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Úvod 
 

Pátranie po identite a kritériách prekladu poézie 
 

 „Am Ende ist alle Poësie Übersetzung.“ 

 

Novalis1 

 

Súčasťou jadra všeobecnej predstavy o „dobrom“ či kvalitnom preklade je bez 

pochybností čo najvyššia miera korešpondencie prekladu s originálom, ktorá sa 

v dejinách modernej translatológie koncentrovala do pojmu ekvivalencia. Ten sa v 

diskusiách o preklade v druhej polovici dvadsiateho storočia – najmä v šesťdesiatych 

a sedemdesiatych rokoch – skloňoval najčastejšie. Preto bude azda osožné sa pri jeho 

možnostiach, produktivite a fungovaní v slovenskom translatologickom diskurze, a to 

najmä pri reflektovaní prekladov poézie druhej polovice dvadsiateho storočia, ktoré 

sú predmetom tejto monografie, pristaviť. Pátranie po kritériách kvality prekladu 

teda začnem širšou analýzou vývinu tohto pojmu vo svetovej a slovenskej 

translatológii. Uvažovanie sa preklenie cez otázku adekvátnosti, interpretácie, 

invariantu, komunikácie, etiky prekladu, pozície prekladu v cieľovej literatúre 

a skončí pri estetických kritériách. 

V období, keď sa ekvivalencia ustaľovala ako jeden zo základných nástrojov 

myslenia o preklade, teoretici (a zároveň praktici), ktorí ho stavali do centra svojho 

myslenia, sa často zaoberali prekladom textov kanonizovaných, konkrétne 

prekladom Biblie. Tak sa Rieu a Philips pri preklade evanjelií riadili: „veľmi 

všeobecným princípom, vzorom prekladového umenia [...], a to princípom 

ekvivalentného účinku; ten spočíva v tom, že preklad je najlepší, keď sa čo 

najviac priblíži k tomu, aby na svoje moderné publikum mal taký istý účinok, aký 

mal originál na svoje pôvodné publikum“ (1954, s. 153, zvýr. a prel. I. H.2). 

Ekvivalencia účinku bola i jednou zo zásad českých prekladateľov v medzivojnovom 

období – prekladateľov tzv. Fischerovej školy: „Cílem nejlepších překladatelů se 

stává nikoliv kopie textu, ale ekvivalence účinku na čtenáře.“ (Levý, 1996 [1957], 

s. 222 – 223, zvýr. J. L.). Na tieto myšlienky (a na podobné myšlienky Benjamina 

Jowetta, Alexandra Soutera, Ronalda Arbuthnotta Knoxa či Vladimíra Procházku 

z pražského lingvistického krúžku) nadviazal Eugene Nida, ďalší z prekladateľov 

a teoretikov prekladu Biblie, ktorý teoreticky rozpracoval opozíciu formálnej a 

dynamickej ekvivalencie a s menom ktorého je súčasné chápanie ekvivalencie 

vo svetovej translatológii spájané najtesnejšie. Ten o dynamickej ekvivalencii píše, že 

je založená na tom, že „vzťah medzi príjemcom a posolstvom textu by mal byť 

v zásade taký istý ako vzťah, ktorý existoval medzi pôvodnými príjemcami 

a posolstvom textu. Preklad dynamickej ekvivalencie sa snaží o úplnú prirodzenosť 

                                                           
1 Novalis. 1976. Dichter über ihre Dichtungen, zv. 20. Ed. Hans-Joachim Mähl. Passau : Heimeran, 
1976. 263 s. (s. 182). 
2 Úryvky z anglických originálov sekundárnej literatúry som prekladala sama. Aby som zjednodušila 
citácie, tento fakt v nasledujúcom texte uvádzať nebudem. 
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výrazu a usiluje sa usúvzťažniť príjemcu so spôsobmi správania sa relevantnými 

v kontexte jeho vlastnej kultúry“ (Nida, 1964, cit. podľa The Translation..., s. 129, 

prel. I. H.). Nidove postuláty v poslednom čase kritike najvýraznejšie podrobil 

severoamerický translatológ Lawrence Venuti, ktorý sa na ne pozerá cez optiku 

prekladateľskej etiky (vychádzajúc z A. Bermana a nadväzujúc tak na F. 

Schleiermachera) a mocenských procesov v komunikácii. Pri uvažovaní o pojme 

ekvivalencie a o jeho využiteľnosti dnes je dôležité mať na pamäti vyššie spomenutý 

fakt, že texty, na ktorých bol modelovaný, sú zväčša textami kanonickými, 

posvätnými (Biblia), teda textami, pri interpretácii ktorých sa z princípu predpokladá 

božská inšpirácia a kanonizovaná („správna“) interpretácia, resp. obmedzený zväzok 

prijateľných interpretácií, čo automaticky vylučuje interpretácie alternatívne: 

„Nidova koncepcia dynamickej ekvivalencie v skutočnosti spája prekladateľa 

s misionárom. [...] Ako misionár, tak i prekladateľ musia nájsť dynamický 

ekvivalent v cieľovom jazyku, aby zaručili relevantnosť Biblie v cieľovej kultúre. 

Nida však pripúšťa len určitý druh relevantnosti.“ (Venuti, 1995, s. 22 – 23, 

zvýr. a prel. I. H.). Relevantnosť, legitímnosť ekvivalencie ako kritéria hodnotenia 

kvality prekladu teda tkvie vo viere v existenciu „správneho“ výkladu. Takáto 

neochvejná viera v správnosť práve jednej interpretácie je dnes v uvažovaní 

o literárnom diele ak nie priam neprijateľná, tak aspoň naštrbená. Ďalším 

problémom Nidovej predstavy o dynamickej ekvivalencii je z hľadiska 

prekladateľskej etiky ako ju vidí Venuti požiadavka prirodzeného vyznenia prekladu, 

ktorá: „v skutočnosti vnucuje hodnotu transparentného diskurzu, akú mu pripisuje 

angličtina, každej cudzej kultúre, maskujúc tak základný rozkol medzi 

východiskovým a cieľovým jazykom, čo v skutočnosti spochybňuje možnosť vyvolať 

‚podobnú‘ reakciu.“ (Venuti, 1995, s. 21).  

Venutim obhajované princípy prekladateľskej etiky, pojmy ako „etnocentrické 

násilie prekladu“ (1995, s. 20) a jeho radikalizmus je síce pri nahliadaní a hodnotení 

slovenskej prekladovej tradície potrebné zmierniť (resp. otočiť) kvôli odlišnosti 

situácie, v akej sa kultúra nachádza u nás a v akej pozícii je expanzívna kultúra 

anglicky hovoriacich krajín (najmä USA), no nepovažujem ich napriek odlišným 

mocenským situáciám v oboch kultúrach za celkom nepodnetné a nezaujímavé hneď 

z dvoch dôvodov. Jedným z nich je čoraz častejšie konštatovaná „vyčerpanosť 

bádateľskej dynamiky“ (Gromová – Müglová, 2011, s. 18) a druhým schopnosť našej 

translatológie tieto podnety zužitkovať – koncept ekvivalencie/ekvivalentnosti a 

(funkčného, štylistického) ekvivalentu bol predsa jedným z východísk v uvažovaní 

o preklade aj u slovenských teoretikov. Do pojmového aparátu ho zapracoval jeden zo 

zakladateľov slovenskej translatológie (teórie prekladu), Anton Popovič, ktorý 

v hierarchii čiastkových ekvivalencií na najvyššie miesto kladie ekvivalenciu 

štylistickú (translačnú), charakterizovanú funkčnou rovnocennosťou prvkov 

originálu a prekladu, teda ekvivalenciu, pri ktorej „sa prvky originálu nahrádzajú 

v preklade tak, aby pri invariantnej zhode významov smerovali k výrazovej 

identite“ (1971, s. 152). František Miko pojem ekvivalencie literárneho prekladu 

formuluje ako ekvivalenciu „na rovine umeleckého štýlu v rámci príslušného žánru 

a singularity príslušného textu“ (Miko, 2011 [1971], s. 61). Na Popovičovo 
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vymedzenie ekvivalencie, v ktorom dominuje koncept invariantu, nadväzuje Ján 

