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ÚVOD

Vysokoškolské skriptá Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I. (18. a 19. storočie) sú určené študen-
tom študijných programov druhého a  tretieho stupňa patriacich pod študijné odbory Preklada-
teľstvo a tlmočníctvo a Cudzie jazyky a kultúry. 

Cieľom učebného textu je poskytnúť študentom, ktorí už majú za sebou štúdium slovenského 
jazyka a literatúry v kombinácii s inými cudzími jazykmi a literatúrami, prehľadný úvod do dejín 
umeleckého prekladu na Slovensku. Časový rozsah skúmaného obdobia je v texte vymedzený po-
veľkomoravským obdobím po koniec 19. storočia, pričom ťažisko výkladu sa sústreďuje na 18. a 19. 
storočie v zmysle vytvorenia obrazu o preklade bez nároku na systematickú a koncepčnú periodizáciu. 

Korpus preloženej literatúry predstavujeme v chronologickom slede s prihliadnutím na vysiela-
júce literatúry, jazyk originálu a druhovo-žánrové charakteristiky textov. 

Organizačným princípom skúmanej látky je v prvom rade chronologická postupnosť pri vý-
klade, ktorá napomáha rýchlejšej orientácii v problematike. Ide o viac-menej pragmatickú peri-
odizáciu a organizáciu skúmaného materiálu. Na niektorých miestach sme však zvolili aj krátke 
heterochrónne presahy, najmä tam, kde nás k  tomu primäli otázky druhovo-žánrovej typológie 
prekladu. Podľa nej členíme jednotlivé kapitoly až po začiatok 19. storočia, keď sa začína obdobie, 
v ktorom sa preklad vníma celostnejšieho a systematickejšie. Skúmame ho preto cez osobnosti 
a kontext štúrovského hnutia. 

Pri vytváraní stručného obrazu o situácii prekladu na Slovensku do konca 19. storočia sa opi-
erame predovšetkým o  prekladateľov. Predstavujeme ich prostredníctvom portrétov väčšieho či 
menšieho rozsahu. V prípade menej známych osobností uvádzame podrobnejšie biografické údaje. 
Opierame sa aj o charakteristiky niektorých prekladateľov a prekladu všeobecne z literárnohisto-
rických textov J. M. Hurbana, J. Vlčka či J. Škultétyho, pretože sa nám zdajú zaujímavé z hľadiska 
autenticity výpovednej hodnoty.  

Preklady z  jednotlivých literatúr uvádzame iba indikatívne. Záujemci o  jednotlivé inonárod-
né literatúry nájdu v texte dostatok odvolávok a sekundárnej literatúry, ktorá umožní prehĺbené 
a komplexnejšie špecializované štúdium vo zvolenej oblasti. 

Geografická poloha Slovenska v  strede Európy ako krajiny a  v nej žijúceho národa, ktorého 
vzdelanosť má základy v  latinskej kultúre, vytvára predpoklady pre špecifiká, vyplývajúce v his-
torickom priereze z kríženia kultúr a jazykov na tomto území. Ich odrazom je do veľkej miery aj 
preklad. Preto pokladáme za potrebné uviesť problematiku aj z hľadiska špecifických historických 
determinantov slovenského prekladového priestoru. 

Z hľadiska historiografie prekladu v kultúrnom priestore by bolo potrebné problematiku kon-
textualizovať aj z  hľadiska recepčných podmienok prekladovej literatúry – skúmať vydavateľské 
prostredie, otázku školstva, stav gramotnosti populácie v historickom priereze, úroveň ovládania 
cudzích jazykov, spôsoby čítania (knižnice, čitateľské spolky), cesty šírenia prekladov a pod. Rele-
vantným je aj pohľad z aspektu komparatívnej literatúry a komparatívnych dejín prekladu. Cha-
rakter učebného textu nám nedovoľuje prehlbovať výskum a  výklad týmto smerom. Za každou 
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uzavretou časťou výkladu uvádzame pramennú literatúru (preklady), hoci nie v úplnosti, sekun-
dárnu literatúru a návrhy rozširujúcich tém, ktoré záujemci môžu rozvinúť aj z hľadiska vyššie spo-
mínanej kontextualizácie prekladu.  Solídnu oporu v tomto smere poskytne aj záverečná výberová 
predmetná bibliografia.



9

1 PREKLAD – STAVEBNý KAMEň KULTÚRY NÁRODA 

Na počiatku bolo slovo a na počiatku porozumenia slovu bol preklad. Naši dávni veľkomoravskí 
predkovia sa zapísali do dejín ako kultúrne etnikum, resp. ako spoločenstvo, v záujme ktorého bolo 
stať sa kultúrnou a vzdelanou spoločnosťou. A to sa udialo prostredníctvom prekladu Biblie a sa-
králnych textov. Starí Moravania sa stali spoločenstvom ľudí „s knihou“. Na samom začiatku museli 
prekladatelia – vierozvestci Konštantín a Metod – vytvoriť písmo a preložiť Evanjelium. Evanjelium, 
ktoré hlása slovo Božie, ktoré sa dostáva k ľudom prostredníctvom prekladu. Vnímame Konštantí-
na a Metoda (aj) ako prekladateľov ? Vnímame preklad ako základ našej civilizácie? Kultúrny pilier, 
na ktorom sa ďalej rozvíja?

Naša bežná kultúrna predstava nespája ani nasledujúce storočia s prekladom, nedoceňuje jeho 
miesto a význam. Kultúrny a literárny základ slovenského spoločenstva však stojí na pilieri prekla-
du, ba čo viac, naša kultúra v minulosti i dnes bola a je naň odkazaná, aj keď si to nie vždy spoloč-
nosť uvedomovala a doceňovala tento fakt. Ani z dejín prekladu za to tak jednoznačne vyčítať nedá. 
Rovnako je to aj dnes. 

Rané obdobie dejín prekladu na Slovensku je potrebné skúmať v pohybe od sakrálneho k profán-
nemu. Pojem umelecký preklad sa kryštalizuje až v období, keď sa emancipuje literatúra svetského 
charakteru a keď sa preklad začína vymedzovať na pozadí pôvodnej tvorby, čo sa v podmienkach 
slovenského kultúrneho priestoru odohráva v súvislosti s prekladom až na začiatku 19. storočia. 

V období stredoveku hrá preklad v európskom priestore kľúčovú úlohu ako faktor christiani-
začný, ale aj ako fenomén sprostredkujúci vedomosti, znalosti a literárne hodnoty cudzej proveni-
encie. Nezriedka je anonymný a často je problematické určiť aj originál. Textotvorné postupy pri 
tvorbe prekladu (dominujú adaptácie, napodobňovania, parafrázy a pod.) sú stotožňované s po-
stupmi pôvodnej tvorby. Hranice prekladového a pôvodného sa v dôsledku toho javia v mnohých 
prípadoch ako nejasné. 

Na území Slovenska sa preklad sakrálnych textov v stredoveku prirodzene vpisuje do európ-
skych súradníc z cirkevnopolitického a kultúrneho hľadiska.

Obdobie rokov 833 – 906 vymedzuje historickú epochu Veľkej Moravy, s ktorou sa slovenská 
spoločnosť identifikuje v geopolitickom a kultúrnom zmysle: pokladá ju za základný kameň svo-
jej kultúry a vzdelanosti. Kultúrny aspekt, ktorý sa prejavuje v reflexii literárneho odkazu Veľkej 
Moravy a staroslovienskej vzdelanosti, pramení nepochybne v literárnom odkaze veľkomoravskej 
literárnej školy/učilišťa, ale aj v prekladateľskej zložke byzantskej christianizačnej misie Konštantí-
na Filozofa a Metoda spadajúcej do druhej polovice 9. storočia, bez ktorej by veľkomoravská lite-
rárna škola nebola vznikla. Zopakujme znovu, že dejiny európskeho aj slovenského prekladania 
majú svoje počiatky v preklade Biblie a sakrálnych textov. V západoeurópskom okruhu, kde vznikli 
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najstaršie preklady Biblie – máme na mysli predovšetkým Hieronymov referenčný preklad Biblie, 
nazvaný Vulgata, z prelomu 4. a 5. storočia – sa kultúrny charakter kresťanstva upevňoval už od 
konca 2. storočia. Zároveň tam vznikala pôvodná teologická a exegetická literatúra ešte v jednot-
nom stredovekom kultúrnom a  religióznom priestore. S. Šmatlák uvádza v  tejto súvislosti texty 
Tertuliánove, vplyv alexandrijskej teologickej kresťanskej školy, sv. Hieronyma, sv. Augustína (2002: 
69): 

Ak hovoríme o kultúrnom charaktere kresťanstva, dostávame sa tým do bezprostrednej súvislosti s lite-
ratúrou, resp. literárnou kultúrou. Treba si totiž uvedomiť, že kresťanská, či presnejšie cirkevno-kresťan-
ská kultúra sa konštituovala ako kultúra predovšetkým písomná, teda knižná: jej základom bolo pozná-
vanie, rozširovanie a vykladanie kníh, čiže textov Svätého písma, najmä Nového zákona (evanjeliá, listy 
apoštolov, predovšetkým sv. Pavla), zo Starého zákona najmä kníh prorockých a žalmických.

Na území Veľkej Moravy sú známe doklady o christianizácii bavorskej a talianskej proveniencie 
ešte v prvej polovici 9. storočia. E. Pauliny (1980 : 165) uvádza, že „práca talianskej misie nemala, 
ako sa zdá, sústavný charakter, hoci výsledkom jej práce bol preklad Otčenáša a Vyznania viery 
z latinčiny do nášho jazyka“. Ďalej dodáva: „Sama bavorská misia sa postarala o preklad ďalších tex-
tov. Je to text krstného sľubu a text spovednej formuly“ (ibidem). Pokiaľ ide o Starý a Nový Zákon, 
podľa Paulinyho údajov bavorskí misionári príslušné pasáže vykladali voľne. Ide teda o obdobie 
pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu: v orálnom a  liturgickom obehu sú aj 
preklady základných kresťanských modlitieb do vernakulárneho (pôvodného domáceho) jazyka 
vtedajšej slovanskej populácie v strednej Európe (krstný sľub, vyznanie viery, Otčenáš, spovedné 
formuly a modlitby (známe z Frizinských pamiatok I. a III.). 

Kultúrny charakter kresťanstva priniesla až byzantská misia práve konštitúciou písomnosti. 
Ustanovila tým kultúru disponujúcu písmom, ktorá nahrádza nižšiu kultúru bez písma (Lotman 
1994). To, čo sa v západnej Európe, ale aj vo vzdelanej východnej Byzancii, kde sa „kultúrna sym-
bióza klasického gréckeho podložia a nového kresťanského svetonázoru ...stáva jednou z konštitu-
tívnych zložiek rozvoja byzantskej vzdelanosti, korešpondujúcej so záujmami štátu“ (Šmatlák 2002: 
70), vyvíja niekoľko storočí, Konštantín a Metod museli zvládnuť tak povediac na objednávku a za 
veľmi krátky čas. Zostavili písmo (hlaholiku), vytvorili spisovný – kultúrny – jazyk (staroslovienči-
na, cirkevná slovančina), preložili základné obradové, cirkevné a právne texty dôležité pre misijné 
a vzdelávacie poslanie, ustanovili chýbajúci kultúrny rámec. Stalo sa to okolo roku 863. Preklady 
vznikali v období od roku 862, teda ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 
do roku 867.

Vznik písma, modifikácia staroslovienskeho jazyka vzhľadom na lokálnu reč, preklady, vzde-
lávanie kňazov boli základom pre následné postupné utváranie a fungovanie veľkomoravskej lite-
rárnej školy, ktoré však netrvalo dlho: po zákaze staroslovienskej liturgie v roku 885, po započatí 
svätoplukovskej latinizácie vzdelanej spoločnosti a po odchode kňazov a žiakov z územia Veľkej 
Moravy v roku 886, sa hlavná literárna aktivita presúva do Bulharska, Macedónska, sčasti do Čiech 
a do Chorvátska. V tomto priestore sa potom viac-menej kontinuitne priamo vytvára slovanský 
základ jednotlivých národných literatúr. Pre slovenský priestor Svätoplukom iniciovaná latinizá-
cia znamená ruptúru a diskontinuitu vzhľadom na staroslovienske písomníctvo, ktorého priama 
textová ozvena vo forme publikovania niektorých literárnych pamiatok tohto obdobia sa dostane 
do kultúrneho a literárneho obehu až v 19. storočí v podobe nadväzovania na historické a literárne 
fakty na jednej strane, a ako identitárny moment na strane druhej. Ide predovšetkým o ich reflexiu 
v literárnom diele Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika, Jána Hollého, Jozefa Miloslava Hurbana. His-
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torický a kultúrny význam cyrilo-metodovskej misie na Veľkú Moravu a oživenie jej odkazu za-
znamenáva Š. Vragaš (1991) v kultúrnom a literárnom živote už od polovice 17. storočia, pričom 
jednotliví kultúrni, náboženskí a literárni dejatelia sa k nemu hlásia v oscilácii medzi náboženskou 
a formujúcou sa národnou identitou. Treba však ešte dodať, že faktický zánik staroslovienskej pí-
somnosti na našom území znamenal prakticky päťstoročnú odmlku v zmysle slovanského kontinua, 
v zmysle literárnej a prekladovej tvorby. „Slovenské etnikum [až] v 14. a 15. storočí začína znova 
hľadať jazykovo slovanský základ pre písomnú manifestáciu svojej existencie“ (Šmatlák 2002: 120). 
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2 HISTORICKÉ DETERMINANTY SLOVENSKÉHO 
PREKLADOVÉHO PRIESTORU

Slovenský kultúrny a prekladový priestor je súčasťou európskeho, a užšie stredoeurópskeho kul-
túrneho priestoru. Vzhľadom na obe dimenzie disponuje niekoľkými zvláštnosťami, ktoré vtláčali 
prekladovej situácii isté charakteristické znaky od konštituovania prekladu takmer až podnes. Súvi-
sia s geopolitickou situáciou Slovenska, ktorá ovplyvňovala stav jazykovej situácie, zvýrazňovala 
prítomnosť politického gesta, pričom s ňou súvisela aj otázka konfesionálneho fenoménu. Sloven-
ské prekladanie aj z týchto dôvodov nieslo v minulosti výraznú pečať fragmentárnosti, diskontinu-
itnosti a diachrónneho charakteru. Tieto základné znaky prekladovej situácie pretrvávajú v iných 
modifikáciách a v inej historickej podmienenosti ešte aj v 20. storočí.

Z geopolitického hľadiska bolo Slovensko súčasťou niekoľkých štátnych formácií: Veľkomorav-
skej ríše (833 – 907), Uhorského kráľovstva (997 – 1526), Habsburskej monarchie (1526 – 1867), 
Rakúsko-uhorskej monarchie (1867 – 1918), prvej Československej republiky (1918 – 1939), voj-
novej Slovenskej republiky (1939 – 1945), Československej republiky (1945 – 1960), Českoslo-
venskej socialistickej republiky (1960 – 1992), až kým nedospelo k súčasnej forme samostatného 
štátneho útvaru Slovenskej republiky (1993→). Každá z týchto štátno-politických formácií výrazne 
ovplyvnila nielen stav kultúrneho priestoru, ale vplývala najmä na charakter jazykovej situácie.

2.1 JAZYKOVÁ SITUÁCIA 

Dejiny prekladu na Slovensku sa odvíjajú v nehomogénnom jazykovom a kultúrnom priestore 
prakticky až do konca 19. storočia. Do tohto obdobia sa na geograficky chápanom území Slovenska 
vystriedalo päť jazykových konfigurácií, pričom relevantné preklady sa (niekdy aj paralelne) obja-
vujú vo všetkých piatich jazykoch – latinčina, biblická (spisovná) čeština, slovakizovaná čeština 
spolu s rôznymi formami kultúrnej slovenčiny, bernolákovská slovenčina a štúrovská slovenčina, 
pričom v 19. storočí bola navyše čiastočne prítomná aj nemčina ako jazyk vedeckej spisby, odbor-
nej literatúry i politického diskurzu. Latinčina a nemčina sú v stredoeurópskom priestore a v jeho 
dejinách jazyky internacionálne a aj vďaka nim bolo možné zabezpečiť kultúrnu komunikáciu pri 
vysokom stupni migrácie vzdelaného obyvateľstva. Postavenie maďarčiny bolo na Slovensku dané 
politicky, keďže maďarčina bola po prijatí národnostného zákona v  Uhorsku, rok po Rakúsko-
uhor skom vyrovnaní, jediným úradným jazykom od roku 1868 do roku 1918. Napriek tomu, že ju 
slovenskí spisovatelia a prekladatelia ovládali a čítali pôvodnú aj prekladovú maďarskú literatúru, 
neakceptovali ju ako vlastný literárny jazyk (s výnimkou juvenilnej tvorby u niektorých), a teda ani 
ako jazyk prekladu. 

V oblasti pôvodnej literárnej spisby dejiny zaznamenávajú postupné fázy literárneho bilingviz-
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mu a trilingvizmu (renesancia nesie znaky latinsko-národnej dvojrečovosti, neskôr v 17. storočí sa 
latinsko-slovenský, resp. latinsko-český bilingvizmus rozširuje na latinsko-slovensko-nemecký tri-
lingvizmus). V rozpätí 17. a 19. storočia sporadicky zaznamenávame bilingválne edície prekladov 
(dvojstĺpcové, zrkadlové), ale koncom 18. storočia aj paralelné preklady toho istého diela náučnej 
literatúry vo viacerých jazykových mutáciách vrátane slovenskej. Išlo o diela osvetového charak-
teru z oblasti medicíny, poľnohospodárstva, chovateľstva a pod., ktoré vydávali rôzne učené spo-
ločnosti v období osvietenstva. Viacjazyčné mutácie mali plošne pokryť Uhorsko a byť k dispozícii 
jeho multietnickej populácii.

Všetky preklady existujúce v  spomínaných jazykových konfiguráciách pokládame za súčasť 
dejín prekladu na Slovensku, pretože prostredníctvom nich sa jednak tvoril obraz o cudzích li-
teratúrach (alebo v  prípade neprekladania absentoval), a jednak sa formoval vzťah k iným lite-
ratúram, vytvárala sa ich recepcia, postupne sa formuloval empirický, predteoretický a teoretic-
ký diskurz o preklade, obohacoval sa genetický fond literatúry. V súvislosti s pôvodnou latinskou 
spisbou tento fakt pregnantne vyjadril D. Škoviera (2008: 601), ale jeho tvrdenie sa dá vztiahnuť aj 
na prekladovú tvorbu, pretože v slovenskom kultúrnom priestore zaznamenávame aj preklady do 
latinčiny a češtiny:

Vo všeobecnosti však iste platí, že latinská spisba zvlášť intenzívne udržiavala prepojenie na tie tradície, 
z ktorých vyrastali aj ostatné európske národné literatúry, tradície, bez ktorých by bola slovenská lite-
ratúra azda oveľa chudobnejšia a najmä jej začlenenie do spoločnosti moderných európskych literatúr by 
bolo sotva predstaviteľné.

Ak by sme pri opise dejín prekladu na Slovensku zvolili za podstatné jazykové kritérium, teda 
spisovnú kodifikovanú slovenčinu ako významný kultúrny a národotvorný identitárny prvok, mu-
seli by sme sa uspokojiť s okliešteným a nevyhnutne mladším obrazom dejín prekladu. Chýbali by 
nám ohnivká podstatné pre celkové reťazenie kultúrneho a literárneho vývinu, a tiež nevyhnutné 
k postupnému utváraniu vedomia o preklade. Na porovnanie môže poslúžiť situácia v Nemecku 
alebo vo Francúzsku, kde sa dejiny prekladu začínajú prekladom do latinčiny. V týchto krajinách 
je však vývin domáceho jazyka smerom k literárnemu omnoho rýchlejší. Už v 12. storočí takmer 
simultánne existujú preklady do dolnej nemčiny či starej francúzštiny. 

Plurilingválna situácia a z nej vyplývajúci jazykový paralelizmus sa v počiatočných obdobiach 
v slovenskom kultúrnom priestore pociťuje nielen na rovine jazyka prekladov, ale primárne na 
rovine jazyka pôvodných diel kultúrno-slovenskej proveniencie. Na poli prekladu sa táto situácia 
usporadúva priebežne a  jej konzekvencie pociťujeme aj dnes v podobe typu vnútrokultúrneho, 
vnútroliterárneho a vnútrojazykového prekladu. Tieto typy prekladu majú dva základné ciele:

◆ vrátiť do kultúrneho a literárneho obehu diela jazykovo ťažko čitateľné, jazykovo už nezrozu-
miteľné → vnútrokultúrny preklad diel veľkomoravskej proveniencie; vnútroliterárny preklad bilin-
gválnych a biliterárnych autorov, ako napr. Ján Kollár a Pavol Jozef Šafárik; vnútrojazykový preklad 
diel napísaných slovakizovanou češtinou, bernolákovčinou (dielo J. Hollého či J. I. Bajzu a i.); v sú-
časnosti zaznamenávame aj rôzne druhy experimentálnych prekladov, napr. z „hviezdoslavovho“ 
jazyka do súčasného jazyka, zo súčasného jazyka do dialektov a pod.;

◆ začleniť diela autorsky domácej, ale jazykovo cudzej proveniencie, ktoré boli doteraz v slo-
venčine neprístupné, do literárneho obehu a  literárnej recepcie → preklad novolatinskej spisby, 
ktorá vznikla na Slovensku a je súčasťou dejín slovenskej literatúry a kultúry; preklad po nemecky 
napísaných literárnych diel či diel odbornej, literárnovednej, etnologickej, politickej a filozofickej 
literatúry a pod. Výnimku tvoria niektoré beletristické diela – napr. román Bendeguz, ktorý Ján 



Katarína Bednárová

14

Chalupka (1791 – 1871) napísal a vydal v nemčine (1841) a ktorý do slovenčiny preložil Ján V. Or-
mis až v roku 1953. 

Tento druh prekladu akoby prispieval k eliminácii diskontinuitného charakteru dejín a vypĺňal 
systém prekladu jednotlivými jazykovými podsystémami, a tak ho zaceľoval. Realizuje sa v pod-
state už na ploche dvoch storočí. Ako príklad možno uviesť, že po latinsky napísané dielo Jakuba 
Jakobea Gentis Slavonicae lacrumae... z roku 1642 vyšlo v slovenskom preklade D. Z. Laučeka už 
v roku 1885. Naopak, dielo Jána Baltazára Magina Murices... sive Apologia pro inclito comitatu Tren-
chiniensi z roku 1728 bolo do slovenčiny preložené až v roku 2002 (Obrana slávnej župy Trenčians-
kej a mesta tohože mena, z lat. preložil G. Sedlák). D. Škoviera (2008) konštatuje v stati Latinský hu-
manizmus v kultúrnych a literárnych dejinách Slovenska ešte vždy chýbajúce preklady významných 
autorov z obdobia humanizmu. Možno doplniť, že dosiaľ nemáme kompletný preklad všetkých diel 
inojazyčnej literatúry slovenskej proveniencie.

Rozmanitosť jazykových vzťahov a  plurilingválna situácia v  kultúrnom priestore Slovenska 
vplývala aj na dlhodobú koexistenciu priameho prekladu a prekladu z druhej ruky, na fungova-
nie latinčiny, češtiny, poľštiny, maďarčiny a nemčiny, neskôr aj iných jazykov, ako sprostredkujú-
cich jazykov. Vplývala však aj na situáciu neprekladania. Až takmer do medzivojnového obdobia 
v 20. storočí na území Slovenska hovoríme o polyglosii, resp. minimálne o diglosii. Vzdelané vrstvy 
obyvateľstva, a tie, ktoré by aj boli mohli byť potenciálnymi čitateľmi prekladov, bežne ovládali 
maďarčinu, nemčinu, latinčinu, samozrejme češtinu (alebo jej aspoň rozumeli), ale aj iné jazyky, 
a nepociťovali nevyhnutnosť prekladov. Cudzie jazyky si slovenskí vzdelanci osvojovali na zahra-
ničných univerzitách, ale ešte predtým migráciou po maďarských a nemeckých školských zaria-
deniach, v  súkromných inštitúciách a  penzionátoch, kam sa hlásili vyslovene za účelom štúdia, 
resp. zdokonalenia ovládania príslušného jazyka, a samozrejme k jazykovej zručnosti vplývalo aj 
prirodzené prostredie a jeho jazyková prax. Po 1. svetovej vojne sa objavili prípady, keď si vzdelanci 
osvojili ruský jazyk v zajatí (J. Gregor-Tajovský, J. Jesenský).

„Cudzích“ autorov si mohli vzdelaní čitatelia prečítať buď v origináli alebo v prekladoch do iných 
jazkov, ako je slovenský. Bežnou praxou v 19. storočí a neskôr bola lektúra prekladov v češtine, 
nemčine a  v  maďarčine, objednávanie prekladov inonárodných literatúr v  nemčine vo vydava-
teľstve Reklam a pod. 

V  rozmanitosti jazykovej situácie slovenského prekladania zohráva výnimočnú úlohu práve 
jazyková blízkosť češtiny, vzájomné prekladanie a substitučná úloha českých prekladov v sloven-
skom kultúrnom priestore. Špecifika vzťahu češtiny a slovenčiny sa ukazuje aj na vývine prekla-
dateľských konceptov, ktoré ovplyvňuje fakt minimálnej informatívnej hodnoty prekladu z češtiny 
do slovenčiny a naopak. Tým, že transfer obsahovej stránky nehrá pri preklade podstatnú úlohu, 
ostáva tu možnosť etablovať koncepty prekladu od fonematických cez mimetické až po plne este-
tické koncepty. Existencia a kvalita slovenského vzťahu s českým kultúrnym kontextom a s českým 
prekladom je v európskych dimenziách neopakovateľným, jedinečným historicky podmieneným 
fenoménom.
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Obr. Situácia prekladu umeleckej literatúry na Slovensku z hľadiska kultúrneho priestoru a literárnych jazykov. 

2.2 POLITICKÉ gESTO A SITUÁCIA PREKLADU

Ak hovoríme o permanentnej prítomnosti politického gesta v prekladovej situácii v zmysle inter-
vencie politiky do prekladu, máme na mysli prevládajúcu ideológiu a z nej vyplývajúcu kultúrnu 
politiku: reštrikčne vytvára situáciu neprekladania, regulatívne určuje charakter a orientáciu pre-
kladovej literatúry, môže modifikovať prekladateľské rozhodnutia (výber textov na preklad, prekla-
dateľská koncepcia) a pôsobiť aj na integritu textu (cenzorské zásahy), represívne vymazáva časť 
už existujúceho prekladového korpusu, narúša kontinuitu vývinu prekladania a vnucuje situáciu 
neexistencie prekladu. Významne sa prejavuje prítomnosťou cenzúry ako typu výkonného orgánu 
ideologicko-náboženských a politicko-ideologických inštrukcií, a to v rámci celých dejín prekladu 
vždy v inej podobe. 

Konzekvenciou permanentnej prítomnosti politického gesta sú rôzne formy fragmentárnosti 
a diskontinuitnosti umeleckého prekladu a jeho dejín. Umelecký, ale aj preklad vo všeobecnosti, je 
už zo svojej podstaty fragmentárny fenomén: nie je možné, ani účelné prekladom obsiahnuť literár-
ne a jazykové polia v celom rozsahu, čo napokon ani nie je funkciou prekladu. Ak v tejto súvislosti 
zdôrazňujeme fragmentárnosť, máme na mysli vystihnutie a zmysel nekompletnosti, lakúnovitosti 
a neprístupnosti reálneho textového korpusu prekladovej literatúry. Ide o preložené texty, ktoré sa 
z politických dôvodov stratili z oficiálneho obehu. Vnímame ju tiež ako torzovitosť, ktorá generuje 
situáciu diskontinuitnosti, ba až absencie istého predpokladaného textového korpusu, teda textov, 
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ktoré by sa podľa istých selektívnych a preferenčných kritérií mali a mohli preložiť, resp. už sa začali 
prekladať, ale ich preklad sa neuzavrel. Diskontinuitnosť potom chápeme ako prerušenie situácie 
prekladania na rôznych úrovniach:

◆ prekladané inonárodné literatúry (preferencie v  ich výbere, zvýšená či ojedinelá frekvencia 
niektorých literatúr, absencia iných);

◆ diachrónna rovina jednej literatúry (nekompletnosť reprezentatívnych prekladov jednej lite-
ratúry);

◆ synchrónna rovina jednej literatúry (absencia diel súčasnej literatúry);
◆ literárny smer a jednotlivé reprezentatívne diela inonárodnej literatúry;
◆ prekladaný autor a jeho dielo. 
Cenzúra má v strednej Európe bohatú históriu a veľmi intenzívne zasahuje slovenský kultúrny 

priestor od prvej polovice 16. storočia ako dôsledok napätia v období reformácie a protireformá-
cie, rozvoja kníhtlačiarní a knižného obchodu. V minulých storočiach sa prejavovala ako cirkevný 
a štátny tlačový dozor, mala podobu preventívnej cenzúry, to znamená, že všetky rukopisy museli 
mať povolenie na tlač po tom, ako ich prečítali cenzori. Tlačovému dozoru podliehal aj knižný 
dovoz a rozširovanie tlače. Vznikala tak celá hierarchia zákazov a povolení, ktoré mali samozrejme 
reakčný charakter, nehovoriac o zoznamoch zakázanej literatúry a autorov. 

K dejinám cenzúry aj v súvislosti s prekladmi je veľmi cenným prameňom kapitola Historický 
vývin cenzúry u nás z diela Pohľady do staršej slovenskej literatúry (1974) J. Mišianika. Autor uvádza, 
že už v roku 1524 vyšlo prvé celouhorské nariadenie proti luteránom, podľa ktorého sa prikazova-
lo „skúmanie kníh vo veci luteránskych bludov a vinníkom [hrozilo] nielen spálením kníh, ale aj 
stratou hlavy a majetku“ (ibidem: 223). Každý rukopis, ktorý išiel do tlače, musel prezrieť cenzor 
a nevhodné pasáže odstrániť.V roku 1574 začala pôsobiť predbežná cenzúra na základe celoštátne-
ho dekrétu. Do ohrozenia sa dostali aj prekladatelia, ktorým hrozila exkomunikácia: 

vyobcúva sa každý, ktorý hocijakú knihu, najmä teologickú, opováži sa v ostrihomskej diecéze prekladať, 
vydávať alebo rozširovať bez súhlasu cirkevnej vrchnosti (ibidem: 227). 

