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Záver 
 

 Hodnotiť umelecké dielo v celej jeho komplexnosti nie je jednoduché, ešte 

ťažšie je však hodnotiť jeho preklad. Do hry na význam vstupuje celý ďalší komplex 

kontextov a vzťahov od pôvodnej recepcie textu cez individuálny štýl 

prekladateľa/prekladateľky, prekladateľské trendy – „školy“, kontext cieľovej kultúry 

až po multiplicitu teoretických prístupov k prekladu a mocenské vzťahy. Zvoliť si 

kritériá hodnotenia kvality prekladu preto vôbec nie je jednoduché – každý 

hodnotiaci výrok totiž viac ako o predmete skúmania hovorí o zvolenej metóde, 

prizme, cez ktorú predmet nahliadame. Z toho dôvodu som sa viac sústredila na 

rozkrývanie problematických miest a pátranie po determinantoch a motivácii 

jednotlivých prekladateľských riešení ako na samotné definitívne súdy. Vo väčšine 

kapitol bola explicitne či implicitne prítomná otázka o miere a smere interakcie 

medzi pôvodným Plathovej textom a koncepciami poézie, ktoré v osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokoch charakterizovali tvorbu prekladateľky. Do popredia 

vystúpila otázka motivácie výberu a sémantické a tvarové približovanie prekladu 

Haugovej vnímaniu poézie na strane jednej a dosah, ktorý akt prekladania mal na 

pôvodnú prekladateľkinu tvorbu na strane druhej. Charakter poézie Sylvie Plathovej 

aj Mily Haugovej si tiež vyžiadal ponor do funkcií motívu tela v ich tvorbe. 

Metodologicky som sa opierala najmä o podrobnú interpretáciu a komparáciu 

jednotlivých textov, ako i o interpretáciu príčin a následkov jednotlivých 

prekladateľských riešení. Jednotlivé kapitoly sa tak zameriavajú na obe stránky 

vzťahu textu pôvodiny a prekladateľky – všímajú si nielen spôsob, akým Haugová 

svojím prekladom poznačila interpretáciu Plathovej poézie v našej kultúre, ale i to, 

ako vzťah k nej poznačil jej pôvodnú tvorbu. Druhou otázkou sa najvýraznejšie 

zaoberám v kapitole K možnostiam využitia korpusu v translatologickom výskume, v 

ktorej som využila podnety korpusovej translatológie na výskum frekvencie motívov 

u americkej a slovenskej poetky. Hĺbkový prístup k textu a snaha o postihnutie čo 

najširších kontextov pôvodiny nevyhnutne obmedzili analýzu na niekoľko motívov a 

textov prekladu, v interpretáciách jednotlivín sa však odráža aj celok a čiastkové 

pozorovania utvárajú obraz o prekladateľskej koncepcii Mily Haugovej a stupňa 

koncepčnosti jej prekladu. 

 Celkový charakter Haugovej výberu a prekladu nesie znaky prekladateľkinho 

videnia zmyslu a poslania poézie – tak sa napríklad vo výbere textov do Luny a tisu 

odzrkadlila dôležitosť, ktorú pripisuje motívu vzťahu medzi mužom a ženou či jej 

vnímanie motívu ženského tela a jeho funkcií v poézii. V prístupe k tvarovej stránke 

pôvodiny možno vidieť postoj, aký Haugová zaujíma k vzťahu sémantiky a tvaru 

básne, ako aj zmenu pozície aspektov viazaného verša v slovenskej pôvodnej a 

prekladovej poézii druhej polovice dvadsiateho storočia. Haugovej postupné 

uvoľňovanie sa z tradičných tvarových básnických prostriedkov, ktorým jej pôvodná 

tvorba v priebehu osemdesiatych rokov prešla, sa pritom nielen odráža v jej 

prekladateľských riešeniach, ale zrejme bolo jej prekladateľskou aktivitou i 

zapríčinené – jej inšpirácia simultánne viacerými vzormi posilnila fragmentarizáciu 
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jej výpovede (tieto mechanizmy som sledovala v kapitole V priestore za zrkadlom, 

v priestore za maskou), ktorá nahradila konvenčnejšiu tvarovú jednotu. 

