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Vstup  
 

Výber, interpretácia pars pro toto 

  

V roku 1989 vyšiel pod názvom Luna a tis v preklade jednej z 

najvýznamnejších súčasných slovenských poetiek dnešnej staršej generácie, Mily 

Haugovej, výber z básní kľúčovej americkej poetky 20. storočia – Sylvie Plathovej. Už 

český preklad najznámejšej básnickej zbierky Ariel (1965 a 1966) tejto poetky 

vychádza v porovnaní s okolitými stredoeurópskymi vtedy socialistickými krajinami 

značne oneskorene – v roku 1984 (v roku 1975 vyšiel poľský a v roku 1978 maďarský 

preklad). Slovenské knižné vydanie prekladov vstupuje do kultúry až o ďalších 5 

rokov neskôr v politicky prelomovom roku 1989.10 K oneskoreniu zrejme prispelo 

viacero faktorov od „veľkosti“ kultúry11 cez nepociťovanie potreby takejto poézie až 

po ideologické zábrany doplniť poéziu písanú ženami o tento na povrchu temný typ. 

V druhej polovici osemdesiatych rokov sa dominantné centrum slovenskej poézie 

regeneruje najmä tvorbou básnických individualít J. Urbana, I. Koleniča a T. 

Lehenovej a celková tvorivá klíma v poézii sa uvoľňuje. Mila Haugová v roku 1985, 

keď vyšli jej prvé časopisecké preklady S. Plathovej, už mala za sebou tri básnické 

zbierky, pričom pri poslednej z nich (Možná neha; 1984) už bolo zrejmé aj čiastočné 

oslobodenie sa od neproduktívneho motivického a tvarového napodobňovania 

hlavného prúdu ženami písanej dobovej poézie (sústredenej hl. okolo Nového slova 

mladých), pomaly sa v nej už črtali aj jej základné inklinácie (záujem o telo a jeho 

ženskosť, partnerský vzťah). S rozvojom jej individuálnej poetiky (ako aj vkusu 

a snahy o rozširovanie vlastných obzorov v poézii) zaiste súvisel aj výber poézie na 

preklad (Celan, Bachmannová, Lasker-Schülerová). 

V roku 2003 vyšlo druhé – nezmenené12 – vydanie prekladu výberu 

z Plathovej poézie, tentoraz pod názvom Hrana. Pri výbere textov na preklad 

Haugová vychádzala zo súborného vydania poetkiných básní The Collected Poems 

(1981), ktoré edične spracoval jej manžel, kritik, editor a významný britský básnik 

Ted Hughes. Hughesovo radenie básní v The Collected Poems nevychádza z Plathovej 

usporiadania poézie do zbierok (The Colossus and Other Poems; 1960 a Ariel13 1963 

rkp., 2004 tlač), ale je chronologické. Tak ho do prekladu preberá i Haugová. 

 Haugovej preklad, počnúc druhou básňou Tulips [Tulipány] z 18. marca 1961, 

zahŕňa výber z Plathovej tvorby z obdobia medzi rokmi 1961 až 1963 – z jej 

vrcholného tvorivého obdobia. Prvá preložená báseň Love Letter [List lásky] sa však 

tomuto zaradeniu vymyká. Patrí medzi tzv. prechodné (Marjorie Perloff) Plathovej 

                                                           
10 Tu iste treba brať do úvahy aj fakt, že keďže v danom období bolo Slovensko politicky jednotné s 
Českom a jazyková bariéra sa pociťovala v omnoho menšej miere ako dnes, Zábranov preklad bol tak 
trochu aj „naším“ prekladom. 
11 Poľsko s vyše 30 miliónmi obyvateľov malo rozhodne väčšie možnosti produkovať a vydávať 
preklady ako mnohonásobne menšie Slovensko. 
12 Dokonca aj s tlačovými či edičnými nepozornosťami – chýba v ňom napríklad datovanie básne Elm 
[Brest], ktoré z prvého vydania vypadlo akiste nedopatrením. 
13 Hughes ako editor do prvých vydaní (1965 a 1966) tejto posmrtne vydanej zbierky značne zasiahol 
(výber básní a ich radenie), čo ovplyvnilo celé nasledujúce vnímanie poetkinho diela. 
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básne14 (podobne ako niekoľko ďalších textov prekladu)15 – vznikla ešte v roku 1960, 

teda pred zmenou Plathovej poetiky a celej tvorivej metódy, ktorá sa u nej podľa 

Hughesa odohrala: „Báseň Tulips bola prvým znakom toho, čo po nej nasledovalo. 

