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V priestore za zrkadlom, v priestore za maskou 
 

O motívoch zrkadla a masky u Mily Haugovej a v slovenskom výbere 

básní Sylvie Plathovej 

 

 „Je preklad ako transcendencia seba samého 

ďalšou verziou paradoxu, podľa ktorého spoznať 

samého seba znamená stratiť sa v druhom? Hlas je 

nástrojom, ktorý básnikom umožňuje písať tak, že ich 

talentu dodáva bezprostrednosť a presvedčivosť, no 

zároveň je výsledkom neustáleho prelínania sa jazyka 

živých s jazykom mŕtvych. Básnici si uvedomujú, že 

tento hlas je ich vlastným hlasom, a zároveň hlasom 

cudzím. [...] Cítia, že tento nástroj je výsledkom 

spolupráce a že tí, ktorí doň prispeli, sú majstrami 

slova mnohých ľudských jazykov, vrátane tých, ktoré 

autor sám neovláda, ako aj špeciálnych jazykov 

stromov, vôd a negramotných starých mám.“ 

 

Honig44 

 

Veľká časť odbornej translatologickej verejnosti zastáva názor, že ten 

najkvalitnejší básnický preklad je vždy produktom prekladateľa či prekladateľky, 

ktorí sú zároveň sami pôvodnými autormi a autorkami.45 A naopak – mnohé poetky 

a básnici zároveň i prekladajú. Tak nevyhnutne vzniká interferencia – na preklade sa 

prejaví autorský naturel prekladateľky či prekladateľa a prekladané dielo zanecháva 

stopy na ich pôvodnej tvorbe. V tejto kapitole sa sústredím na analýzu motívov 

zrkadla a masky vo výbere z diela Sylvie Plathovej a v tvorbe Mily Haugovej z obdobia 

bezprostredne po vyjdení prekladu. Výber motívov bol inšpirovaný ich zvýšenou 

pomernou frekvenciou, ktorú som zistila v predchádzajúcej kapitole. V anglických 

origináloch textov výberu Plathovej básní Luna a tis je výskyt lemy mirror [zrkadlo] 

oproti jeho frekvencii v podkorpuse umeleckých textov Amerického národného 

korpusu zvýšený vyše dvadsaťnásobne, v Haugovej zbierkach z daného obdobia je 

v porovnaní s podkorpusom umeleckých textov Slovenského národného korpusu 

                                                           
44 HONIG, Edwin. 1985. The Poet’s Other Voice. Conversations on Literary Translation. Amherst : 
The University of Massachusetts Press, 1985. 232 s. (s. 8), ISBN 978-0870234774. 
45 I keď to neplatí pre všetkých, väčšina translatológov a translatologičiek, na myšlienky ktorých 
nadväzuje súčasná teória a kritika umeleckého prekladu, sa zhoduje v tom, že pri preklade poézie je 
potrebná určitá dávka literárneho nadania: „Často sa hovorí, že na to, aby človek mohol prekladať 
poéziu, musí byť sám básnikom. To nie je tak celkom pravda. Na to, aby mohol byť vytvorený 
metapoetický verbálny objekt, je nutné, aby jeho autor mal určité (nie však všetky) kompetencie 
kritika a určité (nie však všetky) kompetencie básnika a určité kompetencie, bežne neočakávané ani 
u kritika, ani u básnika.“ (Holmes, 1988 [1969], s. 11). 
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zvýšený zhruba tridsať až stonásobne.46 Motív masky je u Plathovej zvýšený 

desaťnásobne, u Haugovej však až 47-násobne (Čisté dni) a 126-násobne (Praláska). 

Motív masky v skúmanej Plathovej tvorbe nachádzame v podobe slovesa 

a v kompozite deathmask – posmrtná maska. Napriek tomu, že nie je až tak vysoko 

frekventovaný, obraz, ktorý spolutvorí, je strhujúci, zapamätateľný, púta na seba 

pozornosť a u percipienta vyvoláva silnú citovú reakciu a vizuálny vnem; napríklad 

v básni Thalidomide: „O half moon— // Half-brain, luminosity – / Negro, masked 

like a white, // Your dark / Amputations crawl and appall –“ (s. 203), v preklade 

má báseň názov Contergan: „Ó, polmesiac – // Polovica mozgu, jas, / černoch 

maskovaný za belocha, // tvoje temné / amputácie sa plazia a napĺňajú hrôzou.“ 

(1989a, s. 91). V Haugovej pôvodnej tvorbe je motív masky samostatnejší, oproti 

slovesu ako dynamickému príznaku substancie je samotnou substanciou. V Plathovej 

textoch, ako sme naznačili, maskovanie zaujme v kontexte iných silných motívov 

(luna, čierna, skala, smrť). U Haugovej je to podobné – gravitujú k nemu motívy 

smrti, zrkadla, tváre, sna, krvi, hviezd, lona a kameňa. Teda i v spôsobe zapracovania 

tohto motívu do tkaniva textu možno vidieť určité rezonancie medzi poetikami týchto 

dvoch poetiek. Hlavný inšpiračný zdroj tohto motívu však treba hľadať inde. 

