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PREDSLOV

Vysokoškolské skriptá Rukoväť dejín prekladu na Slovensku II. (Situácia Slovenského umeleckého 
prekladu v 20. storočí) sú určené študentom študijných programov druhého a tretieho stupňa pat-
riacich pod študijné odbory Prekladateľstvo a tlmočníctvo a Cudzie jazyky a kultúry. Skriptá chro-
nologicky nadväzujú v mapovaní dejín umeleckého prekladu na Rukoväť dejín prekladu na Sloven-
sku I. (18. a 19. storočie).

Cieľom učebného textu Rukoväť dejín prekladu na Slovensku II. (Situácia slovenského umelec-
kého prekladu v 20. storočí) je zorientovať študentov v situácii umeleckého prekladu na ploche 20. 
storočia, ktoré sa vyznačuje v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami výrazným kvantitatívnym 
nárastom a kvalitatívnym posunom preložených textov, významným rozšírením prekladaných lite-
ratúr a vstupom veľkého množstva umeleckých prekladateľov na slovenskú literárnu scénu. 

Vzhľadom na rozsah a kvantitu skúmanej látky sa sústreďujeme na zmapovanie a priblíženie 
stavu umeleckého prekladu na Slovensku  z hľadiska stavu slovenského kultúrneho priestoru. Za 
jeho významný determinant pokladáme geopolitickú situáciu, všímame si jazykové hľadisko, stav 
a vývin prijímajúcej literatúry, vydavateľské prostredie, postavenie prekladateľov a podmienky ich 
vzdelávania, prípravy a pôsobenia. Korpus preloženej literatúry predstavujeme v chronologickom 
slede s prihliadnutím na vysielajúce literatúry, jazyk originálu a druhovo-žánrové charakteristiky. 

Organizačným princípom skúmanej látky je chronologická postupnosť pri výklade, ktorá napo-
máha rýchlejšej orientácii v problematike. Na niektorých miestach sme však zvolili aj krátke časové 
presahy, najmä tam, kde predstavujeme širšie koncipované prekladateľské a vydavateľské projekty, 
alebo na miestach, kde je dôležité zdôrazniť kontinuitu v ďalšom vývine alebo jej prerušenie. 

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. Sústredili sme sa skôr na prezentáciu 
jednotlivých prekladaných autorov a literatúr.

Podobne chápeme aj informácie o umeleckých prekladateľoch. Nebolo možné spomenúť všet-
kých, ktorí patria k  špičke slovenského umeleckého prekladania v  20. storočí, najmä v  oblasti 
prekladu prózy. Výnimku sme pripustili iba v  súvislosti s  prekladovým dielom Pavla Országha 
Hviezdoslava, ktorý stojí na počiatku moderného umeleckého prekladu na začiatku 20. storočia 
a ktorému sa venujeme podrobnejšie. 
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OD PAVLA ORSZÁgHA HVIEZDOSLAVA  
K MODERNÉMU SLOVENSKÉMU PREKLADU  

(1900 – 1945)

Prvá polovica 20. storočia predstavuje pre Slovensko obdobie s veľkými zmenami a  turbulenci-
ami v geopolitickom aj kultúrnom zmysle, ktoré sa odrazili na charaktere umeleckého prekladu 
a utvárali priaznivejšie podmienky pre jeho ďalší kvalitatívny a kvantitatívny rast. Oproti koncu 
19. storočia sa prekladová situácia diverzifikuje, ale najmä sa mení charakter vydavateľskej oblasti 
a predovšetkým sa rozširuje a emancipuje kultúrne pôsobenie umeleckého prekladu. V 20. storo-
čí pozorujeme niekoľko medzníkov, ktoré určujú obdobia dôležité pre vývin slovenskej literatúry 
a umeleckého prekladu, a ktoré sa kryjú s významnými politickými udalosťami:  

◆ Obdobie od prelomu 19. a 20. storočia po rok 1918 pokladáme za prechodné obdobie, sme-
rujúce k homogenizácii a stabilizácii jazykovej situácie, k markantnému otvoreniu kultúrneho prie-
storu európskym literatúram a zintenzívneniu literárnej tvorby. 

◆ Obdobie od roku 1918 do roku 1938: vznik Československa je prahom veľkých a podstatných 
zmien v podmienkach, za akých sa bude slovenský preklad vyvíjať až do roku 1938. 

◆ V období rokov 1939–1948 sa situácia opäť mení spolu so zmenou štátoprávneho usporiada-
nia a s pokusmi o reorientáciu slovenskej kultúry v zmenených politických podmienkach.  

Vnímanie umeleckého prekladu a jeho stav na začiatku 20. storočia výrazne ovplyvnil básnik 
a prekladateľ P. O. Hviezdoslav, ktorého literárne a estetické náhľady sa utvárali na prelome 19. a 20. 
storočia. Z historického hľadiska predstavuje významný míľnik slovenského umeleckého prekladu. 
Preto je potrebné venovať mu sústredenejšiu pozornosť. 

NA PRELOME STOROčÍ

Básnická tvorba Pavla Országha Hviezdoslava (1849 – 1921) patrí k vrcholom a základným ka-
meňom slovenskej modernej poézie. Hviezdoslav bol však aktívny aj ako prekladateľ z anglickej, 
maďarskej, nemeckej, poľskej a ruskej literatúry a v dejinách slovenského umeleckého prekladu mu 
patrí významné miesto.   

Hviezdoslavove prvé literárne aj prekladateľské pokusy siahajú do obdobia gymnaziálneho 
štúdia.: ako oktaván preložil Petőfiho básne Šialenec a Horký život, sladká ľúbosť (báseň zaradil aj 
do výberu z tvorby autora v roku 1904), neskôr sa popri štúdiu W. Shakespeara pokúšal o preklad 
fragmentov z Romea a Júlie, Goetheho básne Pieseň pútnika (1870) i Schillerovej poézie. K syste-
matickej prekladateľskej činnosti sa sústredene a s premyslenou literárno-kultúrnou koncepciou 
vrátil v posledných dvoch desaťročiach života, najmä v období rokov 1900 – 1915, keď sa venoval 
už výhradne literárnej tvorbe. Preklad mu do istej miery dopĺňal, ba v závere básnickej dráhy do 
istej miery nahrádzal vlastnú tvorbu. Preklady publikoval v Slovenských pohľadoch, niektoré z nich 
(W. Shakespeare, I. Madách) vyšli aj knižne ešte za jeho života.  Celá Hviezdoslavova preklado-
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vá tvorba bola vydaná posmrtne ako 12.-15. zv. Zobraných spisov básnických (1931). Zásluhu na 
Hviezdoslavovej intenzívnej prekladateľskej činnosti mal nesporne šéfredaktor Slovenských pohľa-
dov J. Škultéty, ktorý pokladal umelecký preklad za nevyhnutnú súčasť nielen časopisu, ktorý redi-
goval, ale celej slovenskej kultúry.

Hviezdoslav sa v prekladoch zameriaval výlučne na vrcholné zjavy svetovej literatúry. Preložil 
diela renesačného anglického dramatika W. Shakespeara, nemeckých klasicistov-preromantikov 
J. W. Goetheho a F. Schillera, maďarských romantikov S. Petőfiho, J. Aranya, I. Madácha, vrcholné 
zjavy poľského a ruského romantizmu A. Mickiewicza, J. Słowackého, A. S. Puškina a M. J. Ler-
montova. Klasickí autori ho zaujímali predovšetkým ako básnika, ale videl ich aj ako tvorcov ume-
leckých hodnôt, ktoré by mali byť preložené do každého kultúrneho jazyka. 

P. O. Hviezdoslav už od školských čias výborne ovládal maďarčinu a nemčinu. Aby neskôr lepšie 
porozumel autorom, ktorí ho zaujímali a súzvučili s  jeho vlastným estetickým a  literárnym ide-
álom, naučil sa po anglicky, rusky a po poľsky, študoval aj ukrajinčinu. Diela svetových autorov 
spoznával z originálov aj z inojazyčných prekladov. Ich porovnávacie štúdium bolo preňho školou 
aj impulzom pre vlastné preklady. V tomto smere sa stal jedným z jeho vzorov český prekladateľ 
J. Vrchlický. 

Hviezdoslav začal sústavnejšie prekladať už ako vyzretý básnik s vlastnou estetickou koncep-
ciou. Preklad preňho znamenal okrem iného zápas o moderný literárny slovenský jazyk a cezeň 
o národné bytie, čo sa naplno prejavilo najmä pri prekladaní Hamleta (1903) a Shakespeara vôbec, 
ktorého spolu s Goethem považoval za svojho učiteľa a duchovného otca. 

Hviezdoslavove názory na preklad zachytáva najmä korešpondencia s J. Škultétym, ktorý bol 
presvedčený o kongeniálnosti Hviezdoslavovho prekladu Hamleta a navrhol, aby v titule knižného 
vydania bolo uvedené „Shakespeare-Hviezdoslav: Hamlet“. 

Hviezdoslav sa púšťal do prekladov prevažne ako prvolezec, ale prekladal aj básne viackrát pre-
ložené do slovenčiny. V prekladoch sa prejavoval ako autonómny interpret predlohy, uplatňoval 
vlastné hodnotenie poézie, ktoré ho často viedlo k preinterpretovaniu originálu. V. Turčány (1960, 
1961) na to upozornil pri analýze prekladu Cigáni A. S. Puškina (1901). Preklady zo slovanských 
literatúr, ktoré tvoria romantické poémy najvýznamnejších ruských básnikov 19. storočia (A. S. 
Puškin a M. J. Lermontov, ale aj Puškinova historická dráma Boris Godunov, ktorú preložil v roku 
1909), z poľskej literárnej klasiky Mickiewiczov lyrický cyklus Krymské sonety (1902) a Słowackého 
básnické skladby Hrob Agamemnona (1902), Otec zachvátených morom v El.-Arish (1902) či Vo 
Švajčiarsku (1915) však boli pre Hviezdoslava aj otázkou etickou. Zohrávala v nich ešte stále úlohu 
idea slovanskej vzájomnosti, ktorá sa prejavovala nadväzovaním na romantickú metódu „ponechá-
vacieho“ princípu, čím sa demonštrovala najmä jazyková, ale aj kultúrna príbuznosť slovanských 
národov. 