Túto báseň napísala bez študovania slovníka, ako bolo pre ňu dovtedy zvyčajné, 

a rýchlo, asi tak, ako by sme písali naliehavý list. Odvtedy všetky jej básne vznikali 

takto.“ (1970, s. 190). Zaradenie básne Love Letter do Haugovej výberu je teda 

príznakové – báseň nielenže nepatrí do Plathovej vrcholného tvorivého obdobia, ale 

nie je ani jednou z jej najznámejších básní.16 Dôvod, prečo sa Haugovej preklad 

začína práve touto básňou, možno hľadať najmä v dvoch jej atribútoch. Prvým z nich 

je vonkajší životopisný fakt – Love Letter tematizuje vzťah lyrického ja k partnerovi, 

a tak výber uvádza ako vývin mýtizovaného vzťahu Plathovej s Hughesom, ktorý je 

ďalej dávaný do úzkej súvislosti s Plathovej samovraždou – s jedným z najväčších 

škandálov života básnikov a poetiek 20. storočia.17 Vzťah s básnikom Hughesom a 

tragická samovražda sú pre Plathovej osobnosť a tvorbu emblematické, a preto môžu 

poslúžiť ako východisková platforma pre interpretáciu jej poézie v prijímajúcej 

kultúre, ktorá s ňou nemá skúsenosť. No tento editorský zámer nemožno 

absolutizovať. Ak si všimneme úvod k prvej verzii Haugovej prekladov niektorých 

Plathovej básní, publikovaných v prvom čísle Revue svetovej literatúry v roku 1985, 

nenájdeme v ňom ani zmienku o jej samovražde, len životopisne uchopenú a 

eufemizovanú verziu tohto tabu v závere: „Vnútorné napätie, brilantný jazyk, 

šokujúca otvorenosť, s akou píše o tabuizovaných veciach a vzťahoch, skvelé 

metafory, mimoriadny intelekt a v neposlednej miere aj tieň tragického, do konca 

čisto odžitého života, ktorý sa nevedel prispôsobiť klamstvu a pokrytectvu 

každodennosti, dávajú jej básnickej tvorbe punc jedinečnosti a výnimočnosti.“ 

(Haugová, 1985, s. 5). Vo vzťahu k spoločensko-politickej situácii je symptomatické, 

že prvé preklady poetkiných básní, ktoré vznikli v spolupráci Jána Buzássyho so 

Zuzanou Bothovou a boli publikovaná v Revue svetovej literatúry v roku 1968, sa 

o jej dobrovoľnej smrti zmieňujú. Plathovej samovražda je už spomenutá aj v závere 

k denníkovým úryvkom i v kalendáriu v knižnom vydaní prekladu z roku 1989: „11. 

februára si položí hlavu do plynovej rúry a otvorí kohútik“ (Haugová, 1989a, s. 145). 

Odtabuizovanie témy samovraždy možno iste vysvetliť i zmenou spoločenskej klímy. 

Od týchto životopisných faktov, ktoré akiste v sebe majú nemalú mieru senzácie, sa 

                                                           
14 Súhrnne vyšli pod názvom Crossing the Water (1971) ako Plathovej druhá posmrtne vydaná zbierka, 
ktorá obsahuje básne poväčšine z rokov 1960 a 1961 a „ponúka prechody či „priechody“ z jednej 
krajiny do druhej, od jednej osobnosti a generácie k ďalšej“ (Gill, 2008, s. 43).  
15 Za „prechodné“ možno považovať nasledujúce básne výberu: I am Vertical [Som vertikálna], 
Insomniac [Nespavosť], Blackberrying [Cez černičie], Mirror [Zrkadlo], Last Words [Posledná vôľa], 
Among the Narcissi [Medzi narcismi] a Pheasant [Bažant]. 
16 Treba však dodať, že je považovaná za „jednu z dobrých básní, ktoré Sylvia napísala v jeseni 1960“ 
(Wagner-Martin, 1990, s. 179). 
17 Plathovej tragický osud, podobný osudu prozaičky zo začiatku 20. storočia, Virginie Woolfovej, ktorý 
jej zabezpečil povesť tragickej feministickej ikony, bol nedávno spracovaný i filmovo v britskej snímke 
Sylvia (2003) v hlavnej úlohe s Gwyneth Paltrowovou. Z málo literatúry, ktorá je o Plathovej, jej 
tvorbe a živote dostupná v slovenčine (tu skúmaný výber je napr. jediným knižným vydaním Plathovej 
tvorby v slovenskom preklade), nedávno vyšla práve kniha, pertraktujúca jej vzťah s Hughesom – 
životopisom inšpirovaný román Claude Pujade-Renaudovej Pytliakove ženy (Artforum, 2012, prel. 
Igor Navrátil).  
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odvíja napríklad i jedna z recenzií prvého vydania prekladu.: „Cez čo pochopiť 

