“ (2002, s. 63). Podobne Haugová posilňuje motív 

(ne)plodnosti aj v básni Childless Woman [Bezdetná žena] – verš „Uttering nothing 

but blood –“ (s. 259) prekladá ako „a rodím iba krv –“ (1989a, s. 103), čo je síce 

v súlade s jednou motivickou líniou básne (reprodukčná plodnosť – neplodnosť), ale 

čo do úzadia potláča druhú, rovnako dôležitú líniu – (ne)plodnosť vo vzťahu 

k tvorivému aktu písania (to utter primárne znamená vysloviť, vyriecť).  

 Práve v momente, kde Haugová dointerpretúva, zexplicitňuje text, sa motív 

lona v preklade najviac dotýka jej pôvodnej tvorby, ktorá sa v tomto období 

sústreďuje na vyjadrenie podstaty ženskej identity, hlasu, dejín. Lono má u Haugovej 

– celkom opačne ako u Plathovej – už v Možnej nehe pozitívny hodnotový náboj; je 

spojené s telesnom, erotikou: „ústa na uzde, / vlhké loná v pohyblivom piesku tmy“ 

(s. 71) a postupne sa od Možnej nehy k Praláske mení na synekdochu ženy: „Moje 

telo je tvoj čas. / Moje telo vyklonené zo seba. / Lonohlava.“ (s. 70), jej jadra. 

Haugová motív lona, ako ho čítame v Plathovej tvorbe, rozhodne nepreniesla do 

                                                           
69 Napr. v b. Munich Mannequins [Mníchovské manekýnky]. 
70 Napr. v b. Love Letter [List lásky]. 
71 Napr. v b. Tulips [Tulipány] či Paralytic [Paralýza]. 
72 Ako v b. Getting There [Cestou tam] či Stings [Žihadlá]. 
73 Napr. v b. Edge – Hrana. 
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svojej poézie bez zásadného prehodnotenia jeho hodnotového náboja a obsahovej 

náplne. Tie intenzívne ovplyvnil najmä jej záujem o ženské písanie a fascinácia 

otázkou ženskej (rodovej) identity, ako aj už skôr rozvíjaná a v priebehu 

desaťročí odvážne intenzifikovaná a čoraz explicitnejšia tematizácia telesnosti. Motív 

lona v Čistých dňoch a Praláske tak možno považovať za výsledok 

súčinnosti rezonančnej frekvencie – zosilnení motívu pod vplyvom stretu s 

poéziou Plathovej a komplexnej interpretácie a širšej kontextualizácie Plathovej 

odkazu ako odkazu ženy – poetky. 

Vo vzťahu k ženskému telu v istej opozícii voči motívu lona u Plathovej 

konotujúcemu (ne)plodnosť a chýbanie materstva stojí emancipačný motív krídel. 

Frekvencia tohto motívu v Haugovej pôvodnej poézii – podobne ako frekvencia 

motívu lona – po preklade Plathovej signifikantne stúpla. 

V básňach, ktoré Haugová preložila, má motív krídla dve hlavné funkcie. Na 

jednej strane je nositeľom vizuálneho obrazu – krídlo je prevažne hmyzím krídlom – 

je priesvitné a trblietavé. Z hľadiska estetiky je to vnútorne protirečivý obraz, ktorý so 

sebou do textu okrem príťažlivosti, asociovanej s leskom a priezračnosťou, prináša aj 

estetiku ošklivosti – hnus, ktorý vzbudzuje hmyzie telo – napríklad mušie: „I come to 

one bush of berries so ripe it is a bush of flies, / Hanging their bluegreen bellies and 

their wing panes in a Chinese screen.“ (s. 168); v Haugovej preklade: „Krík s 

prezretými černicami prikrytý rojom múch, / zavesené zelenomodré brušká, krídla, 

čínsky paraván.“ (1989a, s. 18) a stáva sa tak dekadentným ornamentom,74 

vizuálnym efektom, ktorý má z hľadiska interpretačnej prístupnosti textu protirečivé 

aspekty: „I keď na jednej strane jej [Plathovej] dekadentné postupy […] naznačujú 

poetkin odstup od „vulgárnej“, prozaickej reality, na druhej strane sú aj absolútne 

kompatibilné s populárnou kultúrou. Sú súčasťou verbálnej krajiny s vizuálnymi 

efektmi a melodramatickými zápletkami masovej kultúry.“ (Britzolakis, 2000, s. 