V 18. a v 19. storočí cenzúra a tlačový dozor nadobudli podobu dvojitej cenzúry - štátno-po-
litickej a  cirkevnej. Hoci bola cenzúra oficiálne zrušená v  roku 1848, po tomto roku existovala 
reálne ďalej, iba mala iné formy. V období Rakúsko-Uhorska bola dvojstupňová cenzúra vykoná-
vaná okrem cirkevných inštitúcií aj prostredníctvom štátneho aparátu vo Viedni a v Budapešti. Aj 
z tohto dôvodu sú dejiny prekladu na Slovensku fragmentárne: mnohé preklady nedostali impri-
matur – povolenie do tlače, alebo cenzori zdržiavali ich posúdenie, v mnohých prípadoch ruko-
pisy majiteľom nevrátili. Niektoré rukopisy zostali v archívoch, iné sa stratili a vieme o nich iba 
sprostredkovane. Pri iných textoch nepoznáme meno tlačiara ani prekladateľa, ktoré sa neuvádzalo 
zámerne z obavy pred perzekúciami. Chýbajúce preklady a informácie o prekladoch najmä zo star-
ších období neumožňujú spoľahlivo rekonštruovať dejiny prekladu. Táto úloha je sťažená aj tým, že 
v dôsledku vojen, bojov a povstaní na území Slovenska boli mnohé archívy a knižnice zničené či 
presunuté mimo nášho územia. 

Cenzúra nepriamo vytvárala situáciu neprekladania v starších obdobiach tým, že bránila do-
vozu a cirkulácii zahraničnej literatúry, zakazovala autorov nebezpečných politickému zriadeniu 
a povoľovala, ktoré knihy sa smeli nachádzať dokonca v súkromných knižniciach. Tým prirodzene 
odvádzala pozornosť aj od možnosti prekladu. Keď začali v 19. storočí vznikať tzv. Lese-Kabineten 
(čitateľské spolky fungujúce na báze cirkulujúcej knižnice), ešte do polovice 30. rokov 19. storočia 
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bolo napr. cenzúrou zakázané do Uhorska dovážať spisy Kanta, Fichteho, Lessinga a Herdera, zaká-
zané boli knihy Goetheho, Schillera, Voltaira, Rousseaua (Mišianik 1974). V 19. storočí a pred ním 
eventuálny problém cenzúry prekladatelia predchádzali rôznymi adaptačnými postupmi priamo 
v procese prekladu. 

2.3 KONFESIONÁLNY FENOMÉN

Z historického hľadiska je slovenský literárny priestor charakteristický dlhodobou koexistenciou 
náboženskej a svetskej literatúry, a  len pomalým „zosvetšťovaním“ literatúry a pozvoľným ústu-
pom religiozity ako jej podstatnej črty. Koexistencia cirkevno-religióznej sféry duchovného života 
je samozrejme charakteristická pre stredovekú kultúru v celej Európe, lenže na Slovensku zostá-
vala prítomná v  štruktúre funkcií literatúry ešte ďalšie storočia (Šmatlák 2002: 135). Religiozita 
vymedzovala a zároveň obmedzovala aj čitateľskú kultúru samotným faktom, že väčšina literátov 
a vzdelancov boli duchovní. Proces laicizácie literárneho prejavu začal už v epoche renesančného 
humanizmu, ale ako dokladá S. Šmatlák, až koncom 18. storočia sa dostal na novú myšlienko-
vú a kultúrnospoločenskú platformu v podobe ideológie osvietenského racionalizmu. Aj tu však 
náboženský zreteľ a konfesionálne pozadie zostávali stále hlboko zakotvené ako prvok myslenia 
a predstavy usporiadania sveta, istej garancie ustáleného poriadku, a na rozdiel od etablovaného 
osvietenského ateizmu v západnej časti Európy vo filozofickom diskurze v slovenských podmien-
kach sa posilňovali.

T. Münz (1954), ktorý mapoval filozofické myslenie členov Učenej spoločnosti malohontskej, pokladá  za 
„jediného skutočného osvietenca medzi filozofujúcimi členmi...“ L. Laurentzyho (ibidem: 97) . 

Idealisticko-náboženský zreteľ formoval stav a charakter vzdelávania i literárnu tvorbu. Vníma-
nie svetských otázok na teologickom pozadí sa pokúšalo normovať aj dobový čitateľský úzus. Aby 
sme si vedeli predstaviť tieto dimenzie v historickom horizonte, ako príklad uvedieme dielo Jána 
Jambora z Rožňavy napísané v roku 1470 - Veľmi pekný traktátik o ostražitosti nad piatimi zmyslami 
(Tractatulus pulcherrimus de custodia quinque sensuum). S. Šmatlák (2002: 139) sa zamýšľa nad 
jeho cirkevno-moralistickou kritikou slovesnosti a žánrov, ktoré konvenovali ľudským zmyslom, 
ale ohrozovali dušu človeka hriechom, takže z hľadiska dobovej normy neboli akceptovateľné. Išlo 
o rozprávky, povesti, hrdinské piesne, žánre erotickej slovesnosti, teda žánre, ktoré by sme dnes 
označili ako žánre svetskej literatúry. Kým sa svetské a duchovné knihy zrovnoprávnili, prešli ešte 
dve storočia. Tento kultúrny obrat sa existenčne dotkol aj umeleckého prekladu. Prelom 18. a 19. 
storočia je prelomom aj v tejto oblasti, keď sa začína prekladať iná svetská literatúra ako antická, 
a veľmi pomaly aj svetská literatúra s inou ako praktickou a vzdelávaco-výchovnou funkciou. 

Konfesionálne diferencie vtláčali svoju pečať aj na dlho hľadaný konsenzus v otázkach spisovné-
ho jazyka. Prvá kodifikácia spisovnej slovenčiny, ako je známe, sa datuje rokom 1787. Jej autorom 
bol katolícky kňaz, osvietenský spisovateľ a filológ Anton Bernolák (1762 – 1813). Evanjelické kruhy 
túto kodifikáciu neprijali. V roku 1843 uzákonil novú spisovnú slovenčinu evanjelik Ľudovít Štúr 
(1815 – 1856), národný buditeľ, básnik, pedagóg, politik. Táto kodifikácia navrhnutá evanjelickými 
kruhmi bola prijatá konzensom. Jej praktické presadenie však sprevádzali mnohé rozpory. Roky 
1852 – 1887 predstavujú obdobie upravenej štúrovskej kodifikácie. Nasledovalo niekoľko období 
s ďalšími kodifikačnými úpravami. Slovenčina sa stala úradným jazykom Slovákov až v roku 1918. 
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Ak hovoríme o diferenciách v konfesionálnom prostredí, nemáme na mysli iba definitívne uzá-
konenie spisovnej slovenčiny, ale aj praktickú akceptáciu či odmietanie písania v rôznych spisovno
-jazykových normách. Bohuslav Tablic odmietal bernolákovskú slovenčinu až do takého stupňa, že 
pri editorskej činnosti počešťoval texty starších slovenských autorov (Šmatlák 2002: 27). Preukazné 
je aj pomenovanie jednotlivých foriem jazyka, odkazujúce na konfesionálne pozadie – bibličtina 
(český spisovný jazyk, ktorým písali autori evanjelického okruhu) a tzv. jezuitská slovenčina (ber-
nolákovská slovenčina, ktorou písali spisovatelia katolíckeho okruhu). Aj neakceptácia vzájomných 
stanovísk a paralelne vyvíjané literárne a kultúrne aktivity katolíckeho a evanjelického prostredia 
ako jeden z aspektov celkovej situácie sa podieľali na retardácii kultúrneho priestoru v porovnaní 
s inými krajinami. Diametrálne odlišnými postojmi k jazyku, ktorý zabezpečuje kontinuum, a tiež 
postojmi k umeniu brzdili dôležitú kultúrnu integráciu slovenskej literatúry a utvrdzovali konfe-
sionálny element ako súčasť kultúry. Preklad aj tu, v otázke praktického uplatnenia a rozširovania 
tej či onej spisovnej normy, zohral dôležitú úlohu. Na začiatku 19. storočia, resp. ešte koncom 18. 
storočia vznikajú na oboch konfesionálnych stranách rôzne spolky a literárne združenia. Vydávajú 
knihy a  ročenky, edičnou činnosťou upevňujú jazykový úzus. Preklad, hoci zďaleka nedosahuje 
takú prestíž a váhu ako pôvodná literatúra, je tiež dôležitým prostriedkom v upevňovaní jazyka 
a jeho normy alebo v potvrdzovaní češtiny ako literárneho jazyka Slovákov. Spomeňme len evanje-
licky orientovanú Societas slavica a jej Staré noviny literního umění vydávané od roku 1785 či kato-
lícke bernolákovské Slovenské učené tovarišstvo (1792 – 1800) alebo neskôr Spolok milovníkov reči 
a literatúry slovenskej (1834 – 1850), pôsobiaci v Pešti, ktorý mal ambíciu preklenúť konfesionálne 
a jazykové rozdiely.

Z hľadiska sústavnejšej kryštalizácie prekladu svetskej literatúry je smerodajné obdobie konca 
18. a začiatku 19. storočia, inak povedané obdobie národného obrodenia, keď Slovensko stále bez 
vlastného štátoprávneho usporiadania dospelo k nevyhnutnosti tzv. etnickej identifikácie. Vzniká 
a mení sa istá modalita slovenskosti a prejavuje sa aj ako výraz svojho, ktorý rôznou intenzitou 
ovplyvňuje prekladovú situáciu aj v ďalších historických obdobiach a modifikuje vzťahy k cudzie-
mu, teda k priestoru cudzích kultúr a literatúr. 

Charakter vzťahu k cudziemu sa utvára aj pod vplyvom zakaždým inej aktuálnej politickej moci 
a jej ideológie, ale aj kultúrnej situácie, ktorá sa vyvíja vo vedomí meniacej sa preferencie svojho 
a cudzieho, orientácie tvorivých síl k pôvodnému a prekladovému. Takmer až do konca 19. storočia 
sa jednoznačne presadzuje zameranie na pôvodnú tvorbu.
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3 PREKLAD V HISTORICKEJ PERSPEKTÍVE

Osvietenskí učenci a literáti, i otcovia jazyka - bernolákovci a štúrovci - boli aj prekladateľmi. „Pre-
vádzali či obracali na slovenský“, poslovenčovali, prekladali a preklady „na důkaz sve zvláštní váž-
nosti a šetrnosti obetovali“ osvieteným mecénom literatúry, stoličným a slúžnym pánom, ale aj vy-
soko učeným učiteľom a dobrodincom, či dvojctihodným a vzácnym priateľom, a v „predmluvách“ 
svoje prekladateľské činy opisovali, zdôvodňovali a vysvetľovali. Prekladali pre seba, pre priateľov, 
pre ľud obecný – k „poťešeňú a k Užitkú Ludu kresťanského“, pre panny a panie. Prekladali pre vzá-
jomné duševné a duchovné obohatenie, prekladali aj pre zábavu svoju a potešenie iných. 

Mnohé známe osobnosti slovenského literárneho a kultúrneho života vo všeobecnosti nevní-
mame ako prekladateľov, hoci v tejto oblasti zohrali významnú úlohu.

Prvými veľkými zjavmi slovenského prekladania boli Bohuslav Tablic (1769 – 1832) a Ján Hol-
lý (1785 – 1849). Takmer vrstovníci, hoci J. Hollý o niečo mladší, obaja v tej istej dobe vytvorili 
prekladateľské dielo veľkého významu: každý v inom smere a v inej intenzite. Tablicova osvetová 
a kultúrno-vzdelávacia práca má rovnako veľkú váhu ako literárna tvorba, pričom mu v nej pomá-
hala jeho dobrá finančná situácia a umožňovala mu knihy aj vydávať. Tablicovou prekladateľskou 
aktivitou sa završuje v kultúrnej situácii a v situácii prekladu obdobie poznamenané univerzali-
zmom a začína sa obdobie individuácie a obrat k novovekým literatúram. Ján Hollý otvára preklad-
mi antickej poézie, publikovanými v rokoch 1824 –1828, náhľad na preklad ako na problém jazyka, 
estetiky a umeleckej tvorby.

Bohuslav Tablic a Ján Hollý sú dve postavy slovenskej kultúry a literatúry, ktoré vnímame ako 
prekladateľov aj v širšom kultúrnom zábere. Sú hraničnými kameňmi dejín prekladu s jánusovskou 
tvárou. Tablic, hoci zameraný už na novodobú, neantickú literatúru, ešte jedným okom hľadí do 
minulosti, a druhým už pozerá na Hollého. Ten, hoci sa zameriava v duchu tradície na preklad 
antickej literatúry, stojí už na prahu prekladovej budúcnosti, ktorú vníma ako priestor prekladu-
ume nia, pripraví pôdu, z ktorej vyklíči a vyrastie umelecký preklad sui generis.

Čo však vidí Tablic okom zahľadeným do minulosti? Vidí svojich generačných druhov, vidí 
starších teológov, duchovných, ktorí prekladajú duchovnú i svetskú literatúru zväčša však prag-
matického a  osvetového charakteru, zriedka vidí prekladateľov na výslní, skôr v  tieni. Počúva 
o prekladateľoch štvancoch, ktorí musia utiecť z krajiny ako Matej Bahil (1706 –1761), evanjelický 
kňaz a kazateľ, spisovateľ a prekladateľ, ktorého cirkevná vrchnosť odsúdila a zhabala mu preklady 
a knižnicu (Mišianik1974: 301 – 303). Je svedkom polemík literárnych, ale aj prekladateľských, cez 
ktoré sa prebojúvala podoba spisovnej slovenčiny spolu s podobou slovenského verša. V roku 1794 
vydal J. I. Bajza (1755 –1836) Slovenské dvojnásobné epigramata, jednako-konco-hlasné a zvuko
-mírné, ktorých súčasťou boli aj preklady epigramov latinského básnika Martiala. Otázka jazyka 
(novovzniknutej bernolákovskej normy a jej odmietania) a prozódie verša rozpútala kritickú po-
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lemiku medzi J. I. Bajzom, ktorý trval na vlastnom variante spisovaného jazyka, na jednej strane a 
J. Fándlym (1750 – 1811) a A. Bernolákom (1762 – 1813) na strane druhej. Tí anonymne vydali 
v tom istom roku prácu Ňěco o Epigrammatech anebožo málorádkoch Jozefa Ignáca Bajzi. K textu 
pripojili aj vlastné preklady starorímskych básnikov. Hoci ich kritika Bajzovho prekladu bola zá-
mienkou kritiky týkajúcej sa iných problémov, bola príkra a predznamenala spor „starých a no-
vých“ v otázke kánonu: preklady antickej poézie zohrali dôležitú úlohu vo vypracovaní a etablovaní 
klasicistického kánonu, ktorý pokladal časomerný prozodický systém v poézii sa vhodnejší ako 
sylabický, vlastný ľudovej poézii.

Všetci traja protagonisti tejto polemiky, J. I. Bajza, J. Fándly aj A. Bernolák, boli duchovní, spi-
sovatelia aj prekladatelia, hoci prekladatelia viac-menej skrytí, pretože preklad bol súčasťou ich 
autorského diela a mal fragmentárnu podobu: prekladali zlomky antických básnikov, citáty a frag-
menty z Biblie pre potreby vlastnej spisby. Neboli jediní, čo sa obracali na antických básnikov ako 
na autority, tak to bolo zvykom za humanizmu a renesancie. V literatúre použiteľný, živý preklad 
Biblie do domáceho jazyka v tom čase ešte chýbal. Prekladať sa ešte vždy nestalo nevyhnutnosťou 
vzhľadom na vzdelanosť a jazykovú výbavu protagonistov literárneho života i potenciálnych čita-
teľov. 

Potreba prekladu v podstate vzniká až v neskorom osvietenstve, a to pre vzdelávacie účely, keď 
sa v  poslaní duchovenstva kryštalizuje aj osvetová a  vzdelávacia misia a  keď sa rozrastá poten-
ciálne čitateľské zázemie a prekračuje pomyselný prah smerom k ľudovým vrstvám. Prekladanie 
nadobúda synkretický charakter: od skrytého i priznaného fragmentárneho prekladu sa postupuje 
k prekladu adaptačnému, antologickému až sa napokon začne prekladať integrálne literárne dielo; 
po mravoučnej, vieroučnej, konfesionálnej a náučnej motivácii sa preklad začne zrkadliť ako pre-
klad literárny s reprezentačnou funkciou a s umeleckou ambíciou – podať dielo iného autora, text 
v inom jazyku a v inej forme. Bohuslav Tablic obrátil pozornosť od antickej literatúry k literatúre 
novovekej, dobovej, práve v snahe rozšíriť literárny priestor a do istej miery aj konfrontovať domá-
cu spisbu, i tú svoju vlastnú, s inou – cudzou. Ján Hollý zasa pociťoval potrebu konfrontovať nový 
bernolákovský spisovný jazyk s vrcholkami antickej literatúry, vyskúšať nosnosť a možnosti jazyka, 
prvej spisovnej normy. Táto konfrontácia predchádzala jeho vlastnej literárnej tvorbe. 

V období pred B. Tablicom a J. Hollým, v období po nich až do začiatku 20. storočia sa 
v  slovenskom kultúrnom priestore utvára a  pretrváva zvláštny fenomén – básnik-prekladateľ, 
spisovateľ-prekladateľ. Niet pochýb o tom, že slovenský umelecký preklad ustanovili v prevažnej 
miere básnici. Určovala to sama logika literárneho vývinu, v ktorom poézia bola dominantným 
literárnym druhom až takmer do konca 19. storočia. Možno si však položiť legitimnú otázku, 
prečo básnici v minulosti pociťovali potrebu prekladať? A prečo aj v súčasnosti poéziu prekladajú 
predovšetkým básnici? Vynechajme pragmatické dôvody, i kultúrnotvornú a vzdelávaciu motiváciu. 
Vynechajme aj teoretickú argumentáciu prekladu básnického textu. Tento fenomén sa dá sčasti 
osvetliť aj laickým pohľadom „zvonku“. 

O prekladateľskej tvorbe často uvažujú hudobníci v súvislosti s aspektom interpretácie,  inter-
pretačného charakteru tvorby: notový zápis hudobného diela je podľa Ewalda Danela, husľového 
virtuóza a vedúceho Komorného orchestra Bohdana Warchala, prekladom – neopakovateľnou in-
dividuálnou interpretáciou a prenosom notového zápisu do zvukového kódu. Túto interpretáciu 
môže realizovať iba človek vyškolený a hudobne vzdelaný – prekladá pre laika dielo zaznamenané 
v  hudobnom kóde. Bližšie k  našim úvahám je súčasný slovenský hudobný skladateľ Egon Krák 
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(2004), ktorý sa v reflexii poslania a charakteru hudobného skladateľa veľmi presne dotkol aj pova-
hy prekladateľskej činnosti: 

Podobne ako mnohí spisovatelia prekladajú z cudzích jazykov a robia tak preto, aby – povedané slovom 
Alfonza Bednára – sa „chabrali z hnusoty“ okolitej bezduchosti a cizelovali tak vlastnú predstavivosť, aj 
hudobný skladateľ pracuje niekedy s dielami svojich predchodcov, alebo kolegov. Preklad pre spisovateľa 
predstavuje nielen sebaskúmanie, ale zdokonaľovanie vlastnej techniky orientáciou na tvorivé aspekty 
cudzieho umeleckého diela. Prekladom spisovateľ dokumentuje svoje tvorivé schopnosti úplne inak ako 
vlastnou tvorbou. Práve v disciplinovanom ponorení sa do iného diela so zámerom pretlmočiť autentický 
obsah a posolstvo sa skrýva nová a nezameniteľná skúsenosť. Prekladateľ je nielen interpretom diela, ale 
v istom zmysle aj jeho post-spolutvorcom (citované z rukopisu). 

Pohľad tvorivého ducha na preklad z iného uhla veľmi dobre charakterizuje to, čo už bolo prí-
tomné u B. Tablica a J. Hollého, ale muselo ešte prekonať dlhú cestu, aby sa v úplnosti rozvinulo 
v modernom umeleckom a básnickom preklade druhej polovice 20. storočia.

3. 1 PREKLAD PO VEľKEJ MORAVE (16. – 18. STOROčIE)

3. 1. 1 Od prekladu sakrálnej literatúry k prekladu svetského charakteru 
Vráťme sa hlbšie do predtablicovskej minulosti, až ta, kde sa dajú vystopovať prvé preklady svetskej 
literatúry, hoci sa nedá hovoriť ešte o umeleckom preklade suis generis. Po ére veľkomoravských 
sakrálnych aj pragmatických svetských prekladov zaznamenávame v  slovesnej prekladovej kul-
túre stratu jazykového a kultúrneho kontinua – niekoľkostoročnú ruptúru s výnimkou niektorých 
zlomkových prekladov sakrálnych textov. Pripomeňme, že prvý kompletný preklad Biblie do slo-
venčiny pochádza až z rokov 1756 a 1759, pričom Kamaldulská Biblia, zostala nevydaná, v rukopi-
se, a neprekročila prah Červeného kláštora, v ktorom vznikla. Ak budeme súhlasiť so S. Šmatlákom 
(2002: 95), že 

písomná (literárna) kultúra národov európskeho stredoveku sa začína osvojením si „múdrosti Kristo-
vej“, vloženej do evanjelií, do kníh Svätého písma, cez prekladateľský transfer týchto kníh do národných 
jazykov, 

budeme súhlasiť aj s tým, že z hľadiska dejín literárnej kultúry Slovenska treba hovoriť o novom 
začiatku, o nulovom bode (ibidem: 115) v  súvislosti so stredovekým obdobím latinskej kultúry 
na našom území, kde takmer až po koniec vrcholného baroka dominuje preklad sakrálnej, 
duchovnej a neskôr aj svetskej antickej literatúry z gréčtiny do latinčiny a následne do dobového 
jazyka prekladov – rôznych foriem slovenčiny. Prechod k  prekladom svetskej literatúry je však 
veľmi zdĺhavý. Značné ťažkosti pôsobí aj identifikácia autorov prekladov. Ich pôvod a pôsobenie vo 
viacjazyčnom prostredí bez štátnej príslušnosti či deklarovanej národnosti v dnešnom slova zmysle 
sú však ukotvené v  hrdej príslušnosti k  Literárnej republike európskych humanistov od skorej 
renesancie až po 17. storočie, i po ňom. Z pohybu vzdelancov a výmeny kultúrnych a literárnych 
hodnôt prostredníctvom prekladu profitoval aj slovenský kultúrny priestor bez ohľadu na to, či 

Sekundárna literatúra 
KRÁK, E., 2004, Kompozičná teoréma - vzdelanie, inšpirácia a remeslo alebo skladateľ vo (svo-

jom) svete. In: Hudobný život, 36, č. 9, s. 47–39. 
MIŠIANIK, J., 1974, Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Veda, VSAV. 416 s.
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prekladatelia pocházali zo Slovenska a odišli inam, alebo či prišli odinakiaľ a pôsobili na Slovensku.
Ak sa zbežne pozrieme na situáciu prekladu na Slovensku z hľadiska iných textov ako sakrálnych, 
medzi známymi literárnymi textami máme k dispozícii len niekoľko ucelených prekladov, a aj to sú 
texty skôr pragmatického charakteru. Korpus prekladovej literatúry má až po obdobie B. Tablica 
heterogénny charakter. Máme tým na mysli druhovo-žánrovú pestrosť prekladaných textov, ktoré 
oscilujú medzi sakrálnym a profánnym, a v ktorých sa úplne oddelenie sakrálneho a profánneho dá 
z hľadiska dejín skúmať až v poslednej tretine 18. storočia. Aj v existujúcom korpuse prekladových 
textov sa odráža funkčný synkretizmus dobového písomníctva platný pre pôvodnú literatúru. 

Za východiskový bod vzniku profánneho prekladu môžeme pokladať tri dátumy - rok 1473, 
1561 alebo 1578. 

Z roku 1473 pochádza preklad Magdeburského práva do češtiny uvedený v Žilinskej mestskej 
knihe. Podrobne o ňom písal a ukážky prekladu aj originálu publikoval E. Pauliny (1983: 85 – 87). 
Upresnil meno dovtedy mylne uvádzaného prekladateľa. Autorom prekladu je žilinský fojt (richtár)
Václav Pongrác/Pangrác, ktorý preklad diktoval dvom pisárom: jedným z nich bol Václav z Kro-
měříža, pochádzajúci z Moravy. A práve jemu sa mylne prisudzovalo autorstvo prekladu. Meno 
druhého pisára nie je známe, ale ako sa E. Pauliny domnieva podľa jazykového rozboru textu, 
mohol pochádzať zo stredného Slovenska. O úrovni prekladu nemeckého textu (originál vznikol 
v roku 1378), sa dozvedáme, že „prekladateľ neovládal dobre nemčinu, pretože niektoré články sú 
preložené tak chybne, že sú až humorne nezmyselné“ (ibidem: 85). 

V roku 1561 vyšla vo Wittenbergu jedna z prvých tlačí v našom domácom jazyku: Knížka pří-
sah biskupských, doktorských a písařských od Vaška Záleského. Literárna história sa o tejto knihe 
domnieva, že je v podstate prekladom z latinčiny (Minárik 1985: 91). 

Medzi prekladom Magdeburského práva a  Knižkou prísah máme doložené ešte jedno dielo, 
ktoré pravdepodobne patrí aj k počiatkom slovenského prekladania, súdiac podľa jazykovej ana-
lýzy cieľového jazyka, ktorý bol v dejinách prekladu často jediným reálnym indikátorom pôvodu 
prekladu a prekladateľa. J. Kuzmík (1983 : 393 – 394) píše o neznámom slovenskom prekladateľovi 
mravoučného spisu Zrcadlo moudrosti swateho Czrhy Biskupa od talianskeho spisovateľa Cirilla 
de guideon, vytlačeného v roku 1516. Ide o staročeský rukopisný preklad s významnými slovakiz-
mami, pochádzajúci ešte z polovice 15. storočia. Rukopis sa zachoval v Krumlove, odkiaľ sa dostal 
do pražskej univerzitnej knižnice. Tlačou vyšiel v Prahe u tlačiara M. Konáča z Hodiškova (1480 
– 1546), najstaršieho menom identifikovaného tlačiara v Prahe, ktorý sám pôsobil aj ako spisovateľ 
a prekladateľ z gréčtiny, latinčiny, taliančiny a nemčiny (Voit 2006). Preklad Zrcadlo moudrosti swa-
teho Czrhy Biskupa vznikol z latinského textu, ktorý sa vydával za preklad z gréčtiny. Autor spisu 
sa uvádzal ako Beatus Ciriluus episcopus. Autor prekladu pravdepodobne pokladal za autora sv. 
Cyrila - Crhu. V tomto prípade ide o dvojnásobnú mystifikáciu: autorskú aj prekladovú. 

Keďže v spomínaných textoch nejde o umelecký preklad sensu stricto, ale o vôbec z jazykového 
hľadiska prvé svetské preklady pragmatického charakteru, za vznik literárneho prekladu sa ponúka 
rok 1578, keď Mikuláš germati preložil pseudoplatónsky dialóg Axiochos (Nicolaus Gyarmathi - 
Axiochos divini Platonis seu de contemnenda morte dialogus commentariis explicatus).

Prvé dva spomínané preklady sú dôležité skôr z hľadiska vývinu jazyka, zatiaľ čo Germatiho pre-
klad otvára kultúrnu sféru prekladov gréckej antickej literatúry do latinčiny, ktorej líniu môžeme 
sledovať aj neskôr v dvoch smeroch: 

◆ ako preklady z gréčtiny do latinčiny a 
◆ ako preklady z antickej literatúry do domáceho jazyka. 
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Germatiho preklad má ešte jednu zvláštnosť: nevznikol v duchu dobovej klímy a všeobecnej 
tendencie prekladania antických autorov ako vyšších literárnych autorít, ale z osobných pohnútok. 
Vyvolal ho bezprostredný stret so smrťou, ktorý si vyžiadal emocionálne zvládnutie a intelektuali-
záciu tohto zážitku. M. Okál (1965) za túto osobnú motiváciu pokladá žiaľ nad úmrtím žiakov ško-
ly, v ktorej Germati pôsobil. Tomuto zážitku zodpovedá aj výber textu a jeho téma - autor Socrato-
vým prostredníctvom rozvíja argumenty, prečo sa nebáť smrti. M. Okál však dokladá prvé preklady 
z antickej literatúry na území Uhorska už z druhej polovice 15. storočia a spomína Jána Pannonia, 
prekladateľa Homéra. Pokiaľ ide o humanistov pochádzajúcich zo Slovenska alebo pôsobiacich na 
Slovensku, uvádza Jána Sambuca a práve Mikuláša Germatiho. J. Sambucus vydával svoje preklady 
v Bazileji a v Antverpách, kým Germatiho preklad vyšiel v Bardejove. M. Germatiho možno chápať 
vo svetle Okálových zistení už ako prekladajúci subjekt, ktorý sa individuálnou motiváciou odlišuje 
od všeobecnej kultúrnej motivácie prekladania vo svojej dobe zameraného na preklad antických 
autorov.

Na ilustráciu ako územná otvorenosť a univerzálnosť latinčiny zaručovali aj otvorenosť kultúr-
neho priestoru, v ktorom sa nachádzalo Slovensko, možno uviesť osobu rektora jezuitského kolégia 
v Bratislave a v Košiciach, neskôr rakúskeho provinciála Johannesa Bucceleniho (1600 – 1669), 
ktorý vydával latinské preklady talianskych a  španielskych spisov cirkulujúcich aj na Slovensku. 
J. Kuzmík (1976: 128) uvádza preklady diel Ch. Borriho (Relatio de Cocincina, 1633), M. Rou (Sta-
tus animarum purgatorii, 643, 1688), A. Gagliardiho (Compendium Christianae perfectionis, 1633 
a v nasledujúcich vydaniach) a mnohé ďalšie. 

Preklady z gréčtiny či z iných jazykov do latinčiny síce hrali významnú úlohu, lenže boli prístup-
né aj z mnohých iných zdrojov. Slovenský kultúrny priestor teda nebol odkázaný práve na preklady 
slovenskej územnej proveniencie. 

Počiatky umeleckého prekladu svetskej literatúry sa nesú v znamení fragmentov. Odhliadnuc 
od Germatiho Axiocha ich treba hľadať vo väčšom množstve v zásade až v 17. storočí vo forme frag-
mentárneho prekladu antických autorov – v tom období sa prekladali sentencie, veršované mra-
voučné proverbiá, aforizmy, gnómy, maximy, epigramy, alebo sa rozvíjali na základe implicitného 
prekladu (fragmenty cudzích diel neoznačené ako preklad). Básnici ich zaraďovali do pôvodných 
diel didakticko-reflexívnej lyriky, do antológií a rôznych zbierok. Preklad Ezopovej bájky nájdeme 
skrytý v Slovenských veršoch Petra Benického (1603 – 1664), pochádzajúcich z roku 1652, ale pu-
blikovaných až v roku 1873. Ján Milochovský (1630 – 1684) má v diele Ornamentum magistratus 
politici (Ozdoba vrchnosti svetské), ktoré vyšlo v Drážďanoch v roku 1678, preklad sentencií, ci-
tácií a veršov Cicerona, Augustína, Platona, Senecu, Vergilia, Herodota a iných. M. Okál pokladá 
práve toto dielo za prvého prostredníka latinských pohanských básní. V tom istom roku ako Or-
namentum vyšla aj dvojjazyčná zbierka prísloví Daniela Sinapia-Horčičku (1640 – 1688) Neo-fo-
rum Latino-slavonicum – Nový trh latinsko-slovenský, ktorá sa takisto pokladá za cennú pamiatku 
jazykového i prekladového charakteru. D. Sinapius-Horčička sa však zapísal do dejín aj ako pre-
kladateľ Komenského diela Orbis pictus, (1685 Levoča). Za prvého prekladateľa J. A. Komenského 
z latinčiny do domáceho jazyka pokladá E. Chmelár (1992) Františka Buľovského (1640?-začiatok 
18. storočia?), ktorý do levočského výtlačku Komenského diela Janua linguae latinae reserata aurea 
(Zlaté dvere jazykov otvorené...) z roku 1649 vložil hárky so slovenským rukopisným prekladom. 
E. Chmelár dokladá, že F. Buľovský preložil s veľkou pravdepodobnosťou celé Komenského dielo 
Janua... – 223 stĺpcov, ale zachovalo sa iba 218 stĺpcov.