Andrea Bokníková zaň považuje grafiku „predčasne zosnulého priateľa, 

výtvarníka Petra Ondreičku“ (2005, s. 191), no v tomto kontexte, ako upozorňuje i S. 

Chrobáková-Repar, je nezanedbateľné aj pôsobenie J. L. Borgesa, verše z ktorého si 

Haugová vyberá ako motto do básne TESNÁ MASKA v Čistých dňoch: „je zrkadlo 

ktoré ma videlo posledný raz / sú dvere ktoré som do konca sveta zavrel za tebou“ 

(s. 35). Na český preklad výberu jeho poviedok Zrcadlo a maska (1989) v roku 1990 

uverejňuje autorka recenziu a viacnásobne naň odkazuje i v Praláske: „Posielam vetu 

z Borgesa. // Zrkadlo a maska. Zabi TO –  –  – z lásky.“ (s. 73). Ak obsahovú náplň 

masky v umeniach zovšeobecníme a zbavíme ju konkrétneho kontextu a média, 

mohli by sme povedať, že reprezentuje hranicu medzi realitou a fikciou, 

hermeneutické prázdno tajomstva – ako píše o súčasnom chápaní symbolu masky v 

divadle i česká teatrologička L. Jungmannová, nadväzujúc na O’Neilla: „[v] 

souvislosti s pojetím masky v antice […] chápeme masku jako širokou, sémanticky 

otevřenou metaforu pro převlek, jako ‚symbol vnitřní reality‘“ (2005, s. 265). 

Symbolizácia niečoho ne-videného, ne-pozna(teľ)ného je zrejme i dôvod, prečo sa 

maska často spája s inými, vyššie spomenutými, obsahovo bohatšími motívmi.  

O Haugovej interpretácii Borgesových významov masky si možno utvoriť 

predstavu z úryvku vyššie spomenutej recenzie: „Zrkadlo a maska; jedno 

rozmnožuje podoby človeka, tie isté donekonečna (ak si predstavíme dve zrkadlá 

oproti sebe), druhé buď vytvára človeka iného, buď hľadá pod maskou ďalšie tváre, 

alebo azda masku pod maskou.“ (1990b, s. 147). Okrem týchto konotácií si motív do 

textu prináša i významy, ktoré nadobudol v celom svojom pôsobení v umeniach 

(divadlo, literatúra, výtvarné umenie – to najmä v spojení s. P. Ondreičkom), vo 

vedách o človeku (psychológia, sociológia, rodové štúdie) a v prírodných vedách 

                                                           
46 V Premenlivom povrchu sa nenachádza vôbec, v Možnej nehe je jeho frekvencia v porovnaní 
s údajmi získanými z korpusu takmer tridsaťnásobne vyššia, v Čistých dňoch však už takmer 
stonásobne a v Praláske  až stodesaťnásobne. 
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(biológia). Postupne so stúpajúcou frekvenciou a intenzitou použitia motívu od 

Čistých dní k Praláske vznikajú a rastú i jeho vlastné intratextové významy. 

V Čistých dňoch je najprv len reminiscenciou romantickej postavy s tajomstvom, 

evokujúcou i svoj (historicky) pôvodný kontext – divadlo: „videla som ťa do polovice 

tváre spadnutá maska / túžba chytená v mystériu smrti“ (s. 34). V dvoch básňach, 

kde je súčasťou nadpisu, je borgesovsky spojený s motívom zrkadla, ale aj tela, smrti 

a spánku/sna – v básni Tesná maska a Obrazy – masky: „medzi sebou a sebou / 

medzi tvárou tu / a tvárou tam / v úzkom priestore sna / medzi telom a smrťou / 

bdie anima mia“ (s. 43) a jeho sémantika sa rozprestiera na spektre identita 

lyrického subjektu47 – motív dvojníka/dvojníčky a telesno – pretrvávanie vo svete. 

Poslednou, kontextovo najvýznamnejšou, interpretáciou masky sa budem zaoberať 

nižšie pri interpretácii básne Masky mŕtvych z Pralásky. V tejto zbierke maska 

nadobúda okrem iného i feministický a feminínny rozmer – stáva sa tesnou maskou 

ženy; je obalom vnútorného, „skutočného“ ja, symbolom uväznenia, uzamknutia 

lyrickej hrdinky v neindividualizovanej role: „kedy nás v dutine sna navštívi bohyňa 

bez matky, / rozlúšti jazyk sfingy a / vráti nás do stavu nádeje – / k premenlivej 

vode, / k duši vetra, / k sebe, bez masky“ (s. 57), no – tak ako aj v Čistých dňoch – je 

i spôsobom pretrvávania, bytia, znovuzrodenia a javenia sa vo svete. 

