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Identita v hybridite – paradoxy prekladu 
 

Anita Huťková 

 

Úvod  

 

Väčšina prác venujúcich sa hybridným textom, či prítomnosti hybridity vo 

všeobecnosti, sa zameriava na žánrovo vyhradenú oblasť politicky, ekonomicky, 

právne atď. limitovaných komunikátov, sledujúc interkultúrne strety, mocenské 

ambície, vzťahy, tlaky, identitu, narúšanie, prijímanie, stieranie hraníc medzi 

pôvodným a preloženým textom, príp. tvorbu paralelných „originálov“ (napr. pri 

dokumentoch členských štátov EÚ).1 Úvod o tom, čo všetko možno pod pojem 

hybridity ukryť, ako aj argumenty, ktoré sa striedavo (s ohľadom na ten-ktorý 

relevantný činiteľ) interpretujú raz v prospech chápania hybridity ako pozitívneho 

javu až po extrémny opak: vnímanie hybridity ako niečoho, čo je nedokonalé, zlé, 

chybné, nesprávne, (zvyčajne násilne) importované, neprijateľné, škodlivé národnej 

a kultúrnej identite a pod. v našom príspevku nebudeme rozoberať. 

Nemáme totiž v úmysle posilňovať jednu či druhú stranu mince, pretože 

hybridita nie je čierna či biela, má svoje pozitíva i negatíva, možno ju sledovať, 

identifikovať, opisovať i analyzovať z rôznych hľadísk, ktoré následne vždy 

vyzdvihnú inú z jej vlastností či priamych i nepriamych dôsledkov.  

Náš príspevok sa venuje výhradne prekladu krásnej literatúry a týka sa 

dvojakého vnímania hybridity. Prvý rozmer je spojený s hybriditou východiskového 

textu, t. j. autorskou hybriditou, s ktorou sa následne musí prekladateľ popasovať 

(tento jav je pomerne známy a bežný). Druhý aspekt je špecifickejší a v odbornej 

literatúre som zatiaľ nezaznamenala identifikáciu takéhoto javu. Ide o prízvukovanie, 

osobité zvýrazňovanie hybridity zo strany prekladateľky, pretože práve hybridita je 

jedným zo špecifík skúmaného východiskového textu. Ide o text, v ktorom sa 

hybridita stáva súčasťou invariantu východiskového textu a podstatou jeho identity. 

Hybridita je príznačná aj pre autorský idiolekt P. Esterházyho.  

V našej štúdii analyzujeme preklad umeleckej prózy z maďarského jazyka do 

slovenčiny (t. j. ide o prípadovú štúdiu). Objektom interpretácie a analýzy je najmä 

kratší román Pétera Esterházyho: Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós 

változat a jeho slovenský preklad Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia 

verzia v preklade R. Deákovej. Okrajovo sa pristavíme aj pri próze A. Talamona, 

ktorý vykazuje podobné vlastnosti hybridity a ktorý tiež prekladala spomínaná 

prekladateľka. 

 

                                                           
1
 Porov. Schäffner, C.- Adab, B. (2001), ktoré v tejto súvislosti dôsledne rozlišujú medzi hybriditou 

východiskového textu a hybridným textom ako dôsledkom translačného procesu. Domnievame sa, že 
práve tento moment je relevantný pri uvažovaní o hybridite v priestore prekladu (resp. interkultúrnej 
komunikácie vo všeobecnosti).  
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1 Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia verzia 

 

Esterházyho Jednoduchý príbeh [...] je ďalším vkladom autora k žánrovým 

možnostiam historického románu, ktorý „do centra svojho príbehového rozprávania 

stavia problematiku závislosti historického naratívu od národnej identity [...]“ 

(Görözdi, 2014, s. 46-47).2 

Autor predstavuje vo svojom stostranovom románe (hoci niektoré stránky sú 

v skutočnosti rozťahané na viac strán) krátke dejiny Uhorska druhej polovice 17. 

storočia. Verný svojmu štýlu a postmodernému prístupu, robí to s cieleným 

nadhľadom, trošku ironicky, satiricky, s odstupom, akoby mimochodom ozrejmuje 

časom vyblednuté (často malicherné či komické) pohnútky „tvorenia veľkých dejín“. 

Text buduje na nosnom príbehu o hľadaní vraha, ale v toku ďalších príbehových 

digresií (spestrených „nezbednými sexistickými a kulinárskymi úryvkami, malými 

historickými arabeskami“3) do popredia vystupuje „románom vytváraný model 

dejinnosti.“4 „Esterházyho dejiny nielenže nie sú slávne, ale vôbec nesmerujú 

odnikadiaľ nikam, zotierajú hrdinské deje, zlyhávajú v nich príčinné súvislosti, 

dokonca sa z nich vytráca aj ich základný určovateľ, plynúci čas“ (Görözdi, 2014, s. 

47). 

Na pozadí príbehov sa zároveň odkrývajú dva dominantné typy mentality, ktoré 

poznačili „historické a politické postoje v maďarských dejinách: kurucký (autonómny 

až revolučný) a labancký (kooperujúci až lojálny). Vyššie predstavené 

sociálnopsychologické výskumy historických naratívov poukázali na to, že v 

maďarskej národnej reprezentácii dejín sa pozitívne hodnotia obdobia, udalosti, 

rozhodnutia atď. prislúchajúce k postojom „kuruckého“ rázu“ (Görözdi, 2014, s. 47).  

Známy je aj spisovateľov svojský jazyk, prostredníctvom ktorého sa 

relatívnosť veľkých dejinných tém ešte viac relativizuje. Typický esterházyovský štýl, 

vysoko hodnotený najmä v románe Harmoniae Celestis,5 nachádzame i tu, ale už 

nie v takej presvedčivej podobe. Kritika vytýka autorovi manierizmus, štylizovanú 

samoľúbosť a silený intelektuálny humor. V nudnej, silenej irónii a sebaprezentovaní 

vlastnej duchaplnosti (myšlienkovej i jazykovej) sa text triešti a čitateľa miestami 

uspáva. Porozumenie textu je vedome sťažené, autor chce z textu, jazyka, z príbehu 

i vlastného štýlu vyťažiť čo najviac. Čitateľa núti pristavovať sa pri gramatických 

                                                           
2
 Esterházy už vo svojom najznámejšom románe Harmonia Caelestis uvažuje o rôznych zložkách 

národnej identity pričom historické naratívy ako také slúžia na konštruovanie/formovanie národnej 
identity a dejiny tak vníma výlučne cez otázky identity (porov. Görözdi, 2014). 
3
 Pojmy použila V. Radics (prel. A. H.). 