Plathovej poéziu? Cez jej život? Smrť? Veď jej životná púť bola v podstate úspešná. 

Vynikajúca študentka, neskôr šťastne vydatá za básnika Teda Hughesa, matka 

dvoch detí, a popri rodinnom živote získanie prvých uznaní na poli literatúry. 

A predsa sa za týmto šťastím tiahne súbežný tieň otcovej predčasnej smrti, prvý 

pokus o samovraždu (ešte počas štúdií) a následné liečenie, neskôr rozchod 

s manželom a jej náhle presťahovanie sa s deťmi do iného, neznámeho mesta.“ 

(Fulmeková, 1990, s. 120). Pozícia mýtizovaného vzťahu Plathovej a Hughesa ako 

interpretačného vstupu do poetkinej tvorby je posilnená v druhom vydaní prekladu, 

ktorého názov je zhodný s Plathovej poslednou básňou, predznamenávajúcou jej 

smrť. Na obálku tohto vydania sa dostáva spoločná fotografia Plathovej a Hughesa: 

 

     
 

S. Plathová: Luna a tis (1989)   S. Plathová: Hrana (2003) 

 

Druhý, závažnejší, dôvod zaradenia tejto básne do Haugovej výberu môžeme 

vidieť v samotnej motivickej a poetologickej štruktúre básne. Tá je v určitých 

aspektoch blízka motívom a poetike prekladateľkinej pôvodnej tvorby, a to nielen z 

obdobia po vyjdení prekladu, ale už i v básňach, ktoré vznikli pred jeho 

publikovaním. Je dôležité poznamenať, že vo vnímaní tvorby M. Haugovej sa jasne 

rozlišuje obdobie pred deväťdesiatymi rokmi a obdobie deväťdesiatych rokov, pričom 

literárne inšpirácie a inšpirácie prekladanými dielami sú kľúčovými zdrojmi zmeny 

jej poetiky: „V 90. rokoch došlo v Haugovej písaní k zlomu, ktorý vyvolala empatia 

s výtvarnou tvorbou, a najmä s predčasnou smrťou priateľa Petra Ondreičku.18 

Autorka transformovala do poézie motívy z jeho grafík a odvtedy čoraz častejšie 

siaha po fragmentoch diel autorov, s ktorými sa cíti duchovne spriaznená. Láka ju 

však priblížiť sa aj k odlišnému básnickému svetu, a pritom vymedzovať svoj 

vlastný priestor: prekladá napríklad poéziu Sylvie Plathovej, ku ktorej má 

polemický vzťah dokonca v otázke smrti […]. Báseň M. Haugovej je naplnená 

étosom tolerancie, porozumenia, takže list, odkaz na druhého sa v nej stáva jedinou 

možnosťou existencie“ (Bokníková, 2000b, s. 42). Interpretačné posuny medzi 

originálom a prekladom, ktorým sa budeme venovať nižšie, teda možno chápať i ako 

Haugovej individuálne uchopenie Plathovej poézie, teda ako cielenú transformáciu 

                                                           
18 Ilustroval i Lunu a tis (pozn. I. H.). 
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(Zambor). Otázkou je, nakoľko je taký preklad prekladom a nakoľko ide 

o inšpiráciu, nadväzovanie či privlastňovanie si východiskového textu. Teraz však 

obrátime pozornosť na zhody a príbuznosti, ktoré medzi Haugovej tvorbou 

a Plathovej básňou Love Letter možno hľadať. 