Vilikovský: „prekladový ekvivalent [môžeme] definovať ako prostriedok alebo súbor 

prostriedkov, ktorý v inom jazyku funkčne reprodukuje kontextovo relevantnú 

informáciu, obsiahnutú v pôvodnom texte, pričom zachováva jej invariantnosť“ 

(Vilikovský, 1984, s. 39). Vo svojej podstate esencialistický pojem významového 

invariantu predpokladá existenciu nemenného a poznateľného významového jadra 

textu, tvoriaceho jeho identitu. Za týmto pojmom stojí predpoklad či viera, že v texte 

je možné viac-menej jasne determinovať a odlíšiť obligatórne a fakultatívne prvky 

a hierarchizovať ich, pričom táto interpretačná procedúra by mala smerovať 

k odhaleniu onoho invariantu, ktorý sa tak javí ako vopred daný, čakajúci na 

odhalenie. Pri interpretácii literárneho diela sa však takto dá postupovať len 

v prípade, že ide o dielo, ktorého interpretácia je už vlastne kanonizovaná, kultúrne 

schválená, „nedotknuteľná“, a tu v podstate narážame na ten istý problém, ktorý 

Venuti vyčítal Nidovi. Okrem sakrálnych textov sa ako interpretačne mŕtve dajú azda 

čiastočne nahliadať diela klasické, no ani ich interpretácia nie je v optike súčasných 

prúdov myslenia o literatúre chápaná ako rigidná. Ešte neistejší je pojem invariantu 

v kontexte modernej lyriky3 a súčasnej poézie, ktoré často programovo pracujú nielen 

s miestami nedourčenosti (R. Ingarden), ale nastoľujú v texte také situácie, v ktorých 

je hierarchiu prvkov zámerne nemožné určiť, čo následne znemožňuje akúkoľvek 

snahu o determinovanie obligatórnych a fakultatívnych prvkov, a teda 

o determinovanie jadra – invariantu. Existencia invariantných významov sa navyše 

podľa Popoviča „dá dokázať experimentálnym zhusťovaním významov (sémantická 

kondenzácia)“ (1971, s. 153), čo evokuje spätosť s exaktnou procedúrou. Ak by však 

bolo možné sa takto exaktne dopracovať k diachrónne alebo aspoň synchrónne 

stabilnému invariantu – schéme či modelu umeleckého textu –, určite by to už bola 

literárna veda urobila a pre každé dielo by existovala kanonizovaná (lebo 

experimentom overená, a teda exaktná a vyčerpávajúca) príručka, z ktorej by bolo 

možné vychádzať pri každej ďalšej operácii s dielom, či už pri preklade, kritike 

prekladu, výučbe a pod. I keď napríklad školská prax často pracuje s tradovanými 

interpretáciami kanonizovaných diel (a treba pripomenúť, že novšie koncepcie 

výučby literatúry na základných a stredných školách od nich už upúšťajú), takéto 

privlastňovanie si identity literárneho diela je vždy len súčasťou konštruktu kultúry 

ako ju inštitucionalizoval subjekt, ktorý dostal moc pomenúvať. Popieranie existencie 

interpretačnej polyfónie (protirečiace si interpretácie nevynímajúc) je popieraním 

existencie plurality moci, plurality legitimizácií v prospech dominantnej 

pomenúvacej moci. Je viac ako isté, že k definitívnemu, nadčasovému a 

záväznému invariantu sa nielen že nie je možné dopracovať (ak, prirodzene, 

nechceme pracovať len v rámci jednej myšlienkovej – mocenskej paradigmy), ale 

nanajvýš otázna je i jeho samotná existencia. Pôsobivosť, prežívanie (ako 

v individuálnej mysli tak i v priebehu času) literárneho diela totiž podľa môjho 

názoru tkvie práve v jeho komplexnej premenlivosti, v jeho schopnosti odrážať 

(myšlienkový, citový, zážitkový a pod.) svet percipienta individuálne 

                                                           
3 Pojem moderná lyrika používam v zhode s tým, ako ho načrtol Hugo Friedrich v monografii 
Struktura moderní lyriky (2005 [1956].)  
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a časopriestorovo diferencovane. Na druhej strane, kultúrne konštrukty a sankcie 

sprostredkúvané a spoluvytvárané dejinami literatúry pri stanovovaní hodnoty, 

a teda pri časovom prežívaní diela tiež zohrávajú nemalú rolu, a i preto je existencia 

akéhosi metafyzického invariantu záležitosťou viery a tradície a závisí od teórie 

interpretácie, s ktorou kritik/kritička či teoretik/teoretička pracuje. Ale, prirodzene, 

pohľad na interpretáciu literárneho diela sa v priebehu dejín mení. Kým ešte 

v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch – v začiatkoch translatológie na Slovensku 

– bol u nás pojem invariant udržateľný, v súčasnej  translatológii a literárnej vede je 

sporný. Na jednej strane dnes stoja dekonštruktivizmom a postmodernou výraznejšie 

inšpirované smery, ktorých reprezentantom je napríklad Lawrence Venuti. Ten 

hovorí o nevyhnutnosti „vzdať sa [...] predstavy, že preklad reprodukuje alebo 

prenáša invariant, ktorý je obsiahnutý či zapríčinený východiskovým textom“ 

(2011b, s. 234), pretože takéto nahliadanie prekladu zneviditeľňuje samotný objekt 

skúmania translatológie a redukuje jej metodológiu: „Tento model [...] nielen 

uzatvára translatológiu a jej postupy do obmedzujúceho a mätúceho porovnávania 

východiskového textu a prekladu, ale v skutočnosti preklad redukuje, vkladá ho 

späť do východiskového textu a skrýva ako prekladateľovu/prekladateľkinu 

interpretáciu, tak i jazykové a kultúrne podmienky [...].“ (tamže, s. 234). Zaujímavé 

je, že podobne argumentuje aj Dionýz Ďurišin v polemike s Popovičovou v podstate 

deskriptívnou4 koncepciou translatológie, zameranou na zisťovanie posunov: 

„zistením prekladateľského posunu ako cieľa rozboru zákonite dochádza k 

nedoceneniu tvorivého podielu prekladateľa, ktorého činnosť sa hodnotí len v 

závislosti od daností pôvodiny“ (1975, s. 183). Na druhej strane sa aj v súčasnosti 

často stretávame i s klasickejšie, menej relativisticky orientovanými ideálmi. 

Napríklad Marián Andričík považuje otázku hraníc interpretácie, a teda aj otázku 

hraníc medzi prekladateľskou licenciou a prekladateľskou svojvôľou za naliehavú, 

keďže „na licenciu sa niekedy odvolávajú autori subštandardných prekladov 

a vyzerá to, akoby prekladateľská licencia bola bezbrehá“ (2004, s. 43). Riešenie 

nachádza v ecovských hraniciach interpretácie, v ktorých je text nahliadaný ako 

„místo, kde se neredukovatelná mnohoznačnost symbolů vlastně redukuje, neboť 

symboly jsou zakotveny ve svém kontextu“ (Eco, 2005, s. 28) a kde je „možné 

rozhodnout, která interpretace je výsledkem nikoli snahy pochopit daný text, ale 

spíše výsledkem halucinační reakce adresáta“ (tamže, s. 28). Kvalita umeleckého 

prekladu je zaiste jednou z najzávažnejších tém, ktoré opodstatňujú samotnú 

existenciu translatológie umeleckého textu a Ecove hranice interpretácie môžu byť 

v tomto smere naozaj nápomocné, no zároveň treba determinovanie estetickej kvality 

akéhokoľvek umeleckého textu vidieť na priesečníku diskusií kritík vychádzajúcich z 

rôznych koncepcií. Diskurz o umeleckom texte totiž môže sledovať iné ciele, ktoré 

v ňom môžu nadobúdať rôznu dôležitosť – kritický a interpretačný metatext môže byť 

napríklad nahliadaný aj ako pokračovanie umeleckého textu, prepožičiavajúc si jeho 

reč. Diskurz o poézii by potom mal byť inšpiratívny, podnetný, odkrývajúci nové 

videnia sveta, nové horizonty. Takýto druh diskurzu obhajuje napríklad americký 

básnik a literárny vedec Charles Bernstein, ktorý píše, že problémom písania o poézii 
                                                           
4 Do deskriptívnej paradigmy translatologických koncepcií ho radí Pym (2010). 
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je, že „báseň podaná akýmkoľvek iným spôsobom nie je báseň“ (1992, s. 16), čo je 

dôvodom toho, prečo tzv. close reading (dôkladné či pozorné čítanie – interpretácia) 

tak často zlyháva. Namiesto neho Bernstein navrhuje „kritiku5 opojenú svojou 

vlastnou metaforickosťou / či trópmi: kritiku, ktorá zviditeľňuje / umelosť hraníc 

pozitívnej kritiky [pozorného čítania]; kritiku, ktorá neignoruje / ani neľutuje 

nedostatočnosť našich explanačných paradigiem, / práve naopak, necháva ich 

vstúpiť do plodnej hry. [...] To by bola kritika túžby: / siatie, nie žatva.“ (tamže, s. 