137).  

 Druhú funkciu krídlo nadobúda, keď je do hmyzu animalizovaný ženský 

subjekt, ktorý sa v básni snovej a symbolistickej obraznosti Stings [Žihadlá] 

identifikuje so včeľou kráľovnou, oslobodzujúcou sa z väzenia svojich tradičných rol 

(manželka, dcéra) prerodom. Pravda, význam, ktorý v tomto kontexte motív krídel 

nadobúda, nie je asociovaný len s emancipáciou, resp. slobodným prerodom 

a nezávislosťou ženského subjektu. Krídlami totiž disponujú aj včely – robotnice, 

„winged, unmiraculous women, / Honey-drudgers. / [...] / women who only 

scurry“ (s. 214), teda okrídlené obyčajné ženy, otrokyne medu, „večne uštvané ženy“ 

(1989a, s. 52), ženy, charakterizované tradičnými ženskými rolami. Obraz letiacej 

okrídlenej novej kráľovnej „With her lion-red body, her wings of glass“ (s. 215), teda 

„s krídlami ako sklo, s telom ako levica červeným“ (1989a, s. 52) je však veľmi 

silným záverečným obrazom básne a ako taký má z hľadiska finálneho významu 

motívu omnoho väčšiu váhu.  

                                                           
74 Zmienka o dekadentnosti nie je v kontexte Plathovej poézie náhodná – určité aspekty dekadencie v 
jej tvorbe konštatovala i dobová kritika. Arthur K. Oberg ju dokonca považoval za proroka ‚novej 
dekadencie‘ (Oberg, 1968). 
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 Práve vo výnimočnosti, mystickosti a až nadprirodzených silách, ktoré ženský 

lyrický subjekt v Haugovej pôvodnej poézii postupne nadobúda, a ktoré sa v priebehu 

jej tvorby stupňujú, možno vidieť prepojenie motívu krídel u týchto dvoch poetiek. 

V Haugovej prvých zbierkach totiž zapracovanie tohto motívu buduje na jazykovom 

klišé, resp. na jeho aktualizáciách; ide najmä o spojenie na krídlach lásky: „na 

krídlach klebiet celý dom odletel“ (1980, s. 35), „vták, čo srdcom preletel / ma 

ostrým krídlom / rozťal napoly“ (1983, s. 12). Tento motív si do Haugovej textu so 

sebou nesie aj svoju v bežnom jazyku ukotvenú asociáciu so slobodou, 

samostatnosťou a radosťou (narástli mu krídla, vznášať sa ako na krídlach) aj do 

zbierky s prechodnou poetikou, do Čistých dní: „málo napíname krídla? / 

Nechápeme všetky dôvody na radosť?“ (s. 45). Zároveň sa však explicitne priznáva k 

inšpirácii klišé spojením, čo si už môže dovoliť, keďže základný organizačný princíp 

básne tu už nie je založený len na kopírovaní tradičných prvkov slovenskej poézie 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov: „Boli sme vždy, len sme sa nepoznali. Nemali 

sme, láska, / tvoje krídla.“ (s. 30). V bezprostrednej textovej blízkosti krídla sa tu už 

objavuje i oko, ktoré v Praláske ústi do okrídleného oka: „Stíchne vietor, / trepot 

krídel, oko znútra je hodvábne.“ (24). Pôvod tohto zlúčeného motívu možno vidieť 

azda skôr v poézii Paula Celana ako u Plathovej (i keď oko je výrazným motívom i u 

nej), hoci Haugovej monografistka za ním ovplyvnenú zbierku pokladá až Nostalgiu, 

no u ktorého okrídlené oko (Flügelaug) nachádzame v básni Heute und Morgen. 

Báseň je zo zbierky Sprachgitter (1959 [Mreža reči]), s ktorou poetka pri výbere 

a preklade básní do knižného vydania Slabika bolesť (1998) pracovala, pričom 

časopisecké preklady jeho básní Haugová uverejňuje od r. 1991.  