Ani pri prekladoch z maďarskej literatúry, najmä Petőfiho poézie, ktorej sa Hviezdoslav venoval 
v rokoch v rokoch 1903 – 1905, sa neubránil preinterpretovaniu originálu, čo vytvorilo isté napätie 
medzi romantickým štýlom Petőfiho poézie a realistickým štýlom prekladu. Výberom autorových 
textov na preklad, ktorý zodpovedal prekladateľovmu presvedčeniu a predstavám o hodnotách, 
vytváral svojimi prekladmi esenciálnu ideálnu podobu básnika (Tomiš 1993, 1994). Hviezdoslav 
má nespornú zásluhu na etablovaní Petőfiho v slovenskej prekladovej tvorbe i na vytvorení ucele-
nejšieho obrazu o poézii J. Aranya, ktorého prekladal v rokoch 1906 – 1907. V rovnakom období 
vychádzalo na pokračovanie v Slovenských pohľadoch aj kľúčové dielo ďalšieho z významných kla-
sikov maďarskej literatúry I. Madácha Tragédia človeka (knižne vyšlo v roku 1906). 
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Rukoväť dejín prekladu na Slovensku II. 

Hviezdoslav pristupoval k prekladom po dôkladnom štúdiu diela a po jeho jazykovom a význa-
movom rozbore, ktorý často overoval a porovnával s inojazyčnými prekladmi, pomáhal si sekun-
dárnou literatúrou, či konzultoval s odborníkmi (napr. s R. Zawilińským pri preklade Słowackého). 
Už v rokoch 1900 – 1905, keď prekladal J. W. Goetheho, F. Schillera, W. Shakespeara a S. Petőfiho, 
sa začína črtať poetika jeho prekladov, ktorú v zásade zachováva aj pri prekladoch ďalších auto-
rov. Snažil sa vytvoriť verný preklad, vystihnúť jeho prostredníctvom zmysel originálu. K originálu 
pristupoval s rešpektom a principiálne uprednostňoval obsahovú stránku pred formálnou. Neraz 
rozširoval rozsah textu, aby sa nespreneveril obsahu.V stroficky členených básňach sa usiloval do-
držať obsah aj formu, v nestrofických básňach pritupoval k prekladu voľnejšie. Niektoré jeho pre-
klady často hraničili s parafrázami. Do prekladu prenášal vlastný systém výrazových prostriedkov 
a používal ho na reprodukciu jednotlivých významových zložiek, v súlade s vlastnou interpretáciou 
uplatňoval aktualizačné a lokalizačné postupy. Jeho preklady sú väčšinou výrazovo expresívnej-
šie a extenzívnejšie; vetná stavba, rymické členenie a lexika nesú pečať autorskej poetiky, ktorá sa 
prejavuje najmä v typicky hviezdoslavovskom básnickom slovníku. Často sa hovorí o nedivadel-
nosti Hviezdoslavovho verša v preklade drámy. Preklad tohto literárneho druhu však chápal ako 
preklad knižného textu, keďže inscenačné možnosti boli v tom období veľmi obmedzené. 

Hviezdoslav predstavoval vo svojej dobe typ moderného prekladateľa, u ktorého je zjavná perso-
nálna únia prekladateľa a básnika, organická jednota vlastnej a prekladovej tvorby. V Hviezdosla-
vovom koncepte literatúry a literárnej tvorby ako súčasti „vysokej“ národnej kultúry má nezastupi-
teľné miesto recepcia, ale najmä kontinuálne štúdium svetových autorov, ktorí preňho znamenali 
vzor, zdroj poučenia, často prípravu na vlastnú tvorbu či umeleckú konfrontáciu. Symbióza pre-
kladateľa a básnika sa premieta aj do Hviezdoslavovej autorskej tvorby. Preklady tak predstavujú 
zaujímavý materiál pre skúmanie genézy jeho básnickej poetiky. Hviezdoslav si na preklad vyberal 
žánrovo príbuzné, výlučne básnické texty: veršovanú drámu, reflexívnu a prírodnú lyriku, veršo-
vanú epiku a baladu. Pri výbere autorov bol preňho nevyhnutnou podmienkou duševný a tvori-
vý súzvuk, spriaznenosť génia. 

Súčasná teória a kritika umeleckého prekladu sa znovu vracia k hodnoteniu Hviezdoslava ako 
prekladateľa. Aj napriek konštatovaniu o značnej miere intervencie básnikovej poetiky a jeho in-
terpretácie do prekladu (V. Kochol (1960) hovorí o exporte formy do prekladu, S. Šmatlák (1961) 
o vkusovom tradicionalizme) vysoko hodnotí jeho miesto v dejinách slovenskej prekladovej tvor-
by. Kritériom hodnotenia Hviezdoslavových prekladov nemôže byť presnosť v súčasnom poníma-
ní, podstatný je ich prínos pre slovenskú kultúru, ktorá ovplyvňovala aj konečnú podobu preklada-
ného diela. Práve v Hviezdoslavovej tvorbe sa umelecký preklad emancipuje od národnej literatúry, 
prestáva priamo zasahovať do jej vývinu a otvára jej nové, moderné obdobie. 

Kým umelecký preklad dospel do tejto fázy prekladania, prekonal niekoľko vývinových etáp. 
Jedným z historických míľnikov dejín umeleckého prekladu a jeho kryštalizácie, boli na začiatku 
prvé kompletné preklady svetskej literatúry v poslednej tretine 18. storočia, ktorým sekundovalo 
úsilie bernolákovcov ozrejmiť a uviesť do praktického života novú spisovnú normu a podporiť ju 
prekladmi. Bohuslav Tablic a Ján Hollý predstavujú ďalší významný medzník v prvej tretine 19. 
storočia. V Bohuslavovi Tablicovi, sa završuje v kultúrnej situácii a v situácii prekladu obdobie po-
znamenané univerzalizmom a začína sa obdobie individuácie a obrat k novovekým literatúram. B. 
Tablic obrátil pozornosť od antickej literatúry k literatúre „modernej“, novšej práve v snahe rozšíriť 
literárny priestor a do istej miery aj konfrontovať domácu spisbu, i tú svoju vlastnú, s inou - cud-
zou. V tomto zmysle etabluje reprezentatívnu funkciu prekladu. Ján Hollý otvára prekladmi opäť 
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antickej poézie náhľad na preklad ako na problém jazyka, estetiky a umeleckej tvorby. Pretrváva 
uňho potreba konfrontovať nový bernolákovský spisovný jazyk s vrcholkami antickej literatúry, 
vyskúšať nosnoť a možnosti jazyka, prvej spisovnej normy, ale aj svoje vlastné umelecké danosti. 
Táto konfrontácia mala predovšetkým význam estetický a literárno-umelecký, ústiaci primárne do 
pôvodnej literárnej tvorby. V ďalších desaťročiach, v ktorých pôsobila štúrovská generácia, jej pro-
tagonisti nepociťovali potrebu konfrontovať novú štúrovskú spisovnú normu v preklade. Do úzadia 
zatláčali reprezentatívnu funkciu prekladu, yzdvihovali skôr jeho úlohu a podporu v posiľňovaní 
slovanskej vzájomnosti, z čoho vyplývala aj ich orientácia na prevažne slovanské literatúry. Až ku 
koncu 19. storočia sa do popredia dostáva funkcia umeleckého prekladu, ktorej cieľom je substitu-
ovať chýbajúce literárne formy v domácej literatúre spolu s obnovenou reprezentatívnou funkciou 
(prostredníctvom prekladu sa etablujú v slovenskej literatúre žánre dobového realizmu, pričom ako 
vzor slúži prozaická tvorba ruských realistov). 

Popri prekladateľoch posledného spomínaného obdobia prichádza na prekladovú scénu práve 
P. O. Hviezdoslav. Takmer po sto rokoch od pôsobenia Tablicovho a Hollého sa v jeho preklada-
teľskej osobnosti a diele synergicky s predcházajúcimi obdobiami utvára vyšší stupeň chápania pre-
kladu ako kultúrneho činu a samostatného tvorivého aktu. Otvára tak cestu k súčasnému prekladu 
chápanému ako tvorivý akt, nezávislý od potrieb prijímajúcej literatúry, ale zároveň ako kultúrna 
nevyhnutnosť.    

KULTúRNO-POLITICKÁ SITUÁCIA V PRVEJ POLOVICI 20. STOROčIA 

Zásadnú zmenu podmienok, vďaka ktorým sa vývin slovenského prekladu v rokoch 1918 – 1938 
urýchlil a kvalitatívne posunul, predstavoval rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik Česko-
slovenska. Nové štátotvorné postavenie Slovenska znamenalo nový životodarný dych pre kultúrny 
a literárny život, a tým aj pre slovenský prekladový priestor. Po roku 1918 vzniklo mnoho samostat-
ných vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych inštitúcií, ktoré podporili rozmach dovtedajších kultúr-
nych centier na území Slovenska – Bratislavy, Martina a Košíc. 

V Bratislave bola v roku 1919 založená Univerzita Komenského (v rokoch 1939 – 1954 Sloven-
ská univerzita), kde v roku 1921 vznikla Filozofická fakulta – vzdelávacia inštitúcia, vďaka ktorej 
vyrástli generácie prekladateľov s filologickou prípravou. V roku 1928 bola založená vysoká Škola 
umeleckých remesiel. Tá mala významný podiel i na vytváraní knižnej kultúry a knižného dizajnu, 
predstavujúceho v 30. a 40. rokoch vysokú európsku úroveň. V roku 1920 bolo založené Slovenské 
národné divadlo, spočiatku s českou činohrou (pôsobila do roku 1938). Od roku 1933 jej sekun-
doval slovenský činoherný súbor, ktorého vznik vytvoril priestor pre slovenskú dramatickú tvor-
bu a nastolil aj požiadavku nových slovenských prekladov divadelných hier. V roku 1926 vznikol 
Slovenský rozhlas. Založenie ďalších kultúrnych a vedeckých inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou 
prichádza na rad neskôr – v roku 1943 vznikla Slovenská akadémia vied, v roku 1948 Slovenská 
národná galéria, v roku 1949 Slovenská filharmónia a postupne ďalšie ustanovizne. 