16). O dvojakom ideáli v súvislosti s literatúrou možno hovoriť nielen pri štandardoch 

diskurzu, ktorý používa, ale aj v editorstve a textológii (kritické/akademické verzus 

čitateľské vydanie) a v samotnom preklade (na jednom póle stojí preklad slúžiaci na 

študijné účely a na opačnom preklad ako básnikova/poetkina verzia pôvodiny). 

Voľba pozície (na naznačených osiach), na ktorej sa bude nachádzať realizovaný 

predmet a sebarealizovaný agens textovej operácie, zostáva na agensovi 

(prekladateľovi/prekladateľke, kritikovi/kritičke, editorovi/editorke), ktorý si volí 

prístup, ktorý mu viac vyhovuje, s ktorým sa vie viac stotožniť. Pritom sa azda len 

žiada podotknúť, že kombinácia predmetu a zvolenej metodológie jeho uchopenia 

nemusí byť vždy produktívna, že je nevyhnutné v prvom rade vystihnúť 

paradigmu/paradigmy, ktorými je predmet skúmania ovplyvnený, resp. ku ktorým sa 

explicitne hlási, aby sme sa vyhli zbytočnému verbalizmu. Zároveň je pri tvorbe 

a hodnotení kritiky prekladu potrebné mať na pamäti aj jej špecifickú pozíciu, ktorá 

v prevažnej miere „nemá spravidla dopad na čitateľský záujem, ba ani na 

hodnotenie diela“ a ktorej adresátom je „primárne – a podstatne viac ako pri kritike 

pôvodnej literárnej tvorby — informovaný čitateľ-odborník (prekladateľ, lingvista, 

vedec)“ (Hochel, 1990, s. 56). 

Ale vráťme sa v našom uvažovaní k Popovičovej koncepcii invariantu. Tá sa 

dnes javí ako neudržateľná i preto, že oddeľuje formu diela od jeho významu; podľa 

jeho definície sa pri produkcii variantov „jadro významu nemení a nastáva len 

zmena formy výrazu“ (1971, s. 153). Na ťažkosti zužitkovať niektoré Popovičove 

koncepty  pri konkrétnej práci s textom – básňou poukázala i Anna Valcerová, a to 

najmä vo vzťahu k tomu, že Popovič vo svojich prácach do veľkej miery abstrahuje od 

faktu, že „v esteticky zameranom texte je jadrom všetko, dôležitá je súhra všetkých 

textových rovín“ (Valcerová, 2006, s. 105). Alojz Keníž podľa vzoru Lipskej školy 

navrhuje namiesto invariantu používať termín flexibilný invariant, pri ktorom 

„neexistuje navždy daný a pre všetky prekladateľské činnosti platný invariant“ 

(2002, s. 47). Ten síce umožňuje do uvažovania o interpretácii a preklade 

inkorporovať časopriestorovú, funkčnú a individuálnu premenlivosť diela, no 

neposkytuje žiadne konkrétnejšie nástroje na vymedzenie identity diela vo vzťahu 

k iným a vlastne ani vo vzťahu k nadinterpretácii, a preto vlastne prestáva byť 

funkčný. 

                                                           
5 Pozn. k prekladu: Pojem „literárnej kritiky“ (literary criticism) je v angloamerickom kontexte vďaka 
odlišnému vnímaniu humanitných a prírodných vied chápaný zhruba ako literárna veda u našich 
kultúrnych podmienkach. Tu ho však prekladám ako kritika, keďže Bernstein hovorí viac o výslednom 
texte, o diskurze a jeho štýle, a ten sa v tejto podobe najviac prejavuje v literárnej kritike ako ju 
vnímame u nás. 
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Koncept ekvivalencie/ekvivalentu však zostáva v pozadí viacerých koncepcií 

nielen starších – čo je azda celkom prirodzené –, ale i mladých začínajúcich 

predstaviteľov a predstaviteliek slovenskej kritiky a teórie prekladu,6 pričom 

miestami je, zdá sa, preberaný akosi automaticky, málo uvedomene a nekriticky. 

Faktom je, že progresívne prúdy v translatológii dnes už ku konceptu ekvivalencie 

pristupujú veľmi opatrne, resp. ho odmietajú celkom. Jednou z prvých, kto jasne 

vyslovil pochybnosti o inštrumentálnosti ekvivalencie ako pojmu bola Snell-

Hornbyová ešte na sklonku osemdesiatych rokov: „ekvivalencia [...] je čím ďalej tým 

viac pojmom aproximatívnym a vágnym, až sa stáva celkom bezvýznamnou“ 

(1988, s. 21). V tomto kontexte by mohlo byť azda užitočné pozrieť sa na problém 

ekvivalencie ako ho nahliada austrálsky translatológ Anthony Pym, ktorý do 

prehľadu dejín translatológie vnáša systematizujúce pojmy prirodzenej a usmernenej 

(directional) ekvivalencie. Prirodzená ekvivalencia (a teórie, ktoré s ňou pracujú) 

podľa neho predpokladá, že „veci ekvivalentnej hodnoty existujú pred aktom 

prekladu“ (2010, s. 6, zvýr. A. P.). Ekvivalencia usmernená zasa „nepredpokladá, 

že vzťah [ekvivalencie medzi originálom a prekladom] je prirodzený či recipročný“ 

(tamže, s. 25, zvýr. A. P.). Väčšina teoretikov a teoretičiek, ktorí od šesťdesiatych 

rokov dvadsiateho storočia koncept ekvivalencie majú vo svojom pojmovom aparáte, 

skôr tenduje k takému chápaniu ekvivalencie (usmernená e.), v ktorom ekvivalencia 

je výsledkom „aktívnych rozhodnutí prekladateľov/prekladateliek“ a teda 

„nezaručuje, že dva preklady toho istého textu môžu byť rovnaké“ (tamže, s. 25, 

zvýr. A. P.). Vyššiu relevantnosť usmernenej ekvivalencie v diskusiách o texte 

napokon potvrdzuje aj empirický výskum: „Viaceré príklady z praxe spätného 

prekladu ukazujú, že prekladové dvojice nie sú symetrické.“ (Halverson, 2006, s. 

212). Teda len pri usmernenej ekvivalencii sa otvára priestor pre teoretické prijatie 

empirického faktu diachrónnej aj synchrónnej plurality interpretácií a prekladov 

umeleckých textov, aj pre iniciatívu a tvorivosť prekladateľky/prekladateľa. 

Usmernená ekvivalencia je, ako dodáva Pym, zároveň zdrojom notoricky známych 

a neustále reflektovaných dichotómií v preklade.  