Z hľadiska prekladovej literatúry i pôvodnej literárnej tvorby zohrali dôležitú úlohu preklady 
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duchovnej poézie – texty na rozhraní nábožensky aj svetsky duchovne chápanej lyriky. Bližšie k sa-
králne chápanej poézii stoja žalmy a duchovné piesne, ktorých prekladové spracovanie ovplyvnilo 
pôvodnú básnickú tvorbu.  

Žalmy boli v  historickej perspektíve často súčasťou zbierok duchovnej poézie, vydávali sa aj 
ako osobitné zbierky, alebo sa parafrázovali v básnických a prozaických dielach. Takáto koncepcia 
predpokladá vstup básnického subjektu do reštitúcie textu.

Primárna povaha žalmov je nesporne básnická aj v Biblii, ibaže takto sa zriedka vnímala najmä 
pri jej starších prekladoch. O. Kovačičová, ktorá sa venovala teoretickým a historiografickým otáz-
kam prekladu žalmov v európskych súvislostiach, kontextualizuje žalmy takto (2001: 58): 

Starozákonné žalmy môžeme vnímať ako estetický fenomén, ako literárny fakt, ako určitým spôsobom 
štrukturovaný text so špecifickou tematickou orientáciou a výrazovými prostriedkami, a takto pristupo-
vať k jeho prekladovým podobám, aj pri tomto zornom uhle však nemôžeme nebrať do úvahy odlišný 
charakter (v porovnaní s novodobou literatúrou) kultúrneho systému starovekej hebrejskej slovesnosti, 
v kontexte ktorého sa žalmy formovali. 

Žalmy spolu s Knihou Jóbovou, Kazateľom a Piesňou Piesní, ktoré sú, ako už bolo povedané, pri-
márne súčasťou Starého zákona, sa v kultúrnej Európe edične pripravujú ako osobitné vydania viac
-menej literárnej interpretácie s dôrazom na estetickú stránku textu.  Hodnotia sa práve s akcentom 
na literárnosť a ako súčasť kultúrneho dedičstva, kam v našom kontexte nesporne patria aj prvé 
staroslovienske preklady žalmov. Bez ohľadu na prostredie, v akom preklady vznikajú, kľúčovým 
problémom je otázka charakteru interpretácie a miery voľnosti pri preklade. V slovenskom kul-
túrnom priestore nedisponujeme veľkým množstvom osobitne vydaných umeleckých prekladov 
spomínaných biblických textov. Žalmy však výrazne ovplyvnili domácu renesančnú a barokovú 
poéziu. Rôzne podoby a stupne ich prekladu aktualizáciou biblických námetov rozširovali tema-
tickú a výrazovú polohu domácej poézie. V zbierkach duchovnej lyriky sa uplatňovali adaptácie, 
parafrázy a imitácie biblických žalmov rozširovaním textu či jeho skracovaním, vypúšťaním, alebo 
iným spôsobom interpretácie originálneho textu, zamieňaním nerýmovaného textu rýmovaným aj 
s istým významovým posunom. Textotvorné postupy, ktoré modalizujú tieto texty, sa pociťujú na 
rozhraní pôvodnej tvorby a istého stupňa prekladu. 

V 16. storočí sme v slovenskom kultúrnom priestore nedisponovali prekladom Biblie do dobovej 
slovenčiny. Pri tvorbe žalmových parafráz bolo teda nevyhnutné poznať a pochopiť text žalmov, 
čiastočne ich preložiť alebo čerpať z inojazyčných prekladov. Eva Tkáčiková (1988: 65) uvádza, že 
najrozšírenejšou knihou žalmových parafráz bola v 16. storočí kniha Psalmorum paraphrasis poeti-
ca (1566) Georga Buchanana, škótskeho básnika: 

Pomerne skoro sa dostala do Čiech a ako predlohu ju používal V. Benedikt z Nedožier a Ján Campanus 
Vodňanský. Najznámejším a hádam najoriginálnejším spracovaním žalmov v 16. storočí bol Žaltár Dá-
vidov [Psałterz Dawidów – K. B.] poľského renesančného básnika Adama [správne Jana – K.B.] Kocha-
novského z roku 1579...

E. Tkáčiková upozorňuje ešte na prozaický preklad žaltára Melantrichovej Biblie do češtiny 
z rokov 1556 – 1557. Aj tento text mohol slúžiť ako pramenný. Slovenská literárna historiografia 
pokladá za prvého básnika, ktorý vedome tvorivo parafrázoval žalmy, Jána Silvána. Spolu s Marti-
nom Rakovským boli prvými slovenskými autormi, ktorí básnicky spracovali časť Starého zákona 
(ibidem: 24). 

Ján Silván (1493 – 1573), renesančný básnik, pochádzal z Borovej pri Trnave, pôsobil ako kazateľ 
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na Morave v Ivančiciach, potom ako pisár u Jana Popela z Lobkovic v Horšovskom Týne. Napokon 
žil v Domažliciach ako vážený mešťanosta. Konfesionálne bol orientovaný na radikálne reformač-
né hnutia. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov osobnej duchovnej lyriky renesančného 
obdobia v slovenskej literatúre. Jeho dielo Písně nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy, ktoré 
vyšlo v Prahe v roku 1571 a vzápätí v roku 1578 v rozšírenom vydaní, stojí na rozhraní prekladu 
a  pôvodnej tvorby, Zbierka je notovaným spevníkom v češtine, ktorý okrem parafráz siedmich 
kajúcich žalmov obsahuje ešte parafrázu ďalších dvoch žalmov (prvá časť spevníka) a  tridsaťtri 
pôvodných piesní (druhá časť). Na Jána Silvána ako básnika hľadí slovenská literárna historiogra-
fia ako na výnimočnú osobnosť. Hovorí o jedinečnosti lyrického subjektu a zreteľnej významovej 
ambivalentnosti „v chápaní ľudskej existencie“, ktorá sa premieta „do obrazu človeka ustavične hre-
šiaceho a ustavične si nárokujúceho právo na Božie ospravedlnenie“, a toto pokladá za najpríznač-
nejšiu a básnicky veľmi individuálne vyjadrenú ideovú črtu jeho poézie (všetko Šmatlák 2002: 208). 
Lyrický subjekt sa prejavuje vo svojej slabosti a hriešnosti, bezmocnosti, ale aj v pokore. J. Minárik 
(1985: 107) s takýmto uspôsobením básnického naturelu a životného pocitu spája aj Silvánove žal-
mové parafrázy – ich výber aj účinok – a pripisuje im nezameniteľnú pečať osobnej intímnej lyriky. 
V súvislosti s pôvodinou konštatuje, že 

Silván zaobchádzal s predlohou veľmi citlivo. Nenarúšal celkovú ideovo-umeleckú koncepciu starozá-
konného žalmového textu. Pôvodné žalmové dvojveršia prebásnil do štvorveršových strof. Parafrázy 
reprezentujú doslovne prebraté žalmové štylizácie (motívy, lexiku a  básnickú frazeológiu), parafrázy 
žalmových štylizácií (miernejšie alebo voľnejšie preštylizovanie motívov, lexiky a básnickej frazeológie) 
a samostatné štylizácie (motívy, lexika a básnická frazeológia podľa vlastnej básnickej invencie). 

Zuzana Kákošová upresňuje (In: Slovník slovenských spisovateľov 2005: 487 – 488), že J. Silván sa 
od originálu 

odchyľuje len vtedy, keď príliš abstraktný motív predlohy skonkrétňuje prostredníctvom motívu založe-
ného na osobnom, subjektívnom prežívaní. V posune žalmického textu k bezprostrednej citovosti a pre-
žívaniu mu pomáha aj fakt, že parafrázy dáva spievať na melódie známych piesní (historických, ľudových 
i poloľudových), alebo majú svoju individuálnu melódiu, ktorú pred textom uvádza v notovom zápise. 

Z. Kákošová ešte pri charakteristike Silvánovej poetiky hovorí „o zmyslovej konkrétnosti meta-
for, prirovnaní a prívlastkov, ktorými dokáže názorne a plasticky vyjadriť pocity lyrického subjektu. 
Prvky kazateľského, patetického náboženského štýlu zjemňuje tendenciou k hovorovosti a k jedno-
duchosti ľudovej poézie“ (ibidem: 488). V Silvánových žalmových parafrázach, ktoré sú v podstate 
rozširujúcim prekladom, sa rešpekt k náboženskému textu prelína s potrebou vyjadriť osobné  pre-
cítenie a dať mu priestor v preklade-parafráze. Máme tu už dočinenia aj s individuálnou, hlboko 
precítenou básnickou interpretáciou, reagujúcou na osobnú autorskú situáciu, ktorá sa však pri 
tomto druhu prekladov plne rozvinula až v neskorších obdobiach, ale jej zárodky badať už v súvis-
losti s Germatiho spomínaným prekladom, hoci v inom type literatúry.

Duchovná poézia sa rozvíjala aj prostredníctvom niekoľkonásobne prepracovaných a doplne-
ných vydaní evanjelického kancionálu Cithara sanctorum, v ktorých mal svoje miesto aj preklad. Prvé 
vydanie Cithara sanctorum. Písně duchovní staré i nové Juraja Tranovského vyšlo v Levoči v roku 
1636. Juraj Tranovský (1592 – 1637) bol pôvodom Poliak. Vyštudoval v Nemecku, pôsobil v Čechách, 
v Poľsku a na Slovensku ako evanjelický farár a kazateľ. Bol básnikom (duchovná lyrika, náboženská 
próza), prekladateľom a vydavateľom, písal po latinsky a po česky. Medzi najvýznamnejšie reedície 
Cithary patrí vydanie z roku 1684 D. Sinapia-Horčičku a vydanie Samuela Hruškovica z roku 1741. 
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Samuel Hruškovic (1694 – 1720) bol evanjelický farár a kazateľ, na sklonku života superin-
tendent. Bol aj významným barokovým spisovateľom, vydavateľom a profiloval sa ako význam-
ný prekladateľ duchovnej poézie. Tento nesmierne vzdelaný človek, ktorý zavŕšil štúdium teológie 
vo Wittenbergu, uvádza vo vlastnom životopise, že študoval gréčtinu starú aj novšiu, hebrejčinu, 
arabčinu, koptský a samaritský jazyk, francúzštinu a taliančinu (Život Samuela Hruškovica – Vita 
Samuelis Hruscowitz. Bratislava: UK. 2006. Z lat. prel. J. Vilikovský st.). Hruškovic bol významným 
slovenským barokovým spisovateľom, písal vlastné piesne a  skladal duchovnú lyriku oslavného, 
ďakovného, prosebného a eschatologického charakteru. P. J. Šafárik ho nazval slovenským Geller-
tom. Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) bol nemecký básnik, bájkar a moralista, autor du-
chovných piesní, ktorý bol vo svojej dobre veľmi populárny a prekladaný autor. Na Slovensku vyšiel 
preklad Gellertovej poézie v roku 1787 pod názvom  Nábožné písně (Geistliche Oden und Lieder). 
Básne preložil S. Čerňanský.

J. Minárik (1993) porovnal prekladateľské výkony J. Tranovského aj S. Hruškovica, ktorých pre-
klady delí viac ako sto rokov. V súvislosti s Tranovského vydaním skonštatoval, že prekladateľovi 
išlo o presnejšie zachytenie originálu najmä z  myšlienkovej a  rýmovej stránky, a  za kvalitnejšie 
a hodnotnejšie ako Tranovského označuje preklady z pera S. Hruškovica v dvoch ďalších vydaniach 
Cithary z rokov 1741 a 1745. V podrobnej štúdii, venovanej práve Hruškovicovi,  J. Minárik podáva 
presný súpis preložených nemeckých autorov aj s názvami originálov. Ide o autorov nemeckej du-
chovnej lyriky zo 16. a 17. storočia, a o autorov, ktorí pôsobili v druhej polovici 17. a v prvej polovi-
ci 18. storočia. S. Hruškovic preložil spolu päťdesiat deväť piesní od dvadsiatich deviatich autorov, 
ku ktorým pridal osem anonymných textov.  

S. Hruškovic veľmi dobre poznal kompozíciu piesní a ich poetiku. Na preklad si vyberal piesne 
blízke svojmu autorskému naturelu. J. Minárik (1993: 65 a 76 – 77) eviduje u S. Hruškovica po 
analýze prekladov štyri prekladateľské prístupy: preklad takmer verný, mierne parafrázovaný, pa-
rafrázovaný a voľne improvizovaný. Občas sa objavuje aj kombinácia viacerých prístupov, z čoho 
sa potom vytvorilo šesť zmiešaných podtypov. Absolútnu väčšinu podľa J. Minárika predstavuje 
preklad mierne parafrázovaný a stojaci na hranici takmer verného a mierne parafrázovaného pre-
kladu. Ďalej J. Minárik konštatuje (ibidem: 77): 

pre Hruškovicovu prekladovú poetiku je príznačné, že niektoré konkrétne a expresívne predstavy a ob-
razy originálu prekladateľ zabstraktňoval a emocionálne neutralizoval, akoby ich chcel urobiť duchov-
nejšími, menej pozemskými. Hruškovicov prekladateľský prístup do istej miery preformúva obsahovú 
a  štylistickú stránku prekladaných textov, predovšetkým v  motivike a  zobrazovacích prostriedkoch. 
Veľkú úlohu pri výslednej podobe prekladu hrá však aj formálna stránka originálu. Hruškovic sa takmer 
dôsledne pridržiava pôvodnej štruktúry spevného sylabického verša s presne členenou strofikou a met-
rickým pôdorysom. 

Štúdiu uzatvára J. Minárik odkazom na Lutherovu rozpravu o preklade z roku 1530, ktorej názov 
prekladá ako Obežník o prekladaní (Sendbrief vom Dolmetschen). V jej duchu S. Hruškovic za-
vrhuje doslovný preklad a stane sa stúpencom voľnejšieho prekladu na rozdiel od J. Tranovského, 
ktorého videli literárni historici (Š. Krčméry, J. Mišianik, S. Šmatlák) ako človeka s pevným vie-
roučným základom. Predovšetkým J. Mišianik (1974: 199) má taký názor aj na jeho postoj k poézii 
a pokladá ju za dogmatickú kodifikáciu protestantizmu v cirkevnej piesni a z tohto aspektu hodnotí 
aj Tranovského preklady. Citujme aspoň zlomok z Mišianikovho názoru (ibidem): 

Ale i výber z českej náboženskej lyriky a jeho preklady z nemčiny zodpovedali len tomuto cieľu a jeho 
letore: čo slúžilo bohoslužbám a čo veriacich upevňovalo vo viere. Preto je v jeho veršoch mnoho prózy 
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a plytkosti, a to tak v jeho veršoch pôvodných, ako aj preložených. Náročnejšie trópy má zriedkavo ešte aj 
v preklade takých pôvodín, kde sa ony len tak hemžia (žalmy). Aj keď napríklad z Lutherových piesní cítiť 
ľudovosť, z Tranovského prekladu sa úplne stratila. Niekoľko podarených podobenstiev nájdeme v pre-
kladoch – zriedkavo v jeho pôvodných veršoch – pritom niekedy esteticky úplne nevhodných (Kristus je 
„beránek ten pravý ... na rošte kříže pečený“, č. 120 Cithary; „červ nastrčen na udici požřel smrt“, č. 238). 

Estetické ustupuje dogmatickému, ale môžeme uvažovať aj o tom, že dogmatické si vyžaduje 
estetiku škaredosti. Štefan Krčméry, naopak, dogmatický charakter prekladu víta a J. Tranovského 
pokladá za majstrovského prekladateľa. Keď v Slovenskej hymnológii (1936) takmer štyridsať rokov 
pred Mišianikom píše o „Tranosciu“, prízvukuje, že Tranovský na rozdiel od Daniela Pribiša či 
Eliáša Lániho, s ktorými porovnáva jeho duchovné piesne, prišiel do veku, keď sa budovali pevné 
základy evanjelickej cirkvi na Slovensku. J. Tranovský 

je už staviteľ uvedomelý, piesňou svojou formuje Bohu chrám živý. Formuje cirkev. Jeho spev nie je a 
nechce byť spevom osobným. Jeho kniha nie je a nechce byť knihou jeho vlastnou… A knihu svoju cítiť 
chce ako knihu všetkých veriacich… Vnútorná istota a konsolidačná sila piesní Tranovského, v tom i pre-
kladov podľa vlastného jeho výberu, je v dogmatickej jeho pevnosti… Tranovského viera chce sa nielen 
spevom vyjadriť, ale zároveň i  teologicky formulovať, precizovať. I  Tranovského pieseň hľadá obrazy, 
tak ako pieseň Lániho. Ale u Lániho dáva krídla citu, u Tranovského obraz znázorňuje, prináša sa ako 
príklad.

Na inom mieste Š. Krčméry píše (ibidem: 1): 

Oproti Pribišovi je Tranovský predne človekom prísnym. Tomu, čo prepíše, preloží, napíše alebo zostaví, 
usiluje sa dať pevnú formu. Pevnú v každom ohľade. Oproti Eliášovi Lánimu zas je Tranovský chladnejší, 
rozumnejší, tvrdší v náuke, – a doložiť  možno – ak i pieseň jeho nezunela takým hlbokým lyrizmom, ako 
pieseň Lániho, je jednako muzikantom viacerých strún.

V Mišianikovom i Krčméryho postoji k Tranovského prekladom sa črtá problém, ktorý spre-
vádza preklad textov tohto typu takmer celými jeho dejinami – teologicko-dogmatický princíp 
oslabuje zachovanie, resp. preferovanie estetického princípu. Ak aj Tranovský vstúpil do kontextu, 
ktorý si vyžadoval podľa Krčméryho prísnosť a presnosť, vstúpil tiež do kontextu literárneho, v kto-
rom už bola pripravená pôda duchovnej a piesňovej tvorby, barokovej náboženskej poézie, ktorá 
postupne nadobúdala znaky svetskej poézie.

Aj v 18. storočí sa stretávame s implicitným prekladom a rozvíjaním gnómov, aforizmov a sen-
tencií z antických a neskoroantických básnikov, ako sme to zaznamenali už v predchádzajúcich 
dvoch storočiach. K fragmentárnym prekladom z ranokresťanských, stredovekých i súdobých tex-
tov pribúda fragmentárny preklad citátov z Biblie, ktoré sa stávajú súčasťou kázňovej tvorby napr. 
u Alexandra Máčaiho (1660 – 1722) a Dominika Mokoša (1718 – 1776). S celým týmto diapazónom 
textových prekladových fragmentov narába aj Hugolín gavlovič (1712 – 1787) v dielach Valaská 
škola mravúv stodola z roku 1755 i v Škole kresťanskej z roku 1758. Prekladové textové operácie, 
ktoré sme nazvali implicitný preklad, G. Gáfriková (2012: 777) upresňuje ako dobovo legitimnú 
autorskú metódu, 

ktorá by si zaslúžila osobitnú pozornosť z medzitextového hľadiska, [pretože] nespočívala v zmechani-
zovanom tlmočení predlôh na číro reproduktívnej, myšlienkovo a tvorivo nesamostatnej úrovni... slúži 
výlučne ako myšlienkový impulz, ktorý – pretavený intenciou a rétorickou vynaliezavosťou autora – na-
dobúda všetky znaky suverénnej literárnej výpovede. 

U všetkých spomínaných autorov bol zväčša implicitný a skrytý preklad iba sekundárnou záleži-
tosťou vyplývajúcou z jazykovej akríbie, z potrieb literárneho medzitextového nadväzovania a indi-
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Rozširujúce témy
Preklad Biblie a jazyková norma
1756 – 1759 Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého Částka I a II. 
1763 Syllabus Dictionarij Latino-Slavonicus a Brevis methodus 
referenčná literatúra In: BEDNÁROVÁ, K., 2013, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od 
sakrálneho k profánnemu. Bratislava: Veda VSAV, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-
1348-0. 301 s. 

Kázne, duchovné piesne a žalmy – preklady-adaptácie, žalm ako hraničný žáner medzi poéziou 
a sakrálnym textom 
1571 Ján Silván: Písně nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy
1750-1770 Ludovicus Blosius (1506–1566): Elegantná utešujúca ako duchovná knižočka proti zlo-
vôli tohto času a plným právom nazývaná Pravidlo duchovného života alebo Raj vernej duši.
BEDNÁROVÁ, K., 2013, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu. 

Bratislava: Veda VSAV, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1348-0. 301 s. 

Problematika prekladu antickej literatúry 
OKÁL, M., 1965, O prekladaní antickej literatúry na Slovensku do druhej svetovej vojny. In: Listy 

filologické, 88, č. 1, s. 63–72.
OKÁL, M., 1966, Problematika homérskych básní a ich ohlasy u nás, s. 511–559. In: HOMÉROS: 

Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ 564 s. (prel. M. Okál). 
OKÁL, M., 1990, Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava: 

Slovenský spisovateľ. ISBN 8022001562. 224 s. 
ŠKOVIERA, D.,1991, K problémom prekladu a metriky. In: Slovenské pohľady, 107, č. 5, s. 139–142.
ŠKOVIERA, D., 2001, K otázke prekladov a vydávania diel staršej slovenskej „inojazyčnej“ litera-

túry. In: Slovenská literatúra, 48, č. 4, s. 350–353.

viduálnej inšpirácie. Avšak už za čias Hugolína Gavloviča, od poslednej tretiny 18. storočia sa lite-
rárna aktivita spisovateľov a básnikov začína čoraz viac zameriavať aj na preklad sensu stricto, i keď 
to ešte vždy nie je, a dlho ešte nebude, ich hlavná aktivita. Osvietenský pragmatizmus utvára čoraz 
vhodnejšie podmienky na preklad prózy, pretože funkcia prekladu sa v tom čase a v tejto oblasti 
utvárala prienikom praktickej, náučnej a zábavnej funkcie literárneho textu, ktorá už postupne za-
čala rešpektovať potreby a záujmy čitateľa. Kvantitou však preklad svetskej prózy a poézie neprevýšil 
preklad náboženskej, vieroučnej a mravoučnej literatúry, v ktorom primárnou bola informatívna 
a pragmatická funkcia prekladu. Mnohé diela vďačia za preklad okrem iného polemikám a sporom 
medzi reformačným a  rekatolizačným hnutím na území Slovenska v  rozpätí 16. – 18. storočia.  
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3. 1. 2 Náboženské, náboženskopolemické a mravoučné spisy, katolícky preklad Biblie

Pomerne hojne sú v prekladovej literatúre na Slovensku zastúpené náboženské a mravoučné spisy. 
Ide jednak o literatúru, ktorá je obranou reformačného hnutia i polemikou s ním, jednak o rôzne 
mravoučné náboženské kresťanské príručky. Prekladali ich kňazi a mnísi najčastejšie z nemčiny, 
maďarčiny a latinčiny. 

Aj na tomto poli sa prejavuje konfesionálne rozdelenie slovenskej spoločnosti. Týka sa to však 
najmä prekladu Písma. Kým katolícky orientované spoločenstvo dospelo k  prvému tlačenému 
prekladu Biblie, protestantský okruh zachováva používanie biblickej češtiny v pôvodnej tvorbe aj 
v prekladoch. Nepociťuje nevyhnutnosť preložiť Bibliu. 

Najvýznamnejším činom v protestantskom okruhu je prvý preklad Lutherovho katechizmu Ka-
techysmus, To gest: Kratičke obſazenji a wyklad přednich Cžlankůw Wyrij a Náboženſtwij Křestian-
ského / čemuž ſe Lidé Křeſtianſſtij / a zwlaſſté Díjtky w Sſkolách / počátečné wyučugij, ktorý vyšiel 
v Bardejove v roku 1581 u protestantsky orientovaného kníhtlačiara Dávida Gutgesela. Podľa naj-
novších zistení ide o preklad, nie adaptáciu už existujúceho prekladu (Žitný 2014 ). Ďalší preklad 
do slovakizovanej češtiny pochádza z roku 1612: Katechyzmus D. M. Luthera z nemeckého jazyku 
na slovenský preložený od třech super-attendentůw (E. Lániho, I. Ambrahamidesa a S. Melikia).

V 17. storočí vychádzajú dôležité preklady etablujúce luteranizmus, z ktorých možno spomenúť 
najmä evanjelické vierovyznanie piatich východoslovenských miest (Košice, Levoča, Bardejov, Pre-
šov a Sabinov) z roku 1614: Confessio Pentapolitana (Confessio Christianae doctrinae quinque regi-
arum liberamque civitatum in Hungaria superiore, Cassoviae, Leutschoviae, Bartphae, Epperiessini 

Sekundárna literatúra
GÁFRIKOVÁ, G., 2012, Gavlovičova Škola kresťanská. In: Gavlovič, H., 2012, Škola kresťanská. 

Bratislava: Kalligram 2013. ISBN 978-80-8101-682-0. 802 s.
CHMELÁR, E., 1992, Prekladateľské dielo Františka Buľovského. In: Tvorba, 2, (11), č. 3, s. 28. 
KRČMÉRY, Š., 1992, Tranovského Cithara sanctorum. In: Tvorba, 2 (11), č. 2, s. 1–2.
KUZMÍK, J., 1976, Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu I. a II. 

Martin: Matica slovenská, 492 s. a 482 s.
KUZMÍK, J., 1983, Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so 

slovenskými vzťahmi. Martin: Matica slovenská. 608 s.
MINÁRIK, J., 1993, Samuel Hruškovic – prekladateľ nemeckej duchovnej lyriky, s. 58–78. In: P. 

Winczer a kol., K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku I. Bratislava: Ústav svetovej lite-
ratúry SAV. ISBN 80-967046-1-3. 261 s. 

MIŠIANIK, J., 1974, Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Veda, VSAV. 416 s.
OKÁL, M., 1965, O prekladaní antickej literatúry na Slovensku do druhej svetovej vojny. In: Listy 

filologické, 88, č. 1, s. 63–72.
PAULINY, E., 1983, Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava: SPN. ISBN 

67-081-83. 256 s. 
ŠMATLÁK, S., 2002, Dejiny slovenskej literatúry I., Bratislava: LIC. ISBN 80-88878-70-5. 359 s. 
TKÁČIKOVÁ, E., 1988, Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie. In: Litteraria XXVI. Bra-

tislava: Veda VSAV. 112 s.
VOIT, P., 2006, Encyklopedie knihy. Praha: Libri. ISBN 80-7277-312-7. 1350 s.
Výber z textov zo Žilinskej mestskej knihy P. Karvaš In: Romboid, 1968, 3, č. 4, s. 35–38. 
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ac Cibinii). Vierovyznanie z latinčiny do domáceho jazyka preložil Štefan Třebnický, spišský evan-
jelický kazateľ. Od roku 1637 viackrát vyšlo dielo anglikánskeho biskupa Lewisa Baylyho (? – 1631) 
Praxis pietatis (The Practice of Piety, directing a Christian how to walk that he may please God), 
ktoré do latinčiny preložil J. A. Komenský a jeho prvotlač pochádza z trenčianskej tlačiarne. 

Evanjelický kňaz a kazateľ Matej (Bahyl) Bahil (1706 – 1761) už bol spomenutý v súvislosti 
s protireformačnými cenzúrnymi zásahmi a s odsúdením za preklady Baltazára Meissnera: Srdečné 
napomenutí k vystríhaní se papežského a k stálému setrvání při lutheranském učení (Consultation 
orthodoxa de fide Lutherana capessenda et Romana deserenda) z roku 1734 a Ernsta Salomona 
Cypriana: Naučení o původu a vzrůstu papežstva (Belehrung vom Ursprung und Wachstum des 
Papsttums). Tento preklad vyšiel v roku 1745 pod prekladateľovým pseudonymom Thedorus de 
Hybla. M. Bahil vyviezol preklad ilegálne do Wittenbergu, kde ho dal vytlačiť,  a knihy opäť ilegálne 
priviezol na Slovensko. 

V  opakovaných vydaniach sa objavovalo dielo Johanna Arndta (1555 – 1621), nemeckého 
luteránskeho teológa, ktorého v  dobovej Európe nazývali aj „Fénelon reformácie“ – Paradies-
gärtlein voller christlicher Tugenden, wie solche zur Übung des wahren Christentums durch an-
dächtige, lehrhafte und trostreiche Gebete in die Seele zu pflanzen (1612) . Dielo vyšlo v roku 1720 
v preklade slovenského polyhistora Mateja Bela (1684 – 1749) pod názvom Zahrádka Ragská 
Jan Arndta,[...]plná Křesťanských ctnostj,genž skrze wraucne, nábožné a potěssitedlné Modlitby 
do dusse wsstjpeny býti magj. J. Arndt bol pomerne prekladaným a často vydávaným autorom. 
Prekladal z neho aj Michal Institoris Mošovský (1732 – 1803), evanjelický kňaz a  spisovateľ. 
V roku 1783 vydal preklad Vysoce Osvjeceného Blahoslavené Paměti Pana Jana Arnda, General-
Superintendenta Knježevství Luneburského Paterý Knihy o Pravém Křesťanství (pravdepodobne 
ide o Vier Bücher, Paradiesgärtlein und weitere Schriften z roku 1695, neskôr ako Sechs Bücher 
vom wahren Christentum).

Bohato je zastúpená vieroučná a kresťanská mravoučná prekladová literatúra u bernolákovcov 
zoskupených okolo Slovenského učeného tovarišstva, založeného v roku 1792. Dominikán Matej 
Kyselý (1750 – 1795) je autorom prekladu nemeckého spisu Dowerné a spasitelné Rozmlúwáňí med-
zi kňazom Fraňciškom Grundmagerom Farárom u swatého Petra, w Minichu a cťihodním Manželom 
Reformátorom i Manželku jego Náboženstwa ewanďeľicko=reformátského. (Obráťil z Ňemeckého na 
slowenskí gazik Maťeg Kiselí, Arcibískupstwa ostrihonmského Cirkewňík. W TRNAWE, Witľačená 
z  Utratámi Pánow Predplaťitelow u  Wáclawa Geľinka wísad. Kňihtlačára 1795) z  roku 1795, ale 
dôležitejsí je jeho zástoj pri jazykovej úprave štvordielneho po maďarsky napísaného spisu J. Gustí-
niho Manna Spasitelná to, o gest, Pána Géžiša wlastného swatého Ťela a Krwi Swátosť s kterú Ňe pod 
mogžišowím Prikriwadlom seďícé starodáwné Židowstwo, aňi prázné Podobi predstawugícé Obnowi-
telstwo... (1794 – 1795), ktorý preložil Anton Benčič (1745 – 1808), kňaz a františkán. Benčič vydal 
tlačou dva polemické spisy, dva preklady ostali v rukopise.  