4
 Pojem od Görözdi (2014, s. 47). 

5
 „V Esterházyho próze predstavuje významnú udalosť román Harmonia caelestis (2000), ktorý 

možno tak z hľadiska genderového, ako aj zo spôsobu rozprávania interpretovať ako mimoriadne 
ostrú zmenu. Zo genderového hľadiska je zmena jednoznačná: namiesto ženy sa objasňuje mužská 
identita, [...].Z hľadiska rozprávania je zase mimoriadne vzrušujúca organizácia/štruktúra diela: kým 
prvá časť nadväzuje na jazykovo hravý charakter areferenciálnej postmoderny, [...] druhá 
kniha Harmonia caelestis. je sociokultúrne determinovaná, možno ju vnímať referenčne, 
disponuje osobnými, autobiografickými a denníkovými prvkami. V tejto časti sa hľadanie 
identity demonštruje prostredníctvom takej jazykovej stratégie, ktorú možno usúvzťažniť 
s treťou, tzv. antropologickou postmodernou“ (Németh, 2012, s. 28-29, prek. a zvýr. A. H.). 
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pôžitkoch, lexikálnych dvojzmysloch, štylistických možnostiach atď. Tento – pre 

autora charakteristický štýl písania – sa tu pociťuje ako kontraproduktívny. Autor 

nenecháva hovoriť text, lebo on sám sa potrebuje predviesť v plnej paráde. Autorovi 

vyčítajú, že jeho tvorba sa stala práve tým, proti čomu sám kedysi brojil: obyčajným 

rétorickým cvičením. 6 

Nájdeme však aj svetlé miesta – napr. hviezdičkovanie (poznámkový aparát 

pod textom). Esterházy ním reaguje na obvinenie z vykrádania cudzích autorov a ich 

myšlienok. V tejto knihe nájdeme množstvo odkazov. Autor neuvádza iba skutočné 

zdroje, ale aj také, na ktoré si spomína, že ich niekde zazrel, príp. čitateľa zavádza 

opravami vo vlastných poznámkach a viacnásobnom korigovaní autorstva tej-ktorej 

myšlienky. Túto poznámkovú časť (aj napriek niektorým kritikám o „zbytočnom 

textovaní“) vnímame ako invenčnú a čitateľsky atraktívnu. Esterházyho nápaditosť 

sa prezentuje aj v číslovaní strán, ktoré nenasledujú za sebou a s ktorými sa autor 

hrá ako s kartami.  

 

2 Hybridita východiskového textu 

 

Hybriditu východiskové textu sme naznačili už v predchádzajúcej časti: priestorovo-

tematicky (17. storočie, Uhorsko - Habsburgovci, Sedmohradsko, turecká okupácia, 

povstania atď.),7 z hľadiska makroštylistiky i jazykovo-výrazového stvárnenia. 

Osobitne zdôrazňujeme, že Esterházy „vedome pracuje s obsahom kultúrnej pamäti 

maďarských čitateľov: do svojho textu vkomponúva napr. známe úryvky z rozličných 

textov národného povedomia [...] (Görözdi, 2014, s. 48). Hybridnosť autorstva 

umocňujú aj tony historických faktov i polofaktov, gastronomických úletov, 

sexuálnych narážok, ideologických diskusií, literárnych odkazov, filozofických 

digresií a pod. Niektoré postavy sa opakujú z predchádzajúcich Esterházyho 

románov a vracia sa i k obľúbenej postave svojho otca.  

Hybridita je spätá aj s množstvom textov a prameňov – skrytých i označených, 

pravdivých i falošných (takže ich autor často nadarmo vyznačil, nezriedka sú 

zavádzajúce). Autor ich zviditeľňuje vo forme poznámok pod čiarou (v texte sú 

označené hviezdičkou). Tie – ako píše (s. 7) – odpozoroval od A. J. (Jánosa 

Aranya). 

Nachádzame tu myšlienky filozofov a spisovateľov, citovaných, 

parafrázovaných, príp. aj „aktualizovaných“. Na s. 108 si čitateľ môže dokonca 

prečítať úryvok z básne Petra Benického (z edície Starí maďarskí básnici, 17. 

storočie). Viaceré odkazy sú zbytočné, prehnané a dokazujú ironický postoj autora 

k dôslednému uvádzaniu použitých „zdrojov“ v umeleckej literatúre.  

 

Napr. (s. 117):8 - Boží dar, bolo by chybou to tajiť.** 

                                                           
6
 Porov. Viktória Radics (2013, prel. A. H.).  

7
 „Niet úniku, pozrieš vpravo, Turci, pozrieš vľavo, Rakušáci. Zasa vpravo, kuruci, zasa vľavo, 

labanci.“ (Görözdi, 2013) 
8
 V origináli s. 122. 
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**“Bolo by chybou to tajiť.“ Gogoľove slová z Mŕtvych duší. – P. E. 

O niekoľko riadkov nižšie už siaha po Lutherovi. 

- Viera sídli pod ľavou bradavkou, *** vaša eminencia. 

***„Der Glaube ist unter der linken Brustzitze.“ Wittgenstein cituje Luthera v 589. 

Paragrafe Filozofických skúmaní. Ľavá cicka, kto by si to bol pomyslel!? – P. E. 

Následné rozhrešenie v latinčine však ostáva nepreložené, nekomentované: 

- Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris. 

Na s. 118 (akože) cituje výpovede pozostalých detí po 20. rokoch po vpáde Turkov 

do rodnej dediny Žigmunda Karu. V poznámke pod čiarou je uvedený zdroj: *Podľa 

časopisu Die Zeit. – P. E. 

 Na s. 121 (mimochodom, autorova 53. strana – keďže on si ich čísluje ináč) 

sa časť začína odsekom v turečtine. V poznámke pod textom sa autor zabáva na 

nezrozumiteľnom texte z google prekladača, potom sa nad čitateľom zľutuje 

a prizná, že tam zadal konkrétny text, dal ho preložiť do turečtiny a potom spätne do 

maďarčiny. 

