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SLOVENSKÝ A ČESKÝ PREKLAD ÚVODNÝCH PASÁŽÍ 

PÉGUYHO SVÄTÝCH NEVINIATOK 
 

Lena JAKUBČÁKOVÁ 

 

 príspevku nadväzujeme na naše doterajšie pozorovania z oblasti interpretácie a porov-

návacej analýzy básnickej skladby Mystérium svätých neviniatok (Le Mystère des Sa-

ints Innocents, 1912) od Charlesa Péguyho s jej slovenským prekladom. Tentoraz však pole 

bádania rozšírime aj o český preklad úvodných častí tej istej skladby, ktorý budeme porovná-

vať tak s predlohou ako aj so slovenským prekladom. 

Pre uvedenie do problematiky si najprv zopakujme niektoré zásadné črty Péguyho poézie. 

Charles Péguy (1873 – 1914) je predstaviteľom katolícky orientovanej poézie zo začiatku 

dvadsiateho storočia vo Francúzsku, ktorý komponuje masívne verše, pripomínajúce stavbu, 

architektonické dielo, ba dokonca v súvislosti so silne náboženským charakterom jeho básní 

môžeme sa azda odvážiť porovnať jeho poéziu s dómom, katedrálou.1 Napriek spomínanému 

charakteru mohutnosti Péguyho dielo zostáva jasné, prehľadné a zjednotené na úrovni ideí. 

Rozsiahlosť a monumentálnosť skladieb sa dosahuje jeho typickou črtou – neustálym opako-

vaním tých istých slov, veršov či vetných celkov, vsúvaním odvážne dlhých citátov z Biblie 

a nekonečným rozvíjaním motívov a paralel, čo v modernej poézii podľa francúzskeho teore-

tika poézie J-L. Jouberta „tým, že umožňuje opakovanie jednej a tej istej formy, môže slúžiť 

ako organizačný princíp a môže nahrádzať verzifikáciu, ak v danej básni chýba“ (Joubert, 

1988, s. 111; vl. preklad). Opakovanie a paralelizmus ako Péguyho básnické postupy zároveň 

spôsobujú spomaľovanie rýchleho sledu myšlienok, posúvajú text do monotónnej roviny, 

a tým ho výrazne zmeditatívňujú.2 

Dvestostranová skladba Mystérium svätých neviniatok je v poradí tretia z cyklu jeho Mys-

térií (predchádzajú ju Mystérium o milosrdnej láske Johanky z Arku, 1910 a Predsieň tajom-

stva druhej cnosti, 1911), ktoré svojím názvom odkazujú na stredoveké náboženské drámy. 

Oproti Mirakulu, náboženskej hre rozšírenej v 12. a 13. storočí v Európe, ktorého dej sa spájal 

so zázrakom, vďaka ktorému nejaký svätec zachraňoval hriešnika, Mystérium bolo oveľa roz-

siahlejšie (obsahovalo až desaťtisíce veršov a hrávalo sa niekedy aj 25 dní), striedal sa v ňom 
                                                 

1 V tejto súvislosti je zaujímavý Péguyho zbožný obdiv k svetoznámej katedrále v Chartres, ku ktorej podnikol 

púť, aby sa pokúsil vymodliť zdravie pre svojho chorého syna a neskôr jej venoval päť básní – modlitieb. 
2 V tomto smere tu nachádzame paralelu s Homérom: Ilias, Odysseia. 
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veľký počet postáv a námety čerpalo najprv zo života Krista, neskôr z biblie. Péguy zdôrazňu-

je príbuznosť svojich básní so stredovekým mystériom tým, že ich formálne napodobňuje, bez 

toho, aby uviazol v deskripcii Kristovho života. Naopak, práve kombinácia formálnej tradície 

a nového prístupu k starým sakrálnym témam robí básnika originálnym a moderným. Tento 

postup je charakteristický pre celé Péguyho básnické dielo, ako napr. pre zbierky Tapiséria 

Matky Božej (La Tapisserie de Notre-Dame, 1913) a Tapiséria svätej Genovévy a Johanky 

z Arku (La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d´Arc, 1912), kde predstavil nový poe-

tický žáner, tzv. „tapisériu“, a tá svojím dôrazom na detaily ohlasuje návrat ku klasicizmu. 