Interpretácia básne Masky mŕtvych azda pomôže nanovo interpretačne 

uchopiť motív masky u Haugovej a jeho význam v kontexte celej jej tvorby. Tu sa na 

prvý pohľad motív masky javí hermetickejší, pri jeho interpretácii je potrebné 

siahnuť po významoch, ktoré maska nadobúdala v starovekej mytológii a pohrebných 

rituáloch. V Maskách mŕtvych lyrická hrdinka – persona Alfa – nie je viac-menej 

pasívnou nositeľkou masiek ako v ostatných ukážkach. Naopak – je tou, ktorá ich 

cielene vyrába. Masky sú maskami posmrtnými, krvácajú ako religiózne „plačúce“ 

sochy a obrazy: „Masky znova krvácajú: očné jamky, / spánky, zápästia.“ (s. 54). 

Alfa je tu nositeľkou atribútov vedmy – šamanky: okrem výroby posmrtných masiek 

„[h]ladká svoje amulety“ (tamže, s. 54) a spája sa v nej eros a thanatos: „Žena láska. 

Žena smrť.“ (tamže, s. 55). Tematicky veľmi blízka je tejto básni Plahovej báseň 

Getting There, ktorú Haugová preložila ako Cestou tam a zahrnula do svojho výberu. 

V jej popredí je vojnová scéna, nasýtená mŕtvymi a výstrelmi, skrížená so škrípaním 

„čierneho voza Léthé“ (1989a, s. 86) – rýchlo napredujúceho vlaku, smerujúceho 

„tam“ – do smrti, po ktorej nasleduje „určitá forma znovuzrodenia“ (Gill, 2008, s. 

53). Lyrická hrdinka v nej, podobne ako Alfa, berie na seba starostlivosť o mŕtvych: „I 

shall count and bury the dead.“ (s. 249), v Haugovej preklade „pochovám a zrátam 

mŕtvych“ (1989a, s. 86). Posmrtná maska (deathmask – v Haugovej preklade maska 

smrti) a spálená sukňa sú v nej synekdochou ženského tela, obalu, toho, čo „tam“ 

bude „navyše“: „It is so small / The place I am getting to, why are there these 

obstacles / The body of this woman, / Charred skirts and deathmask“ (s. 249), v 

Haugovej preklade: „Také malé je miesto, kam odchádzam, načo sú tieto prekážky – 

/ Telo tejto ženy, / spálená sukňa a maska smrti“ (1989a, s. 85). Masky mŕtvych 

v Praláske paralelne s touto motivicky a myšlienkovo veľmi blízkou básňou možno 

interpretovať ako to, čo zachováva, sprítomňuje mŕtvych, alebo – pri pohľade 
                                                           
47 Tento významový aspekt motívu tesnej masky ženy rozoberá i Haugovej monografistka. 
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z druhej strany – ako dočasný obal duše pred znovuzrodením, vzkriesením – 

podobne ako obväzy a posmrtná maska v Getting There [Cestou tam]: „[z]bavovanie 

sa ,starých obväzov‘ symbolizuje aj vzkriesenie“ (Kroll, 2007, s. 168).  

Legitímnosť čítania motívu masky u Haugovej cez prizmu prekladanej 

Plathovej poézie podporujú aj iné pasáže – napríklad v básni Maska na maske 

z Pralásky nachádzame takýto opis lyrického subjektu: „ľahká smutná hlava / telo v 

obväzoch ako múmie / maska z alabastru / zlaté oči – / ústa navždy bezpečne 

schované / pred tebou“ (1991, s. 75). Podobne vo vyššie rozoberanej Plathovej básni 

je ženský subjekt zahalený v obväzoch: „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 preklade: „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). V básni Last Words [Posledná vôľa] sa tiež stretávame s motívom 

telesnej schránky, obalenej v obväzoch a potenciálne čakajúcej na vzkriesenie, 

znovuzrodenie: „I do not trust the spirit. It escapes like steam / [...] / One day it 

won’t come back. Things aren't like that. / […] / They will roll me up in bandages, 

they will store my heart“ (s. 172); v preklade: „Neverím duši. Uniká ako para / […] / 

Raz sa nevráti späť. Veci, tie nie sú také. / […] / Zavinú ma do obväzov, srdce mi 

uložia“ (1989a, s. 20 – 21).  

Keď uvažujeme o posmrtných maskách a telesnosti u týchto dvoch poetiek, je 

nutné poznamenať, že kým Plathovej lyrická hrdinka sa vyslovene dožaduje smrti 

a znovuzrodenia, „odstraňuje ‚odpad‛ tela, ktorý v nej budí odpor“ (Ostriker, 1986, s. 