Jazyk autora charakterizuje aj množstvo írečitých vulgarizmov a miešanie 

komunikačných registrov. Pre názornosť vyberáme niekoľko príkladov: 

- Menj a picsába, ott alludáljál! (s. 232) – Choď do piči, tam si jemne narážaj. (s. 227) 

 [...] alvásba baszni magam (s. 221) - [...] prejebať sa do spánku (s. 216) 

– De ezért ne orrolj, bazmeg. (s. 216) – No, zato sa nejeduj, kurva. (s. 211) 

*Ha ez nem cselekmény, bazmeg/teringettét, akkor nem tudom, mi. – E. P. (s. 199) –

*Ak toto nie je dej, kua/tristo hrmených, potom neviem čo. – P. E. (s. 194) 

Častým prípadom hybridity je miešanie jazykov, sprevádzané prelínaním 

myšlienok a výpovedí. Ukážka je zo s. 216:9 

[...] To je najfajnovejšie, prejebať* sa do spánku. A teraz na tvárach vidím, že čosi 

musím povedať. 

- Vznešení uhorskí páni. Ich bin schön geboren**, dobre vravím, Rubbens***? 

- Vaša jasnosť, pomaly je čas utiahnuť sa do našich komnát. 

- Wenn ich ein bábätko sehe, pohladkám ho. 

- Jasnosť, prosím vás. 

- Alebo soll ich über šťastie reden? 

*Ešte než by ste ako správni farizeji začali prskať, nezabúdajme, že si to len myslí! 

A navyše po holandsky! Tam jebačka iste nie je jebačka. (Neuken, pozrel som sa). 

Pravda, niekedy osud krajiny závisí od jediného slova. Nechcem na nikoho 

zhadzovať zodpovednosť. – P. E. 

**Slová istej slečny Zizike, viac by som o tom povedal nerád. – P. E. 

***Maliarov otec, ktorý keď sa spriahol s miestnou špatnou kňažnou horúceho lona, 

vykázali ho zo Siegenu. Až do smrti verne slúžil Ľudovítovi III. – P. E. 

 Na inom mieste siaha autor po encyklopédiách alebo slovníkoch cudzích slov, 

kde napr. vysvetľuje, čo je „epizóda: drobná udalosť v rozsiahlejšom literárnom diele“ 

                                                           
9
 V origináli s. 221. 
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(s. 25).10 Vyberá si aj z bulváru a rôznych iných zdrojov (napr. názor na obočie od 

londýnskej vizážistky Sharon Dowsett (s. 46-48),11 z filmov (repliky z filmu Ostro 

sledované vlaky, Hrabal/Menzel (s. 47),12 replika Colomba Johnymu Cashovi, ktorý 

stvárnil vraha (s. 63),13 úryvky z básní, divadelných hier, próz rôznej proveniencie, 

filozofov, odborné informácie, alúzie na politikov, futbalistov, zahraničné noviny (Die 

Zeit a pod.). 

Na viacerých miestach, dokonca i v samotnej poznámke hviezdičkuje ďalšie 

odkazy, ktoré sú zväčša humorne, ironicky až sarkasticky vysvetľujúce, príp. 

necháva čitateľa nahliadať do tvorby dejovej línie a odhaľuje aj vlastné omyly, 

pochybnosti, zvažovanie. Napr. v poznámke ku kočišovi bez mena, dopisuje, že 

nepokladal za dôležité jeho meno zaznamenať, keďže v našom príbehu nebude viac 

vystupovať, „hoci teraz som trochu na pochybách“ (s. 29)14 Na iných miestach 

viacnásobne hviezdičkujúc opravuje informáciu. Napr. (s. 90):15 Žigmund Kara 

šepkal do ucha Pálovi Nyárymu*..., *pošmyklo sa pero; bolo to ucho Mihálya 

Báránya*. *Pošmyklo sa pero; ucho Grafa Schweidenfeldta. ** Pétera Gerendáša, 

Lászlóa Genzweina, Christopha Ransmayra, Aliho, záhradníka [...] – P. E.  

Na s. 143 autor svojim čitateľom dokonca osobne dovysvetľúva domácu frazeológiu 

(chic!): [...] s az viszont bécsi Lipótunknak jőne, mint púp...* 

*Kellesz nekem, mint púp a hátamra. (lapforum.lap.hu) – P. E. 

V preklade (s. 138): [...] to by zas bolo pre viedenského Leopolda ako hrb [...]* 

*Túžim po tebe ako po hrbe na chrbte: maďarské príslovie (lapfrom.lap.hu) – P. E. 

 

3 Stieranie autorstva – hľadanie identity – hybridita prekladu16 

 

„V slovenskej verzii knihy bola poznámková vrstva rozšírená o poznámky pod čiarou, 

ktoré vznikli na podnet prekladateľky a boli napísané alebo schválené autorom. Ide 

o gesto, ktoré dodáva prekladovému dielu autonómnosť podobnú originálu a 

pomáha mu komunikovať s prijímajúcim slovenským prostredím“ (Görözdi 2013).17 

Prekladateľský prístup však v žiadnom prípade nemožno nazvať bežným či 

                                                           
10

 V origináli s. 24. 
11

 V origináli s. 45. 
12

 V origináli s. 47. 
13

 V origináli s. 63. 
14

 V origináli s. 28. 
15

 V origináli s. 93. 
16

 Príklady uvádzame z románu P. Esterházyho Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia 
verzia. Bratislava: Kalligram, 2013, preklad R. Deáková. Vo väčšine prípadov ide o poznámky pod 
čiarou označené jednou, príp. dvoma, troma atď. (podľa poradia) hviezdičkami. Doplnené 
prekladové riešenia prekladateľky sme v celej štúdii zvýraznili pre ľahšiu prehľadnosť (t. j. 
zvýr. A. H). 
17

 „O tom, že si prekladateľka Renáta Deáková s touto výzvou vie poradiť, presvedčila svojimi troma 
predchádzajúcimi prekladmi Esterházyho diel, dokonca bola za ne dvakrát ocenená. Myslím si, že 
slovenský čitateľ Jednoduchého príbehu čiarka sto strán dostane presný obraz o jazykovej 
provokatívnosti, hravosti a poetickosti originálu. A spomínanému zasadeniu do prijímajúcej kultúry 
určite nezaškodí, keď sa slovenská verzia maďarského románu miestami odvoláva na Ladislava 
Balleka, Ivana Kraska, Margitu Figuli, alebo keď z neho slovenský čitateľ začuje Novomeského verš. 
Podotýkam však, že v medziach mantinelov udávaných originálom“ (Görözdi, 2013). 
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štandardným postupom. Na druhej strane treba konštatovať, že svojím prístupom 

a prekladateľskými riešeniami prekladateľka umocňuje identitu (slovami Popoviča: 

invariant) východiskového textu založeného práve na hybridite.  