V Martine sa v roku 1919 obnovila činnosť Matice slovenskej, ktorá potom v medzivojnovom 
období zohrala dôležitú úlohu v kultúrnom a vedeckom živote, ovplyvnila aj vydavateľské a prekla-
dateľské aktivity. Postupne sa v Matici slovenskej zakladali a budovali vedecké odbory, na jej pôde 
vzniklo Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, knižnica a archív. Významným činom bolo 
aj založenie modernej tlačiarne Neografia v roku 1943. V roku 1944 vzniklo v Martine Slovenské 
komorné divadlo. 
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Košice boli na začiatku 20. storočia kozmopolitným mestom, v ktorom sa odohrával takisto čulý 
kultúrny život. V roku 1919 tu bolo založené Východoslovenské múzeum, ktoré sa stalo centrom 
kultúrnej a umeleckej reflexie. V roku 1921 vzniklo Východoslovenské národné divadlo s činoher-
ným, operetným a operným repertoárom.

Týchto niekoľkých historických faktov, ktoré ani zďaleka nie sú vyčerpávajúcim prehľadom kul-
túrneho, vzdelanostného a vedeckého rozmachu Slovenska v medzivojnovom období, môže po-
slúžiť ako ilustrácia veľkého skoku v rozvoji podmienok neporovnateľných s tými, za akých sa vy-
víjal literárny život na Slovensku, a tým aj prekladová tvorba, pred rokom 1918. 

Budovanie štátnej administratívy, školskej siete, zásadne meniacej vzdelanostnú štruktúru oby-
vateľstva, vedeckého inštitucionálneho i kultúrneho zázemia sa na Slovensku nezaobišlo bez prí-
chodu českej inteligencie. Jej pôsobenie na jednej strane podporilo a urýchlilo vývin slovenskej 
kultúry, na strane druhej však spôsobovalo aj napätie, najmä pokiaľ išlo o citlivú otázku jazyka 
a centralistických tendencií v riadení novovzniknutého štátu. 

Významnú úlohu aj naďalej zohrávala Praha, kam odchádzali študovať slovenskí študenti na 
vysoké školy, kde sa formovala ich spolková a literárna činnosť (študentský spolok Detvan, časopis 
Dav a i.) a kde nachádzali aj publikačné možnosti (okrem časopisov vydavateľstvá Mazáč a Melan-
trich, ktoré vydávali slovenskú pôvodnú aj prekladovú literatúru).

Pražské kultúrne prostredie a české preklady umeleckej literatúry sprostredkúvali často prvé do-
tyky s európskymi kultúrnymi a literárnymi smerovaniami. Nová fáza slovensko-českých vzťahov 
priniesla v  slovenskom priestore okrem iného etablovanie českých prekladateľov – ich materin-
ským jazykom bola čeština, ale prekladali aj do slovenčiny.

Z hľadiska kultúrnej orientácie Slovenska a jej profilovania je potrebné spomenúť dva medzníky 
– rok 1922, keď sa po krátkom prerušení obnovili Slovenské pohľady so šéfredaktorom Štefanom 
Krčmérym, a rok 1936, keď zasadal I. Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Teplici-
ach. Š. Krčméry dbal o európsku orientáciu Slovenských pohľadov a L. Novomeský vyzval sloven-
ských spisovateľov na Kongrese v Trenčianskych Tepliciach, aby sa viditeľnejšie otvorili európske-
mu literárnemu dianiu. Slovenskú kultúru definoval v polarite medzi rozvíjaním národných tradícií 
a otvorenosťou voči kultúram iných národov, čo sa javilo pre slovenskú literatúru aj pre umelecký 
preklad ako existenciálna záležitosť, ako aj v polarite Západ–Východ, v ktorej si Slovensko malo 
nájsť svoje miesto. Prakticky to znamenalo rozmýšľať o „vstupe nášho umenia na európ ske pole 
ako o prirodzenej veci“ (Tomčík 1991: 98). Táto prirodzenosť však do značnej miery stratila svoje 
opodstatnenie v období Slovenskej republiky rokov 1939 – 1945. 

V  rokoch 1939 – 1945 sa kultúrna situácia na Slovensku dostala pod tlak oficiálnej ideólo-
gie, ktorá mala tendenciu ovplyvňovať umenie,  teda aj preklad ako materiálny prejav kontaktov 
slovenskej kultúry s  inonárodnými literatúrami, a pokúšala sa vnášať do literatúry a kultúry ná-
rodnoapologetické postoje spolu s konzervatívnym tradicionalizmom. Už od roku 1939 „možno 
zachytiť tendencie k ovplyvňovaniu kultúry a literatúry. Išlo o selekciu ideí, tém, spisovateľov, úsilie 
o budovanie slovenskej nacionalisticky ponímanej ‚svojskosti‚“ (Bátorová 1992: 62). Šéfredakto-
rom Slovenských pohľadov sa v tom istom roku stal oficiálny kultúrny pracovník vtedajšej Sloven-
skej republiky S. Mečiar. Odmietol „otváranie okien“ do Čiech i do Európy a nasmeroval časopis 
k svojbytnosti s národnými koreňmi (bližšie aj Richter 1986). Prekladová literatúra sa mala orien-
tovať predovšetkým na Nemecko, na súdobých autorov a diela s tematikou vojny.  Dobová ofici-
álna politická angažovanosť sa v rámci prekladu jasne ukázala pri proklamovaných preferenciách 
rumunskej, talianskej, chorvátskej a nemeckej literatúry. Množili sa otvorené útoky na umelecké 
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a literárne zoskupenia, ktoré sa nechceli uzatvoriť do fašizoidného tradicionalizmu, odmietali ofi-
ciálnu ideológiu, ako napr. davisti, Avantgarda 38, nadrealisti, štrukturalisti a ďalší humanisticky 
a demokraticky zmýšľajúci umelci a intelektuáli. 

V období rokov 1939 – 1945 sa prihlásila preventívna cenzúra, oficiálne zrušená Ústavou ČSR 
z roku 1920.  

Ústavná listina ČSR preventívnu cenzúru zakázala v § 113, (1) „Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze 
zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny. Jest proto v zásadě nedovoleno podrobovati 
tisk předběžné censuře.“  

Preventívna cenzúra bola záležitosťou Úradu propagandy a týkala sa najmä periodickej tlače. 
V oblasti literatúry sa prejavili oficiálne ideologické tendencie v posilnení orientácie na nacionalis-
tické idey selektívnosťou tematiky a jazykov, čo už bolo priamym ohrozením slobodnej prekladovej 
tvorby. V tomto duchu bol v roku 1940 zakázaný Spolok pre vedeckú syntézu, založený v roku 1937, 
a v tejto súvislosti aj Bakošov preklad antológie ruských textov Teória literatúry – výber z formálnej 
metódy z roku 1941, ktorého zvyšné exempláre boli skonfiškované.  

Zborníku pôvodných a preložených surrealistických textov a statí Sen a skutočnosť, ktorý sa tlačil v roku 
1940, hrozilo, že bude rozmetaný v sadzbe, a tak ho autori a prekladatelia v tajnosti odniesli z tlačiarne a 
ukryli doma i v kaviarni Grand. Podľa svedectva Š. Žáryho dôvodom boli kontakty s českými básnikmi. 
Z korešpondencie V. Reisela a Š. Žáryho vyplýva, že v januári 1941 bolo policajne zakázané písať o surre-
alizme (bližšie Žáry 2004).  

Preklady autorov ako napr. R. Rolland alebo A. Gide sa dostali na index a ťažkosti mali aj nad-
realisti pre preklady i pôvodnú tvorbu. V roku 1944 boli zastavené časopisy Tvorba a Elán, ktoré 
priamo pôsobili proti prenikaniu fašistickej ideológie. Prejavy odporu demokraticky zmýšľajúcej 
spoločnosti vyústili v záverečnej fáze do vypuknutia Slovenského národného povstania v auguste 
1944, do ktorého sa zapojili aj niektorí literáti a intelektuáli.  

SLOVENčINA – JAZYK PREKLADU

Aj keď sa od konca 19. storočia v  spisovnej slovenčine odohrávajú pohyby a  zmeny smerujúce 
k štýlovej diferenciácii, začiatkom 20. storočia si slovenčina ešte vždy hľadá svoju jednotnú normu, 
ktorá sa bude ustaľovať v medzivojnovom období. Rok 1918 priniesol radikálnu a veľmi významnú 
zmenu aj v jazykovej otázke. Slovenský spisovný jazyk sa s istými výnimkami stal na Slovensku 
úradným jazykom, čím malo byť zavŕšené národné sebaurčenie Slovákov ako štátotvorného náro-
da.  

Podľa Ústavy z roku 1920 Československú republiku tvoril československý národ. Preto aj úradným jazykom bol 
československý jazyk v dvoch podobách – ako čeština a slovenčina. Na základných a stredných školách sa vyučova-
lo v slovenčine, na druhom stupni bola čeština povinným jazykom. Na Univerzite Komenského v Bratislave sa od 
roku jej vzniku ponúkalo na Filozofickej fakulte štúdium československého jazyka a literatúry. Úradným jazykom v 
armáde a na železnici bola aj na území Slovenska čeština. 

Svoj moderný habitus slovenčina nadobudla až v druhej polovici 20. storočia, predovšetkým 
od 60. rokov. Stav rozkolísanosti normy, spôsobený predchádzajúcim vývinom i československými 
centralizačnými zásahmi aj v oblasti jazykovedy, sa odrazil i na jazykovej kultúre prekladov.

Významnú úlohu v konsolidácii jazykovej situácie zohral lingvista a prekladateľ Samo Czambel 
(1856 – 1909). Postupne publikoval niekoľko kodifikačných príručiek, ktorými zavŕšil hodžovsko
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-hattalovskú reformu: Príspevky k dejinám jazyka slovenského (1887), Slovenský pravopis (1890) 
a Slováci a ich reč (1903). K stabilizácii jazykovej normy prispela najmä Rukoväť spisovnej reči slo-
venskej a jej tretie vydanie z roku 1919, ktoré  redigoval a upravil Jozef Škultéty. To zabezpečovalo 
až do roku 1931 kodifikačnú bázu, a potom spolu s Pravidlami slovenského pravopisu normu spi-
sovného jazyka postupne nazvanú „martinský úzus“ (1887 – 1919), neskôr po obnovení Matice 
slovenskej, ktorá začala používanie slovenčiny regulovať inštitucionálne, „matičný úzus“ (1919 
– 1945). Politika centralistického Československa proklamujúca v Ústave z roku 1920 jednotný 
československý národ však zasiahla administratívnymi opatreniami aj do tejto pre Slovákov ešte 
vždy citlivej oblasti. Práve Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931 sa stali predmetom lingvis-
tickej polemiky a kritiky, ktorej obsahom bolo začlenenie českých slov s minimálnou pravopisnou 
korekciou, vyradenie slov nemeckého a maďarského pôvodu, ktoré už boli v jazyku ustálené, ich 
nahradenie nie veľmi vhodnými lexikálnymi jednotkami. 