Týka sa to však aj ostatných Péguyho básní, v ktorých sa mieša verset, voľný verš, mysté-

rium, modlitba a litánie. Žánrový synkretizmus je výrazom modernity jeho tvorby. 

Symptomatické je tiež účelné zameranie knihy do najdôležitejšieho obdobia cirkevného 

roka, na Veľkú Noc. Ide konkrétne o „zošit na verejné čítanie na Kvetnú nedeľu a Veľkonočnú 

nedeľu“ (MSN, 2004, s. 7),3 ktorý Péguy venuje najmä kresťanom ako liturgický text pri 

oslavách Veľkonočných sviatkov. 

V predchádzajúcej štúdii, venovanej, ako sme už spomínali, úvodnej, výrazne štruktúrova-

nej časti Péguyho Svätých neviniatok, sme sa pri analýze odôvodnene opierali o formu litánií, 

kde je opakovanie taktiež základným výrazovým prostriedkom. V úvode skladby sa prvý verš 

s istými nepatrnými obmenami opakuje spolu osemkrát a plní tak funkciu refrénu. Za každým 

refrénom nasleduje trojica veršov, ktoré vyjadrujú tri hlavné charakteristiky Božích cností 

(vieru, lásku a nádej), a tie sú zase rozvíjané prirovnaniami, tvorenými s istou logikou. Tá sa 

odhaľuje v nasledovnej štruktúre: „viera je..., láska je..., no nádej je...“, to znamená, že prvé 

dve cnosti (viera, láska) sú vždy v kontrastnej pozícii k tej tretej, k nádeji. V Péguyho filozofii 

má totiž nádej (espérance) zásadný význam, bez nej by bolo všetko ako „nesmierny cintorín“ 

(MSN, 2004, s. 13). Vo vzťahu k prvým dvom cnostiam ju básnik zámerne píše vždy malým 

písmenom ako niečo ľudské (v zmysle „moja malá nádej“) a nádeji sú zasvätené aj Péguyho 

ďalšie Mystériá. Prekvapujúci je taktiež ženský charakter použitých prirovnaní (manželka, 

matka, dcéra), ktoré korešpondujú s mužským charakterom božskej trojice (Otec, Syn, Duch 

svätý), čo dokazuje Péguyho nový prístup k spracovaniu teologickej témy. Potvrdzuje to aj 

básnikovo preferovanie ženských postáv ako napr. Johanka z Arku a pani Gervaise, ktoré sú 

nositeľkami poetickej reči formou dialógu v celej skladbe. Dialóg pomerne statický text dy-

namizuje a depatetizuje. 

                                                 
3 Skratkou MSN označujeme citované dielo Mystérium svätých neviniatok (2004). 
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Pri komparácii tejto časti skladby s jej slovenským prekladom, ktorý je zároveň prvým slo-

venským knižným prekladom z Péguyho tvorby (Dobrá kniha, 2004), sme si všimli, že pre-

kladateľka (Anna A. Hlaváčová) nerešpektuje básnikovo rozhodnutie písať tretiu cnosť ma-

lým písmenom, čo sme zo štvorice Popovičom prezentovaných prekladateľských posunov 

hodnotili ako individuálny posun, prameniaci najskôr z prekladateľkinej nepozornosti. Český 

preklad v podaní Ivana Slavíka, ktorý vznikol o 35 rokov skôr (Vyšehrad, 1969) naopak túto 

básnikovu črtu správne zachováva, keďže ide filozoficky nosné, i keď na prvý pohľad nepatr-

né slovo básnikovej tvorby. 