 Samotná komunikačná situácia Plathovej básne (ženské ja hovorí k partnerovi 

– k ty) je v Haugovej poézii veľmi častá. V náznaku ju napríklad nachádzame už 

v zbierke Premenlivý povrch (1983), ktorú som si zvolila za text, reprezentujúci 

Haugovej ranú tvorbu: „Nebol si nikdy. / Ani vtedy. / Nepamätám si nič. / Bozk? / 

Cez ústa bič!“ (s. 18). Tematizácia vzťahu ženy a muža sa v jej písaní v priebehu 

deväťdesiatych rokov intenzifikuje a pretrváva až do jej najnovších zbierok: „aby sme 

predišli nedorozumeniu. / tu je príčina. jeden muž prestal vnímať jednu ženu. / ty 

mňa. ako sa to stalo opýtam sa.“ (Haugová, 2008, s. 58). Motív premeny, ruptúry, 

ktorú uvádza prvý verš Plathovej básne: „Not easy to state the change you made“ (s. 

14719), v Haugovej preklade: „Zmenu, čo si spôsobil, nie je ľahké vyjadriť“ (1989a, s. 

9), nachádzame už v názve Haugovej zbierky Premenlivý povrch, ako aj 

v rovnomennej básni tejto zbierky: „Ešte nevieme, že musíme. / Trhá sa skôr, / ako 

ranu vydá premenlivý povrch“ (s. 26). Súznenie poetík týchto dvoch autoriek 

nachádzame i v naturifikácii ženského lyrického ja. U Haugovej ide v tomto období 

predovšetkým o rastlinnosť ženského lyrického subjektu:20 „Primknutí k sebe / 

v najtesnejšom objatí / koreňov, stromov a tráv, / sýtení vlastnou vôňou, bez tvaru, 

/ bez tieňa, / v čistom čase rozlúčky / sme zelené, zlé jedovaté byle, / zrezané tesne 

pri zemi v extáze kvitnutia“ (1983, s. 16), ktorú nachádzame i v Plathovej básni Love 

Letter: „I started to bud like a March twig: / An arm and a leg, an arm, a leg.” (s. 

190), v preklade: „Ako marcová halúzka začala som pučať. / Ruka a noha, noha 

a ruka.“ (1989a, s. 10), v ktorej je výraznejšia minerálovosť (Zambor) ja, zviazaná 

s polohou subjektu na zemi medzi rastlinami, takmer identickou s polohou subjektu 

v citovanej Haugovej básni: „I shone, mica-scaled, and unfolded / To pour myself 

out like a fluid / Among bird feet and the stems of plants.” (s. 190), v preklade: 

„Žiarila som, šupinka sľudy, roztvorená, / nech sa môžem rozliať ako tekutina / 

medzi nohy vtákov a byle rastlín.“ (1989a, s. 10).  

 Pri skúmaní poetologických inšpirácií na jednej strane a nezávislých 

rezonancií poézie Mily Haugovej a Sylvie Plathovej na strane druhej je potrebné 

podotknúť, že niektoré motívy sú v Haugovej tvorbe prítomné ako pred prekladom, 

tak i po prvom knižnom vydaní preloženého výberu. Je to napríklad motív oka či 

asociácia hviezd s pieskom, ktoré nachádzame u Plathovej o. i. i v básni Love Letter či 

Insomniac a u Haugovej v zb. Premenlivý povrch v b. Súhvezdie z piesku: „Oko 

                                                           
19 Citáty z Plathovej poézie uvádzam jednotne zo súborného vydania jej básní The Collected Poems 
(1981). Aby som sprehľadnila text, v citáciách uvádzam už len strany.  
20 Rastlinnosť lyrického subjektu – fytomorfná metafora (Zambor) – je však typickým znakom 
slovenskej ženskej poézie ako celku, preto v tomto prípade môže u Haugovej ísť i o nadväzovanie na 
domácu tradíciu. Nachádzame ju napríklad na celej ploche poézie Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej – jej 
subjekt sa štylizuje najmä do podoby plánky: „udriem a uzriem / snežnú plánku / ako sa koreňmi 
a skalou / za štepom prediera“ (Vadkerti-Gavorníková, 1972, s. 15), čím nadväzuje na baladický topos 
človeka zakliateho do stromu napríklad v ľudovej balade Išli hudci horou: „‚Ach, nie som ja drevo, / 
drevo javorovô, // ale som ja dievča / z mesta richtárovo.’“ (Išlo dievča po vodu, 1980, s. 7); tieto 
motívy sú však typické aj pre iné slovenské autorky (napríklad pre A. Ondrejkovú). 
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s odtieňom zlata dozrelo“ (s. 13) a v zb. Čisté dni v básni Praoko: „oko v pevnom 

ráme kostí, / oko dýka, / oko Ahasver, / oko decembrová ruža, / oko samovrah“ (s. 