102), Haugovej hrdinka ostáva v role šamanky a z pudu sebazáchovy horúčkovito 

vytvára čo možno najväčšie množstvo textov a masiek. Jej lyrická hrdinka sa 

neposunie od lipnutia na veciach ako na jedinom, čo pretrvá i po osobnom zániku, k 

definitívnemu zbaveniu sa „starých tvárí“ (Plathová, 1989a, s. 86), obväzov – teda k 

definitívnemu zbaveniu sa masky prostredníctvom znovuzrodenia. Je to krok, ktorý 

Haugová s Plathovou – ani v poézii, ani v živote, ktorý (ako možno uvažovať na 

základe rozhovorov) vníma ako organicky prepojený s tvorbou – neurobila: „V 

doslove k jej poézii, ktorú som prekladala, píšem, že som s ňou vedela byť a vedela 

som ju sledovať až po ten posledný pohyb, ktorým otočila kohútikom od plynu, kým 

vo vedľajšej izbe spali jej deti. Tam som ju už musela nechať samu, lebo to už 

neviem – prísť až tam.“ (Haugová – Juráňová, 1992, s. 35). 

Možno zhrnúť, že myšlienková náplň toho fyzického (masky, tela, obväzov 

a pod.) je v skúmaných Plathovej básňach veľmi blízka Haugovej chápaniu 

pretrvávania, bytia prostredníctvom tela, písma, textu, ktoré je jednou z konštánt jej 

poézie od Čistých dní až doteraz. U oboch je maska spolu s pridruženými 

kontextovými synonymami (telo, obväzy, sarkofág) úzko spojená so smrťou.48 

Rozdiel je v jej hodnotovom náboji – u Plathovej je maska nepotrebnou záťažou, 

u Haugovej práve naopak – cenným spojivom so životom a jediným prostriedkom 

zachovania bytia.  

                                                           
48 U Haugovej často spájanou so snom či spánkom – napríklad v básni Tesná maska z Čistých dní: 
„V smrti sa ti podobám, v spánku“ (s. 35). 
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Ak som si ako interpretačnú prizmu motívu masky u Haugovej zvolila báseň 

Getting There, je potrebné poznamenať, že interpretácia tela a smrti u Plathovej je 

v tomto momente viazaná na jej vrcholnú tvorbu a hodnoty, ktoré tu nadobúda, nie 

sú kvôli faktu, že pri slovenskom preklade ide o výber, koherentné na celej ploche 

Luny a tisu. Báseň Getting There, ktorá je datovaná 6. novembra 1962, Plathová 

napísala v období, keď sa v jej tvorbe motív znovuzrodenia, prerodu lyrickej hrdinky 

do jej skutočného (nie rolovo spoločensky definovaného) ja už naplno rozvinul, a keď 

telo ženského lyrického subjektu z tohto hľadiska možno interpretovať vďaka 

motivickej zomknutosti básní z konca r. 1962 a začiatku r. 1963 jednoznačnejšie. Vo 

výbere však nájdeme aj básne, ktoré vytvárajú interpretačne odlišný fikčný svet 

poetkinej tvorby, a to napríklad už spomínané básne prechodné, medzi ktoré možno 

zaradiť aj báseň Last Words, ktorá vznikla 21. októbra 1961 a ktorá bola vo vzťahu 

k motívu masky – tela do veľkej miery ovplyvnená esejou Roberta Gravesa The White 

Goddess [Biela bohyňa] (Kroll, 2007 [1976]). V nej to materiálne (v opozícii voči 

duševnému) nadobúda hodnoty, ktoré sú fikčnému svetu Haugovej tvorby omnoho 

bližšie. Lyrický subjekt síce o smrti nehovorí v negatívnom zmysle (báseň sa 

ozmyselňuje textami, ktoré vznikli v rovnakom období, napríklad básňou I Am 

Vertical [Som vertikálna], v ktorej subjekt po smrti túži), no materiálnym veciam, 

ktoré ho spájajú s pozemským svetom, pripisuje pozitívne hodnoty. Lyrická hrdinka 

túži po sarkofágu s namaľovanou tvárou, teda po maske, ktorá by uchovávala jej 

podobu: „I do not want a plain box, I want a sarcophagus / With tigery stripes, and 

a face on it / [...] // I do not trust the spirit. It escapes like steam / [...] / One day it 

won't come back. Things aren't like that. / [...] / They will roll me up in bandages, 

they will store my heart / [...] / And the shine of these small things sweeter than the 

face of Ishtar.“ (s. 172), v Haugovej preklade má báseň nadpis Posledná vôľa: 