Aj keď sa spomínaný refrén úvodnej časti skladby mení v predlohe len nepatrne („Je suis, 

dit Dieu, Maître des Trois Vertus“ alebo „Je suis, dit Dieu, le Seigneur des Vertus“), preklada-

telia by sa mali, ak im to prekladový jazyk dovoľuje, voliť slová, ktoré tieto nepatrné zmeny 

zaznamenajú. Básnik totiž od tretieho refrénu mení slovo maître na seigneur, čo sú v podstate 

synonymá, ktoré v slovenčine, tak ako v češtine vieme tiež prekladom odlíšiť ako maj-

ster/mistr a pán. Túto možnosť však využil len český prekladateľ, zatiaľ čo slovenský preklad 

si postačil s monotónne sa opakujúcim oslovením pán. Na druhej strane však treba uznať, že 

Hlaváčovej ide v tomto preklade o čo najadekvátnejšie zosúladenie náboženskej terminológie 

predlohy s našou. Snaží sa teda, aby preklad takého typu textu nepripadal slovenskému kres-

ťanovi (keďže najmä kresťanom je tento text určený), ktorý je zvyknutý na pomerne ustálenú 

terminológiu slovenskej katolíckej cirkvi, ako neprirodzený. Preto je jej voľba pre jediné 

oslovenie pán pochopiteľná. 

Neopodstatnený, i keď nie nefunkčný sa javí slovenský preklad adjektíva ardent v spojení 

„mère ardente“ (v prvej strofe skladby) ako „milosrdná matka“, keďže nijaký z významov 

tohto slova milosrdnosť neevokuje. Adjektívum ardent totiž v súvislosti s vlastnosťami člove-

ka znamená „vrelý, prudký, zúrivý, vášnivý, vrúcny, horlivý, nadšený, oduševnelý“, teda 

adekvátnejšie by bolo napr. riešenie „Láska je horlivá matka“. Rovnako aj Slavíkovo riešenie 

„Láska je ohnivá matka“ sa nám nezdá najvhodnejšie, aj keď jeho voľba adjektíva je výz-

namovo presnejšia vo vzťahu k pôvodnému ardent, ale v spojení „ohnivá matka“ ako aj v ce-

lom kontexte skôr zavádza. Slovenské riešenie je v tomto prípade funkčnejšie. 

Na viacerých miestach sa ukazuje diametrálny rozdiel medzi slovenským a českým prekla-

dom práve vo vzťahu vernosť – doslovnosť v preklade. Slovenský preklad je voľnejší, dbá 

o správny prenos slov a slovných spojení v súlade so slovenskou náboženskou terminológiou 

a zvykmi, často sa snaží substituovať tam, kde mu materinský jazyk ponúka analógiu, náhra-

du. Český preklad sa naopak priveľmi drží originálu, realizuje sa najmä na úrovni slov, je do-

slovnejší. Ukážkou toho môže byť napr. preklad nasledujúcich veršov: 
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La Foi est celle qui tient bon dans les siècles des siècles. (originál) 

Viera, tá odoláva po veky vekov. (slovenský preklad) 

Víra je ta, která drží dobré od věků do věků. (český preklad) 

Francúzske ustálené slovné spojenie tenir bon znamená „držať sa, vydržať, odolať“, aj keď 

doslovný preklad jednotlivých slov znamená „držať dobré“. Vidíme, že v slovenskom prekla-

de verša je tento význam zachovaný v slove odolávať. Český prekladateľ si však nedal tú ná-

mahu, aby si v slovníku našiel správny výklad tohto spojenia a preložil ho presne tak, ako to 

doslovný preklad navádza, teda ako „držet dobré“, čo je nielen nesprávne vo vzťahu k origi-

nálu, ale navyše ani v češtine sa takýto výraz nepoužíva a v danom verši znie nezmyselne. 

Keby bol Slavík medzi slová diskutovaného spojenia vsunul napr. slovo vše (teda keby verš 

znel: „Víra je ta, která drží vše dobré od věků do věků“), mohol zachrániť tento verš aspoň 

vďaka jeho logickému vyzneniu. 

Tendenciu k voľnosti v slovenskom preklade v opozícii k tendencii k doslovnosti v českom 

preklade môžeme vidieť aj na úrovni celej strofy: 

La Foi est celle qui est tendue dans les siècles des siècles. 

La Charité est celle qui se détend dans les siècles des siècles. 

Mais ma petite espérance 

est celle qui tous les matins 

nous donne le bonjour. (originál) 

Viera, tá pnie sa po veky vekov. 

Láska, tá poddáva sa po veky vekov. 