Ak by sme napriek načrtnutým problémom (usmernenú) ekvivalenciu do 

pojmového aparátu prijali – a zrejme by sme v myslení o umeleckom preklade 

v nadväznosti na českú a slovenskú translatológiu umeleckého textu najskôr 

pracovali s ekvivalenciou účinku –, za jej najväčšiu prednosť by sme isto považovali, 

že bude nástrojom hodnotenia kvality prekladu (prítomnosť ekvivalentného účinku = 

„dobrý“ preklad). Skúsme sa teda pozrieť na to, nakoľko a s akou istotou je možné 

ekvivalentný účinok zistiť a popísať. Hovoriac o ekvivalencii účinku vlastne hovoríme 

o komunikačnom chápaní prekladu (ktoré má v slovenskej translatológii pevné 

miesto najmä zásluhou tzv. nitrianskej školy): „Nové chápanie prekladu je 

komunikačné. Určujúcim sa stal ohľad na čitateľa. Ide o to, aby preklad v novej 

komunikačnej situácii pôsobil na príjemcu podobne, ako v odlišnej komunikačnej 

                                                           
6 Napríklad M. Kubuš pri reflexii prekladového riešenia fejtónu Woodyho Allena píše: „Ak chceme 
dospieť k ekvivalentnému prekladu, význam a funkcia textu musí zostať zachovaná.“ (2009, s. 53). 
Väčšina iných mladých translatológov a translatologičiek zaoberajúcich sa literárnym textom pojem 
ekvivalencie používa buď v popovičovsko-mikovských intenciách (štylistická ekvivalencia ako súhrn 
čiastkových ekvivalencií) alebo celkom čiastkovo, najčastejšie na lexikálnej úrovni. 
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situácii pôsobil originál.“ (Zambor, 2000, s. 208). Ak teda preklad chápeme ako 

komunikáciu, ktorej cieľom je vyvolať ekvivalentný účinok na percipienta, do rovnice 

vstupujú tri hlavné premenné – účinok na percipientov/percipientky pôvodiny, 

samotný text a účinok na cieľových čitateľov a čitateľky. Musíme sa teda pýtať na 

povahu textu a na (ne)možnosť zistiť, ako pôsobí, ako aj na to, na koho pôsobil 

originál a na koho má mať účinok preklad. Ak Nida z pozície šíriteľa kresťanstva má 

na mysli publikum síce kultúrne špecifické, no spoločensky principiálne značne 

diferencované, pri recepcii pôvodnej a prekladovej poézie sú skupiny 

pravdepodobných percipientov konkrétnejšie, čím sme zdanlivo vo výhode. Stabilnú 

– a veľkosťou v porovnaní s prózou a drámou neproporčne veľkú – skupinu budú 

tvoriť profesionálni čitatelia a čitateľky (literárna veda, pedagogičky/pedagógovia, 

študenti/študentky a pod.), u ktorých možno predpokladať vyššiu ako len základnú 

orientáciu v poézii, čitatelia/čitateľky, ktorí zároveň do väčšej či menšej miery 

poznajú aktuálne interpretačné trendy a ktorí okrem bezprostredného účinku budú 

vždy pri interpretácii do väčšej či menšej miery postupovať aj reflexívne. Zvyšok 

čitateľov/čitateliek sa zvykne označovať ako „milovníci poézie“, čo už nie je taká 

predvídateľná skupina. Do väčšej miery pri nej hrá úlohu individuálny vkus, do 

úzadia sa dostávajú literárnohistoricky a kriticky ustálené estetické kritériá. No i keď 

máme relatívne konkrétnu predstavu o cieľových čitateľoch a čitateľkách prekladu – 

najmä o prvej opísanej skupine – samotná povaha textu, ktorý účinok vyvoláva, 

povaha modernej lyriky ktorá je „soběstačním, co do významu mnoha směry 

vyzařujícím útvarem, sestávajícím z napjatého přediva absolutních sil, které působí 

sugestivně na mimoracionální vrstvy a rozkmitávají tajuplné zóny pojmů“ 

(Friedrich, 2005 [1956], s. 14) a povaha súčasnej slovenskej poézie, ktorú do veľkej 

miery tvoria „texty, ktoré svojskými stratégiami prekračujú zažité a všeobecne 

akceptované hranice Poézie“ (Šrank, 2000, s. 19) vzdorujú jednoznačnému 

uchopeniu ako na apercepčnej, tak i reflexívnej rovine. Komunikatívnosť takéhoto 

textu potom v zmysle jeho jasnosti či jednoznačnosti musí byť chápaná ako 

programovo narúšaná, jeho zmysel a funkcia sa komunikáciou v užšom zmysle slova 

nevyčerpáva a, ako argumentuje Badiou (2004 [1993]), ani nespočíva v komunikácii, 

nemá čo komunikovať. Podľa neho je báseň výrok, ktorý je legitimizovaný len sám 

sebou. V procese prekladu, podobne ako v každom procese, ktorého súčasťou je 

interpretácia poézie, sa vlastne báseň „stráca, pričom je nahradená sieťou 

signifikácií – intertextových, interdiskurzívnych, intersemiotických – ktorá je 

zakotvená primárne v prijímajúcej situácii. Preto preklad poézie oslobodzuje jazyk 

od jeho úzko definovanej komunikačnej funkcie, ktorej má väčšina prekladov slúžiť 

[...] konkrétne od funkcie komunikovať formálny či sémantický invariant 

obsiahnutý vo východiskovom texte“ (Venuti, 2011a, s. 128). 

Tretí prvok v rovnici – účinok na pôvodné publikum – je rovnako 

problematický, a to už i keď hovoríme len o verbalizovanej interpretácii dobovej 

literárnej kritiky. Problematický je aj samotný postulát, že preklad by mal pôsobiť 

rovnako, ako pôvodina pôsobila v čase vzniku diela. Mnoho literárnych diel bolo 

v rôznych obdobiach prijímaných rozporuplne nielen čo sa týka interpretácie, ale 

i s ohľadom na rudimentárne hodnotenie textu ako esteticky (ne)hodnotného. Tak 
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napríklad poézia americkej poetky Emily Dickinsonovej v čase jej vzniku nebola 

hodnotená vysoko (resp. nebola takmer vôbec známa a reflektovaná), až s odstupom 

času ju literárna kritika začala považovať vo vzťahu k vývinu modernej americkej 

poézie za prelomovú. Hodnota, ktorú literárna veda a neprofesionálni čitatelia 

pripisovali poézii Sylvie Plathovej sa radikálne zmenila nielen v dôsledku tragickej 

smrti poetky, ale i s prehodnocovaním konceptu tzv. spovednej poézie (confessional 

poetry), so zosilneným vstupom feminizmu do uvažovania o literatúre 

v sedemdesiatych rokoch, ale aj s vydaním pôvodnej verzie zbierky Ariel v roku 2004. 

S tým sa nevyhnutne mení aj účinok na čitateľa/čitateľku. Preto v konečnom 

dôsledku nemožno nesúhlasiť s Juliane Housovou, ktorá je voči pojmu ekvivalencie 

účinku ako kritéria hodnotenia kvality prekladu celkom skeptická: „musíme sa 

vzápätí pýtať, či je možné merať ‚ekvivalentný účinok‘ [...] Ak sa tieto fenomény 

nedajú merať, je zbytočné ich postulovať ako kritériá hodnotenia prekladu. 

A vskutku, ani tie najnápaditejšie testy, vytvorené na získanie overiteľných, 

pozorovateľných reakcií, ktoré preklad podľa všetkého vyvoláva [...] v konečnom 

dôsledku nepriniesli očakávané výsledky, pretože nevedeli zachytiť taký komplexný 

fenomén, akým je ‚kvalita prekladu‘“ (2001, s. 244 – 245). 

Pre reflexiu umeleckého prekladu sa preto od päťdesiatych rokov paralelne s 

ekvivalenciou, ktorá je považovaná za príliš exaktnú (ako možno napokon vytušiť 

i z Housovej kritiky), a teda menej vhodnú pre umelecký preklad, ustaľuje aj menej 

striktný pojem adekvátnosti. Obhajuje ho napríklad Bohuslav Ilek, nadväzujúc na 

Ljudskanova a Fiodorova (1953): „striktní pojetí ekvivalence jako nějaké identity je 

v obecní teorii překladu problematické [...] ve speciální teorii uměleckého překladu 

je vhodné pracovat s méně striktním pojmem adekvátnosti“ (1981, s. 19). 

V Popovičovej koncepcii sa adekvátnosť zas javí ako synonymum štylistickej 

ekvivalencie (teda ekvivalencie na úrovni celého textu): „Adekvátnosť v preklade je 

štylistická translačná ekvivalencia v preklade, ,vernosť originálu‘ v preklade.“ 

(1983, s. 195). Alojz Keníž zas ekvivalenciu a adekvátnosť hierarchizuje, keď na 

rovine cieľového textu hovorí o čiastkových ekvivalenciách, pričom adekvátnosť 

potom chápe ako „súbor realizovaných ekvivalencií, prípadne neekvivalencií v 

danom texte“ (2002, s. 36). Ján Zambor sa k možnosti dosiahnutia ideálu 

adekvátnosti v preklade stavia podobne ako k možnosti dosiahnutia globálnej 

ekvivalencie, pričom kľúčová je myšlienka úsilia o aproximáciu 

k prekladateľovmu/prekladateľkinmu ideálu: „ak preklad nemôže byť v úplnosti 

adekvátny, u najlepších prekladateľov vidíme úsilie, aby bol [básnický preklad] 

umelecky ekvivalentne pôsobivý“ (2000, s. 210).  