Jozef Kubányi (1771 – 1839) vykonával kňažské povolanie v Nagymarosi, Budmericiach a v Cí-
feri, kam priniesol rukopis prvého kompletného rukopisného slovenského prekladu Biblie, tzv. Ka-
maldulskú Bibliu. Do slovenčiny prekladal katechizmy a modlitebné knižky z maďarčiny a nemči-
ny, katecheticko-dogmatické práce od trnavského farára Imricha Perényiho, pričom obzvlášť cenný 
je jeho preklad Malí historickí katekismus (Catéchisme historique, contenant en abrégé l‘histoire 
sainte et la doctrine chrétienne, 1679), ktorý vyšiel v Trnave v roku 1808. Autorom originálu je 
významný francúzsky cirkevný historik a teológ Claude Fleury (1640 – 1723). Kubányi tento text 
prekladal pravdepodobne z druhej ruky. Takým je aj preklad diela sv. Františka zo Sales (1567 – 
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1622) L‘Introduction à la vie dévote – Philothée, ktorý vyšiel v Bratislave v roku 1822 pod názvom 
Philothea aneb winaučowaňí Životu Pobožnému. J. Kubányi predstavuje toto dielo v predslove ako 
spis európskeho významu.

K zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva patril kanonik Juraj Palkovič (1763 – 
1835), vysoký cirkevný hodnostár. Pôsobil aj ako editor, bol mecénom slovenských literátov a ich 
vydavateľom, známym sa stal aj ako prekladateľ. Zaslúžil sa o dokončenie Bernolákovho jazyko-
vedného diela a Bernolákov Slovár vydal vlastným nákladom, podobne ako preklady i pôvodné 
diela J. Hollého či Gavlovičovu Valašskú školu alebo kázne Michala Rešetku (1794 – 1854), kazateľa 
a zberateľa starých slovenských literárnych pamiatok.  

M. Rešetka vydal v roku 1830 v preklade do bernolákovčiny knihu českého spisovateľa Josefa Chmelu 
Ježíšek, krásní príklad dobrích détek. Toto dielo patrí k prvým prekladom z českého jazyka do slovenčiny. 

A máme uvažovať o J. Palkovičovi ako o prekladateľovi, možno spomenúť Platonov dialóg Roz-
mluwaní Alcibiades rečené (1813) z gréčtiny, ktorý zostal v rukopise, či preklady divadelných hier, 
o ktorých bude reč neskôr. Najvýraznejším Palkovičovým prekladateľským činom bol prvý úpl-
ný tlačený preklad Biblie do bernolákovčiny, ktorú vydal tiež vlastným nákladom v rokoch 1829 
a 1832 a bezplatne ju distribuoval na farské úrady na Slovensku. 

Preklad Swatého Písma starého i nowého Zákona... je textom významným nielen svojou pod-
statou a prvenstvom v oblasti tlačených prekladov sakrálnych textov, ale aj faktom, že bol prak-
tickou podporou Bernolákovej jazykovej kodifikácie.  Za zmienku stojí spoločensko-politická 
situácia, v ktorej Palkovičov preklad vznikol. Je dôkazom toho, ako Biblia sprevádzala dejiny a po-
litiku a ako sa menil jej status, čo malo konzekvencie aj na preklad. A. Tyrol uvádza (2002: 104): 

V preklade Svätého písma videli bernolákovci významný prostriedok duchovného a kultúrneho rozvoja 
aj v  skromných slovenských pomeroch. Osvietenstvo prinieslo so sebou popri mnohých pozitívnych 
zmenách aj mnohé problémy. Bolo veľmi blízke racionalizmu a jeho postoj k náboženstvu bol veľmi radi-
kálny. Cirkev stratila svoj tradičný vplyv na život a musela sa v mnohých svojich postojoch konfrontovať 
so svetom. Štát si intenzívne začal uvedomovať svoju úlohu vo výchove ľudu. Tu sa Biblia ukázala ako 
vynikajúci prvok výchovy. Mária Terézia napríklad výslovne žiadala biskupov, aby sa postarali o nové 
ľudové vydania Biblie pre katolíkov. Chcela tým zvýrazniť výchovný charakter Písma. Z tých čias je v Če-
chách známa tzv. osvietenská Biblia, ktorá vyšla v roku 1780. 

V súvislosti s genézou tohto prekladu A. Bagin uvádza (1994: 93), že J. Palkovič predložil žiadosť 
o povolenie prekladať náboženské knihy do slovenčiny už v roku 1790. Žiadosť však bola zamiet-
nutá a povolenie na preklad dostal J. Palkovič až na cirkevnej synode v roku 1822. J. Palkovič sa 
prípravami na preklad zaoberal už od roku 1792. Dôkazom toho je jeho Biblický slovník latinsko
-hebrejsko-grécko-slovenský a rukopisné poznámky o metóde prekladu Observationes critico-philo-
logicae in versionem bibliorum – Filologicko-kritické poznámky k prekladu Biblie.

Dobový, i ďalekosiahlejší význam tohto prekladu pre jazyk a literatúru formuloval na základe 
poznania slovenskej literárnej tvorby F. Steller (1929: 758 – 759) takto: 

Isteže tento mohutný rozvitok slovenskej literatúry mal zväčša aj iné príčiny. No nebol bez Palkoviča. 
Priamo sa dá ukázať na blahý účinok v tom smere, že ako Hollý so svojimi spismi vychoval poetickú ge-
neráciu, tak jeho majster Palkovič postaral sa o generáciu, ktorá iba skrze Písmo Palkovičovo doznajúc sa 
o slovenskom národe, začala národ milovať a len potom počúvať i na slová svojich vyvolených básnikov.

S. Šmatlák (2002: 323) vidí Palkovičov prínos predovšetkým v osobnosti veľkého mecéna slo-
venskej literatúry, „ktorý bol sám literárne činný (najmä ako prekladateľ, a  to nielen Biblie, ale 
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Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I. 

Pramene
Preklady katechizmov a prvý knižný tlačou vydaný preklad Biblie do slovenského jazyka
1581 Luther Martin: Katechysmus, To gest: Kratičke obſazenji a wyklad přednich Cžlankůw Wyrij 
a Náboženſtwij Křestianského / čemuž ſe Lidé Křeſtianſſtij / a zwlaſſté Díjtky w Sſkolách / počátečné 
wyučugij. Bardejov 
1612 Katechyzmus D. M. Luthera z nemeckého jazyku na slovenský preložený od třech super-atteden-
tůw (E. Lániho, I. Ambrahamidesa a S. Melikia). Levoča, Vavrinec Brewer
1829, 1832 Swaté Písmo starého i nowého Zákona podlá obecného latinského od sw. Rímsko-Kato-
lickég Cirkwi potwrďeného, Přeložené s Prirownáňim gruntowného Tekstu, na Swetlo widané. Ďel 
prwní. [Preložil kanonik Juraj Palkovič.] Leta Pána 1829. W Ostrihome, Witlačené z Litterámi Josefa 
Beimela, Cis. Král. Priv. Primatiálského Kňíhtlačára. Ďel druhí. [Preložil kanonik Juraj Palkovič.] 
Leta Pána 1832

Rozširujúce témy
Preklady Biblie do domáceho jazyka 
BEDNÁROVÁ, K., 2013, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu. 

Bratislava: Veda VSAV, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1348-0. 301 s.

Sekundárna literatúra
BAGIN, A., 1994, Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Portréty kňazov – buditeľov. 

Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 80-223-0757-2. 136 s.
KOTVAN, I., 1957, Bibliografia bernolákovcov. Martin: Matica slovenská, 408 s.
KRASNOVSKÁ, E., 2002, O jazyku skalických tlačí s náboženskou tematikou z 18. storočia, s. 121–

127. In: Kniha 2001-2002. Martin: Slovenská národná knižnica. ISBN 80-8902-319-3. 638 s.
KUČERKOVÁ, M., 2012, K duchovno-apologetickému rozmeru autobiografickej prózy Sor Juany 

Inés de la Cruz. In Xlinguae.eu, , 5, č. 3, s. 59–73. ISSN 1337-8384.
STELLER, F., 1929, Storočná slovenská Biblia 1829-1929. In: Slovenské pohľady, 45, č. 12, s.752 –759. 
ŠMATLÁK, S., 2002, Dejiny slovenskej literatúry I., Bratislava: LIC. ISBN 80-88878-70-5. 359 s.
TYROL, A., 2002, Palkovičov preklad Písma v európskom kontexte, s. 101-106. In: Slovenská, la-

tinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. -19. storočia, 2002, Doruľa, J. (ed.). Bratislava: 
Slavistický kabinet SAV. ISBN 80-967722-7-9. 476 s. 

ŽITNÝ, M., 2014, Začiatky slovenského prekladu z nemčiny. Bardejovský katechizmus z roku 
1581. In: Preklad a kultúra 5. Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru v kontexte najnovších 
trendov translatologického výskumu. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, s. 19, 20. ISBN 978-80-558-0659-4.

ŽITNÝ, M., 2014, Bardejovský katechizmus z roku 1581. In: World Literature Studies : časopis pre 
výskum svetovej literatúry, vol. 6 [23], č.. 1, s. 120 – 140.

napríklad aj biblických hier Pietra Metastasia)“, a tiež ako človeka, ktorý dokončil a vytlačil Berno-
lákov slovník a zaslúžil sa o jeho vydanie vlastným nákladom. 

Kanonik J. Palkovič má nespornú zásluhu aj na vydaní Hollého prekladov antických básnikov 
(1824) a Vergiliovej Eneidy (1828). Vzhľadom na bernolákovskú kodifikáciu slovenčiny Palkovičo-
vo Swaté Písmo v sakrálnej oblasti a Hollého Eneida v oblasti básnickej literatúry sú dvoma pólmi 
jej potvrdenia.
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3. 1. 3 Vecná a odborná spisba 

Od roku 1765 začala v Skalici pôsobiť tlačiareň J. A. Škarnicla, pôvodom z Moravy, ktorý sa v Ska-
lici usadil a pracoval najprv ako zamestnanec bývalej jezuitskej tlačiarne. Jeho osamostatnenie zna-
menalo začiatok pôsobenia moravsko-slovenskej dynastie kníhtlačiarov a kníhkupcov. Šakrniclov-
ci spolu s ďalšími slovenskými tlačiarmi zohrali veľmi významnú úlohu v slovenskom kultúrnom 
živote. Škarniclovská tlačiareň pôsobila až do roku 1896 aj s filiálkou v Trenčíne. Etablovala vydáva-
nie tzv. ľudového čítania, ale tlačila predovšetkým pôvodnú i prekladovú literatúru náboženského 
a buditeľského charakteru, periodickú tlač – časopisy a kalendáre – a významnou mierou prispela 
aj k vydávaniu odbornej literatúry. Tá sa pravdepodobne najväčšou mierou emancipovala od nábo-
ženskej a duchovnej literatúry, hoci sa o ňu zaslúžili vo veľkej miere kňazi. Preložené diela vecnej 
literatúry sledovali európske myšlienkové prúdenie najmä v spojitosti s osvietenským hnutím. 

Výraznou postavou, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vydávania vecnej literatúry, bol Ján Prokopius 
(1732 – 1806). Pochádzal zo skalickej meštianskej rodiny. Rodičia mu umožnili štúdium medicíny 
v Jene a v Erlangene. Ako odchovanec „jenskej školy slovenského osvietenstva“ (Buchta 2008: 60) 
ovládal niekoľko rečí a v duchu myšlienkového prúdenia svojej doby sa rozhodol popularizovať vý-
sledky lekárskych vied. Okrem vlastných pôvodných lekárskych spisov vydal v roku 1788 preklad 
diela švajčiarskeho lekára Samuela Augusta André Davida Tissota (1728 – 1797) Avis au peuple 
sur sa santé (1761). Tissot bol významným lekárom a vedcom, členom mnohých učených spoloč-
ností, a jeho klientela siahala až k panovníckym hlavám. Tissotova zdravoveda mala veľký úspech 
v odborných i laických kruhoch a krátko po vydaní ju začali prekladať v celej Európe. Slovenský 
preklad je jedným z prvých prekladov z francúzštiny na Slovensku. Vyšiel pod názvom Zpráva pro 
lid obecný, ve vsech bydlící, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech sobě pomáhati měl, k obec-
nému dobrému z francouzské řeči přeložená skrze J. P. M. D. (Jána Prokopiusa, Medicinae Doctoris) 
v královském slobodném městě Uher. Skalici vytištěna u J. A. Škarnicla L. P. (Léta Páně) 1788. Pro-
kopiov preklad možno považovať za priekopnícky čin v oblasti lekárskej odbornej literatúry, ktorej 
bol v domácej reči nedostatok. Prokopius zároveň s prekladom zostavoval terminologické registre 
(rejstrík mistrných slov), pričom čerpal z dovtedy prístupných prameňov (napr. Bratislavská lekár-
nická taxa Jána Justusa Torkosa z roku 1745). Preklad aktualizoval poznámkami, ktoré sa týkali 
domácich reálií a spôsobov liečenia niektorých chorôb. J. Prokopius stelesňoval predstavu polyhis-
tora svojho obdobia: venoval sa jazykovede, dejinám, literárnej histórii a pôsobil ako editor práve 
u Škarniclovcov. Neuzatváral sa iba do svojej vedeckej a profesionálnej oblasti, ale bol činný aj na 
poli literatúry a dejín. V rukopisnej podobe sa zachovalo niekoľko jeho podstatných diel: Dictiona-
rium slavico-latinum (Česko/slovansko-latinský slovník) a Vocabularium latino-slavonicum (Latin-
sko-česko/slovenský slovník), Prodromus historiae litterariae bohemicae (Náčrt českých literárnych 
dejín), dejepisné dielo Origines Anabaptistarum (O pôvode Habánov), či preklad Náuky mravnosti 
Ch. F. Gellerta (Moralische Vorlesungen), ktorá v origináli vyšla v roku 1770 až po autorovej smrti. 
Ján Prokopius bol v priateľskom zväzku s B. Tablicom, ktorý zúžitkoval jeho široký rozhľad v lite-
ratúre a histórii pri písaní Pamätí československých básnikov... a v predhovore ho aj citoval.

Druhým pozoruhodným prekladom odbornej spisby bolo dielo Ch. W. Hufelanda (1762 – 
1836), nemeckého buditeľa, lekára, priekopníka sociálnej hygieny a harmonického spôsobu života. 
Spis Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern vychádzal v rokoch 1797 – 1798 a až v neskor-
šom treťom vydaní (1805) je známe ako Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu ver-
längern. Do dobového jazyka ho preložil profesor bratislavského evanjelického lýcea Juraj Palkovič 
v roku 1800 pod názvom Kunst prodloužení života lidského. 
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Pramene
1785 Wolstein, J. G.: Knížka o nakažení (pádu) dobytka pro hospodářů. sedláků (Presspůrk, Anto-
nin Löwe), prel. M. Semian
1788 Tissot, A.: Zpráva pro lid obecný, ve vsech bydlící, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech 
sobě pomáhati měl, k obecnému dobrému z francouzské řeči přeložená skrze J. P. M. D. (Jána Proko-
piusa, Medicinae Doctoris) v královském slobodném městě Uher. Skalici vytištěna u J. A. Škarnicla L. 
P. (Léta Páně) 1788
1800 Hufeland, Ch. W.: Kunst prodloužení života lidského, prel. J. Palkovič 
1803 Zprawa užitečná, záhradné stromy na nejlehší spůsob vyvodit a obchodit, prel. Xavier Franti-
šek Gében, katolícky farár 
1803 Všeobecná zpráva o běsnosti…, z nemčiny preložil Ján Mojžišovič, kazateľ v Príbovciach, vyšlo 
v Banskej Bystrici
1804 Bene: (Kratičká) Poučení o původe, přirození, a zaštěpování chránicích sypaníc. Banská Štiav-
nica, z maďarčiny preložil Teofil Keliny, lekár v Turčianskej župe 
1808 Šándor Tolnay: O hojení lichvy. Banská Bystrica, preložil Martin Pán, kazateľ v Slovenskom 
Pravne

Sekundárna literatúra
BUCHTA, F., 2008, Skalica a Záhorie. Skalica: mesto Skalica a Záhorské múzeum v Skalici. ISBN 

978-80-967229-8-3. 463 s.
PETRÁŠ, M., 1993, Svetská spisba bernolákovcov a preklady, s. 66-69. In: Slovenské učené tovariš-

stvo 1792-1992. Petráš, M. (ed.). 1993, Trnava: Západoslovenské múzeum. ISBN 80-85556-03-0. 
174 s.

Juraj Palkovič, o ktorom sa podrobne zmienime v ďalšom texte, bol vo svojej dobe významným 
iniciátorom a editorom prekladov z antickej poézie, ktorú tiež sám prekladal, a bol predovšetkým 
literát. Obe citované vydania prekladov odbornej literatúry sú príkladom toho, ako sa preklada-
nie chápalo na prelome 18. a 19. storočia: bolo súčasťou práce osvietencov a národných buditeľov 
bez ohľadu na žáner prekladanej literatúry, prirodzene vyplývalo zo znalosti cudzích jazykov, ale 
najmä z rozhľadenosti prekladateľov v kultúrnej a intelektuálnej Európe a z potreby osvety. Orien-
tácia prekladateľov ešte nebola vyhranená ani žánrovo ani typovo. Utilitárnu a vzdelávaciu funkciu 
prekladu zabezpečovali mnohé vydania, o ktoré sa postarali kňazi a ktoré boli súčasťou ich budi-
teľskej a vzdelávacej misie. Spomenúť možno v tomto smere ešte preklad M. Semiana z roku 1785 
–  Knížka o nakažení (pádu) dobytka pro hospodářů. sedláků (Presspůrk, Antonin Löwe 1785) od ne-
meckého zverolekára Joanna Gottlieba Wolsteina. O niekoľko ďalších príkladov dopĺňame krátku 
bibliografiu. Zaujímavý je aj fakt, že prekladové i pôvodné diela odbornej spisby a vecnej literatúry 
uvádza P. J. Šafárik  v Dejinách slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Severozápadní Slo-
vania. Druhý oddiel – Dejiny jazyka a literatúry Slovákov. Geschichte der slawischen Sprache und 
Literatur nach allen Mundarten (1826, Pešť) ako súčasť dejín slovenskej literatúry.
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4 PREKLAD NA PRELOME 18. A 19. STOROčIA

4. 1 PREKLAD SVETSKEJ LITERATÚRY 

Prvý integrálny preklad literárneho diela svetského charakteru sui generis sa objavil až v roku 1750, 
a to (nota bene!) preklad románu. V košickej jezuitskej tlačiarni vyšiel latinský preklad francúz-
skeho románu Fenelonii Telemachus gallice conscriptus… (Telemachove dobrodružstvá) fran-
cúzskeho duchovného a preceptora nazývaného Fénelon, celým menom François de Salignac de 
La Mothe-Fénelon (1651 – 1742), ktorého literárne dejiny pokladajú za predchodcu a inšpirátora 
osvietencov. Reedícia tohto prekladu do latinčiny vyšla na Slovensku ešte v roku 1762. Autorom 
oboch vydaní prekladu je nemecký duchovný, kanonik gregorio Trautwein (1711 – 1785), teológ, 
autor náboženských spisov a prekladateľ. Cenzúra o niekoľko rokov zakázala vydať ďalší preklad, 
tentoraz do dobového slovenského jazyka, od Alexandra Nozdrovického z roku 1778 (Fenelono-
vy Príbehy Telemacha syna Ulyssesa). V rukopise zostalo aj dielo Antonia de Guevaru Epistolas 
familiares - Dvojctihodného otce Ant. Guevara...Listy a rozmlouváni, ktorý A. Nozdrovický do-
končil ešte v roku 1773. Nevyšiel však ani tretí preklad Fénelonovho diela z roku 1796, tentoraz 
tentoraz preložený z druhej ruky cez latinčinu do biblickej češtiny pod názvom Případnosti Te-
lemacha, otce svého Ulissesa po moři a zemi hledajícyho. Jeho autorom bol Alexander Kubíni. 
V tom istom roku však vyšiel Fénelon v Prahe pod názvom Příběhové Telemacha. Díl I. V rozpätí 
takmer polstoročia sa na území Slovenska titul objavil až štyrikrát, hoci vydania sú fakticky iba dve. 
Úkaz pomerne nezvyčajný na vtedajšiu dobu. Aká naliehavosť podnietila záujem o toto dielo? 

Fénelonov román Aventures de Télémaque vyšiel v roku 1699 ako didakticko-výchovný spis. Mal 
byť duchovným sprievodcom vojvodu Burgundského (1682 – 1712), vnuka Ľudovíta XIV, nádej-
ného panovníka, ktorý však zomrel v mladom veku. Fénelon pôsobil ako vychovávateľ a duchovný 
otec panovníkových vnukov. Dobre poznal prostredie kráľovského dvora. Dielo, ktoré zamýšľal 
vytvoriť ako sumu a syntézu dobových vedomostí z takmer všetkých oblastí poznania, prekročilo 
hranice didaktizmu a stalo sa v podstate antiabsolutistickým matifestom, kritizujúcim vládu Ľudo-
víta XIV. Fénelonov spis sa priečil aj dobovému duchu pedagogických princípov ilustrovaných na 
pozadí bájok, latinskej vzdelanosti a veľkých antických osobností (Caduc, Lanavère, Beaudin 2009). 
Fénelon zvolil ako médium výchovného prostriedku literárnu fikciu a podnecovanie predstavivosti 
a jej účinok. Inšpiroval sa Homérovou Odysseiou  a v osemnástich knihách vyrozprával Telema-
chovu cestu za otcom ako peripetie s výchovným, etickým i politickým posolstvom. Homér bol pre 
Fénelona autoritou morálnou aj estetickou. Fénelonovi to však nebránilo adaptovať ho na dobový 
vkus a svoje zámery. Telemachova cesta za otcom, ktorého hľadá, a cesta k dospelosti a zrelosti je 
paralelná s cestou Odysea do vlasti po dobytí Tróje. Mnohé udalosti z Odysseie sa tak objavujú aj 
v Telemachovi. Mytológia, o ktorú sa Fénelon opiera, je súčasťou deja i morálneho posolstva. Lite-
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rárna forma tohto románu sa z dnešného pohľadu nedá jednoznačne určiť - mieša sa v nej epopeja, 
báseň v próze, tragédia, prvky utopickej prózy i tragédie, významovo je intertextuálna. Fénelonov 
román sa dá pokladať za alegorický iniciačný román, ktorý našiel svoje ďalšie podoby v osvieten-
skom filozofickom románe. Všetky tieto charakteristiky i  samotný Fénelonov postoj k  otázkam 
výchovy a politiky vyvolali kritické reakcie na dielo, ktoré provokovalo už len zvoleným žánrom 
románu, nekompatibilným s  atmosférou religiozity, vyznačujúcim sa historickou nepresnosťou 
a posunmi v mytológii.    

Fénelon sa krátko po vydaní diela dostal do politickej nemilosti a v tej chvíli sa z publikovaného 
románu stala vydavateľská a čitateľská udalosť, ktorá spustila lavínu tých najrôznejších autorom 
povolených i nepovolených vydaní románu takmer v celej Európe, ale najmä vo vtedajšom Holand-
sku. Krátko na to sa dielo začalo opakovane prekladať do mnohých jazykov a jeho popularita trvala 
až do začiatku 20. storočia. Do nemčiny bolo preložené už v roku 1707 a po tomto prvom preklade 
nasledovali ďalšie reedície, a dokonca aj veršované preklady. Do španielčiny bolo preložené v roku 
1713, do flámčiny v roku 1715, taliansky preklad pochádza z roku 1719, ruský z roku 1734. 

Francúzske vydanie Telemacha z roku 1811 uvádza súpis všetkých dovtedajších prekladov, med-
zi nimi aj tri Trautweinove vydania - dve z Ulmu z rokov 1744 a 1755, a jedno zo Stuttgartu – z roku 
1758. Ide o preklady v próze, pričom preklad z roku 1755 vyšiel v zrkadlovom vydaní spolu s origi-
nálom. O poslednom preklade z roku 1758 sa dozvedáme:

Preklad, ktorý je v  próze, je od Trautweina; ten v  úvode hovorí, že keď si prezrel latinský veršovaný 
preklad od anonyma, najprv sa domnieval, že ide o plagiát, o to väčšmi, že Faramonde v predslove k ne-
meckému Telemachovi tvrdí, že francúzsky básnik Hérault (Hunault) preložil v roku 1729 prvých päť 
kníh veršom do latinčiny; lenže keď prečítal niekoľko anonymových veršov, rýchlo sa presvedčil, že nejde 
o plagiát, a videl aj, že v tomto diele niet ani elegancie, ani čistoty, ani harmónie. Dodáva ešte, že si bol 
želal, aby sa anonymovi preklad podaril ako Neukirchiovi. Pokiaľ ide o jeho vlastný preklad v próze, rád 
by ho bol ešte upravil, ale nemal už čas.

La traduction qui est en prose, est de Trautwein; qui dit, dans la préface, qu’ayant examiné la version en 
vers latin d’un anonyme, il crut d’abord que ç’étoit un plagiat, d’autant plus que Faramond, dans sa préface 
du Télémaque allemand, dit que le poète français Héraut (Hunault) traduisit en 1729, les cinq premiers 
livres en vers latin; mais q’après avoir lu quelques vers de l’anonyme, il fut bientôt convaincu que celui-ci 
n’étoit point plagiaire, vu qu’il n’y avoit, dans son ouvrage, ni élégance, ni pureté, ni harmonie. Il ajoute 
qu’il eût désiré que l’anonyme eût aussi bien réussi que Neukirchius. Quant à sa propre traduction, il eût 
bien voulu lui donner la dernière main, mais il n’a pas eu le temps, etc. (s. XCIX a C; 1811).

Dobových záznamov o Trautweinových prekladoch je niekoľko, všetky sa zhodujú v tom, že ide 
o veľmi zlý preklad (très – médiocre), hoci Trautwein sám sa kriticky díval na ostatné preklady. 
V košickej jezuitskej tlačiarni teda vyšiel prvý Trautweinov preklad, s ktorým, ako sa dá dedukovať 
z vyššie citovaného textu, nebol spokojný ani sám prekladateľ. 

Fénelonov román a jeho latinský a neskôr slovenský preklad prvý reflektuje v slovenskom kul-
túrnom priestore v roku 1846 J. M. Hurban. Po vyše sto rokoch o ňom píše M. Okál (1965) a jeho 
význam vyzdvihuje najmä v stati Problematika homérskych básní a ich ohlasy u nás (1966). Vo fran-
cúzskom kontexte 17. storočia sa Homér prekladal málo, a bol takmer neznámym autorom (Caduc, 
Lanavère, Beaudin 2009). V 18. storočí na Slovensku podľa M. Okála „už Homéra poznajú všetci 
slovenskí vzdelanci. Jozef Ignác Bajza pozná postavy homérskych básní, ako svedčí o tom nielen 
jeho román René mládenca príhodi a skúsenosťi, ale aj jeho epigramy“ (1966 : 553). Pôsobenie Fé-
nelonovho románu sa iste neobmedzuje iba na sprostredkujúcu funkciu pri poznaní Homéra, ktorý 
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síce nebol nezmámym vo vzdelaneckom prostredí, ale stále bol prekladaný iba fragmentárne a cez 
latinčinu. Prvé preklady Homéra z gréčtiny sa objavili až na začiatku 19. storočia. O Trautweino-
vom preklade čítame neskôr aj u J. Felixa (1968). Nikde však nie je bližšie určená proveniencia pre-
kladu a identita prekladateľa. G. Trautwein pôsobil v Nemecku, kde preklad aj vznikol. Do nášho 
kultúrneho prostredia sa dostal importom, čo nebolo v tom čase zvláštnosťou  vzhľadom na cirku-
láciu kníh v európskom priestore. Okrem toho Trautwein mal istý čas pôsobisko v Ulme, odkiaľ už 
od 16. storočia viedla obchodná cesta do Bardejova.

Podobný ohlas v Európe ako Fénelonov Telemachos malo aj dielo Antonia de guevaru Epis-
tolas familiares - Dvojctihodného otce Ant. Guevara...Listy a rozmlouváni. Antonio de Guevara 
(1480 – 1545) bol španielsky františkánsky mních, kazateľ a kronikár na dvore Karola V. Jeho uto-
pická, pacifistická až mesianistická vízia duchovnej ríše stála v kritickej opozícii k podplatiteľnému 
západoeurópskemu dvorskému životu. A. Nozdrovický dokončil preklad tohto diela v roku 1773. 
Hoci zostal iba v rukopise, J. Felix pokladá tento dátum sa dôležitý medzník – datuje sa ním vôbec 
prvý preklad z novovekých európskych literatúr (Felix 1968 : 6). Dodajme, že vzhľadom na pôvod-
cu prekladu a jazyk prijímajúcej literatúry.

Fénelonov a  de Guevarov originál, tieto dva texty dvoch románových modalít s  didaktickou 
funkciou prišli na Slovensko v období, keď v roku 1784 vyšiel prvý diel Bajzovho výchovného, po-
učného aj zábavného románu René mládenca príhody a skúsenosti, ale druhý diel už cenzúra zaká-
zala. Z európskeho románu na ploche dvoch storočí je tu v preklade len zanedbateľné torzo, ktoré 
nemohlo sekundovať Bajzovmu úsiliu etablovať románový žáner v dobovej slovenskej literatúre. 
Fénelonovo a Bajzovo dielo však medzi sebou korešpondujú typicky osvietenskými výchovnými 
funkciami s presahom k zábavnému poslaniu literárneho textu. 