Pre prehľadnosť sme sa pokúsili jednotlivé prekladové riešenia rozdeliť do 

niekoľkých podtypov. Dané podtypy sú v súlade s koncepciou autora, t. j. kopírujú 

koeficienty východiskového textu: autorovu snahu o sebaprezentáciu (v preklade 

zase prekladateľkinu snahu o sebaprezentáciu), ďalej domestikáciu a explikatívnosť 

(obe sú charakteristickými črtami štýlu autora). Čitateľa upozorňujeme na 

zvýraznené časti – teda tie, ktoré prekladateľka (pravdepodobne po spolupráci 

s autorom) dopísala a zväčša pri nich uviedla i svoje iniciály, v poznámke pod čiarou 

uvádzame pôvodné znenie.  

 

3.1 Vyjadrenie názoru, prekáranie, polemika – potreba sebaprezentácie 

 

*Matató menkő je dávnym pekným pomenovaním pre guľový blesk; počul som ho na 

predstavení v Národnom divadle, na predstavení Žijeme len raz (Egyszer élünk), 

ktoré režíroval János Mohácsi. – P. E. Takým pekným, že aj po slovensky znie 

dobre. – R. D. (s. 33)18 

 

Hoci vravieval, víno nie je na zahasenie smädu, jedlo nie je na zažehnanie hladu.* 

(s. 42) *Francúzske príslovie *, čítal som ho u Rabelaisa. V čase hladomoru 

nepatričné. – P. E. 

*Nie je to francúzske príslovie. ** (prekladateľ do francúzštiny)  

**Naozaj nie je. (prekladateľka do slovenčiny) 

 

 – Tudja a faszom!* (s. 82)19 

*Staré maďarské úslovie, značí: Môj kokot vie. Ospravedlňujem sa vzdelanému 

publiku (aj ja – R. D.); nedokázal som určiť, kto hovorí. Ale prisahám Bohu, zistím to. 

– P. E.  

 

Zrejme o čomsi neviem.* (s. 206)20 

*Zrejme. Žiaľ, ani ja. – P. E. (R. D.) 

 

Opovažujem sa uvariť nášmu pánovi čosi dobré. Dobré a dobre, v tom je to veľké 

tajomstvo.* (s. 175)21 

                                                           
18

 V origináli s. 32: * A gömbvilág régi szép neve; a Nemzeti Színház előadásán hallottam, a Mohácsi 
János rendezte Egyszer élünkön. – E.P. 
19

 V origináli s. 85: *Elnézést kérek a művelt közönségtől; nem tudtam megállapítani, ki beszél. De 
Isten az atyám, ki fogom deríteni.- E.P. 
20

 V origináli (211): Nyilván valamit nem tudok. ** 
**Nyilván. Fájdalom, én sem. – E.P. 
21

 V origináli s. 179: Merészelek urunknak jót főzni. Jót s jól, ebben áll a nagy titok.*  
*Lerágom a micsodám, ha tényleg ezt mondta.* – E.P.  
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*Odhryznem si dzindzíka, ak to ozaj povedal.* – P. E. 

*Aby bolo jasné, toto je slávny maďarský verš zo začiatku devätnásteho (!) storočia. 

– Pozn. prekl.  

 

V danej ukážke sme nezvýraznili nič, hoci k prelínaniu autorskej identity dochádza 

cez poznámku prekladateľa už v origináli. Ibaže nie je známe ktorého. Zároveň ide 

o alúziu na známe dvojveršie Ferenca Kazinczyho (A nagy titok, 1808).  

 Hneď na prvých stránkach knihy sa nachádza krátky citát: Sťa druhé srdce, 

tak tepe/ v hrudi mojej minulosť. John Banville: More* 

*Preklad: Ferenc Pordán. – P. E. 

*Nie, môj preklad. – R. D. 

 

** Z rozhovoru s Juliom Cortazárom, Le Mond, to je isté, no kedy presne vyšiel, 

vypátrať neviem; môj vlastný preklad. – P. E. Nie. Môj. – R. D. (s. 28)22 

 

** Výraz akademika Tibora Erdősa. – P. E. Ach, kde je už ten akademický výraz, 

utopený v mori slovenskej reči. – R. D. (s. 26)23 

 

V texte, pri zvažovaní, ako unesú mamičku a položia jej nejaké otázočky, utvrdzujúc 

sa, že to iste prežije, lebo „[b]ola by strašná smola,* zhoda náhod a prekypujúcej 

osobnej ctižiadosti, ak nie.“ Nachádzame v poznámke opäť siahodlhý komentár, 

ktorý čitateľa zaručene zmätie (hoci i trochu pobaví, s. 84). 

*Čo ju veky kvári – Na magnetofónovej páske to ešte bolo, no z prepisu to chýba. 

Zrejme pre voľbu synoným smola – rana. („Rana, čo ju veky kvári“, stojí 

v maďarskej hymne) – P. E. 

 

*Poznámku pod čiarou vynecháme. – Medzinárodný spolok prekladateľov, Miami 

(alebo Mamaia, pečiatka nečitateľná.) (Tak teraz ako? Je tu poznámka, či nie je? 

Píšem ju, či nepíšem? – R. D.) (s. 84) 

 

Leopoldom nemožno otriasť, aj to sme sa dozvedeli počas pitky. Aj v zhudobnenej 

verzii, po ďalších pohárikoch, čašách a krígľoch: Leopold, takto nazálne, Leopold nie 

je stály, neohýba sa ako tŕstie.* (s. 212)24 

*Z tejto nepatrnej verzie sa neskôr zrodilo Verdiho Rigoletto. To z talianskeho 

prekladu nebadať.- P. E. Ani zo slovenského – R. D. 