Vyššie načrtnuté obmedzenia využiteľnosti pojmov ekvivalencia účinku 

a adekvátnosť prekladu nemajú obhajovať skepticizmus či rezignáciu vo vzťahu 

k translatológii umeleckého textu, skôr chceli zviditeľniť zdroje a mieru neistoty, 

s ktorými súčasné myslenie o básnickom preklade musí žiť. Samotný empirický fakt 

existencie diskurzu o preklade poézie a aj kvalita, ktorú u mnohých autorov a 

autoriek dosahuje, totiž teoreticky hroziacej nemožnosti vypovedať úspešne vzdoruje. 

Je potrebné zdôrazniť existenciu variability možných „správnych“ riešení ako pri 

interpretácii, tak i pri spôsoboch, akými text na percipienta/percipientku pôsobí. Je 
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samozrejmé, že musíme zabudnúť na to, že existuje len jedno „správne riešenie“ 

prekladu textu a pripustiť, že žiadna výpoveď o básnickom texte a jeho preklade 

nemôže byť definitívna, žiadne hodnotenie nemôže mať absolútnu pravdivostnú 

hodnotu, nech siahneme po akomkoľvek pojmovom aparáte. Ako napokon píše 

i Marián Andričík, prekladateľ a prekladateľka „si musí uvedomovať podmienenosť 

svojho riešenia (kultúrnymi a inými kontextmi, stavom literárnoteoretického 

poznania, osobnostnými predpokladmi), jeho nedefinitívnosť, dočasnosť, 

interpretačnú neúplnosť, skrátka jeho jestvovanie ako jednej z možností“ (2004, s. 

49). 

Teória a kritika prekladu však nemusí pojmový aparát, vypracovaný 

v priebehu ich existencie nutne zahodiť, stačí, že si bude uvedomovať jeho 

obmedzenia. Kvalita básnického prekladu tak môže byť dosiahnutá aj protirečiacimi 

si prostriedkami. Z hľadiska interpretácie sa škála, na ktorej sa 

prekladateľ/prekladateľka môže pohybovať, bude rozprestierať od snahy o 

aproximáciu k zjednoteniu čo najväčšej množiny doterajších interpretácií cez výber 

jedného, príp. viacerých interpretačných rastrov až po individuálnu interpretáciu. Na 

rovine produkcie si zas s virtuálne rovnakou opodstatnenosťou môže voliť na osi 

tvarová (metaforická, paradigmatická) podobnosť (pri jej výbere môže byť v pozadí 

viera v univerzálie poézie, predpoklad oboznámenosti cieľového percipienta 

s východiskovou kultúrou či snaha o korektnosť voči cudzosti originálu v cieľovej 

kultúre), pojmovo u nás napojená na koncept exotizácie – (metonymická, 

syntagmatická) podobnosť funkcie (tá je viac kultúrne prehodnotená, avšak 

medzikultúrna zhoda funkcie nikdy nemôže byť úplná), ktorá sa tradične spája 

s naturalizáciou, prirodzenosťou.  

Ak teda chceme, aby pojem ekvivalencie zostal aspoň do istej miery použiteľný 

aj dnes, je potrebné si uvedomiť, že akákoľvek prirodzená ekvivalencia je len ilúziou, 

že preklad je vždy jedným z možných prekladov a že 

prekladateľkin/prekladateľov rozhodovací proces je riadený vierou či predpokladom 

(Gutt, Toury, Pym). Podobne sa k ekvivalencii stavia aj Ján Zambor: „dosiahnutie 

ideálu totožnosti či úplnosti je pri poézii obťažné aj preto, že tu máme do činenia s 

oblasťou konotovaných významov. Vychádza mi to tak, že totožnosť či úplnosť v 

básnickom preklade je ilúzia, nech sa o ne akokoľvek usilujeme“ (2000, s. 210, zvýr. 

I. H.). Strata dôvery v možnosť absolútneho dosiahnutia a merania ekvivalencie je 

podľa Anthonyho Pyma výsledkom epistemologického skepticizmu a rastúceho 

uvedomovania si variability, ktoré sa stupňovalo od sedemdesiatych rokov, ústiac do 

postštrukturalizmu a dekonštruktivizmu, ktoré pozíciu ekvivalencie narúšali 

otázkami smerujúcimi k odhaľovaniu mocenských procesov v komunikácii: „Kto má 

právo rozhodnúť, či je jedna časť jazyka ekvivalentná inej časti jazyka? [...] Čo 

presne je ekvivalentné čomu, pre koho a na základe akej právomoci?“ (Pym, 2010, s. 

91 – 92). Zdá sa, že tieto otázky a takto zameraný pohľad na preklad je stále 

produktívny vo svetovej translatológii (vyššie citovaná Venutiho monografia vyšla 

relatívne nedávno – v polovici deväťdesiatych rokov) a zaiste má potenciál byť 

podnetný pre slovenskú translatológiu, ktorá naň môže organicky nadviazať. Väčšina 

súčasných teoretikov a teoretičiek básnického prekladu by sa totiž zaiste zhodla na 
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tom, na čom sa zhodujú tieto nedeterministické teórie, ktoré uznávajú, že „preklad je 

založený na aktívnej interpretácii predchádzajúcich textov“ (tamže, s. 92, zvýr. 

a prel. I. H.). Aktívnosť interpretácie, interpretačná živosť literárneho textu, ako som 

argumentovala vyššie, je neoddeliteľnou súčasťou dnešného myslenia (nielen) 

o súčasnej poézii a jej preklade v našom kultúrnom časopriestore. Aktívnosť 

interpretácie, tvorivosť prekladateľov a prekladateliek vo vzťahu k originálu preto 

musí byť minimálne jednou z možností (popri akademizujúcej snahe o rekonštrukciu 

nekonečne unikajúceho invariantu, podporenú sekundárnou literatúrou), z ktorých si 

tí môžu pri tvorbe svojej koncepcie voliť.  

Ak sa na chvíľu pristavíme pri produkčnej fáze prekladu ako pri sérii 

rozhodovacích procesov, do veľkej miery riadených opozíciou naturalizácia – 

exotizácia, môžeme sa pozrieť na dejiny básnického prekladu na Slovensku z pozície 

prekladateľskej etiky, ako ju vidí Venuti v nadväznosti na Bermana. Ten, ako som už 

spomínala, na Nidovej koncepcii okrem iného kritizoval jeho požiadavku 

prirodzenosti výrazu. Kým Nidovo uvažovanie o vyvolaní podobného účinku ide 

explicitne ruka v ruke s transparentnosťou, prirodzenosťou štýlu, ani Levý, ani 

slovenskí translatológovia a translatologičky umeleckého prekladu zväčša explicitne 

nehovoria jedným dychom o ekvivalencii účinku a o plynulosti textu, ktorá 

nevyhnutne vedie k zastieraniu inakosti originálu, no nemožno pochybovať, že 

prirodzenosť je často inherentnou súčasťou prekladateľovej/prekladateľkinej 

koncepcie, najmä pri preklade prózy. V poézii požiadavku priateľskosti prekladu voči 

cieľovému čitateľovi/čitateľke a prototypový prakticko-teoretický príklad 

privlastňovania si originálu cieľovou kultúrou (z Venutiho pohľadu ide o neetické 

prekladateľské konanie, no v našej kultúre by sme skôr mohli hovoriť o nadobudnutí 

kultúrneho sebavedomia) predstavujú náhľady na preklad aj preklady Ľubomíra 

Feldeka (často označované za modifikácie, adaptácie, ponášky a pod.). Už 

jeho manifestačný článok o kritériách prekladu poézie, pôvodne uverejnený v roku 

1958, explicitne zvýhodňuje cieľový kultúrny kontext a cieľového čitateľa/čitateľku 

pred korektnosťou voči východiskovému textu a jeho inakosti: „Preklad má teda 

zachovať predovšetkým bezprostredný vzťah. Nech nás neodstraší paradox, že 

čitateľ prekladu bude občas vo výhode. Sme za modernizujúci preklad.“ 

(1977, s. 10, zvýr. I. H.). V súbore jeho esejí o preklade Z reči do reči (1977) možno na 