Výsledkom tohto sporu bolo na jednej strane založenie časopisu Slovenská reč v roku 1932, 
ktorý sa venoval výskumu slovenského jazyka a na jeho stránkach bolo uverejnených aj mnoho 
jazykových recenzií prekladovej literatúry, či polemík okolo jazykovej kultúry prekladov. Na druhej 
strane spor vyvolal dvojitý úzus – ten, ktorý predpisovali pravidlá, bol platný v školskom a ofici-
álnom styku, a tiež v centralistickej tlači. V literatúre a v prekladoch sa dbalo na dodržiavanie už 
spomínaného martinského a neskôr matičného úzu (Pauliny 1983).

Prítomnosť rozdvojenej jazykovej normy sa samozrejme odrazila aj v prekladoch. Literárni kri-
tici nabádali odstrániť túto chaotickú situáciu, stavali sa proti ovplyvňovaniu slovenčiny češtinou. 
Jej vplyv sa posilňoval čítaním v češtine a ešte vždy pretrvávajúcim prekladom z druhej ruky pro-
stredníctvom češtiny. Situácia jazykovej kultúry bola povážlivá najmä v prípadoch začínajúcich 
prekladateľov, ktorí mali problém s východiskovým aj s cieľovým jazykom. Situáciu sťažovala aj 
dlhodobá absencia pre preklad relevantných slovníkov. 

Postupne sa preklady zbavovali vplyvu češtiny a českého slovníka. Spisovná slovenčina bola 
mladým jazykom, ktorý sa rýchlo vyvíjal a menil. Tento stav sa pociťoval aj na rýchlom zastarávaní 
prekladov prvej polovice 20. storočia, najmä pokiaľ išlo o jazykovú normu a slovník. Jazykovo mo-
derné preklady, ktoré zniesli kritérium času a sú čitateľné aj dnes, vznikajú až v 60. rokoch.

Rýchla diferenciácia jazyka sa nedostatočne odrážala v jeho lexikografickom spracovaní. Okrem 
Slovenského frazeologického slovníka P. Tvrdého z roku 1929 (v roku 1933 vyšlo 

2. doplnené vydanie a po smrti autora v roku1937 vyšli ešte doplnky), ktorý bol vôbec prvým 
normatívnym slovníkom spisovnej slovenčiny, a šesťzväzkového Peciarovho Slovníka slovenského 
jazyka, ktorý vychádzal od roku 1959 do roku 1968 a znamenal významný prelom v slovenskej 
lexikografii, nebol iný k dispozícii až do roku 1987, keď vyšiel Krátky slovník slovenského jazyka 
a  mal niekoľko ďalších vydaní. Prácu prekladateľov sťažovala aj dlhodobá absencia pre preklad 
relevantných slovníkov. Pre dobovú situáciu je príznačné, že prvý kvalitný dvojjazyčný slovník bol 
Príručný rusko-slovenský slovník, ktorý vyšiel až v roku 1952. Slovníky z iných jazykov vznikali iba 
pomaly a dodnes v mnohých jazykových oblastiach plnia svoju funkciu české dvojjazyčné slovníky.  

Na ilustráciu uveďme niekoľko bibliografických údajov. Prvé slovníky vznikajú väčšinou až 
v druhej polovici 20. storočia: spomínaný slovník Isačenko, A.V., a kol., Príručný slovník rusko-slo-
venský Bratislava: Nakladateľstvo SAVU vyšiel až v roku 1952; Veľký Rusko-slovenský slovník I. – V. 
(Filkusová s kol., Bratislava: SAV) vychádzal v rokoch 1960 – 1970; prvý anglicko-slovenský slov-
ník vydal Jan Vilikovský v roku 1946 vo vydavateľstve YMCA; prvý francúzsko-slovenský slovník 
vyšiel v roku 1967 v SPN, ktoré postupne vydávalo ďalšie dvojjazyčné slovníky menších formátov. 
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Otázka stavu jazyka a jazykovej kultúry v prekladoch bola veľmi sledovanou oblasťou od najvyš-
ších inštancií po vydavateľské a redakčné prostredie, ktoré takisto prešlo po roku 1918 turbulent-
nými zmenami. 

VYDAVATEľSKÉ PROSTREDIE

Na začiatku 20. storočia sa preklady vydávali v prevažnej miere časopisecky, ale postupne rástol po-
čet knižne vydaných prekladových titulov. Významnú úlohu zohral Kníhtlačiarsky účastinársky 
spolok (1869 – 1949) v Martine. Vydával prekladovú edíciu Románová bibliotéka (1883 – 1885 
a 1903 – 1905), určenú pre náročnejších čitateľov, ktorá značne rozšírila ponuku prekladovej lite-
ratúry a prostredníctvom nej sa etablovali mladí prekladatelia, ako J. Jesenský, P. Halaša či V. Mičá-
tek. O zameranie, obsah a úroveň edície sa starali J. Škultéty a S. H. Vajanský.

Po roku 1918 sa pociťovala naliehavá potreba systematicky organizovať prekladateľskú prácu 
aj vzhľadom na vydavateľstvá, vytvoriť jej koncept a edičný program, ktorý by pomohol odstrániť 
náhodnosť v prekladaní. Čoraz naliehavejšie sa objavovala aj požiadavka kritiky prekladu, kvalitnej 
redakčnej práce, ale aj vzdelávania prekladateľov. Významnými osobnosťami medzivojnového slo-
venského kultúrneho života boli Š. Krčméry,  J. Smrek, R. Klačko, E. B. Lukáč, A. Mráz, M. Chor-
váth, J. Felixa ďalší, ktorí ovplyvňovali situáciu v tom smere. 

Na Slovensku sa historicky sformovali dve hlavné vydavateľské centrá – Turčiansky Sv. Martin a 
Bratislava. V Matici slovenskej opäť vychádzali Slovenské pohľady s výnimkou rokov 1917 – 1918 
a 1920 – 1921 a popri nich edície Knižnica Slovenských pohľadov (1922 – 1939), čítanie študuj-
úcej mládeže (1921 – 1937) a Dobré slovo (1930 – 1939), ktoré sa tlačili v Kníhtlačiarskom účasti-
nárskom spolku. V týchto edíciách sa programovo popri pôvodnej tvorbe publikovala prekladová 
literatúra pre dospelých a pre mládež. Prvá čisto prekladová edícia Spoločnosť priateľov klasic-
kých kníh vznikla v roku 1927 v Matici slovenskej a neskôr pôsobila v Bratislave. Úvodným textom 
novovzniknutej edície bol preklad historického románu klasika poľskej literatúry B. Prusa Faraón 
v preklade A. Germušku a M. Stana. Edícia fungovala na systéme subskripcií a na prelome 30. a 
40. rokov jej ročný náklad predstavoval 45 000 výtlačkov. Zohrala kľúčovú úlohu v skvalitňovaní 
úrovne slovenského umeleckého prekladu vďaka šéfredaktorom E. B. Lukáčovi (1927 – 1935), R. 
Klačkovi (1936  – 1941) a J. Felixovi (1942 – 1957), ale nevyhla sa sporom o orientáciu a charakter 
slovenskej prekladovej tvorby – problémom bolo, či ju chápať komplementárne k českej preklado-
vej tvorbe, alebo ju vyslať na samostatnú cestu k čitateľovi. 

Ďalšou významnou udalosťou bolo založenie kultúrneho a literárneho mesačníka Elán v rokoch 
1930 – 1947, ktorý J. Smrek vydával najprv v Prahe vo vydavateľstve Mazáč (1930 – 1939) a potom v 
Bratislave (1939 – 1944, 1947). V rokoch 1941 – 1949 J. Smrek redigoval edíciu Komorná knižnica 
Elánu, ktorá bola zameraná na pôvodnú a tiež prekladovú literatúru. 

Významnou iniciatívou bolo založenie vydavateľstva Živena v Martine v roku 1934. Jeho šéfre-
daktor F. Jesenský mal predstavu vydavateľstva svojou produkciou zacieleného na čitateľky. Súčas-
ťou plánu bolo vydávanie kníh v dvoch edíciách – Knihy Živeny a Romány Živeny, pričom do-
minantné mali byť diela európskych a svetových spisovateliek. Vydavateľstvo rozšírilo jazykový 
diapazón prekladaných kníh, podporovalo prekladateľky a zaoberalo sa aj distribúciou svojich kníh.

Ďalšími tradičnými vydavateľskými centrami boli aj Trnava a Liptovský Sv. Mikuláš. Nábožen-
ské vydavateľstvá Spolok sv. Vojtecha (1870→) a Tranoscius (1898→) postupne začali vydávať aj 
svetskú prekladovú literatúru knižne aj časopisecky – Tranoscius vydával časopis Tvorba (1940 
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– 1950) a Spolok sv. Vojtecha časopis Kultúra (1926 – 1944). Tvorba sa venovala prekladovej lite-
ratúre najmä za čias šéfredaktorstva E. B. Lukáča, ktorý pozorne sledoval aktuálnu európsku a sve-
tovú literatúru. 

Politická a kultúrna pluralita priniesla aj tlač komunistickej orientácie: skupina okolo časopisu 
DAV založila edíciu Knihy slovenského tlačového výboru KSč. V rokoch 1923 – 1925 v nej vy-
chádzali preklady tzv. sociálneho románu (napr. J. London, U. Sinclair), ale vyšla v nej aj poéma 
Dvanásti symbolistu A. Bloka v preklade J. Jesenského.