V  línii didakticko-pedagogickej a  mravoučnej literatúry vyšlo v  druhej polovici 18. storočia 
niekoľko pokračovaní spisu Magazine des enfants ou Dialogues entre une sage gouvernante et plu-
sieurs de ses élèves de la première distinction (Súhrn pre deti alebo Rozhovory múdrej guvernantky 
s viacerými vynikajúcimi žiakmi). Autorkou tohto diela je Francúzka Jeanne-Marie Le Prince de 
Beaumont (1711 – 1780), spisovateľka a vychovávateľka, autorka rozprávok pre deti. Rozprávka 
Kráska a zviera (La Belle et la Bête) sa v jej prvom podaní stala rozprávkovou klasikou. J.-M. Le 
Prince de Beaumont sa vo svojej dobre preslávila ako guvernantka v Londýne, kde ju podporoval 
a v písaní povzbudzoval Daniel Defoe. V Londýne vydala aj niektoré výchovné spisy zo série Ma-
gasin des enfants (1756, 1757, 1760 atď.), v ktorých dôležitú úlohu hrá kniha a cielené čítanie, teda 
intencionálny výber z prospešnej, ale aj zábavnej literatúry, čo prezentuje idea „plaire à la jeunesse 
en l’instruisant“ (páčiť sa mládeži a zároveň ju poučiť). Okrem literárnych textov spisy ponúkajú 
celú sumu poznatkov z  prírodných vied, geografie a  histórie. Formálne ide o  montáž krátkych, 
žánrovo nejednotných, fragmentárnych, palimpsestových a citačných textov, spojených výchovnou 
ideou a podaných ako rozhovor s deťmi. J.-M. Le Prince de Beaumont si vypracovala aj pomerne 
jednoduchý štýl prispôsobený detskému percipientovi. Na Slovensku máme doložený a existujúci 
rukopis prekladu dvoch dielov tohto spisu datovaný rokom 1795: Ďeťinná spratoweň aneb Roz-
mluwi medzi múdru dworskomistriňu i dámami zácneho urodzeňá gég wichowaňú poručeními skrze 
G.M. Le Prince de Beaumont po francúzski napísané, wčilek na otčistí gazik preložené (Magasin des 
enfants, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves de la première distinction, dans lesqu-
els on fait penser, parler, agir les jeunes gens suivant le génie, le tempérament et les inclinations d’un 
chacun… on y donne un abrégé de l’histoire sacrée, de la fable, de la géographie, etc., le tout rempli 
de réflexions utiles et de contes moraux). Ide o preklad z druhej ruky cez poľštinu od anonym-
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ného prekladateľa z okruhu bernolákovcov. M. Majtán (1993) podal podrobnú jazykovú analýzu 
slovenského prekladu, ktorý pokladá za dôkaz životaschopnosti bernolákovskej slovenčiny. Záro-
veň poukazuje na kalkovanie v preklade a prepis poľských slov v prípade, keď prekladateľ nerozu-
mel alebo nevedel text preložiť. Zaujímavé je, že I. Valentová (2012), ktorá analyzovala galicizmy 
z Historického slovníka slovenského jazyka, poukázala na niektoré lexikálne jednotky excerpované 
z tohto prekladu. Znamená to, že galicizmy už bol ponechal poľský prekladateľ a odtiaľ ich prebral 
slovenský prekladateľ. Niektoré slová z tohto diela sa v iných písomnostiach nenašli, ale v jazyku 
sa používali a používajú dodnes. Dá sa predpokladať, že by to predsa len mohlo poukazovať na 
istú cirkuláciu prekladu v čitateľskom prostredí, keďže preklad nebol vydaný tlačou. Rukopisných 
prekladov, ktoré máme v slovenskom kultúrnom priestore, je pomerne veľa. Ich čitateľskú realizá-
ciu a skutočné pôsobenie je veľmi ťažké dokázať a posúdiť. Preklad Ďeťinná spratoweň je tiež jeden 
z  tých textov, ktoré viac ako literárnu hodnotu sprostredkúvajú poznanie vývinu a  jednotlivých 
štádií slovenského jazyka.

Koniec 18. storočia je už obdobie, keď môžeme menovať viacerých prekladateľov a sledovať mo-
tiváciu ich prekladania. Tá sa už čiastočne vzďaľovala jednote literárnej tvorby a duchovného po-
slania. O Alexandrovi Kubínim (1751 – 1799), ktorý sa narodil v rodine zemana, pracoval v admi-
nistratíve liptovskej stolice, bol bibliografom a právnikom, nevieme veľa. Máme zmienku o tom, že 
okrem spomínaného Telemacha preložil francúzskou cirkevnou cenzúrou zakázaný Marmontelov 
román Belizar (Bélisaire) z roku 1767, oslavujúci ducha francúzskeho osvietenstva a náboženskú 
toleranciu. Marmontel (1723 – 1799) patril nedzi významných duchov francúzskeho osvietenstva, 
encyklopedistov, polyhistorov a filozofov blízkych Voltairovi. Na Slovensko sa v roku 1825 dosta-
la jedna z jeho „moralistických rozprávok“ (Contes moraux), ktoré písal a vydával v rokoch 1755 
–1759. Anonymný prekladateľ uverejnil  v preklade z druhej ruky cez maďarčinu poviedku Amalia, 
krásna pasťirka – príhoda čnostlivá, která človeka ňe len včilajšé, ale aj na budúce veci rozpamatá 
a ciťidlného učiní (anonymný prekladateľ z maďarského prekladu Sándora Barócsyho, vydaného 
v roku 1775 vo Viedni). Marmontelovo úsilie rehabilitovať rozprávku vo svojej dobe rezonovalo 
s Fénelonom a jeho predstavou fikcie ako pedagogického prostriedku, ale najmä s dielom už spo-
mínanej Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, u ktorej rozprávka tvorila súčasť didakticko-peda-
gogického spisu. Všetci traja sa aspoň okrajovo objavili aj v slovenskom kultúrnom priestore. Ak aj 
nenachádzame priame stopy ich vplyvu, existencia prekladov svedčí o responzívnosti týchto textov 
v slovenskom prostredí. 

Prekladateľom bol aj o niečo starší evanjelický farár Michal Semian (1741 – 1812), ktorý sa 
narodil v rodine mlynára vo Vrádišti pri Skalici. Znalosť maďarčiny a nemčiny nadobudol v ško-
lách v maďarskom Šoproni a v nemeckojazyčnom Kežmarku, kam mladí slovenskí študenti mig-
rovali, aby sa jazykovo vzdelali. Teológiu študoval v Halle a v Jene. V roku 1782 bol vysvätený za 
evanjelického kňaza, pôsobil ako vychovávateľ v Piaskách pri Lubline, ako rektor nižšieho gym-
názia v Ratkovej a konrektor kolégia v Prešove, napokon ako kazateľ v Pezinku. Učená spoločnosť 
Societas slavica (Eruditas societa slavica 1787) vydávala mesačník Staré noviny literního umění, 
ktoré vznikli z podnetu viacerých slovenských osvietencov, silne ovplyvnených západnou raciona-
listickou filozofiou. Michal Semian bol dopisovateľom novín, pôsobil aj ako prekladateľ z maďar-
činy – zaujímala ho inonárodná pietistická básnická tvorba, ale preslávil sa predovšetkým prekla-
dom maďarského dobrodružného románu I. Mészárosa Při dobytí budínského zámku do zajetí 
křesťanského padlé Kartigam řečené, potom Krystýna nazvané turecké slečny, kišasoňky, řídké, 
památné případnosti, ktorý vyšiel v  roku 1790. Týmto prekladom sa začal u nás udomácňovať 
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typ sentimentálno-moralizátorskej prózy, ktorá sa podstatnejšie rozšírila až v polovici 19. storo-
čia (Urbancová, Kraus 1982, 188). Prekladateľ sa v úvode knihy obrátil na čitateľa, sprostredkujúc 
mu najprv úvod pôvodného autora a potom vlastnú prácu prekladateľa, ktorú zhrnul do siedmich 
bodov. Trval na vernosti a zrozumiteľnosti prekladu. Tam, kde v texte niečo pridal z dôvodu lepšej 
zrozumiteľnosti, označil miesto špeciálnym znakom. Preklad do češtiny zľahčil pre slovenského 
čitateľa vsúvaním slovenskej lexiky na miestach, kde cítil, že je to vhodné, a kde vedel, že čeština už 
nie je veľmi zrozumiteľná. 

J. M. Hurban pokladal M. Semiana za výborného prozaika: „Obľúbený román Kartigám preložil 
a  slohu svojho plynnosťou a krásou v spoločnostiach slovenských udomácnil. Sloh Semianov je 
príjemný, snadný, okrúhly a kvetnatý“ (Hurban 1972: 110).

Literárny historik a kritik Jaroslav Vlček (1860 – 1930) hovorí o Semianovi nasledovne :

Pokúšal sa tiež o beletriu prózou. V meštianskych domoch na Slovensku čítal sa dlho jeho román, spra-
covaný podľa maďarského originálu Ignáca Mészárosa z r. 1772, ktorý Semian vydal v Prešporku r. 
1790 s názvom: „Při dobytí Budínského zámku do zajetí křesťanského padlé, Kartygam řečené (potom 
Krystýna nazvané) turecké slečny, kišasoňky, řídké a památné případnosti“… Maďarský román tlmočil 
smer anglického Richardsona, ktorého plačlivá sentimentálnosť vytvorila typ moralizujúcich „krásnych 
duší“ („belles âmes“, „schöne Seelen“), známych z Goetheho autobiografie. Víťazná čnosť tureckej krásky, 
ukoristenej v dobytom Budíne francúzskym dôstojníkom, unesenej do Paríža a tam obletovanej všetkou 
vznešenou spoločnosťou, to je hlavný motív románu, ktorého obľubu dokazujú jeho štyri vydania. Semi-
anovým pričinením dostal sa smer „krásnych duší“, význačný pre spoločnosť XVIII. storočia, presýtenú 
spoločenskými a inými pôžitkami, z Richardsonových anglických románov a z ich Gellertových nemec-
kých napodobenín nepriamo tiež do našej literatúry (citované podľa elektronického zdroja). 

Z Vlčkovej charakteristiky vyplýva, že román pokladal nie za preklad, ale za adaptáciu. Iné zdroje 
tvrdia, že už Mészárosov text (Buda várának visszavételekor a keresztyének fogságába esett Kártigám nevű 
török kisasszonynak ritka és emlékezetes történeti), pochádzajúci z roku 1772, je preklad nemeckého 
románu Der unvergleichlich schönen Türkin wundersame Lebens- und Liebes Geschichte. Zur Angene-
hmen Durchlesung aufgezeichnet von Menander zu finden in der Frankfurter und Leipziger Messe, 1723, 
 ďalšie pramene poukazujú na fakt, že nemecký preklad vznikol ako adaptácia bližšie neurčeného 
francúzskeho hrdinského románu. Ignác Mészáros (1721 – 1800) žil v Hornom Bare, v maďarskej 
obci bratislavskej župy. Do škôl chodil v Bratislave a v Győri, právnické štúdiá absolvoval vo Vied-
ni. Neskôr spravoval nadácie grófskej rodiny Batthyányovcov, ktorých panstvo sa nachádzalo práve 
v Hornom Bare. Na sklonku života žil I. Mészáros v Budíne a písal. Najslávnejším sa stal román 
o Kartigam, ktorý aj maďarská literárna historiografia pokladá za jedno z prvých beletristických 
diel osvietenského obdobia a novej maďarskej literatúry. Román bol mimoriadne obľúbený najmä 
medzi ženami a mládežou. Dočkal sa šiestich vydaní – 1771, 1780, 1795 (Bratislava), 1778 (Kolo-
zsvár), 1780 (Košice), 1813 (Budín). Podľa miest vydania román cirkuloval v jednom kultúrnom 
priestore, ktorému bola dobre známa a blízka „turecká“ tematika. Po maďarsky napísaný „originál“ 
sa pravdepodobne nepokladal za cudzí, keďže je predpoklad, že „v meštianskych domoch“ maďar-
čina nebola neznáma. Slovenský preklad môže svedčiť o potrebe tohto typu literatúry v domácom 
jazyku.  

V tom istom období pôsobila aj iná zaujímavá postava slovenského prekladu - Samuel čerňan-
ský (1759 – 1809), ktorý sa narodil v meštianskej rodine, študoval v Jene, bol básnikom, spisova-
teľom, biskupom, vedátorom. Jaroslav Vlček o ňom napísal v Kapitolách zo slovenskej literatúry 
toto: 
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… (syn ospevovateľa „Žalostného vypsání pádu a vyvrácení města Lízabony“), narodil sa r. 1759, z Jeny 
priniesol si racionalistický smer teologický, v ktorom zotrval až do smrti, súc evanjelickým kazateľom v 
meste Pukanci do r. 1809. ...Čerňanský je pamätihodný muž. Hoci temer stále trpel chrlením krvi, predsa 
zaoberal sa zemepisom a fyzikou, prečítal azda všetky staré i nové cestopisy, dômyselne zostavoval elek-
trické stroje, glóbusy, rysoval mapy, veľmi usilovne zbieral staršie české spisy, viedol tlačovú korektúru 
všetkých československých kníh, vychádzajúcich v Prešporku, zložil českú gramatiku, preložil časový 
román o grófovi Beňovskom a počeštil Gellertove „Nábožné písně“ (v Prešporku r. 1787). ...V pamäti 
svojich vrstovníkov zachoval sa však Čerňanský ako racionalistický bohoslovec, vždy a všade vystupujúc 
proti hašterivému konfesionalizmu a sektárstvu, a ako sa zaoberá úmyslom predložiť, ako druhý malý 
Leibniz, vyznanie svojho rozumového kresťanstva všetkým európskym panovníkom. Preto tiež nenávi-
del vojny a dobyvačné krviprelievanie a priamo fanatickou nenávisťou horel proti vtedy zbožňovanému 
Napoleonovi. Ale túto stránku pôsobenia Čerňanského poznáme iba z  tradície (citované podľa elek-
tronckého zdroja).

Iné pramene upresňujú, že Samuel Čerňanský sa po smrti Jána Chrastinu v roku 1779 stal 
korektorom slovenských kníh v bratislavskej (Landererovej?) tlačiarni. Zaujímal sa, ako už vieme 
od J. Vlčka, o zemepis, fyziku a astronómiu. Zhotovoval mapy a do kalendára Juraja Palkoviča 
na rok 1807 zhotovil astronomické hodiny. Bol autorom mnohých duchovných piesní ako súčasti 
evanjelického Zborníka a autorom piesní v dobových vydaniach Tranovského kancionála, osveto-
vým pracovníkom, spoluzakladateľom Ústavu česko-slovenskej reči a literatúry pri evanjelickom 
lýceu v Bratislave. 

Tento „pamätihodný muž“ venoval prekladaniu síce len malú časť svojich širokých záujmov, 
ale o to zanietenejšie a na dobu svojho pôsobenia zaujatejšie. V roku 1787 vydal preklad básní Ch. 
F. gellerta pod názvom Nábožné písně (Geistliche Oden und Lieder). Gellert bol nemecký osvi-
etenský básnik a filozof, na Slovensku pomerne obľúbený a prekladaný (okrem básní v preklade 
S. Hruškovica sú doložené ešte tituly Gellert, Ch. F.: Veršovní naučení představující Pravdu Cnosti 
skrze... v nemeckém jazyku vydané, nyní skrze jistého zemana uherského dediče Welké Paludzy do 
slovenského jazyka přeložené Presburg; Gellert, CH. F.: Veštba – preložil Pongrác Štefan?). Okolo 
Čerňanského prekladu sa rozvinula polemika na stránkach časopisu Novi ecclesiastico–scholastici 
Annales (1793), týkajúca sa prekladu poézie a otázok veršovej techniky, pričom recenzent vyčítal 
Čerňanskému pravopisné chyby, nesprávny rým a metrum. Čerňanského predstava prekladu sfor-
mulovaná v úvode vychádzala zo sprostredkovateľskej funkcie prekladu bez vyšších nárokov na 
estetickú funkciu a ekvivalenciu. S. Čerňanský už v tejto polemike formuloval základný preklada-
teľský problém vzťahu vernosť–voľnosť, pričom argumentoval faktom, že prekladateľ nevyhnutne 
narába s dvoma rozdielnymi jazykovými systémami. Na záver jeho odpovede čítame: 

Taktiež sľubujem na útechu pána recenzenta, že spravodlivo a dobre budem vyhľadávať jeho rady. … 
napnem všetky svoje sily, aby hymny, ktoré predložím v budúcnosti alebo skladám, čím menším množ-
stvom chýb v rýmovaní urážali oči recenzenta (Urbancová, Kraus 1982: passim, s. 50). 

V roku 1808 vyšiel v Bratislave Čerňanského preklad Beňovského memoárov Památné příhody 
hraběte Beňovského. Cirkulácia tejto knihy cez preklady prekladov ilustruje dobový vzťah k pre-
kladu samotnému, ale aj k próze ako žánru hierarchicky nižšiemu, o rozvoj ktorého sa v sloven-
skom kultúrnom priestore pričinil aj Čerňanský svojím adaptačným prekladom. Pôvodný text na-
písal gróf Beňovský (1746 – 1786) vo francúzštine pod názvom Les mémoires et voyages de Maurice 
Auguste Comte de Benyovsky. Dvojdielne pamäti – denníkové záznamy z ciest v rokoch 1770 – 1776 
– však vyšli najprv v anglickom preklade britského vedca Williama Nicholsona v Londýne v roku 
1790, až potom vo francúzskom origináli u toho istého londýnskeho vydavateľa. Anglický preklad 
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otvoril cestu ďalším prekladom tohto dobovo veľmi príťažlivého cestovateľského diela vrbovského 
rodáka. V tom istom roku ako anglický preklad vyšiel aj nemecký preklad, v roku 1791 preklad do 
švédčiny, v rokoch 1791–1793 preklad do flámčiny, v roku 1797 preklad do poľštiny. S. Čerňanský 
prekladal práve z nemeckého vydania. Z anglického prekladu vznikol v roku 1888 maďarský pre-
klad, v roku 1970 japonský. Novodobé slovenské preklady sa v rokoch 1966 a 1975 realizovali ešte 
vždy cez nemecké verzie. Až v roku 2006 máme preklad realizovaný z francúzskeho vydania Mauri-
ce Auguste Beniowski: Mémoires et voyages (Montricher: Les Editions Noir sur Blanc, 1999). Puto-
vanie knihy storočiami a jazykmi akoby bolo odrazom putovania a dobrodružstiev samého autora, 
ktorého literárna a občianska identita sa delí medzi niekoľko národov, ktoré si ho prisvojujú. 

Čerňanského adaptačný preklad pristupuje k redukcii narácie, opisov i postáv v duchu zábav-
ného i poučného čítania. Selektuje rozsah i obsah románu pravdepodobne aj v mene dobových 
mravných zásad. Sám prekladateľ na záver svojho predhovoru píše (citované podľa Urbancová, 
Kraus 1982: 180): 

Já za to maje, že našim Slovákům vděčné bude, když tohoto svého krajana a jeho neo-
byčejné případnosti poznají, podávám jim do rukou přítomného výtahu z obšírného spisu 
jeho. Celé knihy, jakož původne sepsána jest, proto sem do jazyka našeho přeložiti nechtěl, 
poněvadž se v nich mnoho chatrných a poznámenání nehodných věcí nachází... Mezitím, 
chtěl–li sem pořádek příběhů a jejich následky ukázati: musil sem častěji i chatrnější věci 
připomenouti, s kterými důležitější a hlavnější příhody spojeni jsou.

Než zeptá se snad někdo: jakéhož užitku z čítaní této knihy očekávati mohu? Odpovídám: 
krom příjemného mysli zaměstnání, můžeš z těchto příběhů Beňovského poznati, jak mno-
ho udatný, prozřetedlný, smělý a v svém předsevzeté nepohnutedlný člověk vykonati může. 
Co se tobě při Beňovském chválitebné zdáti bude, v tom jej nasleduj; co pak cnosti odpor-
ného nalezneš, toho se vystříhej: tak ne bez užitku tuto knihu čésti budeš. – Měj se dobře. 

Překladatel

Psal sem v Bátovcích dnes 18. června 1805

O dva roky pripísal k textu svoj predhovor aj vydavateľ Juraj Palkovič „profesor a Institutu literatury 
slovenské sekretář“. Z  napísaného jasne vyplýva, že ak má J. Palkovič dať priestor prozaickému 
textu a románu, tak sa jednoznačne prikláňa k historicky a životne hodnovernej próze, z ktorej sa 
môže poučiť „rozumný člověk,.. naše pak slovenské panny...“ (citované podľa Urbancová, Kraus 
1982: 180 – 181): 

Vyznám upřimně, že Němcům, Francouzům, Angličanům naskrze nezávidím tech tisícův 
jejich mistrovských i hudlářských románů, jen toho bych žádal, aby naše slovenská literatura 
aspoň proti sté jejich částce přitomnému podobné spisy postaviti mohla.

Pan překladatel sám sice myslí, že snad tato jeho práce nebude každému voněti; já však 
jsem naděje, že žádný z našich knihy čtoucích vlastenců tak spozdilého rozumu nebude, 
aby pravé ceny tohoto spisu a mnohonásobných v něm obnažených naučení, i příjemnosti 
vypracování, neseznal... 

Ostatně, že spis tento i čistou a výbornou slovenčinou nad mnohé jiné předčí, každému v 
jazyku našem zběhlému patrné bude.
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Čerňanského preklad opäť narazil na polemickú rencenziu, ktorej autorom bol tento raz Karol 
Juraj Rumy (1780 – 1847), recenzent a komentátor vtedajšieho slovenského kultúrneho a literárne-
ho života. Do Annalen der Literatur und Kunst in der Oesterreichischen Kaiserthume (1809) napísal 
úvahu o preklade, ktorý nerešpektuje celistvosť originálu. Adaptáciu pokladal za manipuláciu ori-
ginálu, ale aj napriek tomu dielo ako také uvítal. 

Predslovy, komentáre i  recenzie prekladov prispievali k etablovaniu žánrových charakteristík 
románu v domácej literatúre aj k ich dobovému vnímaniu. Cesty, ktorými sa dostávali do sloven-
ského kultúrneho prostredia novodobé literárne prúdenia, boli pomerne zložité. 

Prítomnosť latinských prekladov Fénelona, preklad Mészárosovho románu Kartigam, ktorého 
maďarská verzia sa zatiaľ ukazuje ako preklad z tretej ruky a preklad z maďarčiny do slovenčiny 
ako štvrtý v poradí, a napokon i preklad Beňovského prózy poukazujú na fakt, že k slovu sa do-
stáva preklad prózy dovtedy prekrývaný dominanciou prekladu duchovnej poézie, náboženskej, 
mravoučnej a vecnej literatúry. Prispieva k tomu aj vznik prvých slovenských periodík, či iniciatí-
va skalického vydavateľa J. Škarnicla, ktorý zaviedol vydávanie kníh ľudového čítania. Boli medzi 
nimi aj preklady–adaptácie dobrodružných, rytierskych, sentimentálnych a mravoučných romá-
nov. Z. Hurtajová (1980) uvádza ako najstaršie známe vydanie knihy ľudového čítania v Škarnic-
lovej tlačiarni Kratochvíľnu kroniku o šľachetnej panne Meluzíne a udatnom rytierovi Rajmundovi 
z roku 1770. Látka stredovekých dobrodružných románov cirkulovala v Európe prostredníctvom 
prekladov, prekladov z druhej ruky a rôznych adaptácií a voľných spracovaní. Čitateľsky boli tieto 
príbehy veľmi obľúbené. Vydávanie kníh ľudového čítania sa ešte zintenzívnilo v 19. storočí, keď sa 
už ich prekladový charakter dal definovať zreteľnejšie. 

Pri preklade prózy neplatili striktné pravidlá, keďže išlo zväčša o populárnu literatúru a ľudové 
čítanie, akým bol napr. aj Nový a starý domovní a pocestní kalendář, ktorý vydával Ján Chrastina 
v rokoch 1759 – 1779. Jána Chrastinu (1734 – 1779) pokladal historik J. Vlček za 

polovičného samouka a písmáka, ktorý od r. 1758 vypomáhal pri evanjelickom prešporskom gymnáziu a 
ako korektor československých kníh v tamojších kníhtlačiarňach preslávil sa na dlhé roky. „Kalendáre“, 
ktoré od toho roku vydával po niekoľko rokov, zapĺňal svojimi žartovnými veršami v prostonárodnom 
tóne. Po rokoch ich pozbieral a v dvoch zväzkoch svojich „Slovenských veršovcov“ (v Uh. Skalici r. 1805 
a vo Vacove r. 1809) vydal Bohuslav Tablic (citované podľa elektronického zdroja). 

Okrem editorskej práce a pôvodnej tvorby sa Ján Chrastina venoval aj prekladu. V kalendári 
Nový a starý domovní a pocestní kalendář u bratislavského tlačiara Landerera vydal v rokoch 1759 
– 1769 kolekciu viac ako päťdesiatich Ezopových bájok preložených v próze so štvorveršovou mra-
voučnou klauzulou.

J. Vlček ďalej uvádza (ibidem), že 

vďačnú látku nachádzal Chrastina v cigánskom živote a najmä vo veselých osudoch známeho vtipkára, 
učenca a latinsko–nemeckého veršovca zo XVI. storočia, Fridricha Taubmana, určitý druh nemeckého 
Palečka, ktorého niektoré anekdotické príhody zveršoval Chrastina spôsobom prostonárodne žartov-
ným, ale i prostonárodne neogabaným. V akej bol obľube, svedčia slová jeho vydavateľa Tablica, ktorý 
— hoci píše, že „Chrastina není takový veršovec, jenžto by na křídlach své fantazí až k oblakúm vyleto-
val“ — predsa jeho verše kladie nad spevy Hansa Sachsa, nemeckého „mistrozpěváka“ zo XVI. storočia. 

J. Vlček má pravdepodobne na mysli preklad Rozprávky o Taubmannovi (Taubmanniana oder 
des sinnreichen Poetens Friedrich Taubmanns nachdenkliches Leben, scharffsinnige Sprüche, 
kluge Hoff– und scherzhaffte Studentenreden...).
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Začiatkom 19. storočia korpus zábavného a poučného čítania obohatil aj Štefan Leška (1757 – 
1818) prekladom diela J. H Campeho Mladší Robinson (Praha 1808).  J. H. Campe (1746 – 1818) 
bol nemecký osvietenský spisovateľ, vydavateľ, filológ a pedagóg. V roku 1779 vydal adaptáciu Ro-
binson der Jüngere. Ein Lesebuch für Kinder, ktorá sa dočkala v Európe nespočetných vydaní. Ide 
o jednu z prvých „robinsonád“, adaptácií románu Daniela Defoa The Life and Strange Surprizing 
Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner (Robinson Crusoe) z roku 1719. J. H. Campe/Kam-
pe bol mimoriadne populárny v celej Európe, no najmä vo Francúzsku. Jeho adaptácia Robinsona 
tam vyšla vo viac ako štyridsiatich vydaniach (Robinson Crusoé en dialogues). Populárne boli aj 
jeho krátke texty pre deti a príručky nemčiny. Rovnako bolo populárne aj Campeho dielo Obja-
venie Ameriky (Die Entdeckung von Amerika) z roku 1781. Na Slovensku vyšlo v roku 1825 pod 
názvom Kolumbus aneb vynalezení západní Indie, ke čtenj přjgemná a užitešná kniha pri djtky 
a mladých lidj od J. H. Kampe w německem gazyku sepsaná do slowenského přeložená od Jana 
Geguš. Banská Bystrica r. 1825 u Zuzany Sstefani prel. Ján Geguš, kazateľ z Očovej. Pokračovanie 
vyšlo v roku 1840 – Wynalezení Ameryky: díl druhý, Banská Bystrica , Filip Wachold.

Štefan Leška, ktorý Campeho uviedol na Slovensku, bol evanjelický duchovný. Narodil sa v rodi-
ne krajčíra, pôsobil ako učiteľ, kazateľ, redaktor, bol jazykovedcom a autorom duchovných a náuč-
ných spisov. Prekladal aj náboženské a vieroučné spisy a duchovnú poéziu. V jeho rukopisnej po-
zostalosti sa našiel nevydaný preklad Eneidy rakúskeho osvietenského básnika a dramatika Aloisa 
Blumaera z roku 1784 (Abenteuer des frommen Helden Aeneas). Text je paródiou Vergiliovej Eneidy 
v duchu grotesknej heroikomickej paródie Paula Scarrona (Le Virgile travesti), francúzskeho spiso-
vateľa zo 17. storočia, predstaviteľa burlesknej komédie. Dá sa predpokladať, že táto travestia oslo-
vila Lešku hneď v čase svojho vydania. Aj keď našiel odvahu preložiť ju, nemala nádej na vydanie. 
Na ilustráciu uveďme, že aj Faustiáda Jonáša Záborského, „fantastická hrdinská báseň“, paródia na 
niektoré sujetové postupy hrdinského eposu, zostala v čase vzniku v rukopise. Úryvok z nej vyšiel 
v roku 1864 v časopise Černokňažník a celé dielo až v roku 1912 v Slovenských pohľadoch. 

Rozširujúce témy
Podoby prekladu z druhej ruky a medzijazykové vzťahy pôsobiace na vývin slovenského jazyka
MIŠIANIK, J., 1974, Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Veda, VSAV. 416 s.
PAULINY, E., 1983, Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava: SPN. ISBN 

67–081–83. 256 s. 
Vzťah preložených diel k modelom výchovného a dobrodružného románu v slovenskej lite-
ratúre. Travestie Vergiliovej Eneidy v európskom a slovenskom literárnom kontexte
ŠTEVČEK, J., 1989, Dejiny slovenského románu. Bratislava:Tatran. ISBN 80–222–0036–0. 621 s.
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Pramene
1750 Fénelon: Reverendiss. ac. illustriss. Dni Fr. Feneloniim etc. Telemachus gallicè conscriptus, ob 
amoenissimam tum tradendae, tum ad discendae christianae politices methodum in omnes fere Eu-
ropae linguas transfusus, nunc nitidiore latinitate donatus a R.D.P. gregorio Trautwein, Cassoviae 
1750; reed. 1762
1769–1779 Rozprávky o Taubmannovi (Taubmanniana oder des sinnreichen Poetens Friedrich 
Taubmanns nachdenkliches Leben, scharffsinnige Sprüche, kluge Hoff– und scherzhaffte Studen-
tenreden…). In: Nový a starý domovní a pocestní kalendář, prel. J. Chrastina 
1773 A. de Guevara: Dvojctihodného otce Ant. Guevara…Listy a rozmlouváni (Epistolas familiares), 
prel. A. Nozdrovický, nevydané  
1778 Fénelon: Fenelonovy Príbehy Telemacha syna Ulyssesa, prel. A. Nozdrovický, nevydané  
1784 A. Blumaer: Eneida (Abenteuer des frommen Helden Aeneas), prel. Š. Leška, nevydané
1790 I. Mészáros: Při dobytí budínského zámku do zajetí křesťanského padlé Kartigam řečené, potom 
Krystýna nazvané turecké slečny, kišasoňky, řídké, památné případnosti
(Buda várának visszavételekor a keresztyének fogságába esett Kártigám nevű török kisasszonynak 
ritka és emlékezetes történeti), prel. M. Semian
1795 J.–M. Le Prince de Beaumont: Ďeťinná spratoweň aneb Rozmluwi medzi múdru dworskomis-
triňu i dámami zácneho urodzeňá gég wichowaňú poručeními skrze G.M. Le Prince de Beaumont 
po francúzski napísané, wčilek na otčistí gazik preložené. (Magazine des enfants ou Dialogues entre 
une sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de la première distinction), anonymný preklad, 
nevydané
1796 Fénelon: Případnosti Telemacha, otce svého Ulissesa po moři a zemi hledajícyho, prel. A. Ku-
bíni, nevydané 
1808 J. H Campe: Mladší Robinson (Robinson der Jüngere. Ein Lesebuch für Kinder), prel. Š. Leška
1808 Památné příhody hraběte Beňovského. Z nem. prel. S. Čerňanský 
1825 Marmontel: Amalia, krásna pasťirka – príhoda čnostlivá, která človeka ňe len včilajšé, ale aj na 
budúce veci rozpamatá a ciťidlného učiní; anonymný prekladateľ z maďarčiny Sándora Barócsyho 
1775 vo Viedni 
1825 Kampe, J. H.: Kolumbus aneb vynalezení západní Indie, ke čtenj přjgemná a užitešná kniha pri 
djtky a mladých lidj od J.H.Kampe w německem gazyku sepsaná do slowenského přeložená od Jana 
Geguš. Banská Bystrica u Zuzany Sstefani prel. Ján Geguš, kazateľ z Očovej 
1825 Marmontel: (Contes moraux) Amalia, krásna pasťirka – príhoda čnostlivá, která človeka ňe 
len včilajšé, ale aj na budúce veci rozpamatá a ciťidlného učiní; anonymný prekladateľ z maďarčiny 
Sándora Barócsyho 1775 vo Viedni 
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Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I. 