viacerých miestach nájsť kladné hodnotenie prirodzenosti, najmä v súvislosti so 

slovosledom a odsudzovanie neprirodzených riešení a násilností popáchaných na 

prirodzenom toku reči. Tak napokon v záverečnej štúdii Feldekove postoje zhŕňa i 

Viliam Turčány: „osobitný dôraz i v ďalšej činnosti bude Feldek klásť na prirodzený 

slovosled, hovorovosť jazyka nie v slovníku, ale v jeho podstatnejšej vlastnosti, v 

dikcii, intonácii“ (1977, s. 180). Na tieto Feldekove postoje sa najčastejšie pozeráme 

z perspektívy dobového boja za odstraňovania reliktov už vyčerpaných poetík, najmä 

esteticky lacno (ba azda až komicky) pôsobiacej inverzie. Boj proti nej je pritom 

potrebné vnímať dvojako, keďže na jednej strane vyzýva prekladateľov 

a prekladateľky (viazanej) poézie, aby sa pri snahe o pretlmočenie rytmu a rýmu 

neuchyľovali k lacným riešeniam na miestach, kde v pôvodine inverzia nie je. a na 

druhej strane sa inverzie odstraňovali (a odstraňujú) aj z textov, ktoré s nimi 



14 
 

programovo pracovali – preto, aby zabránili vzniku negatívnych hodnotiacich reakcií 

(ak bol originál považovaný za hodnotný, na základe požiadavky ekvivalentného 

účinku cieľové publikum nemôže byť konfrontované s hodnotovo nízkym poetickým 

prostriedkom). Estetická hodnota prvku ako inverzia (či metafora v genitívnom 

spojení, rým, metrum/rytmus, ale aj voľný verš a experimentálne textové postupy) sa 

devalvuje nadužívaním v textoch, ktoré majú celkovo nízku kvalitu, v ktorých je 

plnosť diela degradovaná, resp. suplovaná formálnymi atribútmi poézie. Z istého 

hľadiska ide o prípad, keď prvok vysokej kultúry prechádza do kultúry strednej či 

nízkej, teda o: „[š]íření stylegmat a kulturních postojů zbavených své původní 

energie a díky mnohaletému falšování vkusu důkladně zbanalizovaných a 

prezentovaných zlenivělému publiku, které si namlouvá, že užívá kulturních hodnot, 

zatímco ve skutečnosti vykupuje zbytky zastaralého estetického skladu“ (Eco, 2006, 

s. 49). Proces vzniku takéhoto textu možno v prípade, keď ide o básne, nazvať 

poetizáciou. V tejto súvislosti zároveň treba súhlasiť s Ecom v tom, že „[s]těhování 

stylegmat z roviny vyšší do roviny nižší neznamená nutně, že tato stylegmata našla 

své pravé místo na nižší úrovni jen proto, že ve vyšších byla ‚opotřebována‘ nebo 

‚zkompromitována‘“ (tamže, s. 50) – teda aj napriek tomu, že sa prvok vyskytuje v 

produktoch nižšej kultúry, stále môže plniť svoje funkcie aj v kultúre vysokej, teda v 

kultúre, kde sú na estetický objekt kladené najvyššie požiadavky. Dôležitý je pritom 

kontext, v ktorom je daný prvok použitý a ktorý jeho estetickú hodnotu určuje.7 

Kompromitovanie a devalvácia hodnoty básnických postupov a výrazových 

prostriedkov sa však netýka len prostriedkov viazaného verša. Aj v súčasnosti 

znovuobjavované postupy experimentálnej poézie a pred pár rokmi ešte progresívne 

tendencie postmoderného zneosobnenia básnickej výpovede často skĺzavajú do 

samoúčelnosti, tvarová zložka básne sa neorganicky oddeľuje od celku a text sa štiepi 

na formu a obsah a výrazové prostriedky sa opotrebúvajú, ich estetická hodnota 

devalvuje. Prvoradá je vždy celková konštelácia všetkých prvkov diela s dôrazom na 

estetickú kvalitu celku a historický vývin primárne domácej, ale i svetovej literatúry. 

Vyčerpanosť inverzie ako prostriedku estetického modelovania textu síce nemožno 

poprieť ani dnes, no nájdu sa aj prípady, keď príznakový slovosled sprostredkúva 

nečakanú krásu. Takú dvojitú hodnotu nadobúda inverzia napríklad v prekladoch, 

ktoré budem sledovať v ďalších kapitolách. Na niektorých miestach pôsobí oživujúco: 

„Tráva mi svoje smútky k nohám ukladá,“ (Plathová, 1989a, s. 22), inde lacno: „Svet 

sa dial. / Pruský rozum a jednu nohu si mal.“ (tamže, s. 27). Zdá sa, že estetická 

hodnota inverzie často závisí od toho, či sa spája s rýmom alebo nie (čo nás vlastne 

privádza k problému vyčerpanosti viazaného verša v slovenskej pôvodnej – a azda 

i prekladovej – súčasnej poézii vo všeobecnosti). Požiadavku prirodzenosti dikcie i 

preto nemožno považovať za jediné a definitívne riešenie prekladu poézie. 

V kontexte (neetickej) anihilácie výrazových prostriedkov originálu ako 

uplatňovania moci prijímajúcej literatúry je zaujímavé i to, že Feldekov programový 

                                                           
7 Tak napríklad jedna z popredných súčasných slovenských poetiek, Mária Ferenčuhová, ktorú isto 
nemožno nazvať anachronickou vo výraze, v úvodnom cykle svojho debutu (Skryté titulky, 2003) 
pracovala i s metrom a rytmom, no tieto prostriedky použila tak nenásilne, zasadila ich do svojej 
poetiky tak organicky, že nevhodne nevytŕčajú a nestŕhajú na seba prvoplánovo pozornosť. 
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článok popisuje ním obhajovanú prekladateľskú metódu ako metódu vychádzajúcu z 

poetiky konkretistov – estetickým ideálom je tu: „Trenie hrán vzdialených plôch, ich 

náhle krásne susedstvo. Asociácia.“ (1977, s. 11). I keď konkretistická poetika na 

konci päťdesiatych rokov ešte nebola dominantná, ale len nastupujúca tvorivá 

metóda, a teda by ju pri preklade nebolo vhodné upodozrievať z exekúcie a zneužitia 

moci, manifest je práve pokusom o získanie takejto prevahy, o legitimizáciu 

a obhájenie nadradenosti jednej z poetík, jedného z možných prístupov 

k východiskovému textu, o zavedenie normy. Čoskoro sa konkretistická metafora, 

asociácia, vzrušivosť básne stali pre mnohých básnikov a literárnych vedcov 

záväznou – meradlom kvality – a dlho potom ešte dominantnými, centrálnymi 

výrazovými prostriedkami poézie, a preto každý preklad, ktorý si ju osvojil, poprel do 

istej miery svoju cudzosť. Zaiste je Venutiho vnímanie nidovskej ekvivalencie 

v spojení s prirodzenosťou, plynulosťou prekladu ako násilia do istej miery 

radikálnym uplatnením Schleiermacherovej požiadavky zachovávania cudzosti 

v preklade a celú jeho koncepciu je možné podrobiť kritike,8 no zároveň treba 

pripustiť, že otvára aj u nás menej pertraktované nahliadania na prekladový text. 

Podnetná môže byť napríklad legitimizácia prekladu minoritnou poetikou cieľovej 

kultúry, teda postup, keď prekladateľ/prekladateľka „pri preklade použije 

marginálny diskurz“ (Venuti, 1995, s. 20). Ten Venuti považuje za jednu z možností, 

ako dosiahnuť preklad, ktorý je voči východiskovej kultúre etický teda za preklad, 

ktorý nezastiera svoju prekladovosť a inakosť pôvodiny.  