Lež moja malá Nádej 

Vždy zaželá dobré ráno. (slovenský preklad) 

Víra je ta, která je rozprostřena od věků do věků. 

Láska je ta, která sa prostírá od věků do věků. 

Ale má maličká naděje 

Je ta, která každého rána 

Nám dáva dobrý den. (český preklad) 

Z prekladov tejto strofy môžeme veľa vydedukovať: 

Na úrovni prekladu jednotlivých slov v tejto strofe opäť vidíme, že slovenská verzia je 

oveľa uvoľnenejšia než jej český variant. Francúzske slovné spojenie être tendu a sloveso se 

détendre evokujú dosť podobné konotácie, ako napr. „rozpínať sa, rozťahovať sa, rozprestie-
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rať sa, byť napnutý...“. Český preklad tieto slová zachováva, avšak v celkovom vyznení verša 

sa tam práve takýto preklad slov veľmi nehodí, navyše dvakrát po sebe sa tam opakuje slovo 

so spoločným radikálom („být rozprostřený“ a „prostírat se“). Naproti tomu slovenský pre-

klad použitím celkom iných slovies vytvára adekvátnu predstavu o tom, že viera a láska ako 

božské cnosti zahaľujú, pokrývajú celý svet. Jediné, čo by sme snáď na tomto mieste mohli 

Hlaváčovej vytknúť je, či sa láska ako vlastnosť môže poddávať, či to nie je činnosť vyhrade-

ná len živému stvoreniu. Pravdepodobne však láska ako cnosť je tu chápaná aj ako niečo by-

tostné. Vidíme teda, že voľnosť v preklade môže byť funkčná a že naopak, prílišné pridŕžanie 

sa slov predlohy môže viesť k neprirodzenému pretlmočeniu myšlienky. 

Z uvedených ukážok taktiež vidieť, že doslovnosť sa v českom preklade týka aj presného 

dodržiavania počtu veršov, snahy po rovnakej dĺžke verša, ba niekedy až presného radenia 

slov ako v origináli. Dokumentuje to nasledovná štatistika diskutovanej strofy: 

 

Originál: 5 veršov 

Prvý verš: 12 slov (z toho 3 členy) 

Druhý verš: 12 slov (z toho 3 členy) 

Tretí verš: 4 slová 

Štvrtý verš: 6 slov (z toho 1 člen) 

Piaty verš: 4 slová (z toho 1 člen) 

 

Slovenský preklad: 4 verše 

Prvý verš: 7 slov (mierne zmenená syntax) 

Druhý verš: 7 slov (mierne zmenená syntax) 

Tretí verš: 4 slová (rovnaká syntax a radenie slov) 

Štvrtý verš: 4 slová (zlúčenie dvoch veršov do jedného, podobná syntax) 

 

Český preklad: 5 veršov 

Prvý verš: 10 slov (rovnaká syntax a radenie slov) 

Druhý verš: 10 slov (rovnaká syntax a radenie slov) 

Tretí verš: 4 slová (rovnaká syntax a radenie slov) 

Štvrtý verš: 5 slov (rovnaká syntax a radenie slov) 

Piaty verš: 4 slová (rovnaká syntax a radenie slov) 
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Z toho vyplýva, že český preklad úplne kopíruje danú strofu predlohy, jeho verše sú v po-

rovnaní so slovenským variantom dlhšie, akoby za každú cenu rovnako dlhé ako v origináli. 

Takáto snaha prekladateľa sa z hľadiska Levého zistenia o sémantickej hustote jazyka predlo-

hy a jazyka prekladu (teda z hľadiska toho, že tá istá myšlienka zaberá odlišný počet slabík 

v rôznych jazykoch) javí ako neadekvátna, nakoľko slovenský, tak aj český jazyk „potrebuje“ 

vo všeobecnosti menej slov na vyjadrenie tej istej myšlienky ako vo francúzštine. Podľa nás, 

Slavík úplne zbytočne kopíruje francúzsku vetnú konštrukciu „La Foi est celle que...“, „La 

Charité est celle qui...“ ako „Víra je ta, která...“ či „Láska je ta, která...“, ktorá sa v slovan-

ských jazykoch veľmi nepoužíva, ale vo francúzštine je obľúbená. Hlaváčová to vo svojom 

preklade úspešne vyriešila čiarkou, oddeľujúcou cnosť od ukazovacieho zámena (ku ktorému 

priamo zaradila slovesný tvar), čím sa vyhla použitiu spojky so slovesom „ktorá je“ a čím aj 

napokon zjednodušila syntax a skrátila verš. 