                                                                                                                                                                                     
*Tudniillik ez egy híres magyar verssor a tizenkilencedik (!) század elejéről. – A ford.megj. (Všimnime 
si, že autor sa už v origináli odvoláva na nejakého prekladateľa - opäť sa hrá s identitami.) 
22

 V origináli s. 27: Julio Cortazár interjújából, Le Monde, ez biztos, de hogy pontosan mikori, azt nem 
találom; saját fordításom. 
23

 V origináli s. 25: Erdős Tibor akademikus szava. – E.P. 
Ide o slovo tőzeges, v Deákovej preklade džugnutý (chlapec). 
24

 V origináli s. 217: Egy Lipótot nem lehet megingatni, ezt is a poharazás kozben tudtuk meg. Énekelt 
változatban is, újabb poharak, kupák és kriglik után: Lipót, így orrhangsúlyosan, Lipót nem ingatag, 
nem hajlik mind a nád.* 
*E kósza dallamból született aztán Verdi Rigolettó-ja. Ez az olasz fordításból nem tűnik ki. – P. E. 
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3.2 Domestikácia 

 

Zlovestne sa vyhrážal: Que la première invention de la parole ne vient pas des 

besoins, mais des passions. ** (A okamžite poskytol i preklad do maďarčiny, veď ak 

je Zem oblúkom na hlave Boha***, tak je Maďarsko kvetinou na ňom ****: lebo 

objavenie sa reči nie je v prvom rade výsledkom potreby, ale vášne.) (s. 24)25 

**Rousseau: Essai sur l’origine des langues; názov II. Kapitoly. – P. E. 

***Je! – P. E. 

****Boh samozrejme poskytol aj slovenský preklad, lebo samozrejme 

i Slovensko je rozmarínom na onom klobúku. – R. D. 

 

Keď sa v texte (s. 45) vyskytnú „popri rieke Ipeľ úbohé maďarské agáty“* 

v poznámke sa objaví: 

*Alúzia na Kosztolányiho. – E.P. (Slovenčina sa vzdáva Kosztolányiho, a na 

tomto mieste si spomenie na Ballekove Agáty, samovoľne poukazujúc na 

otázky a možnosti zmierlivého spolunažívania národností. Táto intertextuálna 

krása jestvuje len v slovenčine, myslí si v tejto chvíli vďačne maďarský 

román.) – R. D. 

 

Podľa našich prameňov sa raz chlapček v stružlinách, čo mu siahali povyše členkov, 

mlčky prechádzal po dielni, strácal sa a znova sa zjavoval v hmlovitej záhale 

**drevného prachu, sťa prízrak; [...] (s. 21)26 

**Figuli, no slovenčina jej ten výraz nestrávila (nezožrala?). Teraz sa o to 

pokúša znova. – R.D  

 

V pôvodnej verzii (samozrejme) výraz Margity Figuli nenájdeme, Esterházy použil 

Kazinczyho. 

 

Keď sa v texte (s. 218) objaví nevinná sentencia, že „Maďari sa pri jedle 

nezhovárajú“** prekladateľka sa chopí príležitosti a dopĺňa, že **Ani Slováci. 

Diskrétny pôvab monarchie. Lebo monarchia sa ukrýva v detailoch. Ako aj 

slovenskosť. A maďarskosť. Stop. – R. D.  

 

- Vraj, čo teraz. Ešte tak nebolo ani tak nesmie byť***, žeby dajako nebolo. (...) 

***Ako to vie i slovenská ľudová pieseň.- R. D. (s. 231)27 

 

                                                           
25

 V origináli s. 23: Rosszkedvű fenyegetéssel mondta: Que la première invention de la parole ne 
vient pas des besoins, mais des passions. ** (Rögtön meg is adta a magyar fordítást, hiszen ha 
a Föld Isten kalapja***, Magyarország a bokréta rajta: mert a beszéd felfedezése elsősorban nem 
szükségletekből, hanem szenvedélyekből származik.) 
26

 V origináli s. 20:...ködszerűen szállongó faporlat** felhőjében és – ből, akár egy látomás... 
** Kazinczy szava. De se Berzsenyi, se aztán a magyar nyelv nem vette (nyalta?) be. – E.P.  
27

 V origináli s. 236: - Méghogy mi lesz. Olyan még soha nem vót, hogy valami ne lett vóna. (...) 



55 

 

V origináli hviezdičková poznámka absentuje, avšak autor v sentencii využíva 

nárečovú lexiku. Prekladateľka nárečový rozmer rieši náznakom slovenskej ľudovej 

piesne, ktorú čitateľ dešifruje aj bez vysvetľujúcej poznámky. Poznámka však 

korešponduje so stratégiou autora - prehnaným vysvetľovaním, uvádzaním všetkých 

dostupných zdrojov a pod. 

 

V slovenskom texte (s. 95)28 nachádzame aj porovnanie: „sťa dajaké sokoly“*. 

Prekladateľka siaha po Novomeského poézii (hoci tentokrát meno básnika explicitne 

neuvádza), poznámku začína veršom: *Čas jak vtáci nedozierni plynie i v sokoloch 

i v prirovnaniach, takže sokoly boli staručké. [...] 

 

V texte ktosi podrobne prezentuje kresadlovú pištoľ s medeným tepaným zdobením 

z dielne majstra puškára Jánosa Németha. Pod vyčerpávajúcim opisom je opäť 

hviezdičkový odkaz: 

 

*Podľa mňa dodal ešte aj že: nemethdiszfegyverek.hu- P. E. Wikipédia (Predovky) 

– R. D. (s. 198)29 

 

Kým teda autor odhaľuje svoj skutočný zdroj z internetu, i prekladateľka koná 

obdobne a uvádza zdroj, po ktorom siahla z wikipédie. 

 

V danej ukážke sa spomína zo zbraní aj flintlock system*. 