„Nechcem obyčajnú truhlu, chcem sarkofág / s pásmi ako tiger a nech je na ňom 

tvár [...] // Neverím duši. Uniká ako para / [...] / Raz sa nevráti späť. Veci, tie nie 

sú také. / [...] / Zavinú ma do obväzov, srdce mi uložia / [...] / a lesk týchto malých 

vecí láskavejší ako Ištarina tvár.“ (1989a, s. 20 – 21). Hodnotová náplň, ktorú 

hovoriaci subjekt pripisuje veciam (v básni sa spomínajú aj detaily ako hrnce a 

líčidlá), je veľmi blízka hodnote, ktorú majú detaily a fyzické veci vrátane tela v poézii 

Mily Haugovej dodnes, a to je zrejme i dôvod, prečo poetka túto báseň – v kontexte 

väčšiny ostatných neskorších básní podobne príznakovo ako báseň Love Letter – 

zaradila do výberu. 

Motív masky sa u Haugovej, tak ako u Plathovej a Borgesa, opakovane 

vyskytuje v spoločnom kontexte s motívom zrkadla. Ak sa pozrieme na motív zrkadla 

u Haugovej chronologicky, odkrýva sa nám pri ňom niekoľko vrstiev. Sémantika 

motívu zrkadla v Možnej nehe a v len časopisecky publikovanej básni September 

(Romboid, 1984, č. 6) je relatívne transparentná najmä vďaka hĺbkovému zapusteniu 

jeho sémantiky do myšlienkového sveta dovtedajšej Haugovej tvorby a ešte vcelku 

tradičnému rozvíjaniu myšlienkovej línie básne. Haugová pri tomto motíve 
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intertextovo nadväzuje na Jána Ondruša, explicitne vo veršoch z cyklu Dvanásť 

dôverných listov:49  

 

nevidíš ma, ako si zapínam 

v zrkadle náhrdelník... 

Pravá ruka sa pohne tam, 

kam by sa mala pohnúť ľavá 

a naopak (tak trochu tuším Ján Ondruš, 

ako je to s tým pravým a 

ľavým uškom na fotografii) 

 

(1984, s. 75).  

 

Zrkadlo je u Ondruša sémanticky značne zaťaženým motívom a okrem 

„kritického sebazamyslenia“ (Matejov, 1988, cit. podľa Trnavská skupina, 2006, s. 

493)50 sa úzko viaže na východiskový stav Ondrušovho lyrického subjektu – na stav 

„rozdvojenia“ (Hamada, 1969, s. 66), ktorý sprevádza „[s]trata identity človeka so 

sebou samým“ (tamže, s. 67),51 ale aj ohmatávanie hranice medzi realitou a jej 

obrazom: „Ty nie si zrkadlo. Tvoja tvár / vyšla z rámu“ (Ondruš, 1965, cit. podľa 

Trnavská skupina, 2006, s. 209). V Možnej nehe a v básni September nadobúda 

zrkadlo v súlade s Ondrušovým použitím motívu primárne význam 

znejednoznačnenia percepcie, dvojitého videnia; zrkadlo problematizuje kontinuitu 

a jednotu identity ja: „z rosy sa vykľúva zrkadlo — / dve moje nerovnaké tváre“ (s. 

79). 

Motív zrkadla prierezovo na ploche Haugovej textov zo začiatku 

deväťdesiatych rokov rozoberá S. Chrobáková-Repar, ktorá pri konkrétnej textovej 

interpretácii tohto motívu konštatuje najmä jeho sémantickú vágnosť a uzatvára, že 

autorka „symbol zrkadla využíva na znejednoznačnenie významových konkretizácií 

textov alebo ich jednotlivých segmentov, na zmnožovanie sémantického 

i recepčného priestoru básne“ (2002, s. 101). Sémantická vágnosť však nielen 

zmnožuje priestor básne, ale i zahmlieva jeho obsah, sťažuje percepciu a miestami 

znemožňuje zmysluplnejšiu interpretáciu. Táto textová vlastnosť je na niektorých 

miestach vysvetliteľná technikou, ktorú pri zapracovaní motívu a konštrukcii básne 

poetka použila. Do nej nám umožňuje nahliadnuť porovnanie časopiseckého variantu 

básne Tesná maska z piateho čísla Slovenských pohľadov z roku 1989 

s rovnomennou básňou z Čistých dní,52 v ktorej sú oba motívy výrazné, a s básňou 

Nahá z tej istej zbierky. Pri porovnaní troch básní si môžeme všimnúť, že fragmenty 