Zo žánrového hľadiska zaostával v minulosti pravdepodobne najväčšmi preklad náročnejších 
divadelných textov, ktoré by zodpovedali požiadavkám profesionálnej divadelnej scény. So založe-
ním Slovenského národného divadla a s profesionálnym pôsobením Východoslovenského divadla 
v Košiciach bolo potrebné predovšetkým od konca 30. rokov vytvoriť slovenský repertoár preklad-
mi svetovej drámy. V roku 1922 vzniklo ústredie slovenských ochotníckych divadiel, ktoré vydá-
valo preklady v edícii Divadelná knižnica (1931 – 1950), pričom rovnomennú edíciu zameranú na 
ochotnícke divadlo vydával aj Slovenský spevokol v Martine v rokoch 1889 – 1914. Na kvalitatívne 
dobrú úroveň sa v rokoch 1942 – 1948 dostala edícia  Dramatická tvorba Tranoscia, kde vyšli  
preklady W. Shakespeara, Molièra, H. von Kleista, G. Büchnera, G. Hauptmanna, H. Ibsena, A. P. 
Čechova, G. B. Shawa a i. Mnohé preklady však ostali v rukopise, keďže boli objednané priamo di-
vadelnou dramaturgiou. Jozef Felix ešte v roku 1939 v článku Niekoľko slov o organizovaní literárnej 
práce na Slovensku (Nespoliehajme sa na náhodu!) písal o výzve F. Hoffmanna, dramaturga SND, 
koncepčne viesť prekladateľskú prácu a motivovať prekladateľov. Sám J. Felix ovplyvňoval svojou 
pravidelnou recenzentskou činnosťou výber divadelných hier aj kvalitu ich prekladov (Felix 1985).

Slovenská medzivojnová vydavateľská scéna bola veľmi rôznorodá a pôsobili na nej aj drobní vy-
davatelia, ako napr. G. A. Bežo a F. Urbánek v Trnave (orientoval sa na preklady z češtiny a na ruskú 
klasickú literatúru), D. Pažický v Myjave a i., nielen v spomínaných centrách, ale aj v Ružomberku, 
Žiline, Prešove, Košiciach a inde. V roku 1948 existovalo na Slovensku 69 vydavateľstiev, z toho 21 
patrilo rôznym inštitúciám, 8 bolo cirkevných (7 katolíckych a 1 evanjelické), ostatné vydavateľstvá 
patrili súkromným osobám. 

Nenahraditeľnú úlohu pri recipovaní cudzích literatúr a pre umelecký preklad zohrali literárne 
časopisy, ktoré uverejňovali preklady, recenzie a informácie o zahraničnej literatúre a jej aktuali-
tách. Okrem už spomínaných časopisov možno ešte pripomenúť Prúdy, Slovenské smery a i. Miera 
orientácie na preklad a cudzie literatúry závisela väčšinou od osobnosti šéfredaktora. Postupom 
času sa v medzivojnovom období edičná politika vydavateľov rozrôzňovala a napájala sa okrem 
iného aj na individuálne prekladateľské programy prozaikov a básnikov. Tie našli svoj výraz v čoraz 
častejšom vydávaní prekladových antológií, almanachov a zborníkov. Kompletný knižný preklad 
z tvorby jedného básnika bol ešte vždy zriedkavým javom, a preto sa mnohoročné úsilie básnikov 
prekladateľov a literátov orientovalo na tento typ výberového synekdochického prekladu, ktorý 
neobchádzal ani prozaické texty. 

Ako príklad možno menovať nasledujúce vydania: M. Turcerová-Devečková: Dieťa v krásnej próze francúzskej 
(1939), bulharské prózy Zlatý klas (1940), srbské prózy Horský veniec (1940), E. B. Lukáč: Trofeje (1933, antológia 
francúzskej poézie), A. Žarnov: U poľských básnikov (1936), Š. Krčméry: Z cudzích sadov (1944), E. B. Lukáč, E. 
Ady: V mladých srdciach (1941), E. B. Lukáč: Záhrada útechy (1949, antológia európskej poézie) a pod.  
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V 20. storočí sa na rozdiel od prekladateľského povolania pomerne rýchlo konštituovala a inštituci-
onalizovala profesia spisovateľa. Mnohí slovenskí prozaici a básnici však začínali ako prekladatelia, 
istý čas prekladali buď sporadicky alebo aj systematicky popri vlastnej tvorbe, aby preklad na sklon-
ku spisovateľskej dráhy buď zanechali, alebo sa mu venovali výlučne. 

Medzi rokmi 1900 – 1948 sa v slovenskom kultúrnom priestore stretáva viacero generácií pre-
kladateľov: prekladatelia plne aktívni koncom 19. storočia (P. O. Hviezdoslav, R. Uram-Podtatran-
ský, M. Braxatoris-Sládkovičov a i.), prekladatelia debutujúci na prelome storočí (F. F. Ruppeldt, 
T. Milkin, V. Roy), a generácia rokov 1930 – 1940 (M. Gacek, R. Klačko, Z. Jesenská, J. Felix a i.). 
Práve toto obdobie je poznamenané kvalitatívnym obratom a významnými zmenami vo vydava-
teľskej organizácii aj vo vzdelanostnej štruktúre prekladateľov. Medzivojnové obdobie popri štúdi-
ách v Prahe a v Bratislave prialo aj študijným pobytom predovšetkým vo Francúzsku, v Taliansku 
a naďalej tradične v Nemecku, čo sa pre formovanie prekladateľov ukázalo ako veľmi prínosné 
z hľadiska ovládania cudzích jazykov a poznania inonárodných literatúr. Časť prekladateľov získala 
jazykové vzdelanie v domácom prostredí. Osobitným príkladom jazykovej prípravy sú prekladate-
lia J. Gregor-Tajovský, M. Gacek, R. Klačko či J. Jesenský, ktorí si osvojili ruštinu v ruských zajatec-
kých táboroch a počas pôsobenia v Československej légii v Rusku za prvej svetovej vojny. V tomto 
období sa rodí fenomén prekladateľských „dynastií“, rodín s tradičným konfesionálnym (prevaž-
ne evanjelickým), kultúrnym, vzdelaneckým a umeleckým pozadím, v ktorých sa toto povolanie 
„dedí“. Patria medzi ne rodiny Sládkovičovcov, Jesenskovcov, Ruppeldtovcov, Prídavkovcov. 

Po obnovení vydavateľskej aktivity Matice slovenskej podnietil v roku 1933 básnik a kultúrny 
pracovník P. P. Zgúth myšlienku vzniku zboru umeleckých prekladateľov. Jeho zámerom bolo pri-
tiahnuť k  spolupráci najlepších prekladateľov a ovplyvniť ich vzdelanie a profesionálny rast. Od 
roku 1938 uverejňoval M. Chorváth v Eláne a  inde programové články o slovenskom preklada-
teľstve, v ktorých bola priamo artikulovaná potreba pracovať na teórii umeleckého prekladu a váž-
ne sa zaoberať vzdelávaním prekladateľov. Táto požiadavka našla odozvu v  akademickom roku 
1949/1950, keď Z. Jesenská viedla na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave se-
minár umeleckého prekladu z ruštiny. Prekladateľský seminár viedol aj rusista A. Isačenko a neskôr 
na začiatku 60. rokov v rámci Slovanského seminára i J. Stanislav. 

Ide o Chorváthove state Nedostatky našej prekladovej literatúry (Slovenský hlas 1938), Problémy a výhľa-
dy prekladovej tvorby (Slovenská kniha 1939-1941), Je aj preklad tvorbou ? (Elán 1942) a K problémom 
nášho prekladateľstva (Zborník profesorov Slovenska XXIII 1943). 

Prekladanie ešte vždy nebolo povolaním „na plný úväzok“. Prekladatelia pracovali ako učitelia, 
novinári, redaktori, boli medzi nimi aj lekári, advokáti a diplomati. Ich materinským jazykom bola 
prirodzene slovenčina, existovali však aj výnimky s materinským jazykom českým. Títo prekladate-
lia zväčša prekladali do oboch jazykov – škandinavista K. V. Rypáček, slavista V. Měrka, rumunist-
ka J. Hušková, bulharistka M. Topoľská, či Atanas Rusev Sam, pôvodom Bulhar. Od druhej polovice 
20. storočia boli prekladateľmi v prevažnej miere vydavateľskí redaktori a filológovia. 

Vo výrazne laickom priestore prekladovej literatúry v prvej polovici 20. storočia paralelne pô-
sobia autori a prekladatelia z duchovenstva: spomeňme len príslušníkov katolíckej moderny v roz-
medzí 20. až 40. rokov (J. G. Hlbina, J. Haranta, M. Šprinc, J. Silan a i.). Ich duchovnej orientácii 
zodpovedal aj výber diel na preklad. Svoju úlohu v tom zohrávala vyhranená a diferencovaná du-
chovná orientácia kultúrnych časopisov a vydavateľstiev. M. Žitný (2012) dokladá aj priame textové 
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intervencie a diskusie s konfesionálnym pozadím, napr. v oblasti prekladov zo severských literatúr. 
Postupná zmena nastáva aj v oblasti autorských práv a odmeňovania prekladateľov. Ak v 19. 

storočí bolo prípustné vyplatiť honorár vo forme niekoľkých výtlačkov časopisu, v ktorom preklad 
vyšiel, po roku 1918 prekladatelia začínajú pracovať na základe zmluvy, v ktorej by sa od roku 1921 
malo rešpektovať aj autorské právo prekladaného autora. V roku 1923 nadobudol platnosť nakla-
dateľský zákon, ktorý upravoval podmienky nakladateľskej zmluvy a  tzv. percentuálny autorský 
honorár (bližšie Zákon o nakladatelské smlouvě 1923). 

Európske krajiny uzavreli v roku 1886 tzv. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel. Dohoda 
zaistila jednotný minimálny základ pre ochranu týchto práv vo všetkých štátoch, ktoré dohodu podpísali. Dotýka 
sa teda aj prekladateľov. Od dátumu svojho vzniku prešiel Bernský dohovor niekoľkými zneniami. Slovensko pris-
túpilo k dohovoru v roku 1921 a jeho parížskym znením je viazané od roku 1980.  

Prekladatelia uzatvárali s vydavateľmi zmluvy, pričom ich podstatnou zložkou bol benefit z po-
čtu predaných exemplárov. Pracovnoprávny vzťah sa riadil zákonmi voľného obchodu a konkuren-
cie. Zreteľnejšie je možné tieto podmienky sledovať až po roku 1948, keď sa upravili v Občianskom 
zákonníku a podliehali zákonom plánovaného hospodárstva aj v knižnej tvorbe a literárnej pro-
dukcii.