*Ako dobre vieme, ide o kresadlovú pištoľ na kremeň, kovanú, so zdobeným 

úderníkom. Na naše šťastie sa veľmi ponáša na pištoľ z 29. spevu 

Sládkovičovho Detvana. – P. E. (s. 197)30  

 

Hoci prekladateľka neuviedla svoje iniciály, Sládkovičov Detvan určite nie je 

súčasťou kultúrnej pamäte maďarského národa. 

 

3.3 Explikatívnosť 

 

„Jeden* z nás si chvalabohu uchoval starý sviatočný oblek (...).“ (s. 66)  

*Bouvard alebo Pécuchet. Maďarský preklad Árpád Tóth, predslov napísal László 

Kardos. – P. E. (Na námet českého prekladu tohto románu bol natočený seriál 

„Byli jednou dva písaři“ v hlavnej úlohe Miroslav Horníček a Jiří Slovák. – R. 

D.) 

 

Úryvok (s. 226)31 z dlhšieho dialógu pána otca s kapitánom: [...] Celé to harmonices 

mundi, to „kto krúži okolo koho“ a potom elipsy, ohniská, sprievodiče, mocniny 

                                                           
28

 V origináli s. 98: *Az idő a sólymokban is múlik, a hasonlatokban is, így aztán vénecskék voltak 
ezek a sólyomok. (...) 
29

 V origináli s. 203: *Szerintem, még azt is hozzátette, hogy: nemethdiszfegyverek.hu- P. E. 
30

 V origináli s. 203: *Mint jól tudjuk, kovaköves pisztoly, vésett, díszített zárszerkezettel. – E.P.  
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a metre kubické, sily, príťažlivosť, voľba,* i odpudivé sily, vedci a súdy eppur si 

muove, s vaším dovolením. Ale [...] 

 

*Jemná narážka na maďarský názov Goetheho románu Wahlverwandschaften 

(Výberové príbuzenstvá), no v slovenčine to nielen že nemá význam, ale ani 

nijaký zmysel. (smiech z druhej lóže) – R. D. 

V pôvodine je vysvetlenie oveľa strohejšie. Na doberanie sa prekladateľky s autorom 

poukazuje aj smiech „z druhej“ lóže.  

 Nasledujúca ukážka predstavuje nenápadné vloženie vysvetľujúcej vety 

(netypické pre stratégiu R. D.). V rozsiahlejšej poznámke pod čiarou (s. 133)32 

spomína autor tzv. zvončekový šľak: Viď ešte v Rákosiho ére slávny zvončekový 

šľak – Keď triafal ľudí šľak, keď sa ozval zvonček pri dverách). Vysvetľujúca 

veta zo strany prekladateľky je neoznačená, nepodpísaná. 

Na hybridite, resp. spochybňovaní identity je budované aj dielo Alfonza 

Talamona: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából. Jeho 

slovenský preklad33 z pera Renáty Deákovej sme podrobili analýze na inom mieste 

(porov. Huťková 2014). Samotný text je vystavaný na mnohovrstevnej hybridite, 

podčiarknutej pseudonymom autora zakomponaným v názve diela – popieraním 

autorskej identity. „Ďalšia deštrukcia sa odohráva v rovine žánrového vymedzenia 

[...] škála sa pohybuje od pikareskného románu, cez novelu, palinódiu, burlesku, 

memoáre, denník až k zbierke legiend, mýtov či rozprávok. I na tejto platforme sa 

Talamon šikovne vyhýba identifikácii“ (Huťková, 2014, s. 130). 

Opäť ide o zmes autobiografických odkazov s historickými faktami, 

predtrianonské obdobie – zlatý vek Monarchie, biblické odkazy, multikultúrna 

a viacjazyčná spoločnosť hrdinov (napr. hebrejsko-maďarsko-nemecký pôvod 

samotného narátora, Samuela Borkopfa), jazykový mišung – angličtina, taliančina, 

latinčina, poľština, hebrejčina, nemčina, maďarčina a nakoniec i prekladová 

slovenčina – to všetko štylisticky príznakové a diferencované, počnúc odbornou 

lexikou až po archaizmy a takmer zabudnuté (a prekladateľkou šikovne oprášené) 

historizmy.34 V tomto príspevku však chceme zdôrazniť zásah, ktorý si prekladateľka 

dovolila. Uvedomujúc si hybridnú podstatu textu, umocnila túto črtu textu pripísaním 

jednej kapitoly. Samozrejme, nejde o ďalší príbeh, dokonca to možno akceptovať 

                                                                                                                                                                                     
31

 V origináli s. 231: *Laza Goethe-utalás, az égadta világon semmi jelentősége. Vanni azért van. 
(nevetés a karzaton) – E.P. 
32

 V origináli s. 138: *(...) Lásd még a Rákosi-korszakban a nevezetes fotőj-frászt. (...) 
33

 Samuel Borkopf: Mojim priateľom z predtrianonskej krčmy. Bratislava: Kalligram, 2001. 
34

 Talamonov text radí Németh k tzv. skorej postmoderne. Pre skorú postmodernu vymedzuje 
Németh (2012) niekoľko dominantných znakov (porov. aj Huťková, 2013). Ide o sebareflexiu 
zameranú na samotný proces písania; metafikciu; viacvýznamové využívanie irónie; nastoľovanie 
existenciálnych otázok (ako reakciu na realizmus a existencializmus); skrývanie autorstva; hru/boj 
s maskami a s identitou; koniec koncepcie tzv. „veľkých poviedok“; krízu subjektívnosti, realistického 
písania, pravdy; resp. prepisovanie, opätovné písanie v medziach zmeneného systému podmienok. 
Na jednej strane stojí citlivosť na metafyzické otázky, nároky na „klasickú“ krásu výrazu umeleckej 
literatúry; na druhej irónia, paródia, imitácia štýlov, hra s autorskými hlasmi, masky – schovávanie sa, 
či intertextové odkazy – tu napr. odkazy na bibliu a historické udalosti. 
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ako doslov, príp. doplnenie niektorých informácií o autorovi, resp. o jednotlivých 

kapitolách (keďže kniha vyšla po autorovej tragickej smrti a rukopis ostal 

nedokončený). Lenže oficiálny doslov napísal Lajos Grendel – svojím štýlom, 

vlastným rukopisom. Prekladateľka pripašovanú kapitolku nazvala podobne, ako 

Talamon nazýval svoje príbehy, typicky pre „dobovú“ literatúru - opisne, 

vyčerpávajúco, dlhšou vetou. Pripísaný ďalší „list“ vystupuje v obsahu ako poznámka 

prekladateľky, ale v samotnom diele takto označená nie je. Kapitolka nesie názov, 

ktorý je štylisticky veľmi podobný tým predošlým: Tu translatorka týchto memorábilií 

osvetlí niekoľko hmlistých tušení o osobe Samuela Borkopfa a následne i jeho alter 

ega Alfonza Talamona. Prekladateľka naznačené informácie podáva v štýle autora. 