                                                           
49 Ako ma upozornila A. Bokníková, ide o báseň Nevídaná žena, knižne publikovanú v Ovci vo vlčej 
koži (1997) – v zbierke, ktorá je prepracovanou podobou nevydanej knihy Každé ráno dobré ráno, 
ktorá bola pripravená do tlače v r. 1982 (Bokníková, 2012, s. 32). 
50 Napr. v básni – cykle Rukáv zo zb. Posunok s kvetom (1968): „tvár-nôž [...] zrkadlí ťa grimasou“ (s. 
38). 
51 Napr. v b. Z nemocnice z debutu: „v čepeli ako v zrkadle sa vidíš, / svoju opačnú tvár, tvár, ktorá ťa 
bodne“ (Ondruš, 1965, cit. podľa Trnavská skupina, 2006, s. 209). 
52 Veľmi podobnú verziu tejto básne Haugová publikuje v 3. č. Romboidu z roku 1989. 
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časopiseckého variantu sa relatívne voľne distribuujú v dvoch novších básňach 

(varianty migrujúcich veršov som podčiarkla): 

 

TESNÁ MASKA 

 

Ktorý muž je bližšie  

tvojej duši ako ty sama? 

 

Ten, ktorý sa ti v smrti podobá  

v spánku. 

 

Ten, ktorý prichádza  

z druhej strany kopca. 

 

Spolu nám rastú vlasy, nechty, pazúry. 

„...alebo žiješ vášnivo alebo 

čakáš na smrť....“ 

 

Hlas detstva; 

nikdy nedostaneš, čo si vzala. 

 

Nedorastie nikdy 

 jaštericin chvost. 

 

Duša je nenásytná.  

Telo obrovského obra. 

 

Strhnutá tesná maska;  

som prvá žena (si prvý muž) 

 

Miluj ma! 

Akoby si bol zo mňa. 

 

(s. 52 – 53, zvýr. M. H., podč. I. H.) 

 

NAHÁ 

    

...alebo žiješ vášnivo alebo len čakáš na smrť... 

 

Rastú vlasy, nechty, perie, pazúry... 

Mať odvahu nepísať. 

Nikdy nedostanem čo som vzala. 

Moje sny sú sny mŕtvej, 

zvieratá zablúdené vo vlastnej stope. 
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Slovo nenávidí slovo. 

Slovo miluje slovo. 

Videla som ťa. Do polovice tváre spadnutá maska: 

túžba chytená v mystériu smrti. 

Vrátim sa na tvoj hlas, stíchnem, keď sa rane zatvoria ústa. 

Je zima, alebo menej lásky? Deň, noc, deň, noc –  

Ďaleko od brehu, hlboko v srdci lásky. 

 

(s. 34, zvýr. M. H., podč. I. H.) 

 

TESNÁ MASKA  

 

Je zrkadlo, ktoré ma videlo posledný raz. 

Sú dvere, ktoré som do konca sveta zavrel za sebou. 

     Jorge Luis Borges 

 

Dvere, v ktorých ma našli, zavieram, 

v smrti sa ti podobám, v spánku:53 

kým si tu, si pútnik, keď odídeš, 

tak hosť. 

Zrkadlo sa ti stráca. 

Odtrhneš si tvár. O kom si všetko vedela, 

s kým vieš o všetkom? 

Jeden z vás zostane a bude navždy ten istý. 

Kameň samoty sivý, hladký, na nerozoznanie od pokožky. 

Nevýslovné samoty nad milovaným telom. 

Tak blízko smrti 

 

Nikdy nebudeš dospelý. 

nikdy nezomrieš, 

nikdy mi neodpustíš. 

 

Slovo je nástroj smrti. 

 

(s. 35, zvýr. M. H., podč. I. H.) 

 

Kompozícia, ktorú spriehľadňuje porovnanie textov týchto troch básní, je 

kompozíciou koláže, strihu, fragmentu či montáže a je dôležitou súčasťou zmeny 

rukopisu M. Haugovej na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov.54 Haugovej 

prechod od prevažne tradičnej básnickej kompozície v prvých troch zbierkach ku 

                                                           
53 Variáciu tohto verša nájdeme napríklad aj v texte Maska tela zo zb. Dáma s jednorožcom (1995): 
„Ktorý muž je bližšie tvojej duši ako ty sama? V spánku sa ti podobá, dotykom vône.“ (s. 46). 
54 Aj touto technikou sa Haugová približuje nadrealizmu – jej poetiku Fiona Sampson, britská poetka 
a literárna kritička nazýva hermetickým surrealizmom (2003, s. 16) a aj S. Chrobáková-Repar píše, že 
poetka sa „od surrealizmu všeličo naučila“ (2002, s. 93). 
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kompozícii fragmentu kopíruje zmenu konštruovania kontinuity literárneho diela, 

ktorá v literatúre vyvrcholila v 20. storočí. Jej hlavnou črtou je „acentrismus 

a nehierarchičnost, jejím výrazem je struktura v podobě rizomy, pěny, tkáně.“ 

(Hodrová, 2001, s. 513). Tradičné interpretačné čítanie, ktoré sme si mohli dovoliť 

pri motíve masky, pri motíve zrkadla zlyháva. Ten v prvej časopiseckej verzii Tesnej 

masky nenájdeme vôbec. Motív zrkadla – citácia J. L. Borgesa a jej rozvinutie – je do 

nej vložený, pridaný, rozbíja ju, spomaľuje, vytvára v nej ostré hrany, trhliny.  