Neuveriteľné je už spomínané rovnaké radenie slov v českom preklade, ako to vidieť napr. 

v použití rovnakých typoch prísudkov: „est tendue“ ako „je rozprostřena“ (menný prísudok) 

a „se détend“ ako „se prostírá“ (slovesný prísudok, zvratné sloveso). Snaha po rovnakom po-

radí slov spôsobila aj neprirodzený preklad bežného spojenia „donner le bonjour“ ako „dávat 

dobrý den“. Slovenská prekladateľka v tomto prípade správne vystihla toto spojenie jeho bež-

nou slovenskou verziou „zaželať dobré ráno“. 

Z uvedenej štatistiky tretej strofy taktiež vyplýva, že slovenský preklad charakterizujú vý-

razne kratšie verše a menší počet veršov (päť veršov prekladateľka „vtesnala“ do štyroch). 

Podobne to dokazuje aj Hlaváčovej preklad na iných miestach skladby, napr. štvrtá strofa, 

v predlohe zložená z jedenástich veršov, má u nej len deväť veršov, a pod. Keďže však Pégu-

yho Sväté neviniatka sú písané voľným veršom, a teda počet slabík vo verši tam nie je až tak 

záväzný, skracovanie viet/veršov v slovenskom preklade je prijateľné a navyše jazykovo 

podmienené. 

Negatívny posun nepochopiteľne vznikol v druhej strofe pri preklade verša o tretej cnosti 

„Lež moja malá Nádej / vždy zaželá dobré ráno“, ktorý je v slovenčine úplne identický s ver-

šom tretej strofy. Podľa predlohy takýto preklad zodpovedá len tretej strofe, i keď treba pove-

dať, že originálne výpovede sa sémanticky veľmi neodlišujú: v doslovnom preklade myšlien-

ka druhej strofy „Ale moja malá nádej je tá, čo vychádza / vstáva každé ráno“ oproti veršom 

tretej strofy „ Ale moja malá nádej je tá, čo sa nám každé ráno pozdraví“. Keďže však básnik 

tieto verše vyjadril rôznym spôsobom, prekladateľka tento zámer mala rešpektovať. V českom 

preklade takýto problém nenastal. 
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Ďalšími charakteristikami, ktorými sa preklady odlišujú, sú tendencie k archaizácii v slo-

venskej a k hovorovosti v českej verzii. Niekoľko kritických poznámok máme práve voči 

Hlaváčovej historizujúcim tendenciám ako napr. v štruktúre úvodných strof o cnostiach, kde 

prekladateľka dáva opakovane prednosť archaickej spojke lež pred vhodnejšími odporovacími 

spojkami no či ale. Taktiež mierne narúša normálny slovenský slovosled dnes už v prekladoch 

neprijateľnými inverziami vo veršoch ako „Viera, tá pnie sa po veky vekov“ či „Láska, tá 

poddáva sa po veky vekov“. Takéto riešenia sa podľa nás dajú ospravedlniť prekladateľkinou 

úpornou snahou o poetizovanie textu, ktorý inak tenduje k epickosti, ako aj vplyvom sloven-

ských náboženských textov, v ktorých sa archaizovanie akosi častejšie (či už podvedome ale-

bo nie) pripúšťa. Text českého prekladateľa naopak tenduje k hovorovému, prirodzene plynú-

cemu jazyku bez inverzií (čo ale nevylučuje spomínané Slavíkove neprirodzené riešenia na 

úrovni jednotlivých slov). Na to, že jeho preklad vznikol o 35 rokov skôr ako slovenský, má 

výraznejšie aktualizačné tendencie, na úrovni slovosledu ako aj výberom slov je paradoxne 

súčasnejší. 