V medzivojnovom období mali prekladatelia u niektorých vydavateľov to privilégium, že sa ich 
meno uvádzalo na knižných obálkach, ktoré boli neraz aj malými výtvarnými dielami korešpondu-
júcimi s dobovými výtvarnými tendenciami.  

SITUÁCIA DOMÁCEJ A PREKLADOVEJ LITERATúRY

Preklad v období rokov 1900 – 1939

Na začiatku storočia
Slovenský umelecký preklad vstupuje na začiatku 20. storočia do literárnej situácie, ktorá čoraz 
väčšmi pociťuje potrebu otvoriť sa európskemu kultúrnemu a literárnemu priestoru, ale zároveň 
sa len pomaly zbavuje obranného filtra, ktorým triedi literárne impulzy vhodné a nevhodné pre 
slovenské prostredie, aby udržala ideu „čistoty“, aby sa nespreneverila dedičstvu otcov. 

Nástup mladej generácie realistov, ktorí pociťovali potrebu zmeniť literárny kánon, od kon-
ca 19. storočia postupne pripravoval príchod moderny a literárnych avantgárd. Prostredníctvom 
prekladu prózy sa v prvých rokoch nového storočia upevňovali realistické tendencie v slovenskej 
literatúre. Tradičnú orientáciu na ruskú literatúru reprezentovali predovšetkým preklady L. N. Tol-
stého a A. P. Čechova. Výrazne sú prítomní prekladatelia „tolstojovci“ D. Makovický a A. Škarvan, 
ktorý vydal nescenzurovaný preklad Tolstého románu Vzkriesenie (1899), skôr ako vyšiel originál 
v Rusku. Krátkymi prózami I. S. Turgeneva a A. P. Čechova vstupujú začiatkom nového storočia na 
pole prekladu aj J. Gregor-Tajovský a J. Jesenský. V preklade O. Kalinu vychádzajú v tom istom čase 
Ch. Dickens, O. Goldsmith a W. Shakespeare. Začína sa aj prvá vlna prekladania klasika poľskej 
literatúry H. Sienkiewicza. Román Quo vadis v preklade P. Halašu (1911) inauguroval mimoriadny 
záujem o tohto autora, ktorého prekladal v tom čase aj P. Bella Horal. Do celistvosti realistického 
podhubia prózy postupne prenikali postrealistické smery – naturalizmus a symbolizmus – a orien-
tácia na drobné prozaické a dramatické žánre. Významnou postavou je v tomto smere bol J. Maro, 
ktorý na prelome storočí prevažne časopisecky, ale aj knižne uverejnil viac ako tri stovky poviedok 
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najmä ruských realistov, ale cez ruštinu prekladal aj O. Wilda, B. Auerbacha či G. de Maupassanta. 
Podobné dielo mala za sebou aj V. Klimová z  juhoslovanských literatúr. V knižných prekladoch 
prózy určených širšiemu adresátovi prevažujú texty ľudovýchovné, osvetové, náboženské dnes už 
zabudnutých autorov, diela predstaviteľov svetovej literatúry sa objavujú skôr výnimočne. V ob-
lasti dramatických textov sa napr. A. Halaša sústredil na nemeckú dramatiku (A. von Kotzebue, 
K. Görlitz, F. Mosenthal a i.), ale aj na poľských a ruských autorov, ktorých preklady boli určené pre 
ochotnícke divadlá.

V oblasti prekladu poézie, ktorá sa postupne prikláňala väčšmi k subjektívnej lyrike, bol do-
minantnou postavou bezosporu P. O. Hviezdoslav. Systematicky a sústredene prekladal v rokoch 
1900 – 1915 vrcholné zjavy slovanských literatúr, nemeckej, maďarskej a anglickej poézie a drámy. 
Preklady uverejňoval v Slovenských pohľadoch. Tie boli spolu s časopisom Prúdy a Dennica do roku 
1914 významnou publikačnou platformou aj pre prekladateľov. O rozsahu Hviezdoslavovej prekla-
dovej tvorby svedčí fakt, že jeho preklady tvoria 12. – 15. zväzok Zobraných spisov básnických.  

Medzivojnové obdobie
Tak ako sa P. O. Hviezdoslav stal medzníkom v dejinách umeleckého prekladu, je ním aj rok 1918 
z pohľadu literárnej a kultúrnej situácie. Literárny kritik a historik Viliam Marčok (1991: 18-21) 
hovorí v súvislosti so slovenskou literatúrou v období po roku 1918 o estetickom pluralizme; v li-
terárnom priestore sa stretajú dve generácie spisovateľov, rôzne umelecké a estetické smery, autor-
ské individuality. Literatúra prestáva byť monolitom, v ktorom jedna generácia predstavuje jeden 
literárny smer, jednu filozofickú a estetickú orientáciu ťažko pripúšťajúcu prienik cudzieho a iného 
v podobe prekladovej literatúry, ako to bolo v predchádzajúcich storočiach. V medzivojnovom ob-
dobí sa v poézii prelína koexistencia ruralistov, symbolistov, vitalistov, doznievajúceho hviezdosla-
vovského parnasizmu, objavuje sa literárna avantgarda, katolícka moderna. V próze popri kritickom 
realizme účinkuje socio-psychologický realizmus, literatúra sociálneho zamerania, ornamentálna 
lyrizovaná próza, imaginatívny realizmus básnikov subjektu. Situáciu slovenskej literatúry v tomto 
období O. Čepan, významný literárny vedec a historik, označil ako polyfóniu estetických konceptov.

Celá plejáda erudovaných, sčítaných a inšpirovaných básnikov a spisovateľov, ktorá sa v nich 
profiluje, podáva aj pozoruhodný prekladateľský výkon. Prekladová recepcia moderných európ-
skych smerov je totiž ich individuálnym programovým záujmom: symbolista I. Krasko a V. Roy, 
predstavitelia slovenskej moderny, básnici katolíckej moderny, ktorá sa konštituovala v rokoch 
1920 – 1930, všetci, ale každý so sebe vlastnou orientáciou, nachádzajú inšpiračný zdroj vo fran-
cúzskej poézii svojej doby, ale aj v širších európskych súradniciach. Pozoruhodným dielom v tomto 
zmysle je prekladová antológia francúzskej poézie E. B. Lukáča Trofeje (1933).

Začínajúci slovenskí básnici, ktorí sa v slovenskej literatúre etablovali v rokoch 1925 – 1934 naj-
skôr ako surrealisti, potom ako nadrealisti, sa na francúzsky surrealizmus orientovali v prvom rade 
prostredníctvom českých prekladov a cez účinkovanie českého básnika, poetistu Vítězslava Nezvala, 
cez lektúru francúzskych a talianskych textov. Prvé zmienky o európskej moderne a avantgardách 
priniesol na Slovensko ešte v prevojnovom období vtedy budúci prekladateľ J. Slávik-Neresnický v 
rokoch 1911 – 1913. V časopise Prúdy publikoval sériu analytických článkov o francúzskom sym-
bolizme a naturalizme, aj o talianskom futurizme. Ako sa ukázalo, J. Slávik-Neresnický poznal F. T. 
Marinettiho osobne a informácie, ktoré sprostredkoval, boli nanajvýš aktuálne. V. Wagner, teoretik 
umenia, spisovateľ a prekladateľ, uverejnil v časopise Mladé Slovensko v roku 1919 preklady dadais-
tov R. Huelsenbecka a T. Tzaru. V roku 1923 vychádzali na pokračovanie v Slovenských pohľadoch  
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články Daniela Rapanta, ktorý komentoval Dejiny súčasnej francúzskej literatúry René Laloua (His-
toire de la littérature française contemporaine de 1870 à nos jours), aktuálnu novinku z roku 1922, 
ktorá bola potrebným základom kontextualizácie estetických pohybov vo francúzskej literatúre. 
Nadrealisti sa prekladmi a vlastnou tvorbou vyprofilovali až v rokoch 1935 – 1938: v roku 1935 
vyšla Fabryho zbierka Uťaté ruky a v roku 1938 almanach Áno a nie, v ktorom sa striedal preklad 
s pôvodnou tvorbou. Jav, ktorý existoval už za B. Tablica na začiatku 19. storočia, ale tento raz bol 
výber textov na preklad intencionálne a programovo riadený. Zmes pôvodnej a prekladovej tvorby 
bola základom aj ďalších surrealistických zborníkov. Vyšli v 40. rokoch, v poslednej, už nadrealis-
tickej etape (1939 – 1946).

V oblasti prózy korešpondoval s európskymi prúdmi expresionisticko-lyrický ornamentaliz-
mus, lyrizovaná próza a naturizmus, resp. expresionizmus. Etabloval sa v 30. rokoch. Literárne 
afinity možno nájsť s francúzskym a švajčiarskym regionalizmom (J. Giono a Ch.-F. Ramuz) a so 
škandinávskym expresionizmom (K. Hamsun). Obe prúdenia sa k nám dostali najprv cez české 
preklady, ale vzápätí v 30. a 40. rokoch vyvolali silnú vlnu záujmu a celú sériu prekladov (K. Ham-
sun, S. Lagerlöfová, B. Bjørnsson, H. Ibsen, K. Gudmunsson a ďalší). K. Hamsun sa stal takmer 
kultovým autorom. 

V slovenskom prekladovom priestore ešte vždy hralo dôležitú úlohu prostredníctvo českých 
prekladov a český kultúrny kontext. Česká kultúra disponovala dlhšou, rozvitejšou tradíciou a 
väčším množstvom preložených diel. E. B. Lukáč sa na margo českých prekladov vyjadril takto 
(1967: 204):  

Moja generácia až do prvého prevratu, odrezaná od českého tlmočníctva, musela si svoje vedomosti 
získavať prostredníctvom maďarských prekladov. Tak sme ako študenti stredných škôl čítali v maďar-
čine Balzaca, Huga, Flauberta, Zolu, Maupassanta. Až prevrat nám otvoril dokorán českú pokladnicu 
informačnú a orientačnú, najmä novšiu a najnovšiu až do tých čias, kým sme nerozpäli vlastné krídla a 
nevyleteli sme sami za bezprostrednými zdrojmi.  