15), ako aj inde: „Súhvezdia z piesku. Sírius. / Smaragdy očí mačacích múmií“ (s. 

28). 

 Na druhej strane je však dôležité pripomenúť, že Haugová publikuje prvé 

verzie prekladov niektorých Plathovej básní21 – okrem iných i básne Love Letter – v 

už spomínanom prvom čísle Revue svetovej literatúry z roku 1985. Pri ich preklade 

vychádza zo súborného vydania z roku 1981, a preto je dosť nepravdepodobné, že jej 

bola Plathovej poézia k dispozícii už čase písania Premenlivého povrchu, ktorý 

vychádza v roku 1983. Zároveň je potrebné poznamenať, že v zbierke Čisté dni 

(1990), vychádzajúcej bezprostredne po prvom knižnom vydaní prekladu, sa 

rezonancie s Plathovej tvorbou zintenzívňujú (podrobnejšie sa tomu venujem 

v kapitole K možnostiam využitia korpusu v translatologickom výskume). Čítame v 

nej napríklad motív zrkadla, asociovaného so ženskou identitou (u Plathovej 

prítomný napríklad v básni Mirror [Zrkadlo]): „Vlna vlnu zmyje, / predbehneš 

matku / na ceste k smrti... // Dávny sen: / byť všetkým, / nepotrebovať zrkadlo“ (s. 

22) či kontrast bielej a červenej (u Plathovej výrazný v básni Tulips [Tulipány]): 

„Rytmické prenikanie červenej, / narušená bieloba hladkého povrchu praská“ (s. 

13). Nadväznosť na nami skúmanú báseň je potenciálne prítomná i v nadpise zbierky 

Čisté dni a v jej veršoch: „V kameni spí môj kvet“ (s. 13), priamo súvisiacich s 

celkovou sémantickou náplňou básne Love Letter. To, že práve báseň Love Letter 

mala pre Haugovej ďalšiu tvorbu kľúčový význam, naznačuje nielen jej príznakové 

zaradenie do výberu, ale i nadpis časopiseckej verzie prekladov – Duša čistá ako 

kocka ľadu, ktorý je výňatkom z posledných dvoch veršov prekladu tejto básne 

a názov rozhlasového pásma (List lásky), ktoré zostavila z básní Plathovej a Hughesa; 

ba dokonca i v názve jednej z kapitol poetkiných memoárov (Čisté duše) rezonuje 

ustálené slovné spojenie, ktoré leží v pozadí prekladu záverečných veršov básne. 

 Opačný smer nadväznosti – nadväznosti prekladu na Haugovej básnické texty, 

Haugovej prekladateľské privlastnenie si Plathovej textu – je výrazne badateľný 

práve vo významovo najzaťaženejších veršoch poslednej strofy. V tej dochádza k 

„transformácii lyrického subjektu pod vplyvom vášne milovaného“ (Wagner-

Martin, 2003, s. 74). Východiskovou štylizáciou subjektu je kameň, ktorý sa najprv 

mení na rastlinu, a následne na boha, charakterizovaného ľadovou čistotou: 

„Floating through the air in my soul-shift / Pure as a pane of ice. It's a gift.“ (s. 147), 

doslovne Vznášajúc sa vzduchom vo svojej duchovnej premene / Čistá ako tabuľa 

ľadu. Je to dar; a v Haugovej preklade: „čo letí vzduchom do vrstiev mojej duše / 