Vyššie citované názory v prospech naturalizačného prekladu však Feldek 

nezastáva absolutizujúco – vyvíjajú a menia sa vo vzťahu k charakteru konkrétneho 

textu a projektovanému percipientovi prekladu. Tak inde zas tvrdí, že prijímajúcej 

kultúre treba „vnútiť formu pôvodiny, a tým ju obohatiť i za cenu určitej 

neprirodzenosti“ (1980, s. 418). Exotizačné postoje vo vzťahu k básnickému prekladu 

sú v súčasnosti na Slovensku vrcholnými praktikmi/praktičkami 

a teoretikmi/teoretičkami básnického prekladu považované za rovnako legitímne ako 

naturalizačné, ako je zrejmé napríklad zo štúdie M. Andričíka Rytmická nápodoba 

alebo O preklade niektorých zriedkavejších metier. Požiadavka plynulosti a 

prirodzenosti9 prekladového textu a zjednodušenej predstavy o ekvivalencii účinku, 

ako ukázali viacerí teoretici a kritici básnického prekladu, u nás totiž v štandardných 

prekladoch poézie najčastejšie ústi do uniformného použitia jambu pri preklade 

viazanej básne, čo je v rozpore s požiadavkou vysokej estetickej hodnoty, ktorú 

básnickému prekladu diktuje naša tradícia.  

Tak sme sa v pátraní po kritériách kvalitného básnického prekladu od 

ekvivalencie účinku a adekvátnosti (ktoré nadväzujú na predvedeckú predstavu 

„vernosti“ prekladu) dostali k estetickému kritériu, k požiadavke, aby preklad poézie 

v cieľovej kultúre bol rovnako esteticky kvalitný ako pôvodná poézia (čo nás vlastne 

privádza na opačný pól v pátraná po kritériách hodnotenia prekladu básne): „V 

                                                           
8 Napríklad Underhill, James W. 2006. Does the Translator Exist? A critique of the status of the 
translator throughout history with reference to Lawrence Venuti’s The Translator’s Invisibility. In 
Représentations. ISSN 1951-6118, 2006, roč. 2, november, s. 101-117. 
9 Prirodzenosť, o ktorú v tomto prípade ide, nie je prirodzenosťou jazykovou, ale poetologickou – jamb 
znie „poeticky“, a preto v poézii (zväčša) pôsobí prirodzene, teda nepríznakovo. 
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slovenskom kontexte sa [...] presadili vysoké kritériá na básnický preklad: básnik 

k prekladu pristupuje s rovnakou náročnosťou ako k pôvodnej tvorbe, usiluje sa 

pracovať bez akýchkoľvek umeleckých úľav.“ (Zambor, 2010, s. 227). Ak pri kritike 

prekladu na hodnotenie textu kladieme rovnaké estetické kritériá ako na pôvodnú 

tvorbu, budeme automaticky očakávať, že ten bude inovatívny a tvorivý a 

budeme odmietať prijať už hotové (štandardizované, zmechanizované) 

prekladateľské riešenia, sústredené do pejoratívneho pojmu „prekladateľský štýl“. Na 

konvencionalizáciu prekladateľských riešení je však potrebné sa pozrieť aj z 

polysystémového hľadiska a pozíciu slovenskej literatúry vo vzťahu k svetovej. 

V tomto ohľade je užitočné mať na pamäti Touryho zákon rastúcej štandardizácie, 

podľa ktorého „čím periférnejšie je [postavenie prekladu], tým viac sa bude preklad 

prispôsobovať ustáleným modelom“ (2001 [1995], s. 271). Zákon, podľa ktorého sa 

preklad (a jeho štýl) stále viac štandardizuje, bude v kultúre narúšaný len 

v obdobiach, keď „je prekladaniu a/alebo prekladom prisudzovaná centrálna 

pozícia“ (tamže, zvýr. G. T.). Ak teda prekladateľská prax smeruje napríklad k viac-

menej uniformnému využitiu jambu pri preklade viazanej poézie, znamená to, že 

situácia v domácej kultúre je stabilná, literatúra je relatívne sebestačná, a teda je 

schopná sa vyvíjať sama zo svojich vlastných zdrojov. Z tohto hľadiska je prirodzené, 

že jazyk a štýl prekladu je, ako Pym zhŕňa Touryho charakteristiku „jednoduchší, 

nevýraznejší, menej štruktúrovaný, jednoznačnejší, menej špecifický pre daný text, 

bežnejší“ (2010, s. 82). Centrálnejšiu pozíciu a rolu inovátora preklad získava 

v prípadoch, „(a) keď sa polysystém ešte nevykryštalizoval, teda keď je literatúra 

‚mladá‘, keď sa len vytvára, (b) keď je literatúra buď ‚periférna‘ (v rámci väčšej 

skupiny usúvzťažnených literatúr) alebo ‚slabá‘, alebo oboje; a (c) keď sa nachádza 

v zlomovom bode, v kríze alebo je v nej literárne vákuum.“ (Even-Zohar, 1978, cit. 

podľa Venuti, 2000, s. 193). Miko v súvislosti s pozíciou prekladového diela 

v prijímajúcej kultúre uvádza, že „v literatúrach národne menších pospolitostí má jej 

prekladová časť značné, ak nie väčšinové zastúpenie“ (2011 [1991], s. 283). Ak 

zároveň vezmeme do úvahy vysoké nároky na kvalitu básnického prekladu, javí sa, že 

v niektorej z troch situácií popisovaných Even-Zoharom sa s prestávkami slovenská 

literatúra nachádza permanentne. Jedným zo znakov tohto stavu je i to, že 

prekladateľskej činnosti sa u nás často venujú poprední básnici a poetky, ktorí si 

prekladaním nielen rozširujú individuálne možnosti svojej poetiky, ale ktorí jednak 

prekladom, a jednak potom svojou pôvodnou tvorbou sprostredkúvajú 

medziliterárnu výmenu hodnôt. Pôvod rozoberaného postoja básnickej prekladovej 

kritiky však treba vidieť nielen v rámci polysystému domácej literatúry, ale aj v 

kontaktových medziliterárnych súvislostiach – v tom, ako sa kánon môže prenášať 

z jednej kultúry do inej. O tejto možnosti uvažuje napríklad Ján Vilikovský: „Zhoda 

formálnych vlastností medzi originálom a prekladom sa u nás už tradične hodnotí 

veľmi vysoko. [...] Tu zohralo nemalú rolu stanovisko, aké k tým otázkam zaujíma 

prekladateľská prax i teória česká; tam zase pravdepodobne nebol bez vplyvu 

literárny kontext nemecký, ktorý hodnotí už tradične formálnu nápodobu veľmi 

vysoko [...].“ (1986, s. 62). 
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Diskusia o kritériách prekladu umeleckého textu u nás by zrejme nebola 

úplná, ak by sa v nej neobjavila reflexia notoricky známych zásad prekladu slovenskej 

(realistickej) prekladateľskej školy ako ich zhrnul J. Ferenčík (zásada textovej 

úplnosti, významovej totožnosti, formálnej totožnosti, dobrej slovenčiny, a z. 

uprednostňovania významu pri kolízii významovej a formálnej totožnosti; k nim sa 

pridružuje aj z. koncepčnosti prekladu). Na tomto mieste však zásady nebudem 

rozoberať podrobne, dotknem sa len ich reflexie u súčasných translatológov 

a translatologičiek. Na jednej strane má Ferenčík stále svojich stúpencov, ktorí jeho 

zásady aj v dnešnom kontexte vidia ako platné (najmä v kontexte prekladu prózy 

a vecných textov). Vladimír Biloveský napríklad píše, že „[n]ám sa zásady javia ako 

nadčasové“ (2009, s. 13), a Anita Huťková zas, že „Ferenčíkom prezentované zásady 

slovenskej prekladateľskej školy tvoria dodnes oporný bod pri práci prekladateľov“ 

(2003, s. 73). Operatívnosť Ferenčíkových zásad pri preklade poézie a pri kritike jej 

prekladu však bola otázna už v čase ich formulovania, a to najviditeľnejšie vo vzťahu 

k zásade uprednostňovania významu pred formou. O tej sám Ferenčík pripúšťa, že „v 

plnej miere platila a platí predovšetkým pre oblasť umeleckej prózy a neveršovej 

drámy“ (1982, s. 68). Uvažujúc o preklade poézie od konca päťdesiatych rokov (teda 

od nástupu prekladateľov z radov konkretistov), Anna Valcerová spochybňuje ako 

platnosť zásad významovej a formálnej totožnosti, keďže „v poézii sa od konca 

päťdesiatych rokov uplatňuje veľmi silná aktualizačná tendencia.“ (2006, s. 107), 

tak i zásady dobrej slovenčiny: „Rozoberané texty [...] nám dokonca ukázali, že ani 

dodržiavanie jazykových noriem nie je v básnickom preklade rozhodujúce.“ (2000, 

s. 20). Anachronickosť, resp. nevhodnosť Ferenčíkovho náhľadu na preklad vo 

vzťahu k poézii sa uňho prejavil aj prakticky. O jeho prekladoch troch Puškinových 

poém Ján Zambor píše, že „[n]apriek viacerým prednostiam Ferenčíkovmu 

prekladu chýba kontakt so súčasným básnickým cítením a ocitá sa mimo hlavného 

progresívneho prúdu dnešného slovenského básnického prekladu“ (2000, s. 85). 