Vo vzťahu k interferencii poetík a motívov medzi dvoma poetkami v kontexte 

motívu ženského tela, transformácie, animalizácie, zvliekania sa zo starého tela 

a nadobúdania tela nového sa prekladateľka najviac priblížila prekladaným textom 

v básni bez názvu zo zb. Čisté dni:  

 

Pod kožou 

telo, priestor, pohyb, 

ich uzavretosť. 

Mám príbeh, 

nemám text. 

 

Stvorím sa, 

strácam sa, 

zanikám. 

Bolesť sústredená na jediné miesto: 

zvliekam sa z kože, 

strácam perie, 

vymieňam krv, 

mením sa na vtáka, spevom 

ohraničujúceho svoj priestor. 
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(s. 39) 

 

 Stvorenie, zánik, zvliekanie sa z kože, peria a transformácia ženského 

lyrického subjektu výrazne pripomínajú operácie, ktoré telo hrdinky podstupuje vo 

vyššie citovaných a rozoberaných Plathovej básňach. Motívy v tejto básni možno 

považovať za priamu nadväznosť na prekladanú poéziu – za literárny podnet ako ho 

chápe D. Ďurišin (1967). 

 Význam, ktorý motív krídla nadobúda v zbierke s už celkom transformovanou 

poetikou, v Praláske, je amalgámom celanovského okrídleného oka, symbolických 

významov, ukotvených v bežnom jazyku a jedného z významov, ktorý mal u Plathovej 

– emancipácie ženského subjektu.75 Najkomplexnejšie vynikne v básni Pradávna, 

prvá verzia ktorej časopisecky76 vychádza v roku 1989: „3 // Okrídlené oko / 

neodvratne patrí mužovi ? // 4 // Ako sa zbaviť svojho / peria ženy? / Odtrhnúť si 

krídla? / Bezvýhradne veriť? / Zošalieť dotýkaním. / […] / 10 // Len náznak vetra v 

krídlach, / len dlhé rúcha žien / s červenou stopou lásky“ (1991, s. 16 a 19). Tu si 

nemožno nevšimnúť viacero styčných bodov s obrazmi z vyššie citovanej Plathovej 

básne Stings [Žihadlá], kde tiež nachádzame obrazy okrídlených žien a červenú stopu 

v podobe jazvy, červenej kométy. 

Krídla sa v Praláske stávajú, podobne ako lono, neoddeliteľnou súčasťou 

identity ženského subjektu, symbolom jeho emancipácie, podstupujúc tak podobnú 

premenu, akou v básni Stings [Žihadlá] prešiel i Plathovej ženský subjekt: „[n]ové či 

prerodené ja sa javí ako víťazka či rebelka, keď zo seba zhadzuje masku „otrokyne“ 

a zjavuje sa ako včelia kráľovná“ (Kroll, 2007, s. 12). Zaujímavé je, že biografické 

čítanie tejto premeny – emancipácie ženského subjektu – je možné nielen pri 

Plathovej básni (báseň je datovaná dňom 6. októbra 1962, pričom v jeseni toho istého 

roku sa Sylvia Plathová odsťahovala od manžela, a teda sa oslobodila od rolových 

povinností – pravda, okrem roly matky, ktorej sa nevzdala), ale i pri Haugovej 

zbierkach (podľa Haugovej beletrizovaných pamätí, autorka Čisté dni a Pralásku 

písala pre nového partnera Petra Ondreičku).   

 

                                                           
75 Súznenie významov, ktoré motív krídla nadobúda u Plathovej a u Haugovej, podporuje i Haugovej 
omnoho neskoršia tvorba, v ktorej sa subjekt transformuje do krídlatej ženy (zb. Krídlatá žena, 1999), 
rezonujúcej s Plathovej „winged […] woman“ (s. 214). V tejto zbierke sa stretávame aj s krídlami 
hmyzu v b. Hmyzie krídla, kde, podobne ako v Plathovej básni Stings [Žihadlá], je obraznosť založená 
na snovosti a okrajovo tu badať i esteticky protirečivý obraz: „Alfa vidí naraz: / ako si vlečie 
obrovské hmyzie krídla, / ako si želá, aby tá predstava zmizla, / ako sa blíži k prahu v 
tme počutých slov, / ako si stelie lôžko, ako s ním padá do hĺbok.“ (s. 46, zvýr. M. H.). 
76 V Romboide 1985 č. 12 vyšla báseň s rovnakým názvom, no ide tu o celkom iný text. 