Interpretačné sondy do prekladu okrem iného prispeli k interpretácii sémantiky a 

konštrukcie niektorých ťažšie interpretovateľných motívov Haugovej pôvodnej 

tvorby a pomohli odhaliť hĺbku a stupeň komplexnosti prekladateľkinej interpretácie 

pôvodiny a jej schopnosť pretlmočiť jadro a štylistické a kompozičné osobitosti 

Plathovej poézie. Vo vzťahu k vývinu prekladateľkinej poetiky v osemdesiatych a na 

začiatku deväťdesiatych rokov translatologicky zamerané analýzy motívu zrkadla 

potvrdili tézu S. Chrobákovej-Repar o tom, že zmena Haugovej poetiky sa dovŕšila až 

v zb. Praláska, v ktorej autorka už celkom zvládla poetiku fragmentu.  

 V poslednej kapitole som sa zamerala na porovnanie viacerých verzií 

prekladov šiestich básní (ide o preklady J. Buzássyho (v jazykovej spolupráci so Z. 

Bothovou), M. Haugovej, M. Richtera a J. Zábranu), pričom som sa snažila 

vyhmatnúť nielen osobitosti individuálnych prekladateľských koncepcií, ale aj ich 

vzťah k celkovej situácii v cieľovej poézii. Komparácia ukázala, že Buzássyho preklad 

sa najviac zameral na transpozíciu tvarovej stránky textov (najbadateľnejšie 

v rýmoch), pričom významové prvky textu sa často javia ako druhoradé. Haugovej 

preklad stojí voči nemu do veľkej miery v opozícii (uprednostňovanie sémantického 

aspektu výpovede na úkor básnického tvaru), no nie vždy pri voľbe prekladového 

ekvivalentu vychádza z komplexnej interpretácie Plathovej poézie a skôr sa približuje 

prekladateľkinmu videniu identity poézie. Richterov preklad zas najmenej akcentuje 

originalitu/pôvodnosť prekladového umeleckého diela, do popredia vysúva jeho 

prekladovosť, derivatívnosť. Zábranov preklad často stretáva tri slovenské preklady 

na polceste – rešpektuje tvarovú stránku básne, no menej dôsledne ako Buzássy, 

a preto je zároveň citlivý voči jej významu, i keď zas často zvyšuje expresivitu textu. 

V konečnom dôsledku je v menšej miere prekladateľsky privlastnený ako Haugovej 

a Buzássyho preklad, no je zároveň menej konvenčný ako preklad Milana Richtera. 

 Z pozície kritiky prekladu sa ako najspornejší atribút Haugovej prekladu javí 

jeho nekoncepčnosť. V mnohých momentoch (sémantická náplň motívu tela, pozícia 

motívu partnerského vzťahu, identita ženského lyrického subjektu) vzniknuté 

posuny, znižujúce jednotnosť diela ako celku, síce možno chápať ako Haugovej 

autorský vklad do prekladu (a teda ako legitímnu poetkinu verziu Plathovej diela), no 

mnohé z nich sú výsledkom nedbanlivosti, resp. nekompetentnosti. Medzi 

najspornejšie miesta patria nevhodné inšpirácie českým prekladom, nedostatočná 

revízia niektorých časopiseckých prekladov pre potreby knižného vydania a 

nemotivované preskupovanie motívov a presúvanie veršových predelov. 

  Prekladové dielo som sa snažila nahliadnuť z viacerých uhlov súčasne, aby 

z interpretácie vystúpilo vo svojej čo možno najplnšej komplexnosti (prípadne 

protirečivosti). Tam, kde sa to javilo ako možné a legitímne, som snažila o pluralitu 

záverov a hodnotení, zviditeľňujúc tak nielen predmet skúmania, ale aj interpretačné 

prizmy, prostredníctvom ktorých bol uchopený. Okrem toho som chcela aspoň 

okrajovo a medzi riadkami načrtnúť aj smery, ktorými sa dnešná translatológia 

umeleckého textu môže uberať (napríklad využitie korpusu, interpretácia pôvodného 

diela prekladateľky/prekladateľa cez prizmu prekladaného diela, skúmanie 
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prekladateľských koncepcií na základe prekladu nedointerpretova(teľ)ných miest 

originálu, zviditeľňovanie vplyvov mocenských mechanizmov na vznik, identitu 

a interpretáciu prekladu) tak, aby neuviazla v samoúčelnom komunikačnom vákuu, 

ale sa pokúsila o sebaregeneráciu a prispela tak i k zmierneniu súčasného krízového 

stavu vied o umení a humanitných vied vo všeobecnosti. 