O viacerých ďalších výskytoch motívu zrkadla v Čistých dňoch zasa možno 

konštatovať, že boli do veľkej miery inšpirované poéziou Sylvie Plathovej – najmä 

v básňach Obrazy, sny..., Výmena vôní a Goya. Varianty všetkých troch básní boli 

publikované v Romboide č. 1 v roku 1987, v čase Haugovej intenzívneho zaujatia 

Plathovej prekladom a okrem motívu zrkadla majú s Plathovej textami viacero 

spoločných aspektov v motivickej i myšlienkovej náplni.55  

Ak teraz zameriame pozornosť na skúmané Plathovej texty, symbol zrkadla sa 

javí ako množina spríbuznených a navzájom súvisiacich sém. Zrkadlo kóduje 

ambivalentnosť a individuálnosť percepcie (optický klam/klam vnímania sveta). 

Symbolizuje zároveň množenie reality, ako napríklad v básni Dar k narodeninám 

(Birthday Present), ktorá celá tematizuje záhadný, nepoznaný objekt – 

hermeneutické prázdno: „Let us sit down to it, one on either side, admiring the 

gleam, / The glaze, the mirrory variety of it.“ (s. 207), v doslovnom preklade: 

Sadnime si, každý na jednu stranu, obdivujúc ten ligot, / Glazúru, tú zrkadlovú 

premenlivosť. Zrkadlová premenlivosť sa v týchto veršoch pritom môže vzťahovať, 

tak ako v Haugovej preklade, na glazúru: „Sadnime si k tomu, oproti sebe, obdivujúc 

lesk / glazúry, jej zrkadlové premeny.“ (1989a, s. 45), no aj na samotný tajomný 

objekt, ktorý sa pod vplyvom prítomnosti vnímajúceho mení. Haugová prekladom 

zjednoznačňuje interpretáciu a odsúva motív zrkadla viac do úzadia básne. Ďalším 

konotátom zrkadla u Plathovej je vnímanie ako bytie, resp. ako duša, ako v už 

citovanej básni Last Words: „My mirror is clouding over — / A few more breaths, 

and it will reflect nothing at all.“ (s. 172), v Haugovej preklade: „Moje zrkadlo sa 

zahmlieva — / Ešte pár výdychov a nebude odrážať vôbec nič.“ (1989a, s. 20). 

Prázdnota môže byť spájaná so smrťou ako v predchádzajúcom príklade, ale aj 

s detstvom a čistotou: „[z]dá sa, že to, čo Plathovú na deťoch najviac priťahuje, je 

čistota vedomia, nedotknutá strachmi a predstavami dospelých“ (Rosenblatt, 1979, 

s. 116). Túto čistotu poetka vo viacerých básňach vyjadruje práve motívom zrkadla, z 

nich si však Haugová na preklad vyberá len jednu báseň – For a Fatherless Son (v 

Haugovej preklade Synovi bez otca), kde Plathová píše o slepom zrkadle detskej 

hlúposti – o nevedomosti. Zrkadlo ďalej poukazuje na medzeru medzi tým 

vnútorným – individuálnym a tým objektivizovaným – vonkajším, na podstatu 

pravdy či reality, ako napríklad v básni Mirror: „I am silver and exact. I have no 

preconceptions. / Whatever I see I swallow immediately / Just as it is, unmisted by 

love or dislike. / I am not cruel, only truthful –“ (s. 173), v preklade Zrkadlo: „Som 

strieborné a presné. Nemám predsudky. / Okamžite pohltím všetko, čo vidím, / tak 

                                                           
55 Tie som spomínala v kapitole venovanej prekladu básne Love Letter. 
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ako to je, neskreslené láskou či nenávisťou. / Nie som kruté, len pravdivé –“ (1989a, 

s. 24).  

V troch Haugovej básňach najviac poznačených Plathovej poetikou (Obrazy, 

sny..., Výmena vôní a Goya) je motív zrkadla hermetickejší ako v básňach z Možnej 

nehy. Nadväzuje síce na svoje konotáty v predchádzajúcej zbierke priamym 

opakovaním verša, no jeho zmysel je vďaka technike koláže a fragmentu, podobne 

ako pri básni Tesná maska, neuchopiteľný, rozptýlený medzi zrkadlom ako 

vizuálnym efektom a zrkadlom ako nástrojom zdvojenia identity, ktorý je do básne 

vnášaný intratextovou nadväznosťou: „z rosy sa vykľúva zrkadlo / súhvezdia kľačia 

v piesku“ (1990a, s. 23). Podobne nejednoznačne funguje i v ďalších dvoch básňach. 