čistej ako kocka ľadu. Je to dar.“ (1989a, s. 10). Významový posun medzi originálom 

a prekladom je tu najmarkantnejší – v preklade je vďaka zmeny asociácie ja čistá 

ako tabuľa ľadu na asociáciu duša čistá ako kocka ľadu (motivovaná azda Haugovej 

dobovou záľubou v aktualizovaní ustálených slovných spojení) odstránený jeden 

odtienok možnej interpretácie – interpretácie zmeny subjektu ako negatívnej, ako 

                                                           
21 Ide o preklady nasledujúcich básní: I Am Vertical [Som zvislá], Blackberrying [Cez černičie], Child 
[Dieťa], Mirror [Zrkadlo], Crossing the Water [Na druhý breh], Love Letter [Ľúbostný list], Sheep in 
Fog [Ovce v hmle] a Words [Slová]. 
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metamorfózy, ktorá „sa stáva ironickou: hneď ako začala pučať [žena] umiera alebo 

je zabitá“ (Wagner-Martin, 2003, s. 74). Toto odoperovanie jedného z významov 

záverečných veršov básne je v zhode s vyššie citovaným tvrdením A. Bokníkovej 

o polemickom vzťahu Haugovej k Plathovej motívu smrti a posúva interpretáciu 

prekladu básne k pozitívnemu pólu bytia. 

 Ešte výraznejšie si Haugová prispôsobuje Plathovej voľný verš, ktorý je – 

najmä v jej skoršej, resp. prechodnej tvorbe, do ktorej ešte stále patrí aj Love Letter – 

u nej založený na „veľmi jasnom zmysle pre štruktúru, v ktorej sú rým, strofa, 

veršová dĺžka a obraznosť starostlivo usporiadané do konzistentného celku. 

Napriek rýchlosti, s ktorou zrejme napísala mnoho novších básní, sú jej skoršie 

básne vytvorené v tom najdoslovnejšom zmysle slova remeselne. Používa formu 

básne na vytvarovanie skúsenosti, ktorú chce tlmočiť, čo sa nedá spájať s 

výrazovou voľnosťou, ktorú asociujeme s pojmom voľného verša.“ (Bassnett, 2005, 

s. 50). Veršová dĺžka je v pôvodnej básni až na dve osemslabičné výnimky konštantne 

deväťslabičná, čo nemožno tvrdiť o preklade, v ktorom veršová dĺžka voľne varíruje 

(verš má sedem až pätnásť slabík). Formálnym atribútom básne, ktorého sa Plathová 

nevzdáva ani vo svojej neskoršej (tzv. prechodnej) tvorbe, v ktorej „naďalej 

experimentuje s vnútornými rýmami a aliteráciou, asonanciou a konsonanciou“ 

(King Barnard Hall, 2007, s. 103 prel. I. H.), ba ani vo svojich vrcholných básňach (až 

na básne, ktoré sú už znakom ďalšej – bohužiaľ kvôli poetkinej predčasnej smrti 

málo rozvinutej – fázy tvorby; o tom viac píšem v kapitole Prekladateľské hlasy), a 

ktorý Haugová podľa svojho vzoru voľného verša v preklade podstatne potláča, je 

narábanie s hláskovou inštrumentáciou a opakovaniami. A. S. Ostrikerová dokonca 

zastáva názor, že „[v]oľnejšie, menej tradičné formy jej posledných diel skôr 

umocňujú, nie oslabujú pocit kontroly zo strany poetky. Narába s rýmom, 

asonanciou a konsonanciou, pravidelným a nepravidelným metrom tak prirodzene, 

ako žonglér vrhá nože [...]“ (1986, s. 101). Posun v tvare a zvukových atribútoch 

básne je badateľný už v prvom verši, v origináli ktorého nachádzame nielen 

opakovanie hlások, ale i – po rozkolísanom úvode verša – pravidelný rytmus, ktorý 

ho podčiarkuje: „Not easy to state the change you made” (s. 147, zvýr. I. 

H.).V preklade sa strácajú oba tieto výrazové prostriedky: „Zmenu, čo si spôsobil, nie 

je ľahké vyjadriť“ (1989a, s. 9).  

 Celá báseň má už od úvodného verša celkom odlišný tón – neprezentuje sa ako 

báseň v tradičnom zmysle slova, zastiera svoju formálnu poetickosť, okliešťuje 

estetickú funkciu básnickej výpovede, ktorá je „vedle jiných výzev i výzvou 

k vytváření konfigurací zvukových elementů, útvarů organizovaných nezávisle na 

původní úloze hlásek jako pouhých nástrojů konstituce značících jednotek řeči“ 

(Červenka, 2002, s. 27). Podobne Haugová až na pár výnimiek, sústredených najmä 

do záverečných veršov básne, vynecháva ostatné Plathovej aliterácie a takmer 

pravidelné rýmy a konsonancie na koncoch veršov. V origináli sa stretávame so 

zvýšeným estetickým tvarovaním textu, čím sa „prostředí zvukové vrstvy […] 