Čeština v úlohe sprostredkujúceho jazyka pri preklade z druhej ruky je v medzivojnovom obdo-
bí jav prítomný najmä v populárnej a dobrodružnej literatúre. Vo vzťahu českej a slovenskej kultúry 
a literatúry sa však otvára nová kapitola. Po veľmi skromných a sporadických slovenských prekla-
doch českej literatúry na konci 19. storočia sa do popredia dostával preklad českej, najmä detskej 
literatúry, ale aj preklady dramatických textov. Významnejší kvantitatívny nárast prekladu z češtiny 
zaznamenáme až v druhej polovici 20. storočia. 

Slovenské prekladateľstvo sa v zemepisných súradniciach orientuje v medzivojnovom období 
predovšetkým na západoeurópske literatúry. Vo výbere autorov svetovej literatúry je z pohľadu 
knižnej produkcie zreteľne čitateľný dôraz na tematicky príťažlivé texty (dobrodružné a historické 
romány, kresťanská a ľúbostná tematika). 

Veľa, hoci ešte vždy nie dostatočne, sa prekladá z francúzskej literatúry: čitateľskému záujmu sa 
tešili preklady románu A. Dumasa Gróf Monte Christo (1929, V. Roy) a Traja mušketieri (1932, H. 
Turcerová-Devečková a A. Kostolný). Objavili sa prvé preklady V. Huga, G. Flauberta, A. Francea, 
G. Sandovej, A. Gida, J. Giona a i. Ako významní prekladatelia sa profilujú J. Felix či J. Belnay. 

Preklady z anglickej a americkej literatúry sa tak isto niesli v znamení populárnej, dobrodruž-
nej a detektívnej literatúry (P. Bucková, J. F. Cooper a  i.). Dvadsiate roky však už postupne pri-
nášajú diela Ch. Dickensa, O. Wilda, J. Londona, M. Twaina, R. Kiplinga a  ďalších. Významnú 
úlohu v sprístupňovaní tejto literatúry zohral V. Roy aj ako prekladateľ W. Shakespeara (1928,1929 
a 1933) a neskôr E. A. Poea (1943). 
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V. Roy významne zasiahol i do prekladu nemeckej literatúry. V roku 1928 vydal preklad Go-
etheho tragédie Egmont a v roku 1933 román G. Hauptmanna Atlantis.  V roku 1933 vyšiel preklad 
Th. Mannovej prózy Kráľovská výsosť v preklade A. M. Mederského, o rok neskôr preklad Goetheho 
diela Utrpenie mladého Werthera od M. Klimovej a ďalšie tituly. 

Pomaly sa prebúdza záujem o španielsku a hispánsku literatúru. Nedostatok odborníkov vz-
delaných v tomto jazykovom a literárnom okruhu spôsobil, že prekladov bolo ešte málo a venovali 
sa im romanisti samoukovia po absolvovaní študijných pobytov najčastejšie v Argentíne a v Špani-
elsku. V 30. a 40. rokoch sa objavujú preklady M. de Unamuna, J. Benaventa, J. Valera, M. Gálveza 
a i. (Palkovičová, Šoltys 2006). 

Talianska literatúra je zastúpená pomerne hojne. P. Koprda (1994) uvádza v medzivojnovom 
období 236 časopiseckých aj knižných jednotiek v knižnici Matice slovenskej, pričom tiež konšta-
tuje, že väčšinu prekladov tvorí populárna a zábavná literatúra (A. Vivanti, A. Negri, A. Panzini, 
R. Bracco a i.). Medzi významných autorov zaraďuje klasika Danteho, E. De Amicisa, D’Annunzia, 
G. Papiniho a niekoľko ďalších. 

Spomedzi slovanských literatúr sa najviac prekladala už tradične ruská klasická literatúra 
(L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, A. S. Puškin, A. P. Čechov, I. S. Turgenev a i.). Časopisecky na-
jprekladanejším autorom v rokoch 1920 – 1930 bol Maxim Gorkij. Hoci sa v slovenskom kultúr-
nom priestore reflektuje a prekladá európska literárna avantgarda, veľmi skromne je zastúpený 
V. Majakovskij, v ľavicovo orientovanom prostredí bol však intenzívne recipovaný prostredníctvom 
českých prekladov. K pozoruhodným prekladateľským iniciatívam patria preklady J. Jesenského 
(A. Blok, S. Jesenin, ruskí symbolisti D. S. Merežkovskij, V. Briusov, K. D. Baľmont a i.), či J. Prídav-
kove preklady I. Šmeľova a L. Andrejeva a M. Gackove preklady ruskej klasiky. 

Už od predprevratového obdobia sa pomerne intenzívne prekladá aj poľská literatúra. V 30. ro-
koch sa formuje prvá generácia prekladateľov zameraných výlučne na poľskú literatúru (M. Stano, 
A. Germuška, J. Hollý). A. Žarnov vydal v roku 1936 pozoruhodný výber poľskej poézie U poľských 
básnikov. Populárne boli historické romány už spomenutého H. Sienkiewicza, W. S. Reymonta, 
B. Prusa a ďalších. 

V duchu tradície z 19. storočia, keď sa prekladateľský záujem prirodzene obracia na chorvátsku, 
srbskú a slovinskú literatúru, prekladatelia pokračujú v tejto tendencii aj v rokoch 1900 – 1938. 
J. Jankovič (2005) okrem knižných prekladov zaznamenal 371 časopiseckých prekladov rôznej žán-
rovej proveniencie. Dôležitú úlohu zohralo aj založenie nitrianskej edície Juhoslovanská knižnica 
z iniciatívy V. Měrku. Ako jeden z prvých špecialistov na preklady zo srbčiny a chorvátčiny sa do 
dejín umeleckého prekladu zapísal I. Minárik. 

Situácia sa prehodnocuje v oblasti prekladu maďarskej literatúry. Jej recepcia sa rozvíja už 
v rámci literárnej vedy a vo väčšej miere začínajú prekladať filológovia. Preklady sa orientujú na 
literatúru pre širšie čitateľské zázemie (M. Jókai, K. Mikszáth), ale pribúdajú aj moderní autori ako 
D. Kosztolányi, Gy. Juhász, D. Szabó. Medzi básnikmi dominuje E. Ady (Tomčík 1976). 

Pozornosť sa začína skromne obracať od prvých desaťročí nového storočia na rumunskú a v 30. 
rokoch postupne aj na ukrajinskú a bulharskú literatúru, z ktorej preklady inicioval A. Rusev 
Sam, prekladateľ bulharského pôvodu: preložil romány A. Kamenovej (1939), T. Pavlova (1941) 
a vydal preklady bulharských rozprávok v dvoch antológiách – Zlatý klas (1940) a Rozprávky bul-
harského deduška (1940). 

V roku 1940 vyšla aj antológia novohebrejskej poézie pod názvom Chamsin z pera prekladateľa 
L. Friedemanna.
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V 30. rokoch sa v Matici slovenskej začína programovo pracovať s detskou literatúrou. V edícii 
Dobré slovo, ktorú založil v roku 1929 R. Klačko, vychádza aj prekladová literatúra pre deti. Sám 
Klačko podstatnú časť svojej aktivity venoval prekladu ruskej i poľskej detskej literatúry. Publiko-
val knižne aj v časopisoch Včielka a Slniečko, čo bol najvýznamnejší detský medzivojnový časopis, 
založený v roku 1927. V tomto období vychádzajú aj prvé výbery klasických rozprávkových zbie-
rok: Rozprávky z tisíc a jednej noci v preklade J. Nižňanského (1931), Grimmove zobrané rozprávky 
(1932) v preklade P. Prídavka, ktorý pripravil aj výber z Juhoslovanských rozprávok zo zbierky V. Ka-
radžiča a ďalších zberateľov (1933). Juhoslovanské rozprávky vybral, upravil a preložil aj F. Klátik 
v roku 1935. V tom istom roku vyšli Ruské rozprávky A. N. Afanasjeva v preklade H. Ruppeldtovej. 
Tradíciu vydávania detskej literatúry, ktorá zapustila v tomto období pevné korene, zveľaďovali a na 
vysokú úroveň priviedli ďalšie generácie prekladateľov a redaktorov sústredených v druhej polovici 
20. storočia v Slovenskom nakladateľstve detskej literatúry, neskôr premenovanom na Mladé letá.  

V prvej tretine 20. storočia sa prekladová situácia na Slovensku v porovnaní s predchádzakúcim 
obdobím nepomerne zlepšila: rozšíril sa počet jazykov, pribudlo vzdelaných prekladateľov, preklad 
sa pociťoval ako nevyhnutný pre kultúru a literatúru. Napriek tomu nasledujúci výrok J. Felixa, 
pregnantne ilustrujúci slovenský prekladový priestor prvých desaťročí, nevyznieva priveľmi opti-
misticky (1972: 82-83):  

Prekladová literatúra sa často prirovnáva k mape, na ktorej sú zakreslené namiesto kontinentov veľké 
‚kontinentálne‘ zjavy svetovej literatúry a namiesto ľudských sídlisk veľké i menšie zjavy či diela literárne. 
Ak si našu prekladovú literatúru tohto obdobia predstavíme ako takúto mapu, nezbavíme sa dojmu, že 
sa dívame – tak trochu – na mapu arktických krajov. Sú na nej síce vyznačené celé územia, ale ich plochy 
sú celé biele a len kde-tu, často vo veľkých vzdialenostiach, nájdeme osamelé body, označujúce prekla-
daných autorov či preložené diela.  

Prekladový zemepis sa však začal čoraz väčšmi orientovať na súčasnosť. Pokračuje sa síce v pre-
klade európskej klasiky – prekladá sa W. Shakespeare, J. W. Goethe, F. Schiller, A. Mickiewicz, F. Mi-
stral a romantici i ruskí realisti, klesá však záujem o antickú literatúru. Jednou z príčin môže byť aj 
generačná výmena, pretože záujem o ňu sa oživuje až koncom druhej svetovej vojny. M. Tomčík 
konštatuje, že mladá generácia spisovateľov, ktorí aj prekladajú, sa zbavila paséizmu. Modernistickí 
a avantgardní básnici sa orientujú viac-menej na svoju prítomnosť (1976: 44). Do istej miery sa 
znižuje aj časový rozdiel medzi vydaním originálu a prekladu. Výnimočnou udalosťou je takmer 
paralelný Felixov preklad s originálom Ch.-F. Ramuza Si le soleil ne revenait pas. Originál vyšiel 
v roku 1938 a preklad pod názvom Keby sa slnce nevrátilo už v roku 1939. J. Felix prekladal z ruko-
pisu originálu, ktorý mu poskytol autor. 