4. 2 PREKLAD DIVADELNýCH TExTOV

V roku 1792 vzniklo už spomínané Slovenské učené tovarišstvo ako združenie stúpencov bernolá-
kovskej spisovnej slovenčiny. Jeho úlohou bolo okrem iného vydávať a rozširovať knihy v novom 
spisovnom jazyku. Malo takmer 500 členov, prevažne katolíckych kňazov. Títo písali, ale aj prekla-
dali a podstatnou mierou oživovali slovenský prekladový priestor predovšetkým vydávaním ná-
boženskej a vieroučnej literatúry, paralelných jazykových mutácií náučnej literatúry i umeleckými 
prekladmi, z ktorých však mnohé ostali v rukopisoch. Prozaikov bolo medzi nimi málo, ale okrem 
nich sa našli prekladatelia, ktorí prekladali povesti a mravoučné spisy. Slovenské učené tovarišstvo 
ukončilo činnosť okolo roku 1800. Obdobiu jeho činnosti predchádzalo tzv. Jozefínske obdobie 
(1781 – 1790), v ktorom už E. Chmelár (1992) zaznamenáva celkové značné zvýšenie počtu pre-
kladov, pribúdanie jazykov, z ktorých sa prekladalo, ale najmä prudký nárast prekladov z nemčiny, 
a tiež opätovné zvýšenie počtu náboženských prekladov. 

Členom Tovarišstva bol aj katolícky farár Michal Klimko (1750 – 1818), ktorý pochádzal zo ze-
mianskej rodiny zo Smolníka, študoval teológiu vo Viedni a v Bratislave, pôsobil ako prefekt štúdií 
v seminári v Trnave a ako viceprefekt na Pázmaneu vo Viedni. V roku 1793 vydal preklad drámy 
rakúskeho piaristu gottfrieda Uhlicha Krizant a Daria. Preklad tejto drámy, ktorá tematizuje 
legendu o prvých mučeníkoch raného kresťanstva podanú v tzv. hieronymovskej martyrológii a v 
Zlatej legende Jacoba de Voragine (1228 –1298), talianskeho stredovekého kronikára, dominikán-
skeho mnícha a  arcibiskupa, patrí medzi prvé knihy napísané v  bernolákovčine. E. Krasnovská 
(1993) ho pokladá za dielo, ktoré spoluvytváralo jazykový úzus, keďže ho M. Klimko prekladal za 
svojho pôsobenia na fare v Čachticiach od roku 1783. Význam prekladu je aj v jeho druhovo–žán-
rovom prínose v tom zmysle, že bernolákovci jazykovo nepokryli oblasť drámy a Krizant a Daria 
je podľa I. Kotvana (1948: 44) „prvá známa, slovenskou rečou vytlačená tragédia nielen v bernolá-
kovskej, ale v celej slovenskej literatúre“, u neskorších bádateľov označovaná za adaptačný preklad. 

Z tohto hľadiska, prísne vzaté, je preklad anachronickým textom – dráma je zastaralá sujetom 
aj výstavbou v duchu piaristických hier: opäť sa tu však dostáva do popredia konfesionálne hľa-
disko – téma utrpenia kresťanov v starovekom Ríme funguje ako exemplum v čase revolučných 
osvietenských ideí o to viac, že Klimko ju preložil počas svojho pôsobenia na fare v Čachticiach, 
kde sa dráma aj inscenovala. 

Ak hovoríme o možnosti, že preklad sa objavoval aj ako anachronický fenomén z hľadiska aktu-
álnosti témy alebo literárneho smeru, musíme vziať do úvahy aj jeho historickú podmienenosť a jej 
okolnosti. Hoci výber textu na preklad nebol aktuálny z hľadiska literárneho vývinu a myšlienko-
vého prúdenia, samotný akt prekladu a text v prijímajúcom jazyku spĺňal isté pragmatické, i ume-
lecké ciele, ako to bolo aj v prípade Tablicovho prekladu Boileauovho Umenia básnického z roku 
1832. Tablic sa týmto prekladom okrem iného aj vracia hlbšie do minulosti v porovnaní so svojimi 
predchádzajúcimi prekladmi. Tu si však treba položiť otázku, aká bola u Tablica finalita prekladu – 
či chápal Boileauov text ako poeticky normotvorný, ako autoritu tradície alebo ako čisto literárny: 
tak sa chápe súčasný preklad Básnického umenia v podaní Jána Švantnera (Bratislava: Tatran 1990). 

Dramatické texty prekladal aj kanonik Juraj Palkovič, významná postava slovenského prekladu, 
ktorú sme spomínali v súvislosti s pôsobením Slovenského učeného tovarišstva. Tento katolícky 
kňaz, uhorský cirkevný hodnostár, ktorý sa stal desať rokov pred smrťou ostrihomským prepoštom 
a  takto zakončil svoju cirkevnú kariéru, pôsobil aj ako prefekt štúdií v  bratislavskom seminári, 
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neskôr ako profesor teológie v Trnave. Pravdepodobne pre svojich študentov preložil a v roku 1801 
vydal v Trnave preklad siedmich biblických hier Pietra Metastasia Duchovné divadlo. P. Metastasio 
(1698 – 1782) bol taliansky básnik a operný libretista, ktorý žil od roku 1730 vo Viedni, kde pôsobil 
ako cisársky dvorný básnik. Písal pre cisárske divadlo a jeho hry a opery sa hrali aj v Bratislave. J. 
Palkovič sa s Metastasiovými textami zoznámil pravdepodobne vo Viedni alebo v Bratislave. Pre-
kladal z nemeckého prekladu talianskeho originálu. Pramene zachytávajú aj ďalší, tentoraz ano-
nymný preklad Metastasiovej hry Cnostná Zenobia z roku 1839. J. Palkovič ešte preložil z latinčiny 
v roku 1804 drámu Daniel, veselá duchovná hra humanistického autora Cornelia Schonaea. Tlačou 
však vyšla až v roku 1896, prepísaná z bernolákovčiny do súdobej jazykovej normy zásluhou Fran-
tiška Richarda Osvalda (1845 – 1926), významného cirkevného hodnostára, vydavateľa a organizá-
tora slovenského kultúrneho a literárneho života.

Preklad dramatických textov nebol v 18. storočí rozvinutý. Tento žáner sa viazal na predvádzanie 
tzv. školských hier duchovného, polosvetského či svetského charakteru s didaktickým zacielením 
(piaristické a jezuitské hry), ktoré sa hrávali v latinčine, v nemčine a sčasti aj v dobovom sloven-
skom jazyku. J. Minárik (1985: 281) referuje o dvoch pravdepodobných prekladoch zo začiatku 18. 
storočia: V Skalici sa v roku 1701 hrala zdramatizovaná kresťanská legenda Catharina, Gruziano-
rum regina, proprio sanguine purpurata, theatro data – Caterina, královna gurzianská, vlastní krve 
ozdobená, na divadlo predstavená. J. Minárik uvádza, že 

[zo] zachovaného latinsko–slovenského obsahu hry sa nedá bezpečne zistiť, či bola pôvodnou hrou 
neznámeho skalického jezuitu alebo len jeho voľnejším, dôkladne upraveným prekladom hry nemecké-
ho básnika a dramatika Andrea Gryphia (1616 – 1664) Catherina von Georgien oder Bewehrete Beständi-
gkeit (Katarína z Gruzínska alebo Pevná neoblomnosť, Vratislav 1657). 

Druhým spomínaným textom je Tragoedia neb Hra smutná, prežalostná z roku 1728, o ktorej sa 
tiež nedá s istotou povedať, či je pôvodným dielom neznámeho autora alebo prekladom z nemčiny.  

V druhej polovici 18. storočia sa rozširovalo na Slovensku divadlo v podaní kočovných spoloč-
ností, ktoré pôsobili v Bratislave a v Košiciach, a vznikali aj súkromné šľachtické divadlá. Talianske, 
české a rakúske divadelné spoločnosti hrávali vtedajšiu divadelnú „klasiku“ prevažne v nemčine. 
K zakladateľom slovenskej divadelnej tradície patrí Ján Chalupka, ktorý v roku 1830 uviedol v Lip-
tovskom Mikuláši veselohru Kocourkovo anebo Jen abychom v hanbě nezůstali a vytvoril „divadelne 
nosný typ satirickej frašky“ (Šmatlák 2001: 41). V ďalších veselohrách kocúrkovského cyklu vy-
chádzal „z dobrého poznania dobovej divadelnej produkcie podobného typu, predovšetkým ne-
meckej (Ch. M. Wieland, M. Kotzebue) a maďarskej (K. Kisfaludy, V, M. Csokonai)“ (SSS 2005: 
233). Etablovanie domácich dramatických textov určite pomohlo aj prekladu cudzích dramatic-
kých textov, ktorý nadobudol iný rytmus a inú podobu v 19. storočí, keď sa zintenzívnila činnosť 
slovenských ochotníckych súborov. Stále to však bol najmenej prekladaný žáner.
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Juraj Fándly: Chválospev o Učeném slovenském tovarišstvu

…

Keď rozmýšlám práce Slovákov inších,
vpravde uznám též aj ích chvály hodných.
Chválí Manna spasitelná Benčiča,[13]

evandélie, též hra Palkoviča.[14]

Tento je knez, spolu pilný učitel
múdrosti a Slovákov ochranitel.

…

[14] Palkovič — Juraj (1763 — 1835), chlievanský rodák, profesor teológie v Trnave, ostrihom-
ský kanonik, veľký mecén slovenskej literatúry. Zrejme už v tom čase intenzívne pracoval 
na preklade biblie, ktorý vyšiel až v r. 1829 a 1832. Pre klerikov preložil z taliančiny biblické 
hry Metastasia pod názvom Pána opáta Metastasio Duchovné divadlo Trnava 1801; z lat. hru 
Daniel, veselá hra duchovná (vyšla až r. 1896) a Platónov dialóg Rozmluwaní Alcibiades re-
čené zostalo v rukopise. Palkovičovou zásluhou a nákladom vyšiel tlačou Bernolákov Slovár 
(1825 — 1827) a dielo Jána Hollého.
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1779/Fandly_Verse/1#ixzz3TDlFCMQN

Jaroslav Vlček: Kapitoly zo slovenskej literatúry
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1373/Vlcek_Kapitoly–zo–slovenskej literatury/10#ixzz3TED-
wjFqy
Bernolák zoskupil načas okolo seba školu, ak školou možno pomenovať viacerých spisova-
teľov rovnakého vyznania, ktorí píšu svoje knihy tým istým „rôznopisom“ a tlačia ich v tých 
istých kníhtlačiarňach. 

Tieto obšírne spisy, vzniklé a vydané za posledného desaťročia XVIII. a za prvého decé-
nia XIX. storočia, hoci naplnili mnoho tisíc strán, idú temer napospol iba jedným smerom: 
kázne, postily, homiletické výklady a pod., spravidla pochybnej pôvodnosti. Pýcha prekla-
dateľského umenia bernolákovcov, nový preklad celej biblie od kanonika Juraja Palkoviča 
(1763 — 1835), na ktorom pracoval vyše štvrť storočia („Svaté písmo starého i nového Záko-
na“, v Ostrihome I. r. 1829, II. r. 1833), je práca bezcenná. A po pôvodnej beletrii nieto v tom 
čase v Bernolákovej škole ani stopy. Ba ani prekladom sa dobre nevodí. Len šesť divadelných 
hier Petra Metastasia, talianskeho dramaturga pri viedenskom dvornom divadle („Duchov-
né divadlo“, v Trnave r. 1801), preložil Juraj Palkovič z nemeckého prekladu a sám ich vydal; 
slovenský Fénélonov „Telemach“ napriek všetkým cirkevným i svetským mecenášom Berno-
lákovej školy, ktorých mala veľa medzi vyšším kňazstvom a šľachtou, nenašiel už nakladateľa. 
„Nové literné učené Tovaryšstvo“ sa vyžilo… 
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5 SITUÁCIA PREKLADU V 19. STOROčÍ

Na začiatku 19. storočia účinkovali v slovenskom prekladovom priestore dve významné osobnosti 
– Bohuslav Tablic a Ján Hollý. Obaja pôsobili v ešte stále plurilingválnej situácii sprevádzanej he-
terogénnosťou podôb literárneho jazyka: Tablic ako zástanca českého jazyka a Hollý ako apologéta 
Bernolákovej slovenčiny. Aj ich prekladateľské záujmy boli odlišné – u B. Tablica prevážil záujem 
o novovekú literatúru, J. Hollý zotrvával svojím hlavným interesom v antickej literatúre. Obaja však 
postupne otvárali cestu chápaniu prekladu ako estetickej hodnoty, čo bolo v porovnaní s druhou 
polovicou 18. storočia a väčšinovým prekladom nesporné novum. 

V  slovenskom kultúrnom priestore sa začiatkom 19. storočia priaznivo utvárala situácia re-
ceptívnosti – išlo o prebúdzajúcu sa schopnosť vnímať preklad ako artefakt, prekladanie ako funk-
ciu literatúry, kultúrne prostredie prejavovalo v  čoraz väčšej miere pripravenosť prijať preklad 
v takejto optike. Ba vynárala sa aj potreba recipovať tendencie markantné v európskom literárnom 
priestore. Najmä B. Tablic napomáhal receptívnosť, ktorá sa postupne uňho menila na recepciu 
inonárodnej literatúry prostredníctvom prekladu a jeho komentovania, čím zvyšoval aj citlivosť na 
vnímanie inakosti a inojazyčnosti. Slovenský kultúrny priestor však nedisponoval v tomto storočí 
podpornými mechanizmami vydavateľského zázemia, ktoré by bolo posilnilo a zintenzívnilo tento 
vývin. Publikačné možnosti spočívali viac-menej na osobných iniciatívach a mecénoch. 

Spoločensko-politické udalosti, ktoré sa dotýkali utvárania slovenskej etnicity, vnímanie kul-
túrnej práce a literatúry ako služby národu v čase pôsobenia štúrovskej generácie výrazne zme-
nili formujúci sa reliéf prekladového terénu. Spomalili, ale nezastavili vývinotvorný pohyb od 
receptívnosti k  recepcii: potrebu prekladu ako podmienky vývinu a  kvality domácej literatú-
ry formulovali už v polovici 19. storočia M. Dohnány a P. Dobšinský. Ich názory našli odozvu 
neskôr u A. Truchlého-Sytnianskeho, J. Škultétyho a iných. Ku koncu storočia v dôraze, ktorý sa 
kládol v časopiseckej sfére – v čoraz výraznejšom zástoji časopisov, ktorých šéfredaktori začali 
systematickou prácou podporovať autorské iniciatívy v  oblasti prekladu. Zásluhou J. Hollého 
a presahu jeho prekladového diela v celonárodnom meradle, i účinkom druhej, štúrovskej, ko-
difikácie spisovnej slovenčiny, situácia heterolingvizmu sa upravila koncom storočia v prospech 
monolingvizmu. Preklad sa v nej mohol rozvíjať plnšie, ale sám aj začal prispievať k rozvíjaniu 
slovenského jazyka. 

5.1 BOHUSLAV TABLIC

Za prvý väčší zjav slovenského prekladania a zároveň za medzník v dejinách prekladu považujeme 
osvietensko–rokokového básnika Bohuslava Tablica (1769 – 1832), evanjelického kňaza, básnika, 
historika literatúry, editora, a jeho prekladateľské dielo. V Tablicovej tvorbe a myslení nadobúda 
preklad oproti predchádzajúcim desaťročiam celistvejšiu a  systematickejšiu podobu. Náhodnosť 
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v  minulosti vystrieda intencionálnosť pri rozhodovaní v  prekladateľskej tvorbe, na ktorú mal 
u Tablica vplyv jeho študijný pobyt v Jene, kde navštevoval Schillerove prednášky a stretol sa aj s J. 
W. Goethem. Jeho rozhľadenosť v  literatúre západnej Európy bezpochyby podporilo aj štúdium 
angličtiny a francúzštiny. U Tablica už zaznamenávame prvé väčšie knižné preklady, deklarujúce 
zámer a potrebu uvádzať cudzie literatúry do domáceho literárneho prostredia. V predhovore k 
dielu Pamäti česko–slovenských básnikov alebo veršovcov (Poezye. Paměti česko–slovenských básní-
řův ane veršovců, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli ), ktoré Tablic 
vydával v rokoch  1806 –1812 v podobe úvodných pasáží k štvorzväzkovej básnickej zbierke Poezye 
I – IV, sa dlhou a košatou vetou vyznáva zo vzťahu k literatúre. Zápalisto píše o svätom ohni lásky 
k  literatúre a vzdelaniu, ktorý sa stáva neuhasiteľným, a tak píše okrem iného aj toto (cit. podľa 
vydania 1974: 9): 

…[literatúra] opanuje celého človeka, že potom dychtí po knihách ako smädný po nápoji, hľadá príleži-
tosť čítať ich a týmto užitočným zamestnaním vypĺňa voľné hodiny mimo povolania. A tak teda pribral 
som sa i ja prekladať básne a piesne z cudzích jazykov a skladať pôvodné... 

B. Tablic teda najprv prekladá, a potom píše. Tak to aspoň vyplýva z logiky citovaného textu. 
Poradie, v akom hovorí o prekladaní a písaní, je možno detail, ale predsa len detail, ktorý má vý-
povednú hodnotu. Tablic prekladal z angličtiny, nemčiny a z francúzštiny. Zámerom Pamätí česko–
slovenských básnikov alebo veršovcov bolo podať dejiny slovenskej literatúry v bio–bibliografických 
portrétoch, ktorých integrálnou súčasťou bol aj preklad. Ten sa síce rešpektuje ako dielo niekoho 
iného, ale ešte nie ako vyslovene cudzie. Svedčí o tom aj zaraďovanie v tom období už v úplnos-
ti priznávaných prekladov medzi pôvodnú tvorbu. Tablicov osvietenský duch pokladal poéziu sa 
nástroj vzdelania a rovnako aj preklad chápal ako nástroj ľudského poznania. Preklad aj pôvodnú 
tvorbu staval na jednu úroveň. Dá sa však povedať, že preklad u B. Tablica už znamenal preberanie 
vzoru ako literárnej autority, ktoré má význam pre pôvodnú tvorbu, a tea nielen kultúrnu a repre-
zentatívnu funkciu. 

B. Tablic postupne zaraďoval do jednotlivých zväzkov Poezyí svoje preklady: do prvého zväzku 
Poezye (1806) zaradil v domácom jazyku vôbec prvý veršovaný preklad z W. Shakespeara – Mono-
log z Hamleta Shakespearova, do tretieho zväzku Poezye (1809) preklad romantickej balady írskeho 
básnika O. Goldsmitha (1728 – 1774) The Hermit pod názvom Poustevník z Warkworthu. Nortum-
berlandská balada z anglického jazyku přeložená.  V štvrtom zväzku (1812) nachádzame preklady 
nemeckých básnikov G. Seuma, Ch. F. D. Schubarta, Ch. A. Tiedgeho, z historicky významnejších 
sú to preklady dramatika A. von Kotzebua (176 1– 1819), či básne ranoosvietenského básnika J. W. 
Zachariä (1726 –1777) a ďalších. 

V roku 1831 vydal B. Tablic Anglické múzy v česko-slovenském oděvu (Anglické Múzy w Čes-
ko–slowenském oděwu, W Budjně 1831), kam zaradil preklady osvietenca G. Littletona, klasicistu 
A. Popa, básnikov E. Younga, Th. Graya, J. Macphersona, O. Goldsmitha, Th. Percyho a ďalších. 
V predslove k vydaniu týchto prekladov sa B. Tablic vyjadruje k dôležitosti prekladu pre národnú 
literatúru a jazyk. Formuluje aj potrebu kontextualizácie prekladu z hľadiska originálu i prijímajú-
ceho prostredia. Preklady preto komentuje a dopĺňa poznámkami k dejinám literatúry, k filozofii 
a historickému kontextu.

Podobne postupuje aj pri preklade diela Art poétique francúzskeho básnika a literárneho kritika 
N. Boileaua (Boileau–Despréaux, 1636–1711), jedného z hlavných teoretikov estetiky literárneho 
klasicizmu. V preklade, ktorý vyšiel v roku 1832 pod názvom Uměnj básnjřské, ktoré we francauz-
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ském gazyku we čtyřech zpěwjeh složil, w česko–slowenský pak gazyk přeložil B.T., W Budjně, 
w král. Universické tiskárně 1832, B. Tablic komentuje francúzsku literatúru a hľadá paralely s Ho-
ratiovým dielom De arte poetica. 

Na margo Anglických múz Rudo Brtáň (1974: 267), znalec Tablicovho života a diela, skonštato-
val, že B. Tablic oneskorene priniesol do domáceho prostredia poéziu, ktorá už vyšla z módy, „a to 
veršom [časomerným], ktorý účinkoval skôr retardačne, než by pohýňal vývin vpred, jazykom 
omnoho nejasnejším a rozkĺbenejším ako v pôvodných prízvučných alebo prízvučne preložených 
bášňach.“ Podobný anachronizmus s retardačným účinkom skonštatoval aj Valér Mikula (1997) 
v podrobnej textovej analýze Tablicovej verzie Boileauovho Básnického umenia. 

Z Brtáňových analýz možno ešte pripomenúť (1974: 275 – 276), že

na Tablicových prekladoch badať úporný zápas s  lexikou pri slovenskom myslení a zámernom tlmení 
slovenských slov, tvarov, konštrukcií a syntaxe, slovom, bol to úžasný boj medzi rodnou rečou a vypesto-
vaným, ale práve priprudko sa rozvíjajúcim českým spisovným jazykom. Jeho námaha musela byť mno-
honásobne väčšia, ako ktoréhokoľvek člena družiny Puchmajerovej a Jungmannovej, ktorý sa napájal zo 
zdrojov živého českého hovorového jazyka.

Otázka jazyka bola pre B. Tablica daná jednoznačne: bol zástancom spoločného jazyka Čechov 
a Slovákov, ktorý by mal vzniknúť spojením slovenského a českého jazyka (češtinu s bohatšou li-
terárnou tradíciou mali obohacovať pôvodné slovenské jazykové prvky). ...Bol si totiž vedomý, že 
kým v liturgickom prostredí slovenských protestantov bola podoba jazyka kanonizovaná prekla-
dom tzv. Kralickej biblie (český preklad Biblie z rokov 1579 – 1593), v literárnej tvorbe autorov po-
cházajúcich zo slovenského prostredia sa do češtiny implementovali aj domáce slovenské jazykové 
prvky (Hučková, Chmel 2009: 246 – 247). 

Tendenciu implementovať domáce jazykové prvky badať už v skorších prekladoch M. Semiana 
i S. Čerňanského.

Hoci dnešné analýzy Tablicových prekladov poukazujú na viaceré nedostatky na rovine výrazu 
a verša, či z hľadiska relevantnosti výberu autorov na preklad, nemožno Tablicovi uprieť mnohé 
zásluhy a prvenstvá: 

◆ mení dovtedajšiu prekladovú situáciu tým, že sa k prekladu primárne nestavia z pragmatické-
ho hľadiska, ale ako k integrálnej súčasti básnickej tvorby; preklad sa uňho stáva súčasťou literár-
neho a kultúrneho priestoru;  

◆ preložené dielo kontextualizuje poznámkami a komentármi, pričom iniciuje situáciu literárnej 
recepcie prekladu, aj keď jej prvotným cieľom je inštrukcia a poznanie; 

◆ rozvíja integrujúcu funkciu prekladu, ktorej cieľom je začleniť cudzie dielo do domáceho pro-
stredia, pričom mu ide o jeho poznanie, ako aj o poznanie literárneho a kultúrneho kontextu, ktoré 
prekračuje horizont domáceho kultúrneho priestoru a obohacuje ho;

◆ výberom diela na preklad posilňuje informatívnu a reprezentatívnu funkciu prekladu; 
obracia pozornosť na „neantických básnikov“, passéistickú orientáciu mení na záujem o bližšiu 

minulosť;
◆ vytvára východiská pre preklad novodobej francúzskej, nemeckej a anglickej literatúry, ktoré 

však v nadchádzajúcom období rozvinuli iba ojedinelí štúrovci;
◆ otvára kapitolu slovenského prekladania W. Shakespera.
Spomenuli sme iba niektoré Tablicove prekladateľské pokusy. Aj on sa stretal v prekladovej praxi 

so zamietavým stanoviskom cenzúry – napr. preklad Voltairovho eposu Henriády (La Henriade) 
nedostal povolenie cenzora na tlač a  jeho rukopis sa nenávratne stratil. Iné preklady Tablic do-
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končil dávnejšie pred ich vydaním a mal problémy s ich uvedením. Ak by bolo k dispozícii celé 
jeho prekladové dielo, mohlo znamenať významné obohatenie literárnej kultúry  povedané slova-
mi S. Šmatláka, ktorý vyslovil aj hypotézu, že „azda väčší význam pre vývin poézie nez Tablicove 
pôvodné „balady“ mohol mať jeho preklad baladickej skladby Poustevník z Workworthu od Olivera 
Goldsmitha. 

Pramene
1806–1812 Tablic, B., Poezye I.–IV.
1831 Anglické múzy v československém oděvu, Anglické Múzy w Česko–slowenském oděwu, 
W Budjně 1831
1832 Boileau–Despréaux,N., Uměnj básnjřské, ktoré we francauzském gazyku we čtyřech zpěwjeh 
složil, w česko–slowenský pak gazyk přeložil B.T., W Budjně, w král. Universické tiskárně 1832
TABLIC, B., 1974, Pamäti česko–slovenských básnikov alebo veršovcov (Poezye. Paměti česko–sloven-

ských básnířův ane veršovců, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli). 
1806–1812. Bratislava: Tatran. 320 s. 

5. 2 OD JÁNA HOLLÉHO K PAVLOVI ORSZÁgOVI HVIEZDOSLAVOVI

Na viacerých miestach sme už zdôrazňovali, že spolu s B. Tablicom pôsobí v dejinách slovenskej 
literatúry, ale aj v dejinách prekladu ďalšia emblematická postava slovenskej literatúry – katolícky 
kňaz, básnik a prekladateľ Ján Hollý (1785 – 1849), ktorý povýšil akt prekladu na akt výsostne bás-
nický a umelecký, potvrdzujúci platnosť, funkčnosť a životaschopnosť nového spisovného jazyka 
Bernolákovej kodifikácie kultúrnej západoslovenčiny z roku 1787. U J. Hollého je akt prekladu za-
kladateľským činom, tak ako v iných európskych literatúrach preklad Biblie do národného jazyka. 
Je uholným kameňom podmieňujúcim vlastnú Hollého pôvodnú literárnu tvorbu, ale aj rozhraním 
ďalšieho smerovania umeleckého prekladu a jeho významu, ktorý prekročil hranice lingvistickej 
príslušnosti bernolákovcov a  nadobudol celonárodnú platnosť. Od osobnosti J. Hollého prekla-
dateľa sa oblúkom odvinie červená niť prekladania až k P. O. Hviezdoslavovi a potrvá niekoľko 
desiatok rokov, kým sa ich predstava o preklade vykryštalizuje v historicky rôznych, ale umelecky 
a náhľadovo totožných fazetách. 

Ján Hollý vstúpil do literatúry vlastnou tvorbou na začiatku 19. storočia. Prvé básne napísal 
v latinčine a potom v bernolákovskej slovenčine. Tieto prvé pokusy na istý čas prerušila systema-
tická prekladateľská činnosť. Na rozdiel od B. Tablica sa J. Hollý v prekladoch orientoval výlučne na 
antickú poéziu. O význame, náročnosti, ale najmä o úlohe Hollého prekladateľského diela svedčí aj 
fakt, že po zavŕšení Eneidy sa k prekladaniu viac nevrátil.
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Začiatky Hollého prekladateľskej práce boli spojené s kanonikom Jurajom Palkovičom, s jeho 
publikačnou, edičnou a organizátorskou prácou. Oboch literátov však spájal predovšetkým obdiv 
k A. Bernolákovi a novému spisovnému jazyku. Palkovičov preklad Biblie si vyslúžil u  J. Hollé-
ho veľké uznanie. Práve vďaka tomuto mecénovi vydal J. Hollý svoje preklady knižne. O Hollého 
preklady sa však dozaista zaslúžil aj iný dejateľ toho istého mena – profesor Juraj Palkovič (1769 
– 1850), vydavateľ literárneho a kultúrneho časopisu Týdenník (1812 – 1818) a Tatranka (1832 – 
1847). Práve v Týdenníku vychádzala v rokoch 1812 a 1813 v tom čase anonymná polemika okolo 
prekladu Eneidy medzi J. Palkovičom, P. Jakubovičom (1791 – 1838), ktorý tiež prekladal a Eneidu 
uverejňoval na pokračovanie v Týdenníku, a J. Hollým o otázkach jazyka a spisovnej normy, pro-
zódie a adekvátnosti prekladu, pričom sa tu odohrala na ten čas zriedkavá diskusia nad rôznymi 
prekladmi toho istého diela. 

V roku 1824 vydal J. Hollý antológiu Rozličné básně hrdinské, elegiacké a lirické z Vergilia, 
Teokrita, Homéra, Ovidia, Tirtea a Horáca. Text prekladu uvádza teoretická stať Prozodia o dlho– 
a krátkozvučnosti Slovek o princípoch časomerného prozodického systému. 

Medzi vydaním antológie Rozličné básně... a prekladu Vergiliovej Eneidy v  roku 1828 ubehli 
štyri roky. J. Hollý začal Eneidu prekladať už v roku 1810. Práca mu trvala rok. Keďže Eneida vy-
chádzala v Týdenníku v Jakubovičovom preklade, rozhodol sa s vydaním svojho prekladu počkať. 
V ďalších rokoch pracoval na preklade Vergiliových Bukolík a iných básní, ktoré potom vyšli v an-
tológii. Zároveň mu však v mysli klíčil koncept dvoch pôvodných eposov – Svatopluka (1833) Ciril-
lo–Metodiady (1835). Podmienkou ich vzniku bol preklad ako skúška nosnosti a možností nového 
jazyka, vrátane aplikácie časomiery v bernolákovčine. Zvládnutie prekladu antickej poézie časomi-
erou v tomto jazyku znamenalo pre J. Hollého aj posvätenie tejto jazykovej normy ako vhodnej pre 
pôvodnú spisbu. V porovnaní s B. Tablicom, prof. J. Palkovičom a Samuelom Rožnayom, ktorí pri 
preklade uprednostňovali prízvučnú prozódiu, Hollého akcentovanie časomiery bolo aj v súvislosti 
s jej ústupom v západných literatúrach krokom dozadu. Napriek tomu J. Hollý vytvoril neobyčaj-
ne tvárne prekladové dielo, ktorého majstrovstvo dokázal vo veľkej rozmanitosti použitých meti-
er, básnickým videním a modelovaním prepracovaného, ako S. Šmatlák hovorí „ideovo i esteticky 
koncepčne jednotného básnického diela“ (2001: 33). Pri hodnotení Hollého poézie zdôrazňuje (ibi-
dem: 37), že

až s dielom Jána Hollého vošiel do dejín slovenskej poézie po prvý raz za dlhé storočia jej predchádzajúcej 
existencie osobnostne scelený systém s rozkošatenou, vnútorne koherentnou poetologickou štruktúrou, 
uprostred ktorého sa jeho tvorca – vedomý si svojho majstrovstva i svojho sebaobmedzenia – pohyboval 
slobodne, umelecky suverénne.