Ďalšou dôležitou námietkou voči zásadám je fakt, na ktorý upozorňuje Maliti-

Fraňová, a to, že napriek tomu, že vo vzťahu k hlavnému prúdu dovtedy 

realizovaných prekladov boli deskriptívne, vo vzťahu k novovznikajúcim prekladom 

mali preskriptívny charakter: „vyžadovali od prekladateľov prikláňanie sa k 

normatívnej metóde a celkovo potláčali individuálnu tvorivosť“ (2007, s. 56). 

Požiadavka individuálnej tvorivosti súvisí s postavením prekladu v rámci národnej 

literatúry: čím centrálnejšia pozícia je mu pripisovaná, tým vyššia je požiadavka na 

to, aby sa kvalitatívne približoval aktuálnemu pôvodnému dielu a obohacoval tak 

repertoár poetík. Štandardizácia ide prirodzene proti novosti a inovatívnosti, je 

klasicizujúca, a to v súvislosti s rozoberanými zásadami vôbec nie je náhoda. Ako 

upozornil J. Vilikovský, „[k]eď si pozrieme hlavné zásady kánonu slovenskej 

prekladateľskej školy [...] uvedomíme si, že sú to vlastne princípy reprodukcie 

klasických diel v ich reprezentatívnej funkcii“ (2009, s. 15). Pridŕžanie či 

nepridŕžanie sa Ferenčíkových zásad súvisí najmä s tým, ako 

prekladateľ/prekladateľka vníma funkciu prekladovej literatúry v rámci systému 

národnej literatúry. Čím viac sa vnímanie jej funkcie približuje funkcii pôvodnej 

literatúry, tým majú zásady menšiu relevantnosť a naopak. Za najdôležitejšiu zo 
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zásad považujem zhodne s Braňom Hochelom zásadu koncepčnosti prekladu, a to 

preto, že v prekladovej kritike ide predovšetkým „o konfrontáciu autorovej (tu 

metaautorovej, prekladateľovej) koncepcie a jej realizácie na jednej a kritikovej 

koncepcie a predstavy o jej realizácii na druhej strane“ (1990, s. 57).  

 Preferovaný postoj súčasnej slovenskej translatológie umeleckého textu 

k otázke pozície prekladu na osi derivát – pôvodné dielo je, ako som už spomínala, 

jednoznačne orientovaný na estetickú kvalitu, tvorivosť a inovatívnosť, čo umelecký 

preklad a kritériá naň kladené približuje k pôvodnej literatúre. Tento postoj však 

netreba vnímať len ako výsledok kontaktových javov či vzťahov v polysystéme 

a medziliterárnych vzťahov, ale aj v kontexte súčasných trendov vnímania 

umeleckého prekladu poézie vo svete. V ich pozadí často stojí etika 

dekonštruktivizmu, ktorá „v sebe zahŕňa základný rešpekt k inému so zreteľom na 

oslobodenie sa od rovnakého“ (Rendtorff, 2010, s. 275). Tak, ako Ďurišin považuje 

preklad primárne za genetický, resp. geneticko-kontaktový jav, ktorý je prejavom 

interného kontaktu medzi literatúrami, keď si „nekladie za úlohu len zoznámiť 

čitateľa s dielom preloženého autora, ale organicky zapadá ako tvorivý čin do 

dobového literárneho úsilia prijímajúcej literatúry“ (Ďurišin, 1967, s. 49, zvýr. I. 

H.), a teda ju mení či „obohacuje“, tak aj podľa Bermana (1992) je podstatou 

prekladu vytvárať medzeru, dialóg, decentralizovať ustálenú situáciu. Venuti, 

vychádzajúc z Bermana, hovorí o cieli etického prekladu ako o zmene vzorcov čítania 

(1998). Preklad poézie je nevyhnutné vnímať ako etickú záležitosť kvôli vysokej miere 

jeho marginalizácie (umenie je marginalizované v rámci kultúry, poézia v rámci 

umenia a preklad v rámci literatúry) a nízkej komerčnej hodnote, ktoré 

spoluvytvárajú jeho hendikep. Etický imperatív pozitívnej diskriminácie poézie a jej 

prekladu vyplýva z paradoxu kombinácie ich nízkej komerčnej (malý podiel na trhu) 

a postulovanej vysokej estetickej hodnoty – aj preto teoretici a teoretičky na preklad 

poézie kladú vysoké nároky. Derek Attridge v rámci svojej koncepcie výnimočného 

literárneho diela ako singularity vníma vzťah prekladu, tvorivosti, inakosti 

a prijímajúcej literatúry nasledovne: „Tvorivá singularita je to, čo vyvoláva preklad 

(vo všetkých zmysloch) ako tvorivú odpoveď, nie ako mechanické pretlmočenie. 

Prekladať je potom, prirodzene, prijať dielo ako inakosť do rovnakosti, 

transformovať ho z cudzieho na známe, no pritom, ak je jeho inakosť a singularita 

rešpektovaná – ak je preklad invenčný – oblasť, do ktorej je preklad prijatý sa tiež 

v tomto procese mení.“ (2004, s. 74). Okrem toho je oblasť prekladu poézie, tým, že 

je do veľkej miery vyňatá z komerčných vzťahov, aj jedným z mála miest, kde sa môže 

virtuálne neobmedzene prejaviť ľudská kreativita. Aj preto napríklad Clive Scott píše, 

že „preklad by už vo svojej podstate mal byť jednou z foriem experimentálneho 

písania [...], lebo cieľom prekladu je posunúť východiskový text na špičku jeho 

vlastného vývinu v čase, otvoriť preň jeho možné budúcnosti, stratégiu textovej 

sebaregenerácie“ (2012, s. 4). Spoluargumentom Scottovej snahy o legitimizáciu 

prekladu ako experimentálneho písania (prístupu nie nepodobného Venutiho 

prekladu marginálnym diskurzom; tento prístup však pripomína aj Feldekov 

polemický preklad) je vnímanie prekladu ako nástroja prežívania diela v čase, čo 

odkazuje na dvojitú povahu prežívania originálu v preklade ako ho vníma W. 
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Benjamin (predĺžený a posmrtný život diela) a od neho preberá J. Derrida (2001), 

podľa ktorého preklad zaručuje prežitie tela originálu, ktoré sa v procese premeny 

stráca a povyšuje označujúce na jeho význam/zmysel či hodnotu. Preklad si však 

zároveň uchováva spomienku na svoje singulárne telo, prvé telo, ktoré sa v procese 

prekladu zachováva aj popiera. Preklad prijíma nespočetné konotácie, ktoré sa 

nahromadili v slove, čím v jednom jazyku existuje mnoho jazykov, v jednom slove 

mnoho slov nad rámec každej zlučiteľnosti homoným. Preklad ako predlžovanie 

života originálu, ako jednota zabíjania a oživovania pôvodného textu spolu so silami, 

ktorými pôsobí na cieľovú kultúru – nech už tento fenomén nahliadame z akejkoľvek 

teoretickej pozície – vnímam ako najvyššiu hodnotu celého prekladateľského 

snaženia, ako hodnotu, ktorá ozmyselňuje jeho existenciu. 

 Polyfónia načrtnutých funkcií a kritérií prekladu a jeho hodnotenia sa odráža 

aj v metodológii nasledujúcich kapitol, v ktorých sondujem kulturologické pozadie 

tvorby autorky a jej prekladateľky, interpretujem ich pôvodné dielo a preklad síce 

tradičnejšími nástrojmi pozorného čítania, no v ich pozadí je akiste možné 

postrehnúť takto rozrôznené videnie prekladu poézie. Na texty sa pozerám aj 

z komparatívneho hľadiska (niekoľko kapitol sa venuje aj porovnaniu viacerých 

prekladov jednotlivých básní), všímam si otázku výberu textov na preklad a siaham aj 

po nástrojoch korpusovej translatológie.  

  

 

 