Na prvý pohľad mimoriadne odvážny zásah do textu. Čo však, ak je text stavaný 

práve na týchto výzvach... na hybridite, prelínaní autorstva, hre...?  

 Németh (2001, s. 21, prel. A. H.) uvádza, že v Talamonovom texte je „čitateľ 

[...] odkázaný na fikciu a nekonečnú semiózu“, ktorá ústi do textu. „[...] Text, ktorý 

ostal z dôvodu autorovej smrti fragmentom, oslobodil i tie čitateľské (recepčné) 

potencie, ktoré by v uzavretom a ukončenom texte ostali pre čitateľa pravdepodobne 

ukryté“ (Németh, 2001, s. 200, prel. A. H.). Vzťah napísaného (alias posvätného 

textu) a interpretáciám otvoreného čítania sa znásobuje skutočnosťou, že text nie je 

dopísaný, nie je ukončený, uzavretý, že doň môžeme (?) vstupovať.  

 Práve rozšírením hraníc potenciálnych interpretácií a nekonečných možností 

čítania, ale najmä priestorom, ktorý ostal aj na dopovedanie, dopísanie... možno 

spomínaný netradičný zásah prekladateľky do textu vysvetliť. Čitateľovi sa ponúka 

i pozícia tvorcu, resp. spolutvorcu. A takáto ponuka sa neodmieta.35  

 

4 Čo sa stalo – popovičovskou terminológiou 

 

Pomocou Popovičovho pojmoslovia môžeme jednotlivé prekladové riešenia na 

mikroštylistickej rovine textu hodnotiť ako výrazové zosilňovanie, výrazovú zhodu 

a výrazové zoslabovanie. Výrazové zosilňovanie sa realizuje ako výrazová 

individualizácia alebo výrazová typizácia; výrazová zhoda sa dosahuje 

prostredníctvom výrazovej substitúcie a zámeny (inverzie), výrazové zoslabovanie (s 

ktorým sme sa v analyzovaných textoch nestretli) sa projektuje cez výrazovú 

nivelizáciu, resp. výrazovú stratu. Z naznačených analýz a tendencií v prekladových 

riešeniach môžeme hovoriť iba o výrazovej zhode a výrazovom zosilňovaní.  

Z databázy posunov v preklade možno uvažovať o tzv. individuálnom 

posune. Slovami Popoviča ide o vedomý subjektívny posun, ktorý je dôsledkom 

uplatnenia individuálnych sklonov prekladateľa, prejav jeho poetiky a idiolektu. Môže 

spôsobiť preinterpretovanie originálu alebo podinterpretovanie originálu (Čermákove 

pojmy). V závislosti od toho rozoznávame dva druhy individuálneho posunu:  

 

                                                           
35

 K téme porov. Huťková 2014. 
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1)  simplifikáciu výrazových vlastností, ktorá sa prejavuje neadekvátnym výberom 

lexiky, nezachovávaním vonkajšej formy jazyka – rýmovej schémy, metriky, 

syntaktickej štruktúry väčších textových celkov, stereotypnosťou prekladateľských 

riešení a pod. Spravidla vedie k oslabeniu estetického účinku; 

2)  explikáciu/explikatívnosť v preklade, ktorá sa prejavuje zvýšeným úsilím o 

dosiahnutie maximálnej miery komunikatívnosti, „nadbiehaním“ príjemcovi. Možno ju 

dosiahnuť napr. tzv. amplifikáciou – rozširovaním pojmu, nahrádzaním 

jednoslovného pomenovania viacslovným, alebo kumuláciou výrazov atď., ale aj 

používaním vysvetliviek, poznámok a pod.  

 

Na základe uvedenej definície a členenia však máme pochybnosti o identifikovaní 

niektorého z druhov individuálneho posunu.36 Analyzované javy totiž nemožno 

(jednoznačne) zaradiť ani k preinterpretovaniu, ani k podinterpretovaniu. V žiadnom 

prípade nejde o simplifikáciu výrazových vlastností pôvodného textu, avšak ani 

výhradne o explikáciu (hoci miestami sa vyskytuje). Pri explikácii prekladateľ totiž 

primárne sleduje komunikatívnu funkciu textu, poznámky využíva za účelom 

vysvetlenia, poskytnutia maximálneho množstva informácií.  

 V nami analyzovanom preklade však prekladateľka demonštruje svoje 

postoje, príp. názory, s čitateľom sa hrá (ale nejde o nadbiehanie alebo snahu získať 

si silou-mocou jeho sympatie), s autorom sa doberá. Kopíruje hybriditu textu, resp. 

autorskú stratégiu hybridity. Hybridita sa stáva podstatou identity textu. Tomuto 

podriaďuje aj prekladové riešenia, na tom stavia svoju koncepciu. 

Domnievame sa však, že zároveň ide aj o tendenciu, ktorá – ako jedna 

z mnohých znakov – reprezentuje v súčasnosti dominantnú antropologickú 

translatológiu. V centre antropologickej translatológie stojí prekladateľ. Všetko sa 

sústredí okolo neho. Ide teda aj o akceptovanie sociologických momentov (kto to je, 

čo si vyberá na preklad, ako to robí).37 Toto vývinové obdobie dovoľuje vystúpiť 

prekladateľovi z tieňa autora, dovoľuje mu prezentovať vlastnú originalitu, miestami 

dokonca polemizovať s autorom, príp. klásť mu (alebo čitateľovi) otázky, vyjadrovať 

svoje stanovisko (skryto i okato). Podľa našich zistení (pri prekladoch umeleckej 

prózy) prekladateľka v max. miere preferuje domestikačné postupy a riešenia. 