Túto konštatáciu možno vztiahnuť aj na prekladové dielo Jána Hollého, ktoré túto vnútorne ko-

Pramene
1824 Rozličné básně hrďinské, elegiacké a lirické z Wirgilia, Teokrita, Homéra, Owídia, Tirtea a Ho-
ráca. Preložené od Gana Hollého. S predstawenú Prozodiú. Nákladem istého Literaturi slowenskég 
Milowňíka. W Trnawe Witlačené u Gána Krsť. Gelinka. Roku 1824. 
1828 Wirgiliowa Eneida. Preložená od Gana Hollého. Nákladem istého Literaturi slowenskég Mi-
lowňíka. W Trnawe Witlačené u Gána Krsť. Gelinka. Roku 1828
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herentnú poetologickú štruktúru pomáhalo utvárať a bolo neoddeliteľne späté s pôvodnou tvorbou.
Profesor Juraj Palkovič sa okrem vydavateľskej a kultúrno-organizačnej činnosti venoval aj pe-

dagogickej práci a prekladu. Už počas pobytu v  Jene prekladal Cicerona, Xenofonta a  Homéra. 
Preklady publikoval neskôr časopisecky. V roku 1801 uverejnil po česky napísanú zbierku básní 
Muza ze slovenských hor, do ktorej zaradil aj preklad prvého spevu Homérovej Ilias, i preklady ne-
meckej poézie. Medzi nimi figurovali básne už spomínaného nemeckého básnika Ch. F. Gellerta. 
J. Palkovič polemizoval na stránkach Novi ecclesiastico–scholastici Annales (1793) s prekladmi Ge-
llertových duchovných piesní od S. Čerňanského (bližšie časť o prekladoch S. Čerňanského). Po-
lemika sa týkala významovej interpretácie, rytmu a rýmu Gellertovej poézie. Palkovič potom sám 
ponúka vlastný preklad Gellertovej epickej básne Damétas a Fyllis ako podporu svojich kritických 
argumentov.

J. Palkovič uverejňoval v časopisoch Týdenník a Tatranka vlastné preklady, ktoré sa však nedo-
čkali veľkého uznania, i prekladovú literatúru svojich súčasníkov, ale aj recenzie a polemiky o pre-
kladoch, ktoré prispeli k pozvoľnému ustanoveniu empirického a predteoretického diskurzu o pre-
klade a zároveň naň aj upozorňovali na pozadí pôvodnej literárnej tvorby. 

Od roku 1803 pôsobil J. Palkovič ako profesor na Katedre reči a literatúry československej na 
evanjelickom lýceu v Bratislave, a v rokoch 1828 – 1829 bol predsedom Spoločnosti česko–slovan-
skej, ktorú si založili študenti ako samovzdelávací spolok v školskom roku 1827 – 1828. Cielene 
pôsobil na svojich študentov, aby sa venovali prekladu. Práve v tejto oblasti mu literárna história 
prisudzuje veľké zásluhy. 

Jedným z jeho žiakov bol aj Samuel Rožnay (1787 – 1815), básnik a veľmi nádejný sloven-
ský umelecký prekladateľ, ktorého predčasná smrť zahatala nebývalú tvorivú energiu mladého 
človeka. S. Rožnay sa narodil vo Zvolene v remeselníckej rodine, teológiu študoval v Tübingene. 
Pôsobil ako evanjelický farár v Hornej Mičinej a v Banskej Bystrici. Zapísal sa predovšetkým do 
dejín prekladu antickej poézie. Publikovať začal už ako študent v  časopise Hlasatel český pod 
pseudonymom N. N. Slovák. V Prahe u Františka Jeřábka vydal v roku 1812 Písně Anakreonto-
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Ottův slovník naučný:
Rožnay Samuel – evang. kazatel báň.bystřický a básník československý. Vzdělav se na evangelic-
kém lyceu prešpurském a v Tubinkách, veršoval již od z. 1803. »Hlasatel«, »Týdenní« a »Prvotiny 
pěkných umění« otiskovaly jeho práce. Přeložil Krasického Myšiadu, části Iliady a Odysseie, Válku 
žab a myší, idylly Theokritovy a Biónovy, ódy Pindarovy a Sapfiny, převáděl lidovou epiku srbskou, 
ruského Igora, ba i maďarského A. Kisfaludiho. Samostatně vyšel Rožnayův překlad Písní Anakre-
ontových (Praha, 1812). Rožnay byl básník nadaný, muž vzdělaný a Slovan uvědomělý. Sám Josef 
Jungmann posláním »Slavěnka Slavínovį« vyzýval Rožnaye, aby antické básně překládal časoměrou; 
a na Kollárovo vzdělání a uvědomění Rožnay v B. Bystřici měl značný vliv. Kollár v Pamětech praví 
o Rožnayovi: „On snad první byl mezi Slováky, který i na jiná slavjanská nářečí zření své obrátil. Jedna 
z nejspanilejších slovanských duší, s kterou jsem se v životě setkal a nad jejíž časnou ztrátou i později 
nejedenkráte slzy jsem vyléval.“ 
http://archive.org/stream/ottvslovnknauni36ottogoog#page/n56/mode/2up

Pramene
1801 J. Palkovič: Muza ze slowenských hor. We Wacově: V Antonina Gottliba 1801
1812 Pjsně Anakreonowy z řeckého přeložené. S Přjdawkem některých giných básnj. Praha, prel. S. 
Rožnay
1815 I. Krasicki: Myšiáda, prel. S. Rožnay
1819 Hasanaginica (Naříkání na manželkou Asan Agy), prel. S. Rožnay

vy, antológiu prekladov z gréckych básnikov. Tento preklad zostal jediným knižne uverejneným. 
Ďalšie preklady zostali v  rukopisoch, iné vyšli v  časopisoch Týdenník a  v  pražských Květoch. 
Posmrtne vychádzali v rokoch 1816 a 1817 na pokračovanie ukážky z Vergiliovej Eneidy a 22. 
spev z Homérovej Iliady (Zabitie Hektora), Teokrýtos: Idylion spev Kyklops v roku 1817,  v ča-
sopise Květy vyšla Homérova Batrachomyomachia. U S. Rožnaya sa však nemožno uspokojiť 
s chronologickým výpočtom prekladov. Za svoj krátky život sa stihol naučiť niekoľko jazykov, 
prekladal do jazyka prijímajúcej literatúry, ale aj slovanských autorov do nemčiny: prekladal 
z ruštiny, poľštiny a srbčiny, ale tiež z maďarčiny a tieto preklady uverejňoval v Nemecku. Mnohé 
texty mal hotové aj niekoľko rokov pred ich zverejnením, ďalšie vyšli posmrtne. Ľahkosť, s akou 
sa pohyboval v jazykoch a v literatúre, ale aj znalosť zákonitostí skladby verša a poetiky mu do-
volili uchýliť sa aj k literárnej mystifikácii – svojmu učiteľovi J. Palkovičovi predložil básne, ktoré 
napísal podľa vzoru Homéra, Vergilia, Cherastova a hrdinského eposu Slovo o pluku Igorovom, 
ako pravé nálezy starých rukopisov. Rožnayov učiteľ o pravosti nezapochyboval, až kým sa text 
neodhalil ako podvod. A. Pražák (1964: 18 – 30) S. Rožnaya dokonca pasoval za slovenského 
predchodcu českých macphersonov a pokladal ho za „najnadanejšieho básnika a najbystrejšieho 
prekladateľa na prešporskom lýceu“. 

Okrem prekladov antickej poézie za najdôležitejšie možno pokladať tri Rožnayove veršované 
preklady, známe z posmrtných vydaní: južnoslovanskú baladu Hasanaginica (Naříkání na manžel-
kou Asan Agy), ktorá vyšla v roku 1819, poľský epos Ignacy Krasického Myšiáda (1815) a nemecké 
a české preklady Slova o polku Igoreve, ktoré vyšli v Morgenblatte v roku 1817. Tieto preklady 
bližšie skúmal R. Brtáň: Rožnaya pokladá za priekopníka prekladu zo slovanských jazykov.



Katarína Bednárová

58

5. 2. 1 Situácia prekladu a štúrovci
Preklad v  období od druhej štvrtiny 19. storočia zatiaľ najpodrobnejšie zmapovali A. Popovič 
(1964) a J. Felix (1968), o ktorých zistenia sa ďalej budeme opierať. Pohyby a zmeny v prekladaní 
poézie, v menšej miere v prekladaní prózy a v myslení o preklade sa podľa Popovičovho výskumu 
kryjú s estetickými konceptmi v období preromantizmu (1829 – 1842), romantizmu (1840 – 1865) 
a nastupujúceho realizmu (1870 – 1890). Toto členenie spoľahlivo ukazuje pomerne pomalú cestu 
k umeleckým prekladom s  literármou a estetickou hodnotou napriek sľubným začiatkom vzhľa-
dom na chápanie prekladu u B. Tablica i J. Hollého. Existencia prekladu a vedomie o umeleckom 
preklade sa dostáva do silnej závislosti od domácej literatúry, jej postavenia a významu pre kultúrne 
hnutie. 

Od 30. rokov 19. storočia sa formovala v Ústave reči a literatúry československej na pôde brati-
slavského evanjelického lýcea mladá básnická, a dodajme aj prekladateľská generácia, neskôr nazý-
vaná štúrovská. Prekladateľské ostrohy si brúsila na školských prekladoch antických a nemeckých 
autorov, ale záujem študentov sa obracal aj k talianskej romantickej literatúre, objavovali sa prvé 
preklady zo slovanských i z orientálnych literatúr. Na zasadnutiach Spoločnosti česko–slovanskej, 
ktorú si založili študenti ako samovzdelávací spolok v školskom roku 1827–1828, a na výkonných 
hodinách o  prekladoch diskutovali a  hodnotili ich. Z  týchto kritických hodnotení sa postupne 
kryštalizoval postoj k prekladu 

◆ ako k sprostredkovateľovi literárnych vzťahov a 
◆ ako k prostriedku pre poznanie originálu. 
V tomto období sa prekladatelia vyrovnávali s estetickými zásadami klasicizmu a podľa nich sa 

prekladateľ cítil nadradeným pôvodnému autorovi a bol oprávnený „opravovať“ ho a prispôsobo-
vať. O pragmatickom prístupe k prekladu svedčí do istej miery aj publikovanie slovanských autorov 
v origináli, prepisy originálov ruských básnikov do latinky, či zrkadlové dvojjazyčné vydania origi-
nálu a prekladu. 

Mladí štúrovci začali rozvíjať protiklad prekladateľskej vernosti a voľnosti, pričom za „dokonané“ 
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dielo nepokladali preklad, ktorý rešpektoval iba zmysel slov a zmysel výpovedí, a zabúdal pritom na 
formu. Prísne aplikované hľadisko vernosti sa realizovalo postupom, ktorý A. Popovič nazval re-
produkčný: odchýlka od pôvodného zmyslu sa pokladala z estetického hľadiska za nedostatok. Táto 
požiadavka zároveň prebúdzala prízrak nepreložiteľnosti, hoci prekladová prax ukazovala, že táto 
dilema sa dá vyriešiť pohybom na osi všeobecné – konkrétne: obsah (všeobecný) sa dá adekvátne 
realizovať v rozličných (konkrétnych) rovnocenných formách, hoci aj nie v tej najlepšej podobe. 

Ako veľký skeptik v  otázke preložiteľnosti sa ukázal básnik Andrej Sládkovič (1820 –1872), 
ktorý možno aj preto prekladal iba príležitostne, predovšetkým v  študentských časoch Voltaira 
(Zaira, Smrť Césarova), J. Racina (Faidra) či J. W. Goetheho alebo A. S. Chomiakova. Sládkovič bol 
presvedčený, že preklad nemôže preniesť kvalitu originálu, a preto každý pokus urobiť z cudzieho 
autora „svojho“ je iluzórny. Napriek tomu preložil do časopisu Sokol goetheho baladu Der Erlkö-
nig (Jelšový kráľ, 1863). Text svojho prekladu však označil ako parafrázu. 

V  otázke jazyka prekladov sa v  30. a  40. rokoch 19. storočia v  okruhu štúrovcov dbalo, aby 
preklad zodpovedal duchu reči slov pôvodiny, ale v prvej fáze aj jazykovej norme bibličtiny. Gra-
matická záväznosť prijímajúceho literárneho jazyka bola pre vývin slovesnosti podstatná. Rovnako 
podstatná bola aj otázka prechodu od prozodických princípov časomernej poézie k prízvučnému 
metru v čase, keď mladá formujúca sa generácia literátov prekonávala pôsobenie estetického káno-
nu klasicizmu. Všetky tieto tendencie sa skomplikovali najmä od 40. rokov 19. storočia, keď sa pod 
vplyvom forsírovanej myšlienky slovanstva do popredia čoraz viac dostávali preklady zo slovan-
ských literatúr, štýlovo sa diferencoval jazyk bibličtiny a slovenský spisovný jazyk, ktorý štúrovci 
radikálne demokratizovali (Šmatlák 2001), keď sa preklad posilňoval vo svojej spoločensko–kul-
túrnej povahe a keď všetky pohyby účinkovali akoby súčasne. 

V období slovenského romantizmu (40. roky 19. storočia) sa preklad sa jednej strane stal dôle-
žitým spojovacím článkom medzi domácou spisbou a inonárodnými literatúrami. Mal prekonať 
kultúrny izolacionizmus, aktivizovať domácu tvorbu zdôrazňovaním individuálnych autorských 
potrieb a záujmov, rozšíriť a zdôrazniť tak kultúrny a spoločenský význam cudzej literatúry. Na 
strane druhej sa však v konečnom dôsledku opäť presadzovali kolektívne kultúrne a ideologicky 
podfarbené záujmy prejavené výraznou orientáciou na slovanské literatúry, a z nich predovšetkým 
na ruskú literatúru. Rusofilská orientácia štúrovskej generácie zapustila hlboké korene, z ktorých 
potom vzišla veľmi silná tradícia prekladania z ruštiny a prijímania ruskej literatúry v slovenskom 
kultúrnom priestore. Jeho historická podmienenosť spolu s jazykovou príbuznosťou a vzdelanost-
nou úrovňou v tomto smere bola v druhej polovici 20. storočia veľmi výdatne podporovaná a žive-
ná ideovo–politickým zameraním Slovenska. 

J. M. Hurban (1817 – 1888), známy odmietavým postojom k prekladu, ešte ako člen bratislav-
skej Spoločnosti česko–slovanskej presadzoval v roku 1839 požiadavku, aby sa na výkonných hodi-
nách – na literárnych zasadnutiach Spoločnosti – i v súkromnej práci štúrovcov prezentovali iba 
preklady zo slovanských literatúr a svojím radikalizmom tak významne ovplyvnil prekladovú ori-
entáciu predovšetkým na poľskú literatúru. Ako dokladá A. Popovič (1964: 137), západoeurópske 
literatúry sa prakticky úplne vytlačili, odmietali sa aj preklady, ktoré už vznikli na pôde Ústavu 
reči a literatúry československej, a ak sa aj prekladali, tak cez niektorý slovanský jazyk, najčastejšie 
cez poľštinu. Istou brzdou recepcie a  prekladu zo západoeurópskych literatúr bolo odmietnutie 
tzv. byronizmu a  tiež skôr odmietavý vzťah a  postoj k  dôsledkom Veľkej francúzskej revolúcie. 
Spomaľujúcim prvkom bola paradoxne aj otázka konštituovania nového spisovného jazyka a jeho 
pôsobenia, ktoré si vyžadovalo nanovo definovať funkciu literatúry, a to predovšetkým domácej, 



Katarína Bednárová

60

pôvodnej, ktorá dominovala nad literatúrou inonárodnou. Poslaním jazyka a literatúry bolo akcen-
tovať integráciu slovenského spoločenstva, hodnoty spájajúce sa s pojmom vlasť a národ. Literárna 
tvorba významovo aj fakticky splývala s kultúrnym a politickým činom.

Myšlienka všeslovanskej vzájomnosti sa teda prejavovala v prekladaní literárnymi preferencia-
mi, ale ovplyvnila aj, a to skôr v negatívnom slova zmysle, celkové postavenie prekladu a jeho es-
tetický výraz. Obmedzila sľubne sa rozbiehajúcu diferenciáciu jazykov a literatúr, z ktorých sa pre-
kladalo, a z hľadiska prekladateľských postupov značne zošnorovala hľadačské úsilie, ako dospieť 
k novému výrazu a adekvátnemu prekladu. Vo vzťahu k príbuzným slovanským literatúram bolo 
potrebné dokazovať spolupatričnosť prostredníctvom príbuznosti a vzájomnej zrozumiteľnosti ja-
zykov. Toto sa prakticky uskutočňovalo napodobňovaním predlohy, tzv. ponechávacím princípom, 
v  rámci ktorého sa v  prekladoch mechanicky preberali slovanské lexikálne jednotky. Existencia 
dvojjazyčných edícií vychádzala z názoru, že básnické preklady z ruskej literatúry majú svoje opod-
statnenie len v tesnom spojení s originálom, pretože len tak sa ukáže a naplno prejaví príbuznosť 
jazykov. Podporovala najmä v 60. rokoch tzv. dokazovací princíp – preklad bol v podstate iba ná-
vodom na čítanie originálu. 

J. Vilikovský v monografii Shakespeare u nás, venovanej prekladom W. Shakespeara do sloven-
činy, v súvislosti s prekladateľom Michalom Bosým píše (2014: 117):

Michal Bosý (pseudonymom Bohuslav Křižák) patrí do početnej rodiny slovenských vzdelancov 19. 
storočia, ktorým nízka úroveň kultúrneho rozvoja obyvateľstva, jeho obmedzená ekonomická základňa 
a konfesijné rozpory nedovolili plne a účelne rozvinúť vlastný intelektuálny potenciál. Ohlasy francúz-
skej revolúcie – čo ako vzdialené a sprostredkované z druhej ruky – napoleonské vojny, metternichovský 
absolutizmus a  revolučný rok meruôsmy nijako nevytvárali pozadie, na ktorom sa dalo cieľavedome 
a sústavne pracovať na kultúrnom povznesení najnižších vrstiev; a rakúsko–uhorské vyrovnanie, ktoré 
v istom zmysle umožňovalo politické angažovanie formujúcej sa strednej vrstvy, znamenalo pre sloven-
ský národný život katastrofu.

Tento výstižný opis situácie v slovenskom kultúrnom priestore 19. storočia sa v plnej miere vzťa-
huje aj na prekladovú situáciu. Tá bola nepriaznivá aj v tom, že o preklad, ktorý predsa len vznikal, 
nebol veľký záujem zo strany kultúrnych dejateľov a vydavateľov. Mnohé rukopisy prekladov zostali 
nevydané, alebo vyšli až po smrti prekladateľa, ako to bolo aj v prípade Michala Bosého, ktorý sa 
významnou mierou pričinil o prekladanie W. Shakespeara v slovenských dejinách. 

Okruh prekladateľov zo žiakov Juraja Palkoviča na bratislavskom evanjelickom lýceu nebol 
veľký. V druhej štvrtine 19. storočia sa sústreďoval práve okolo študentských spoločností, kde sa 
pestoval už spomínaný školský preklad, a okolo dobových periodík, ktoré zohrali vo vydávaní pre-
kladov významnú úlohu. 

O vydávanie prekladov sa ako vydavateľ almanachu Hronka (1836 – 1838) významne zaslúžil 
predovšetkým Karol Kuzmány (1806 – 1866), ktorý pôsobil po štúdiách v Jene ako vychovávateľ 
a profesor na evanjelickom lýceu v Kežmarku, neskôr ako farár vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Spro-
stredkúval aj kontakty s českými periodikami, najmä s časopisom Květy. Preklady vychádzali aj v le-
vočskej Jitřenke, Slovenskom pozorníku (príloha Fejérpatakyho kalendára), ojedinele aj v príležitost-
ných rukou písaných študentských časopisoch. K. Kuzmány publikoval v roku 1838 román Ladislav, 
ktorý uverejňoval na pokračovanie v Hronke. Literárna kritika ho pokladá za významný medzník 
v slovenskej literatúre – jeho otvorená forma, miešanie rôznych prozaických žánrových postupov, 
ktoré sú „odrazom hľadania cesty z klasicistickej uzavretosti, proporcionality a stability (Hučková, 
Chmel 2009: 189). Próza sa programovo zameriava na autorovu súčasnosť a kontakt s európskou 



61

Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I. 

kultúrou a literatúrou, je aj intertextovým odkazovaním na ňu. Preto sú v diele zakomponované 
cudzie básnické texty slovanskej proveniencie a preklady A. S. Puškina a A. Mickiewicza. K. Kuz-
mány uverejnil preklad Mickiewiczovej Švitezanky už dva roky predtým v Hronke I (1836: 85–90).

V Hronke III z roku 1838 (s.116 – 119) publikoval K. Kuzmány preklad Puškinovho Petrohradu 
– predslovu k poéme Medený jazdec z roku 1833. Oboma týmito prekladmi K. Kuzmány ovplyvnil 
etablovanie slovenského básnického romantizmu. J. Felix (1968a: 80) ich pokladá za „predzvesť no-
vej orientácie našej prekladovej literatúry smerom k veľkým zjavom literatúr slovanských národov“, 
pričom mali „význam priekopnícky a iniciatívny“. 

V súvislosti s  ruskou literatúrou treba doplniť, že vôbec prvý slovenský preklad z  ruskej literatúry sa 
donedávna datoval rokom 1836, keď v časopise Hronka I vyšiel preklad básne N. M. Karamzina Óda 
na Volgu z pera štúrovca Daniela Slobodu (1809 – 1888). Podľa tohto zistenia v duchu tradičného ru-
sofilstva a orientácie na slovanské literatúry v rokoch 1836 – 1900 vyšlo z ruskej literatúry 862 titulov. 
Najprekladanejšími autormi boli L. N. Tolstoj (88), I. Turgenev (60), A. S. Puškin (51), A. P. Čechov (45). 
Prekladanie z ruskej literatúry sa zintenzívnilo na prelome storočí a významne vplývalo na etablovanie 
slovenského realizmu (Lesňáková 1998: 32–33). S. Lesňáková však v  revidovanej rovnomennej štúdii 
z roku 2015 (rukopis), koriguje svoje zistenia a uvádza, že vôbec prvý preklad z ruštiny vyšiel už v roku 
1825, a to dva úryvky zo Slova o pluku Igorovom v podaní prof. J. Palkoviča, uverejnené v Prídavku ku 
kalendárom na rok 1825 a 1826 (v roku 1826 vyšiel druhý úryvok). Celkový počet prekladov sa ešte s ďal-
šími zisteniami zvyšuje na 865.

U K. Kuzmányho sa už prejavuje snaha o systematickosť a cieľavedomosť pri výbere textov na 
preklad príznačných práve pre romantizmus, hoci išlo o jav skôr zriedkavý na ploche takmer celého 
19. storočia. Významnou mierou sa zaslúžil aj o presadzovanie a publikovanie prekladov W. Shake-
speara od Michala Bosého (1780 – 1847), evanjelického farára, ktorý pôsobil na viacerých miestach 
vtedajšieho Uhorska – od roku 1830 až do konca života potom v Rimavskom Brezove. K. Kuzmány 
mu v Hronke IV. uverejnil scénu Oféliinho šialenstva z Hamleta. „Bola to jediná ukážka z Hamleta, 
ktorej uverejnenia sa Bosý za svojho života dočkal“ (2014: 121), poznamenáva J. Vilikovský, ktorý 
sa M. Bosému podrobne venuje v monografii Shakespeare u nás, kde analyzuje a interpretuje všetky 
dostupné, a teda aj Bosého preklady z W. Shakespeara. Michal Bosý sa Shakespearom začal zapo-
dievať už na štúdiách v Jene (1799 – 1801), kde sa naučil po anglicky. Hamleta prekladal v rokoch 
1810 – 1830, úryvky z jeho prekladov okrem Kuzmányho uverejnil až P. Dobšinský v Slovenských 
pohľadoch v roku 1885. Z ďalších prekladov sa dochovali rukopisy hier Macbeth a Dva veronští páni.

V období romantizmu a jeho doznievania prekladali viacerí štúrovci. Okrem spomínaných mien 
sporadicky aj S. B. Hroboň a J. Kráľ. Korpus fragmentov, ktoré preložili, sa rozstratil po časopisoch 
alebo zostal v rukopisnej podobe. Mnohé z prekladov si štúrovci iba čítali a správy o nich sa zacho-
vali sprostredkovane. 

Úlohu a význam prekladu podporili dve významné postavy –  Mikuláš Dohnány (1824 – 1852) 
a  Pavol Dobšinský (1828 – 1885), ktorých si v  bežnom vnímaní štúrovskej generácie literátov 
vôbec nespájame s prekladom a ktorí nadviazali na chápanie prekladu blízke S. Rožnayovi. 

V denníkoch a  listoch M. Dohnányho (1971), ktorého nadanie na jazyky ho priviedlo – ako 
uvádza v jeho životopise brat Ľudovít Dohnány (1971: 145), a tiež iné pramene – k štúdiu nemči-
ny, francúzštiny, angličtiny, maďarčiny, taliančiny, latinčiny, gréčtiny, hebrejčiny a všetkých slovan-
ských jazykov, sa nachádzajú zápisky, citáty a výpisky týkajúce sa francúzskych romantikov, G. W. 
F. Hegela, A. Mickiewicza a iných. Jeho fragmentárne preklady starogréckej (Homér), anglickej (G. 
G. Byron), ruskej (G. R. Deržavin), maďarskej (S. Kisfaludy) a nemeckej literatúry sú rozstratené 
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v časopisoch, vydané aj anonymne, i nevydané v rukopisoch. M. Dohnány je tiež autorom prvého 
slovenského prekladu Molièra: v roku 1847 uviedlo študentské divadlo  v Levoči inscenáciu jeho 
prekladu hry Nanútený sobáš (Mariage forcé), v ktorom sa odklonil od zaužívanej lokalizačno–
adaptačnej praxe (Šimková 1988) pri preklade divadelných textov. Prvý dochovaný preklad Mo-
lièra sa datuje až rokom 1875 – ide o preklad hry Úžerník (Lakomec) od A. P. Zátureckého (1837 
– 1904).

M. Dohnány, ktorý sledoval cudzie literatúry a aj pokusy preniesť ich na slovenskú pôdu, expli-
citne formuloval potrebu a význam poznania cudzích literatúr ako podmienku pre poznanie ducha 
a charakteru vlastnej literatúry. Vyjadril tak nevyhnutnosť pôsobenia dvojice svoje verzus cudzie pri 
formovaní identity a charakteru domácej literatúry.

Pavol Dobšinský zohral významnú úlohu v slovenskom prekladaní tým, že rozvinul „tenden-
cie, z ktorých vychádzali prekladatelia šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 19. storočia“ (Popovič 
1963: 165), v rokoch doznievania romantizmu. Dôraz kládol na samu potrebu prekladu a aj na vý-
ber prekladaných autorov – W. Shakespeare, G. G. Byron, E. Young, Fénelone, J.–J. Rousseau, A. de 
Lamartine, A. Mickiewicz, M. J. Lermonotov a i. Odporúčal, aby sa u nás prikročilo k systematické-
mu vydávaniu klasických diel svetovej literatúry, lebo „pokrok a sláva v literatúre neukazuje sa len 
v pôvodných článkoch, ale aj v podarených prekladoch inonárodných slávnych spisovateľov“, ako 
poznamenal v liste J. Viktorinovi (cit. podľa Felix 1968a: 83). P. Dobšinský prekladal už v študent-
ských rokoch z latinčiny a chorvátčiny, sústavnejšie potom po roku 1848. V prekladateľskej praxi sa 
orientoval na francúzsku literatúru (Fénelon, J.–J. Rousseau, A. de Lamartine), z prekladov A. Mic-
kiewicza a M. J. Lermontova však ostali iba zlomkové rukopisné texty. P. Dobšinský sa sústredil 
predovšetkým na anglickú literatúru, a  to popri E. Youngovi najmä na Ossiana, W. Shakespeara 
a G. G. Byrona. O Dobšinského prekladateľskej práci čítame u A. Melicherčíka (1959: 107):

Dobšinského preklady z Byronovej poézie zaslúžia si bližšiu pozornosť z dvoch dôvodov. Predovšetkým 
z hľadiska samotnej prekladateľskej praxe. Dobšinský začal prekladať z angličtiny už vtedy, keď si z nej 
osvojil základné znalosti. Ako ukazujú hojné marginálne poznámky, používal pri prekladaní aj nemec-
ké texty. Podistým pre lepšie pochopenie textu. Z Ossiana a zo Shakespeara prekladal voľne, snažiac sa 
postihnúť predovšetkým zmysel originálu. S oveľa väčšími ťažkosťami zápasil pri prekladaní z Byronovej 
poézie. Prvé prekladateľské konspekty napospol ukazujú, že Byronove verše prekladal najprv do prózy 
a len potom, v druhej alebo v tretej redakcii, začal prebásňovať preložený text do veršov. Na prekladanie 
sa však aj v tomto prípade starostlivo pripravoval a robil si k jednotlivým textom bohaté poznámky a vy-
svetlivky.

Dobšinského preklady z Byronovej poézie si okrem toho zasluhujú pozornosť aj z hľadiska samotnej 
literárnej teórie štúrovcov. Okrem Bohuša Nosáka bol Pavol Dobšinský zo štúrovskej generácie vlastne 
jediný, ktorý, nehľadiac na Štúrovo príkre odsúdenie Byronovej poézie, prekladal tohto básnika. Pritom 
na Dobšinského vzťahu k Byronovi ostáva vari najzaujímavejšie, že sa s jeho poéziou zblížil predovšet-
kým poémou o Mazeppovi. 

Dodajme, že z G. G. Byrona prekladali ešte A. B. Vrchovský a M. Dohnány. V odmietaní Byro-
novej poézie sa v  štúrovskom literárnokritickom myslení tematizoval „konflikt“ Západ–Východ 
vyúsťujúci do jednoznačnej preferencie slovanských literatúr. Túto tendenciu sme zaznamenali už 
v 30. rokoch u J. M. Hurbana. Mazeppa (1819, slovenský preklad vyšiel v časopise Lipa v roku 1862) 
je epická básnická skladba inšpirovaná príbehom ukrajinského šľachtica Ivana Mazepu na pozadí 
Poltavskej bitky. Dobšinskému bola blízka slovanskou tematikou, ale otvárala mu aj možnosť istej 
konfrontácie. Pri tomto preklade sa markantne prejavilo Dobšinského presadzovanie adaptačných 
postupov v preklade, ktoré už boli v európskom kontexte anachronizmom, a jeho naturalizačné, 
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etnocentrické úsilie vyústilo do koncepcie tzv. prostonárodného prekladu – vnášal do prekladu 
ekvivalenty závislé od domácich reálií, všeobecné v  texte individualizoval, ideovo texty prehod-
nocoval a rozširoval vlastným výkladom, ktorým sa v prípade potreby dištancoval od pôvodného 
autora – v prípade básnickej skladby Mazeppa rozširovaním originálu o vlastné historické prehod-
notenie témy. 