Péguy je autor, ktorý svoje výpovede neustále opakuje, vracia sa k nim, zámerne ich kladie 

vedľa seba. Preto ak doslovný preklad znie „láska (...), čo lieči chorých, čo lieči ranených“, 

teda tam, kde básnik zámerne opakuje rovnaké sloveso, slovenská prekladateľka by túto zá-

sadnú črtu Péguyho poézie nemala zanedbávať, čo však v tomto prípade nerobí. Rovnaký 

problém sa ukazuje v preklade verša, kde básnik pôvodne prirovnáva lásku k hôpital a k hô-

tel-Dieu, čo sú odlišné pomenovania toho istého – nemocnice. Prekladateľka však túto enu-

meráciu skracuje do jediného slova „hospic“. Niekoľkokrát sa tento problém prejavuje aj 

v nerešpektovaní zámerného opakovania spojky a, ktorú básnik s obľubou používa aj tam, 

kde sa to zdá zbytočné a kde by mala byť čiarka – je to frekventovaná konštantná litanická 

forma. Český prekladateľ naopak systematickejšie dodržiava zámerné opakovania tých istých 

slov či výpovedí, lepšie realizuje dôležitosť významu tohto básnického prostriedku. Napr. 

v spomínanom verši prirovnanie lásky k dvom príbuzným slovám – k francúzskym hôpital 

a k hôtel-Dieu plne zachováva, prekladá ich v zhode s originálom ako „nemocnica“ a „ne-

mocnica u Milosrdných“, čím správne odlíšil ich významový odtienok, teda klasickú nemoc-

nicu od tej, ktorú kedysi viedli milosrdné sestry (dnešný hospic), i keď toto slovo sa v dneš-

nom Francúzsku používa na označenie hlavnej nemocnice v niektorých mestách. 

Zaujímavá a nepochopiteľná je prekladateľkina rečnícka otázka v piatom verši „čo s tým?“ 

na mieste, kde v origináli otázka nie je. Evidentná tu je aj jej snaha o neopodstatnené rýmova-

nie: „Lež bez Nádeje – čo s tým? – bol by to iba cintorín“. Ide teda o vypchávku kvôli rýmu 

čo s tým? – cintorín, ktorá verš zbytočne nadinterpretuje a vnáša doň výrazový prvok, ktorý 
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v predlohe nenájdeme. Slavíkovo riešenie je v tomto prípade oveľa vhodnejšie: „Ale bez nad-

ěje všechno tohle by byl jen hřbitov.“ 

 

Ako vidíme, analyzované preklady úvodných pasáží Péguyho Svätých neviniatok (konkrét-

ne prvej výrazne štruktúrovanej časti skladby pripomínajúcej litánie) sú veľmi rozdielne. Na-

priek kritickým poznámkam je slovenský preklad v porovnaní s originálom adekvátnejší 

a funkčnejší s mierne archaizujúcou tendenciou. Oproti českému prekladu je oveľa uvoľne-

nejší a snaží sa o substitúcie tam, kde nachádza domáce analógie. Vysoko hodnotíme prekla-

dateľkinu duchovnú spriaznenosť s autorom, ktorú odráža výber slov, logické členenie veršov, 

ako aj celé vyznenie prekladu rešpektujúce náboženské tendencie skladby. V českom preklade 

zase dominuje doslovnosť, príliš veľké pridržiavanie sa predlohy, čo častokrát vedie až k ne-

zmyselným slovným spojeniam. Napriek tomu – ako aj napriek oveľa skoršiemu vzniku čes-

kého prekladu – Slavíkov prekladový variant (oproti historizujúcej tendencii slovenského 

prekladu) paradoxne charakterizuje väčšia miera aktualizácie a plynulého slovosledu, čo však 

nevylučuje jeho „významové preklepy“, neprirodzené alebo nevhodné riešenia na úrovni jed-

notlivých slov. Hoci každý z prekladov má svoje plus i mínus, predsa len slovenský preklad sa 

nám javí o niečo lepší, vyváženejší a tvorivejší, najmä vďaka prekladateľkinmu voľnejšiemu 

prístupu k predlohe. 
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