zakaluje, k denotativním významům pohlížíme jen skrze mřížky a sítě 

osamostatněných seskupení, dožadujících se pozornosti“ (tamže). Spôsob percepcie 

pôvodného Plathovej textu a jeho interpretačné možnosti sa tak značne líšia od 
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interpretácie a spôsobu percepcie Haugovej zvukovo značne neutralizovaného 

prekladu. Ten sa posúva vo varietách voľného verša k jeho druhému pólu, v ktorom 

už poézia nie je identifikovateľná na základe svojich inherentných vlastností, ale len 

na základe faktorov, ktoré podľa Červenku „lze přibližně označit za ‚vnější‘ […] zčásti 

též za pragmatické“ (tamže, s. 59) a medzi ktoré podľa neho patrí napríklad 

“začlenění do komunikačních okruhů […]; autorství textu […]; titul […]; příznačné 

rysy literárních druhů […]; tematické elementy obvyklé v básnickém textu” (tamže, 

s. 60).  

 V tomto kontexte je zaujímavé porovnať Haugovej skoršiu verziu prekladu 

z Revue svetovej literatúry, v ktorej hneď zarazí nielen absencia strofických 

predelov, ale i o tri verše zredukovaná dĺžka básne, ktorá má len 33 veršov oproti 36 

veršom originálu i prekladu vo výbere publikovanom o štyri roky neskôr. Redukcia 

v počte veršov si nevyhnutne vynútila i ešte nápadnejšie rozdiely vo veršovej dĺžke (8 

– 21 slabík). Rýmy, resp. asonancie v záveroch veršov, sú len náhodné, nijako 

neprispievajú k vytváraniu rytmu básne či k jej estetickému účinku. Text preto 

celkovo pôsobí ako báseň v próze.22  

 Haugovej novší preklad je teda tvarovo bližší originálu, i keď, ako vidno 

z predchádzajúcej analýzy, nerešpektuje domácu prekladateľskú tradíciu, na základe 

ktorej má básnický preklad čo najviac rešpektovať tvarové osobitosti originálu. Keďže 

preklad pre Haugovú nie je ani nikdy nebol primárnou oblasťou tvorby, je len 

prirodzené, že jej prekladový text sa nesnaží o nekompromisné napĺňanie 

prekladateľských ideálov, ale skôr o dosiahnutie krehkého ekvilibria – vyváženého 

pomeru medzi rešpektom k originálu a rešpektom k vlastnému chápaniu podstaty a 

zmyslu poézie. V ňom jednoznačne dominuje význam, motív nad estetikou 

tradičného23 básnického tvaru. Takéto uchopenie prekladu Plathovej básní napokon 

predznamenáva i úryvok z Plathovej denníka, ktorý si Haugová zvolila za motto 

oboch vydaní svojho výberu: „Koľkí, ak vôbec niekto, si všimnú, k čomu sa 

dopracovávam, prekonávajúc sa. Aká irónia, že celé moje úsilie o prekonanie 

ľahkého poetizmu ich presviedča, len o tom, že som drsná, antipoetická, 

nepoetická...“ (1989a, s. 8). Haugová v preklade zvýrazňuje tie prvky poetiky Sylvie 

Plathovej, ktoré najväčšmi rezonujú s jej vlastnou predstavou o básni, a čitateľom a 

čitateľkám tak ponúka svoju interpretáciu odkazu tejto ikony ženskej poézie 

minulého storočia – svoju vlastnú Plathovú.  

                                                           
22 Samozrejme, možno v ňom badať i mnoho sémantických rozdielov (počnúc už samotným názvom, 
v ktorom ponecháva ustálené slovné spojenie). Tými sa tu však zaoberať nebudem. 
23 Tradičným básnickým tvarom mám na mysli tvar, ktorý výraznejšie pracuje s prostriedkami 
viazaného verša. Napriek tomu, že v neskoršej Plathovej tvorbe sa atribúty viazaného verša v mnohom 
dekanonizujú a individualizujú, už s odstupom ani nie dvadsiatich rokov sú vo východiskovej kultúre 
pociťované ako príliš „uhladené, takmer viktoriánske“ (Perloff, 1981, s. 304). 