Prekladateľské adaptácie mali v 60. rokoch i neskôr niekoľko významov. A. Popovič na jednej 
strane upozorňuje na prenášanie významovej hodnoty pôvodných diel do slovenského prostredia, 
pričom najväčšími transformáciami prechádzali preklady dramatických diel. Veršovaná dráma sa 
prekladala prózou, aby bola prístupnejšia. Takýto postup nachádzame v preklade Shakespearov-
ho Hamleta z roku 1850, gribojedovovej drámy Útrapy z rozumu z roku 1867, čo bol v podstate 
informatívny preklad preferujúci prenos informácie o obsahu. Na rovine štýlu a divadelnej reči sa 
uplatňovala dobová štýlová diferenciácia – vyšší štýl sa prekladal biblickou češtinou, kultúrne reálie 
sa substituovali slovenskými (Melicherčík 195  ; Popovič 1964). Ferienčíkov preklad gogoľov ho 
Revízora z roku 1871 možno vzhľadom na šírku textových operácií pokladať sa substitučný pre-
pis diela. Podobne sa adaptovali I. A. Krylov, A. S. Gribojedov, A. S. Chomiakov a ďalší (Popovič 
1964: 173–174). Zo spomínaných textotvorných procesov vyplýva aj ďalší účel – A. Popovič hovorí 
o sprístupňovaní náročnej formy pôvodných textov (prozaické úpravy veršovaných diel, napr. pre-
klad A. S. Gribojedova, W. Shakespeara) ako prejav nadbiehania prijímateľovi. 

V tomto období sa už začína prejavovať substitučná funkcia prekladu vzhľadom na pôvodnú 
spoločensky tendenčnú tvorbu – prekladom–adaptáciou bolo možné vysloviť sociálno–kritické 
názory na dobové pomery, dvojzmyselný a alegorický obsah, ktorý takto skôr unikol cenzúrnemu 
dohľadu. Ilustráciou takéhoto postupu je preklad sto Krylovových bájok od Bohuslava Nosáka–
Nezabudova, ktorými sa prekladateľ vyjadruje ku konkrétnej spoločenskej situácii. Etnocentrický 
adaptačný postup spolu s rozširovaním textu rámcujú inotaj bájky konkrétnou spoločenskou situ-
áciou – postavením slovenskej spoločnosti na sklonku 60. rokov 19. storočia (Popovič 1965: 209). 
Takáto funkcia prekladu sa potom obnoví prakticky až v druhej polovici 20. storočia. Prostredníc-
tvom tzv. inotajového prekladania sa využije cudzí spoločenský a literárny kontext na prenos istého 
typu názorovej informácie nekompatibilnej s dobovou ideológiou. 

Bohuslav Nosák–Nezabudov (1818 – 1877), evanjelický teológ, básnik, literárny kritik, redak-
tor Slovenských národných novín, Štúrov spolupracovník, patrí aj k najplodnejším prekladateľom 
tzv. matičného obdobia, ktoré rámcuje vznik Matice slovenskej v roku 1863 a jej zákaz v roku 1875. 
B. Nosák–Nezabudov predstavuje typ plurilingválneho prekladateľa: okrem latinčiny ovládal srb-
činu, chorvátčinu, slovinčinu, poľstinu a ruštinu, angličtinu, francúzštinu a nemčinu, z ktorých aj 
prekladal. Najbohatšie sú práve jeho preklady po roku 1867, hoci prekladať začal už koncom 30. 
rokov. V Hronke I. vyšiel v roku 1836 jeho preklad Horatiovej ódy Na Virgilia. Na výkonných hodi-
nách Učenců řeči a literatury Česko-slovenské na bratislavskom evanjelickom lýceu v rokoch 1838 – 
1839 prednášal svoje preklady z Ossiana, preklad Byronových Hebrejských melódií (Zpěvy židovské 
– Na brehách Jordána, Pláčte za Izraelem), cez poľštinu preložené ukrajinské ľudové piesne. V 40. 
rokoch 19. storočia sa potom sústreďuje na preklady z poľskej, srbskej a anglickej literatúry a v 60. 
rokoch sa orientuje viac na slovinskú, nemeckú (G. A. Bürger) , anglickú a ruskú (I. A. Krylov, N. V. 
Gogoľ, A, V. Koľcov, A. S. Puškin, M. J. Lermontov, I. S. Turgenev a i.) literatúru. Obzvlášť zaujíma-
vé sú ukážky zo Shakespearových hier Romeo a Júlia, Macbeth, dve dejstvá z hry Julius Cäsar. Ako 
uvádza J. Vilikovský (2014: 57), preklad vznikol okolo roku 1872, „uverejnil ho však až o tridsať 
rokov neskôr v Slovenských pohľadoch Jozef Škultéty, ktorý v úvodnej poznámke píše, že viac ako 
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prvé dve dejstvá sa mu do ruky nedostali“. Okrem hry Július Caesar B. Nosák-Nezabudov začal 
podľa zistenia J. Vilikovského prekladať aj Sen noci svätojánskej (z pozostalosti známe poznámky 
k Letušno-nočniemu snu). Nosákove preklady sú rozstratené v časopisoch Národný hlásnik, Sokol, 
Tábor, Tatran, Orol a inde.

B. Nosák-Nezabudov žil v ťažkých existenčných pomeroch, predčasne penzionovaný bez náro-
ku na penziu, zavalený dlhmi a zmietaný chorobami. Prekladanie mu pravdepodobne pomáhalo 
prežiť. Ervín Lazar sa v štúdii o B. Nosákovi-Nezabudovovi dotýka aj jeho existenčných podmienok 
a sleduje jeho životné peripetie, ktoré sa končia v Sabinove, kde dožil svoj život z milosti brata a kde 
sa mu stala prekladateľská činnosť, ktorá „sa rozvíjala rovnobežne s jeho básnickou činnosťou, ... 
chlebovou otázkou“ (Lazar 1959: 86-87). 

A. Popovič (1965) sumarizuje prekladateľské úsilie B. Nosáka-Nezabudova takto (1965: 212):

Prekladateľská metóda B. Nosáka-Nezabudova vyvíjala sa od romantickej koncepcie prekladu k realis-
tickej orientácii. S romantickou koncepciou spája Nezabudova to, že pri prekladaní substituoval zvlášt-
ne črty originálu zvláštnym a jednotlivým z tematického a výrazového arzenálu prostriedkov domácej 
poézie. Oproti súdobému chápaniu prekladateľskej metódy nóvum v jeho tvorbe je v tom, že vychádzal 
pritom z básnického obrazu. Bezprostredný vzťah ku skutočnosti určuje u Nosáka i príklon k jazykovým 
prostriedkom hovorového rázu. Je to jedna z progresívnych čŕt jeho literárnej metódy, tendencia, ktorá 
sa v súdobej literatúre neprejavila v celej šírke. 

Prekladateľská i literárnokritická činnosť B. Nosáka-Nezabudova sa výrazne pričinila o presade-
nie realistických prvkov a tendencií v domácom literárnom prostredí. 

J. Felix vo svojom náčrte dejín slovenského prekladu zosumarizoval preklad v období štúrovcov 
takto (1968a: 90): 

Najviac sa prekladalo v tridsiatych a štyridsiatych rokoch, neskôr sa počet prekladateľov nápadne zmen-
šuje, ba v druhej polovici päťdesiatych rokov prekladanie diel a  textov zo západných literatúr celkom 
ochabne. Súviselo to dozaista nielen so známymi publikačnými ťažkosťami, ale aj s tým, čo sme nazvali 
mýtom „skazeného“, „úpadkového“ Západu. Ten nastúpil bezprostredne po revolúcii roku meruôsmen-
ho a v nasledujúcich rokoch, ktoré boli rokmi sklamania slovenských nádejí na politickú slobodu, na-
dobúdal čoraz väčšiu intenzitu. Ak sa totiž do roku 1848 udržala, ako sme napísali vyššie, určitá rov-
nováha medzi tzv. kozmopolitizmom a národovectvom, po tomto dátume sa táto rovnováha narušila 
v prospech tzv. národovectva a rozšírila sa teória o úpadkovom Západe.

Dobové politické udalosti mali určite vplyv aj na prekladovú situáciu v druhej polovici 19. sto-
ročia. Postoj štúrovcov k  literárnej tvorbe sa prejavil aj v preferenciách „vysokej“ literatúry, teda 
básnictva, a v presadzovaní kultúrnej a  spoločensko-politickej funkcie literatúry. Odrazilo sa to 
prirodzene aj v preferenciách prekladovej literatúry jednak z hľadiska jazykovej a inonárodnej ori-
entácie predovšetkým na slovanský priestor a jednak z druhovo-žánrového hľadiska. 

V opozícii k vysokej literatúre sa po roku 1850 nástojčivejšie začína hlásiť o slovo už spomínaný 
fenomén tzv. ľudového čítania – krátke prózy, romány, príbehy a „rozprávky“ so zložkami zábav-
nosti, náučnosti, výchovnosti a senzibilnosti. Peter Liba (1981: 159), ktorý sa tomuto fenoménu 
podrobne venoval aj z hľadiska prekladu, zaznamenáva zintenzívnenie vydávania tohto typu lite-
rárnych textov v čase, 

keď Jaroslav Vlček, Svetozár Hurban Vajanský a Jozef Škultéty (1887) prebojúvali koncepciu vydávania 
a usmerňovania populárnej literatúry ako koncepciu celonárodnú, ako vydávanie takej literatúry pre tzv. 
nenáročného príjemcu, ku ktorej by mal prístup „všetok náš ľud, čo je pýchou a radosťou iných národov“. 
Išlo tu o príklady edícií veľkých národných literatúr, ako boli v tom čase francúzska, anglická a nemecká, 
v ktorých sa napríklad dielo Robinson Crusoe vydávalo v neobvyklom náklade – 40 000 výtlačkov. Sám 
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J. Škultéty určil svoje preklady z diel L. N. Tolstého pre mladých, starých, pre žiakov i sedliakov, remesel-
níkov a inteligenciu. 

Keďže išlo z hľadiska „oficiálnej“ literárnej situácie o fenomén marginálny, textologické zásady 
ani prekladové princípy sa neutvárali v podobe záväznej normy. P. Liba eviduje niekoľko typov pre-
kladateľských metód počnúc voľným prekladom cez reprodukčný preklad, preklad z druhej ruky, 
preklad modelu, adaptáciu a pod. Konštatuje „silný odpor“ proti uznaniu prekladateľského štatútu 
(mnohé preklady vychádzali anonymne alebo boli uvedené s oslabeným indikátorom prekladovos-
ti, keďže sa v textoch uvádzalo, že príslušné dielo niekto poslovenčil, počeštil, spracoval podľa..., 
prerozprával a pod., pričom sa často neuvádzalo ani meno pôvodného autora. P. Liba chápe tento 
odpor ako pozostatok 

silnej tradície barokového a klasicistického chápania umeleckého (literárneho) diela ako diela, ktoré nie 
je spojené s osobnosťou tvorcu, a ktoré možno ľubovoľne obmieňať, napodobňovať, pretvárať, isté seg-
menty parcelovať (tému, kompozíciu a pod.) podľa pragmatických potrieb recepcie (ibidem: 165).

Prvé tlače tohto charakteru začala produkovať Škarniclova tlačiareň v Skalici, neskôr vychádzali aj 
v Martine ako zväzky Slovenskej národnej knižnice, potom u jednotlivých vydavateľov v Trnave, 
Ružomberku, v Budapešti a pod. Najčastejšie išlo o predlohy nemecké, maďarské i české, prípadne 
ruské a  poľské, ale tiež francúzske. Populárny bol belgický spisovateľ H. Conscience, ale do 
tejto kategórie patrili aj prózy H. Ch. Andersena, L. N. Tolstého, W. Scotta, H. Sienkiewicza a i. 
V súvislosti s prekladom diel z dnešného hľadiska „vysokej“ literatúry, ktoré sa prekladali v týchto 
edíciách, P. Liba hovorí o posune týchto diel do systému populárnej literatúry vďaka „estetickému“ 
zámeru prekladateľa alebo editora, resp. uvažuje o recepčných posunoch z hľadiska vymedzeného 
okruhu percipienta (ibidem: 160) z jednej kategórie do druhej.    

Rozširujúce témy
Literárnoestetické názory J. M. Hurbana
HURBAN, J. M., Slovensko a jeho život literárny. Bratislava: Tatran. 252 s.
Vzťah štúrovcov k inonárodným literatúram
Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia. Bratislava: Univerzita Komen-

ského 2007. ISBN 978–80–223–2440–3. 224 s.
Preklad a tzv. ľudové čítanie v druhej polovici 19. storočia
LIBA, P., 1970, Čítanie starých otcov. Martin: Matica slovenská. 424 s.
LIBA, P., 1981, Preklad pupulárnej literatúry. In: LIBA, P., Kontexty populárnej literatúry. Bratisla-

va: Tatran, s. 156-174.

5. 2. 2 Preklad v čase nastupujúceho realizmu
Posledná tretina 19. storočia, doznievajúci romantizmus a prechod k realizmu, keď v prekladovej 
literatúre dominuje ruský realizmus, prináša aj snahu o postupné etablovanie žánrovej rovnováhy 
v prekladaní. Najmä pri preklade prózy sa zohľadňuje aspekt prijímateľa, jeho čitateľské očaká-
vania a vkus. Začínajú sa profilovať aj vydavateľské stratégie zamerané na určitú vrstvu čitateľov 
diferencovanejšieho charakteru, než sme boli svedkami pri etablovaní ľudového čítania. Rozmach 
prekladania prózy a  tzv. populárnej literatúry od druhej polovice 19. storočia prináša so sebou 
aj rozmach prekladu z druhej ruky, označovaného ako „prevod“. Dominovala v nich významová 
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informácia diela pred estetickou. Adaptácie prekladov často zachádzali až k prisvojeniu si diela 
cudzieho autora. Ako príklad môžu poslúžiť I. Ucsnayove adaptácie románu Snúbenci od v tej dobe 
veľmi populárneho talianskeho romantického spisovateľa A. Manzoniho (1785 – 1873). Adaptácie 
vychádzali už v 50. rokoch na pokračovanie pod názvom Serafína. Príklad vernosti a panenskej čis-
toty. V druhej polovici 19. storočia vyšlo viacero prekladov prózy belgického spisovateľa Hendrika 
Consciencea (1812 – 1883) prostredníctvom nemčiny. Tieto preklady rezonovali ešte na prelome 
19. a 20. storočia, keď slovenský spisovateľ F. Dúbravský oživil tendencie sentimentálneho románu 
à la Conscience, ktorým sa priamo inšpiroval a preberal jeho témy aj postavy. 

V roku 1871 sa Andrej Truchlý–Sytniansky (1841 – 1916), literárny kritik, vydavateľ a pre-
kladateľ, ujal redigovania literárneho mesačníka Orol, na pôde ktorého sa utváralo predteoretické 
myslenie o preklade, o jeho funkcii a metódach. Iniciátorom aj aktérom bol sám A. Truchlý–Sytni-
ansky. V požiadavke sprístupniť a osvojiť si základné hodnoty svetovej literatúry pokračoval v úsilí 
P. Dobšinského, pričom preklad významných svetových spisovateľov mal fungovať ako literárny 
vzor. A. Truchlý–Sytniansky vstupoval ako literárny kritik aj do hodnotenia prekladov, ale predov-
šetkým ich usúvzťažňoval s domácou literatúrou. 

Najzávažnejším problémom bola otázka, do akej miery básnické preklady spĺňali prozodickú 
normu, a tiež miera, akou sa podieľal preklad na druhovom rozvrstvení literatúry. Preklady prózy 
boli dominantné, ale mechanický „prevod“ sa už stával neželateľným. Načrtávala sa tu aj sprostred-
kujúca funkcia prekladu v medziliterárnom pôsobení. 

Významné je Truchlého organizátorské pôsobenie a motivovanie prekladateľov, od ktorých žia-
dal príspevky do časopisu. Výzvy mali podnecovať individuálne záujmy prekladateľov, na ktorých 
sa spoliehal ako na najlepších znalcov prekladaného autora a diela, ale aj záujmy spoločenské a po-
litické: prekladom bolo potrebné reagovať na aktuálne politické dianie v zahraničí – napr. v súvis-
losti s udalosťami na Balkáne ešte stále v duchu slovanskej vzájomnosti –, vyjadriť postoj a podpo-
ru. Takúto spoločenskú funkčnosť prekladu považuje A. Popovič sa špecifickú stránku slovenského 
prekladateľského vývoja a zároveň vyzdvihuje Truchlého pôsobenie ako teoretika a organizátora. 
Za týmto úsilím však Truchlého vlastná prekladateľská prax zaostávala. A. Truchlý-Sytniansky pre-
kladal pomerne voľne, čo znamená, že s originálom zaobchádzal svojvoľne. Pri preklade poézie sa 
pridŕžal dokazovacieho princípu, ktorý mal komunikatívnu funkciu – ako prostriedok lepšieho po-
znania originálu. Tento princíp sa uplatňoval pri preklade zo slovanských literatúr, najmä z ruštiny 
pri A. S. Chomiakovovi – zrkadlovo vydávaný originál a preklad mal navádzať k porovnávaniu, aby 
si čitateľ uvedomil príbuznosť slovenčiny s ruštinou (Popovič 1965: 193). A. Mráz sa domnieva, že 
A. Truchlý-Sytniansky mal dôležitejšie postavenie ako prekladateľ prózy (1945: 53). Z poľskej prózy 
preložil M. Czajkowského, z dánskej H. Ch. Andersena, ďalej Nóra B. Bjørnsona, z ruskej literatúry 
prekladal predovšetkým prózy N. V. Gogoľa, L. N. Tolstého, I. S. Turgeneva, čo možno hodnotiť ako 
prebúdzajúci sa záujem o realitickú prózu, hoci niektorí preložení autori ho ešte spájali s romanti-
zujúcimi tendenciami v literatúre. Všetky preklady publikoval vo svojom časopise, hádam aj preto 
vyšli často v skrátenej verzii.

Mesačník Orol, na ktorého stránkach sa takmer dve desaťročia odohrávali diskusie odmietajúce 
či oslavujúce jednotlivé zjavy svetovej literatúry a reflexie prekladov, v roku 1880 zanikol. Význam-
ne prispel k otvoreniu slovenského kultúrneho priestoru svetovej literatúre: od čias slovenských 
romantikov, ktorí mali obmedzené publikačné možnosti, pre ktorých literárna tvorba sa rovnala 
kultúrnemu a politickému činu zameranému do vnútra spoločnosti, ktorí preklad pestovali síce 
takmer všetci, ale viac–menej len sporadicky, ukážkovo, nesystematicky a ako súčasť kolektívneho 
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činu, preklad sa na konci 19. storočia dostáva do popredia ako individuálny čin vyzdvihujúci autor-
stvo cudzieho diela s ambíciou esteticky náročného podujatia. 

Na margo prekladovej situácie konca 19. storočia S. Šmatlák napísal (2001: 171):

Aj celé toto rozvinuté prekladateľské úsilie dokazuje, že slovenská literatúra v poslednej tretine 19. sto-
ročia usiluje sa vyrovnať a udržať krok s európskym literárnym kontextom, že si však pritom počína tak, 
aby tým posilnila vlastný umelecký organizmus i svoje kultúrno–spoločenské poslanie vo funkcii repre-
zentantky slovenského národného života. 

Pomáhajú jej v tom predovšetkým preklady z ruskej realistickej literatúry, v rámci ktorých sa 
už etabluje generácia špecializovaných prekladateľov. Situácia prekladu sa postupne začína meniť 
v tom, že popri básnikoch/literátoch–prekladateľoch sa premysleným prekladateľským programom 
už profilujú prekladatelia „neliteráti“, ktorí sa venujú výlučne prekladaniu. Patrili k nimi napr. le-
kári tojstojovci Albert Škarvan (1869 – 1926) a Dušan Makovický (1865 – 1921), ktorí prekladali 
z  ruskej literatúry predovšetkým prózy L. N. Tolstého, a  vyčleňujú sa tiež redaktori – iniciátori 
a organizátori prekladovej a kultúrnej práce.

Ešte vždy však prekladajú aj slovenskí spisovatelia realisti, ktorí pomohli definitívne etablovať 
slovenský realizmus práve cez preklady diel ruského realizmu. Najväčší podiel v tomto smere mali 
Bohdana Škultétyová (1865 – 1935) a Jozef Škultéty (1853 – 1948). Po zániku časopisu Orol Jo-
zef Škultéty spolu so Svetozárom Hurbanom Vajanským (1847 – 1916) obnovili Slovenské pohľady 
(1881), pre ktoré sa aj J. Škultéty snažil podnecovať tvorbu prekladateľov. Sám sa prekladaniu rus-
kých spisovateľov venoval najmä v 80. r. 19. storočia Soňa Lesňáková sa o jeho prekladovej tvorbe 
v Slovníku slovenských prekladateľov umeleckej literatúry II. vyjadrila takto: 

Patrí mu prvenstvo prekladu z A. P. Čechova (Nepriatelia, Nár. noviny, 1887). 
Bibliografia uvádza vyše 60 jeho prekladov próz predstaviteľov ruskej klasickej literatúry, uverejňovaných 
najmä časopisecky – M. J. Lermontova, F. M. Dostojevského, V. G. Korolenku, M. J. Saltykova-Ščedrina, 
D. V. Grigoroviča, D. N. Mamina-Sibiriaka, G. Uspenského a i. Škultétymu patria i dva časopisecké pre-
klady z poľštiny a jeden z češtiny.  Prvé preklady sú z rokov 1881 – 1882, keď pre časopis Včielka prelo-
žil viacero poučno-výchovných próz pre deti bez uvedenia mien autorov. Potom nasledovali aj knižné 
preklady N. V. Gogoľa (Taras Buľba, 1883), L. N. Tolstého (Meteľ, 1883) a I. S. Turgeneva (V predvečer, 
1885). Zásluhou Škultétyho a jeho výberu spolupracovníkov ovládajúcich ruštinu, ruské diela sa prekla-
dali z originálov (nie podľa ich nemeckého či maďarského prekladu). Rozsahom a úrovňou prekladov, 
ktoré sa vyznačovali cieľavedomosťou vo výbere autorov a ich diel, dobrou znalosťou ruštiny a vynikajú-
cim citom pre slovenčinu, ale aj vďaka množstvu svojich editorských a redakčných aktivít, sa Škultéty stal 
prvou veľkou a všestranne významnou osobnosťou slovenského umeleckého prekladu. Aj keď prevažná 
časť jeho prekladov vyšla koncom 19. storočia (o. i. všetky knižné vydania), najmä ako šéfredaktor 
Slovenských pohľadov výrazne zasahoval do vývinu slovenskej prekladovej tvorby aj v prvých desaťroči-
ach 20. storočia (citované z rukopisu v tlači).

Z rovnakého prameňa S. Lesňákovej máme aj informácie o prekladovej tvorbe Bohdany Škulté-
tyovej, manželky J. Škultétyho:

Dlhoročná prekladateľská činnosť B. Škultétyovej sa začína roku 1891 (N. Ježov: Batistový ručníček, Slo-
venské pohľady), v dobe nástupu druhej vlny slovenského literárneho realizmu. Je autorkou okolo 150 
časopiseckých prekladov publikovaných v  periodikách Národné noviny, Dennica, Krajan, Slovenský 
denník, Slovenský týždenník. Živena, najmä však v Slovenských pohľadoch, od viac ako 40 ruských spi-
sovateľov (A. P. Čechov, F. M. Dostojevskij, V. M. Garšin, N. V. Gogoľ, V. G. Korolenko, I. A. Krylov, M. 
J. Lermontov, N. S. Leskov, D. N. Mamin-Sibiriak, L. N. Tolstoj, I. S. Turgenev a i.). Bibliografia uvádza 
aj niekoľko časopiseckých prekladov z nemčiny, francúzštiny, angličtiny a poľštiny. Prekladala prevažne 
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poviedky a úryvky z románov (napr. L. N. Tolstoj: Vojna a mier), preložila aj Tolstého drámu Živá mŕtvo-
la (1911). Knižne vydala päť prekladov – I. N. Potapenka (1907), A. P. Čechova (1920), M. J. Lermontova 
(1922) a A. N. Tolstého (1932) (citované z rukopisu v tlači).

V období na prelome storočí pôsobil aj Samo Bodický (1850 – 1919), prozaik a literárny kritik. 
Prekladal z angličtiny, ruštiny a maďarčiny, pričom sa orientoval na epické diela svetovej poézie. 
V roku 1885 pubikoval preklad A. Tennysona Enoch Arden, v roku 1886 epickú skladbu Toldi 
J. Aranya a v roku 1900 Eugena Onegina A. S. Puškina. 

V roku 1890 vyšla Antológia z poetickej literatúry nemeckej prekladateľa, spisovateľa, hudob-
ného skladateľa a dirigenta Františka Otta Matzenauera (1845 – 1901), ktorý ju publikoval vlast-
ným nákladom. Po Tablicových antologizujúcich Poezyach či Hollého antológii z gréckej a latinskej 
poézie išlo o prvú modernú antológiu, ktorej zámerom bolo „podať pomerne ucelený obraz o vý-
vine nemeckej poézie od najstarších čias po 19. storočie“ (Tomiš 1994: 39 – 40). K. Tomiš dodáva, 
že pôvodným zámerom  bol vydať dva diely podľa moderných edičných zásad – s poznámkovým 
aparátom, biografickými údajmi o autoroch a s náčrtom dejín príslušnej literatúry. Druhý diel pre 
nedostatok peňazí nevyšiel. F. O. Matzenauer vydal aj prekladový výber z poézie A. Petőfiho Ly-
rické básne (1893).

Za zmienku stojí ešte úsilie F. O. Matzenauera na poli detskej literatúry: prekladal a adaptoval 
dielo nemeckého spisovateľa pre deti F. Hoffmanna, pokúšal sa o vydávanie leporel (v rokoch 1885 
– 1891 vydával edície leporel) a  zbierok poslovenčených a  prerozprávaných rozprávok (Klásky: 
drobnejšie rozprávky od rozličných spisovateľov, 1891), ktoré publikoval pod pseudonymom M. Be-
ňovský. Pod menom Edmund Živný preloži „sedliacku novelu“ B. Bjørnsona Veselý šuhaj (1880) 
a i. Cez nemčinu prekladal aj populárneho H. Consciencea a z maďarčiny M. Jókaia. Sú to všetko 
preklady, ktoré sa prekrývajú so žánrom ľudového čítania a s takouto stratégiou aj boli publikované. 
Ku koncu storočia sa objavili pokusy o preklad Danteho Pekla z pera Cyrila–gabriela Zaymusa 
(1843 – 1894), pedagóga a publicistu. V roku 1893 publikoval v prvom zväzku Tovaryšstva, ktorý 
redigoval F. R. Osvald k storočnici Slovenského učeného tovarišstva, preklad tretieho spevu Pekla aj 
s poznámkami.  O Danteho sa pokúšal aj Andrej Kubina (1844 – 1900), katolícky kňaz a hodnostár, 
ktorý sa dostal do povedomia najmä ako prekladateľ učebníc z maďarčiny. 

Dominantnou postavou slovenského umeleckého prekladu na prelome 19. a 20. storočia je Pa-
vol Orzságh Hviezdoslav (1849 – 1921). Predstavuje typ vo svojej dobe moderného prekladateľa, 
u ktorého je zjavná personálna únia prekladateľa a básnika, organická jednota vlastnej a preklado-
vej tvorby v podobe estetického konceptu a slobodných literárnych preferencií. P. O. Hviezdoslav 
stojí na počiatku moderného slovenského umeleckého prekladu, ktorý sa v jeho tvorbe emancipuje 
od národnej literatúry. Hviezdoslav chápe preklad ako kultúrny čin. Jeho prekladové dielo patrí 
svojím rozsahom a významom už do 20. storočia. Podrobnejšie sa o jeho prekladovej tvorbe zmie-
ňujeme v Rukoväti dejín prekladu na Slovensku II.

P. O. Hviezdoslav mal dôležitý zástoj v prekladaní nemeckej, poľskej a maďarskej poézie, v ktorej 
sa venoval prekladu S. Petöfiho (1823 – 1849), významného romantického maďarského básnika. 
Ten sa na Slovensku začal prekladať až v 60. rokoch 19. storočia, keď už bol romantizmus na ústupe 
– prekladal ho aj Viliam Pauliny–Tóth (1826 – 1877), básnik a publicista, kultúrny dejateľ, prekla-
dateľ z ruskej, maďarskej, nemeckej a francúzskej literatúry.

Na prelome 19. a 20. storočia sa korpus prekladovej literatúry významne rozširuje, pričom ci-
teľne pribúda knižných prekladov. Aj prekladatelia umeleckej literatúry sú viditeľnejší a početnejší.  
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Na margo nielen prekladovej situácie v 19. storočí J. Felix skonštatoval (1966: 18): 

... nemali sme Jungmanna, nemali sme Vrchlického, no nemali sme ani F. X. Šaldu, ani Otakara Fischera, 
ani Mathesia, ba čo viac: ani Karlovu univerzitu, ani slovenské stredné školy, ba dokonca ani slovenské 
ľudové školy. V minulom storočí [19. stor. – K.B.] nemali sme nič, tuším len tú plť, ktorá viezla všetkých 
slovenských vzdelancov do Čachtíc na zhromaždenie Tatrína a ktorá keby sa bola potopila, s ňou by bola 
zahynula celá slovenská literatúra hodná toho mena. Oproti tomu Česi v minulom storočí boli v ne-
pomerne lepšej situácii: mali svoje národné školstvo, dobré stredné školy, vynikajúcich univerzitných 
učiteľov, Prahu ako kultúrne stredisko atď., atď. Isteže, ani ich podmienky pre rozvoj národnej kultúry 
neboli optimálne, no neporovnateľne lepšie. Nestavajme teda vedľa seba dve veci nesúmerateľné.

Napriek problémom a prekážkam, s ktorými prekladová tvorba zápasila, na začiatku 20. storočia 
sa už začala črtať jej nová paradigma, hoci ešte ani zďaleka nie ideálna: diverzifikovali sa prekla-
dané literatúry, postupne sa zvyšovalo množstvo preložených a vydaných diel, jazyková situácia sa 
ustaľovala v smere od heterolingvizmu k monolingvizmu, vedomie a bytie prekladu sa kryštalizo-
valo ako priznaná umelecká aktivita v priestore nezávislom od domácej literatúry. Tieto základné 
znaky boli dobrým východiskom pre ďalšiu cestu slovenského umeleckého prekladu naprieč 20. 
storočím. 
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