Zámerne tu používame domestikáciu (Venuti) namiesto Popovičovej 

naturalizácie/modernizácie, lebo nejde o časový či priestorový faktor v jednoduchej 

línii, a teda ani o jednotlivosti, ale myšlienkové celky zasahujúce do histórie národa, 

ideológie, politiky, kultúry vo všeobecnosti. Ide o princíp uplatnenej prekladateľskej 

koncepcie. Prekladateľka domestikuje, privlastňuje a prispôsobuje pre cieľové 

prostredie. Na obranu pred svojvôľou treba povedať, že svoju koncepciu konzultuje 

s autorom a ten nezriedka upraví východiskový text (t. j. píše kvázi nový text) pre 

nové čitateľské publikum. Summa summarum: hranice autorskej identity sú prudko 

                                                           
36

 Typickým príkladom individuálneho výrazového posunu sú preklady P. O. Hviezdoslava, ktorého 
rukopis „prebíja“ poetiku autorov východiskového textu (porov. napr. Hviezdoslavove preklady 
Shakespeara). 
37

 Výskumy v tomto smere podnikol na Slovensku napr. M. Djovčoš (2012). 
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atakované identitou prekladateľky, jej rukopisu a akoby i jej autorstva. Identita autora 

sa rozmazáva, z textu presakuje čitateľný rukopis prekladateľky. Avšak nie 

v dôsledku jej poetiky (ako tomu bolo napr. u Hviezdoslava), ale preto, že 

zviditeľňuje svoje prekladové riešenia (napr. uvedeným vlastných iniciálok 

v poznámkach pod čiarou). V druhej rovine vlastne hybridizuje i tak hybridný 

pôvodný text, a to opäť na viacerých rovinách textu – poškvrnená je i (v 

prekladateľských zásadách nenarušiteľná) obsahová vernosť východiskového textu. 

Opäť sa tak deje často s požehnaním autora - v preklade je na požiadanie 

prekladateľky napr. dopísaný odsek priamo do textu. Ide o romantický opis (v 

preklade s. 138)38 prechádzky s vyvolenou dámou:  

 

Môžeme si takto kráčať ruka v ruke, oporou jeden druhému, jednakí kripli, môžeme 

si vykračovať vlhkou hmlou nedôvery, jej slizkým marasom, do morku kostí 

prenikajúcim chladom, môžeme si takto ísť do skurv’ matere. Aby sme použili 

Petőfiho vášnivý výraz. (Dopísané na žiadosť prekladateľky) – E.P. – R. D.  

 

Zvýraznené časti sa v pôvodnom texte nenachádzajú. 

Alebo sa tak deje bez jeho vedomia – máme na mysli dopísanú kapitolku 

v krátkom prozaickom útvare Alfonza Talamona, kde sa prekladateľka „vštylizovala“ 

do autorovho rukopisu a kde vysvetľuje niektoré fakty o autorovi, vzniku daných 

„memorábilií“ či vlastných pohnútok a prekladateľského nadšenia.  

 

Na záver 

 

Aktuálne tendencie zastrešuje pojem tzv. antropologickej translatológie, ktorá 

jednoznačne „rozväzuje prekladateľom ruky“, posúva hranice identity autora 

a prekladateľa, resp. prispieva k stieraniu hraníc medzi nimi, dovoľuje vystúpiť 

prekladateľovi z tieňa autora a prezentovať sa (nielen jazykovo a štylisticky). 

V translačnej oblasti do popredia zjavne vystupujú neštandardné, okrajové, sporné, 

až diskutabilné koncepcie, obchádza sa mainstream aj v hľadaní prekladateľských 

riešení a postupov. Pod poznámkou autora s jeho iniciálami nachádzame poznámku 

prekladateľky s jej iniciálami! Začudovane hľadíme: čo to je? Kto to je? A z čítania 

poznámok sa mimovoľne stane zábava. Zrazu nás zaujíma nielen to, ako vidí 

a opisuje skutočnosť autor, ale aj to, čo k tomu povie prekladateľka. Tak trochu aj 

dôverujeme jej názorom, veď ona, na rozdiel od čitateľov prekladu, vie ako to bolo vo 

východiskovom texte! A určite odhalila aj skryté alúzie, konotácie a pod. Ona tak 

trochu reprezentuje už náš názor, lebo ona to prekladá pre nás. Román nesúci 

v názve upresnenie, že je to šermovacia verzia sa stáva skutočne šermovaním 

medzi autorom a prekladateľkou. Fandíme jej – veď je naša. Hra textu, hra identít, 

                                                           
38

 V origináli s. 143: Mehetünk így egyben, kéz kézben kapcsosodva, támaszi egymásnak, egyazon 
krüplik, mehetunk így a bizalomnélküliség nyirkos ködében, nyúlós maszatjában, csontig hatoló 
hidegében, mehetünk így a kurv’ anyánkba. 
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text ako hybridita interpretácií, ako hra na prelínanie hybridity a identity. Kto ich 

oddelí? 

 

Štúdia je čiastkovým výstupom projektu Vega č. 1/0322/13 Reciprocita a tenzia 

translácie a interkultúrnej komunikácie. 
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Summary 

Identity in Hybridity – Paradoxes in Translation 

 

The paper focuses on the equivocal terms of the target text in relation to the source 

text. The first scope of the paper presents intentional or auctorial hybridity of the 

source text – expressed with the style of the text, vocabulary, diversity of ideas and 

syntactic constructions, etc. The second aspect reveals unclear boundaries between 

hybridity and identity of an author, revaluates translation shifts defined in the Theory 

of Translation by A. Popovič as standard and appropriate. I will demonstrate new, 

uncovered tendencies of translational approaches (I call them tendencies of 

http://bit.ly/1GZcUHn
http://bit.ly/1GZd4P7
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anthropological translation) present in the specific works of contemporary authors 

writing in Hungarian, mainly the manuscript of Renáta Deáková (translator). The 

question of the analyzed translations is, whether the identity of the auctorial text is 

disrupted or whether we can determine only the uniqueness/creativity of the 

translator. Or as Popovič mentioned, do we deal with an individual shift or is it an 

intentional representation of the translator’s uniqueness?  
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