V ostatných textoch Čistých dní, v ktorých sa tento motív objaví, je omnoho 

transparentnejší a úzko súvisí s Haugovej nosnými motívmi – identitou, láskou. Raz 

sémanticky nadväzuje na zdvojenie identity – identity ženy v (b. September): 

 

predbehneš matku  

na ceste k smrti... 

 

Dávny sen; 

byť všetkým, 

nepotrebovať zrkadlo.  

 

(tamže, s. 22), inokedy je prostriedkom zjednotenia v partnerskom vzťahu:  

 

Ak mi ideš oproti, naraz sa vzdiališ. Keď prídeš z opačnej 

strany, si zrazu vedľa mňa. Tento logický rozpor je riešiteľný  

len láskou. Sme pravá a ľavá strana. Zrkadlové 

obrazy. 

 

(tamže, s. 27). 

 

V Praláske sledujeme zjednotenie doteraz relatívne disparátnych vrstiev 

významov zrkadla (ondrušovského, plathovského, borgesovského a Haugovej 

vlastného) bez rizika straty polyfónnosti a návratu k tradičnej kompozícii. Zrkadlo 

začína fungovať ako relatívne jednotný a interpretovateľný symbol na celej ploche 

zbierky – konotuje plathovské zrkadlo ako vnímanie, bytie, dušu: „Alfa je flauta. 

Odprevadí muža do sna. / Obráti svoje zrkadlo k stene.“ (s. 41), ondrušovskú 

dvojitosť reality, percepcie a identity – v básni Dve zrkadlá: „...odíď, kým nemiluješ 

aj zlé“ (s. 22), ich klamlivosť: „zasmeje sa / do zrkadla, zaplače pod vankúš / trávy“ 

(s. 18), túžbu po zjednotení: „...chcela by som v dvoch zrkadlách / mať jedinú tvár –“ 

(s. 22), ako aj borgesovskú hrozivosť: „... príde, vtáčí krik, / príde, hrdlo s reťazou, / 

príde, nekonečné zrkadlo...“ (s. 64).  

Podrobná interpretácia dvoch motívov v troch zbierkach Mily Haugovej a v 

textoch troch z jej inšpiračných zdrojov – v poézii Sylvie Plathovej, dielach J. L. 

Borgesa a J. Ondruša nielen potvrdzuje v úvode citované tvrdenie Chrobákovej-
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Repar o definitívnom dovŕšení zmeny Haugovej poetiky až v Praláske, ale vďaka 

komparatívnemu aspektu i v novom svetle objasňuje genézu tejto premeny – 

postupné zvládnutie poetiky fragmentu, podmienené kryštalizáciou použitých 

motívov a ich inkorporovaním do jednotného autorského systému. Vďaka nemu 

v Praláske napriek intenzívnej inter- a intra- textovosti vzniká systém vyššej úrovne. 

Komparatívny a translatologický aspekt tiež pomohol spriehľadniť a prehĺbiť 

interpretáciu hermetickejších pasáží textu. Z predchádzajúcich úvah je zrejmé, že 

Plathovej tvorba výrazne zapôsobila na sémantické univerzum Haugovej 

prelomových zbierok. V Čistých dňoch mal vzťah Haugovej k Plathovej tvorbe skôr 

charakter citátovosti, bol oddelený od vlastného autorského hlasu, no v Praláske sú 

už plathovské inšpirácie definitívne korigované Haugovej vlastným autorským 

gestom a pretavené do vnútorného systému jej poézie. Zároveň bolo na konkrétnom 

príklade básne Last Words vidieť, ako v tom období intenzívne sa formujúci autorský 

naturel prekladateľky a jej videnie jednotlivých symbolov a motívov determinovali 

výber básní na preklad. Zostavenie výberu, z ktorého preklad vychádza, nevyhnutne 

ovplyvňuje recepciu a interpretáciu diela autora či autorky pôvodiny v cieľovej 

kultúre. Ako možno vidieť na sledovaní motívu masky, prítomný výber, 

determinovaný individuálnym vkusom prekladateľky, do značnej miery znemožňuje 

vidieť Plathovej tvorbu ako zmysluplný celok, pričom – povedané spolu s Feldekom – 

„vo výhode“ napokon nie je ani pôvodné dielo ani cieľový čitateľ/čitateľka, ktorí sa 

z prekladu v tomto ohľade dozvedia najmä o individuálnych záujmoch prekladateľky, 

ktorá si texty Plathovej prisvojila. 