Preklad v období rokov 1939 – 1945 

Po slobodnom a prekladu prajnom medzivojnovom období sa na slovenskej kultúrnej scéne objavil 
ideovopolitický akcent ako inštrukcia pri výbere textu na preklad, ktorá rešpektovala geopolitickú 
orientáciu krajiny. Do heterogénne sa rozvíjajúceho literárneho priestoru, ktorý už prakticky dve 
desaťročia citlivo reagujúceho na estetické impulzy inonárodných literatúr, zasiahla hrozba vojny 
a zmena štátoprávneho usporiadania. Ako konštatuje S. Šmatlák (2001: 471),  

tento vývoj čím ďalej tým väčšmi ohrozoval aj celistvosť a špecifickú integritu umenia i kultúry vôbec, na-
hrávajúc uplatňovaniu rozličných kritérií konjunkturálne politického diferencovania či priamo „kádro-
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vania“ umeleckej tvorby. ... pre slovenskú literatúru bolo v tom čase neobyčajne dôležité, aby nezostávala 
pasívnou zoči-voči udalostiam, ktoré sa na prelome rokov 1938 – 1939 valili do priestoru národného 
bytia... 

V ňom bolo potrebné, opäť podľa S. Šmatláka (ibidem: 474), aby sa literatúra a kultúra pokúsila  

nanovo si určiť základné časopriestorové súradnice vlastnej národnej totožnosti, jednak vo vzťahu k tra-
dičným hodnotám slovenskej literárnej minulosti, ale aj na pozadí širokej palety tvorivých podnetov 
z inonárodných literatúr, prijímaných v medzivojnovom období.  

S. Šmatlák ďalej konštatuje (ibidem: 474), že  

ostrý historicko-politický zlom z roku 1939 síce narušil, ale celkom nedeštruoval isté esteticky motivo-
vané línie imanentného vývinu modernej slovenskej literatúry, ktoré organicky (či s taktickými modifi-
káciami) presiahli aj do prvej polovice štyridsiatych rokov, a že sa v podstate zachovalo autorské zázemie 
vykryštalizované v tridsiatych rokoch.  

V podstate to možno cum grano salis konštatovať aj o prekladovej situácii a jej autorskom záze-
mí. Ak by sme mali situáciu prekladu charakterizovať v hrubých črtách, dôraz kladený na národ-
nú orientáciu prispel k snahe vymaniť a emancipovať slovenské prekladanie z českej sféry vplyvu, 
k zintenzívneniu vydávania prekladovej literatúry v zmysle kultúrnych programov, ktoré sa konšti-
tuovali ešte pred rokom 1939. 

Na druhej strane, podrobnejší pohľad ukáže na cenzúrne opatrenia, ktoré ovplyvnili orientáciu 
prekladovej literatúry, ako bolo už spomenuté na inom mieste. Dobová oficiálna politická anga-
žovanosť v rámci prekladovej literatúry sa jasne ukázala pri preferenciách rumunskej, talianskej, 
chorvátskej a nemeckej literatúry. L. Vajdová (2000: 55) uvádza dva príklady časopiseckých prekla-
dových výberov z tvorby rumunských autorov, ktoré vyšli v Eláne (1942) a v Slovenských pohľa-
doch (1943):  

Niet pochýb, že všetky časopisecké výbery boli motivované dobovo a externe – čiže politicky. ... V Eláne 
mala táto motivácia dokonca veľmi vyhranené črty. ... Problém je v tom, že zatiaľ čo výber z rumunskej 
lyriky dostal v Eláne črty promodernistickej orientácie... čiže zameral sa viac či menej na avantgardu, 
prípadne na klasiku, v Slovenských pohľadoch sa naplno prejavil sklon k nacionalizmu a prorežimným, 
profašistickým sklonom... nezáležalo tak na výbere autorov... i celkovo bezpríznaková lyrika vystúpila 
v kontexte ich nacionalizmu ako príznaková. 

Obzvlášť citlivá bola otázka prekladu z nemeckej literatúry. Okrem časti efemérnej a dobovo 
poplatnej prekladovej produkcie máme dočinenia zväčša s prekladmi nemeckej klasiky a esteticky 
hodnotnej literatúry. Dôkazom vzdoru a neprispôsobenia sa vonkajšiemu tlaku a požiadavke aktu-
álnosti je aj nemecké číslo časopisu Elán (1944), ktoré uverejnilo viaceré preklady z J. W. Goetheho, 
F. Schillera,  F. Hölderlina, G. Hauptmanna, R. M. Rilkeho, H. Hesseho a i.

Anton Dubay (1948) dokladá v období rokov 1939 – 1941 zoznam 114 prekladateľov a knižné 
tituly, z ktorých väčšinu tvorí anglická a nemecká dobrodružná literatúra, ale tiež preklady z fran-
cúzskej, škandinávskej, českej, ruskej, chorvátskej, slovinskej, poľskej, maďarskej a španielskej 
literatúry. Z nemeckej literatúry vychádza napr. prvý preklad Knittelovho románu Via mala 
(1941). M. Šprinc uverejnil v roku 1942 preklad Rilkeho Duinských elégií, v roku 1944 vyšiel vý-
ber z Rilkeho poézie Obraz na vázach v preklade K. Strmeňa. Objavujú sa aj významné preklady 
nemeckej dramatickej literatúry – Schillerov Viliam Tell (1942) a Messinská nevesta (1944), tri 
Hauptmannove divadelné hry (1939, 1941, 1944), Lessingova Mína z Barnhelmu (1942), Rozbitý 
džbán H. von Kleista (1943) a ďalšie, ktoré sú inscenované v SND. 
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Dramaturgia divadla uvádza na scénu aj Žarnovove preklady z antickej literatúry - Sofoklovu 
Antigonu (1940) a Kráľa Oidipa (1941); prináša aj francúzsku dramatiku – Molièra, Marivauxa, 
V.  Huga a ďalších, ale z  hľadiska dejín prekladu je prelomovým preklad Rostandovho Cyrana 
z Bergeracu M. Rázusovej-Martákovej, ktorý vyšiel knižne v roku 1939 (inscenovaný bol v roku 
1942). Inscenujú sa hry H. Ibsena, C. Goldoniho, I. Vojnovića, M. Begoviča, v roku 1940 Americká 
Elektra E. O’Neilla, G. B. Shaw, W. Shakespeare.

Z prózy písanej po anglicky vychádzajú preklady Ch. Dickensa, M. Twaina a i.
Z prozaických prekladov sme už niektoré spomenuli, najmä v súvislosti s filiáciami slovenského 

naturizmu s  francúzskym regionalizmom a  škandinávskym expresionizmom. Pripomeňme ešte 
Felixove a M. Ruppeldtove významné preklady M. de Unamuna Ábel Sánchez (1941) a To je chlap 
(1945). Z ruskej prózy bol najvydávanejším autorom F. M. Dostojevskij v prekladoch Z. Jesenskej. 

V  poézii s  ťažkosťami a  cenzúrnymi opatreniami pokračuje prekladateľský program sloven-
ských surrealistov, ktorí vstúpili do posledného tvorivého obdobia pod názvom nadrealisti, aby tak 
demonštrovali už spomínaný národný akcent. Prekladajú G. Apollinaira, A. Bertranda, A. Bretona, 
P. Éluarda, P. Reverdyho a i. Významný je výber modernej maďarskej lyriky Na brehu čiernych vôd 
(1943) v preklade V. Roya či antológia európskej poézie J. Harantu  O Tebe spieva zem (1943). Spi-
rituálna religiózna poézia, vychádzajúca zo slovenskej literárnej tradície, sa tu napája na európsky 
symbolizmus, kresťanský existencializmus, ale vymedzuje sa aj voči európskemu surrealizmu. 

Pokiaľ ide o ruskú literatúru, dobovo dôležitý bol básnický výber z M. J. Lermontova ako bás-
nika protestu v preklade Z. Jesenskej z roku 1940. V tom istom čase vychádza aj preklad Dvanásť 
stoličiek Iľfa-Petrov od H. Ruppeldtovej. V roku 1942 vyšiel kompletný preklad Puškinovho Eugena 
Onegina z pera J. Jesenského, ktorý sa v tom čase utiahol do „vnútornej emigrácie“ na znak nesúh-
lasu s režimom. 

Zo stručného náčrtu vyplýva fakt, že popri individuálnych prekladateľských výkonoch s  es-
tetickým akcentom na výber literárneho textu sa v  tomto období miešalo vydávanie komerčnej 
konjunkturálnej prekladovej literatúry a ideologicky manipulovanej a cenzorsky znemožňovanej 
prekladovej tvorby. Treba však zdôrazniť, že konečná bilancia preložených diel, ich estetická a vý-
povedná hodnota poukazuje na skutočnosť, že v zložitom a protirečivom období rokov 1939 – 1945 
neprevládla rezignácia, ale vedomá snaha súzvučiť s progresívnymi európskymi a svetovými úsilia-
mi, povedané slovami L. Novomeského (1969: 381), čo sa odrazilo aj v situácii prekladu. 

Druhové a žánrové rozvrstvenie prekladovej literatúry
V dejinách slovenského prekladu sa najvyššie situuje aj hodnotí básnický preklad. Aj v prvej po-
lovici 20. storočia je na výslní a kvalitatívne presahuje významne sa posilňujúci prozaický preklad. 
M. Tomčík hodnotí význam medzivojnového obdobia takto (1983: 199): 

Väčšina našich medzivojnových básnikov sa ... orientovala takmer jednoznačne na súveké európske lite-
rárne prúdy a ich pretlmočením do slovenčiny pomáhala meniť básnický jazyk a celú skladbu slovenskej 
novodobej lyriky. ...Dnes jednoznačne zisťujeme, že bez zintenzívnených stykov s inými literatúrami sme 
sa po roku 1918 nemohli zaobísť. Naše medzivojnové preklady zacielené na francúzsku, ruskú, nemeckú, 
maďarskú, poľskú atď. literatúru odstraňovali biele miesta na mape slovenskej literárnej kultúry a záro-
veň dotvárali jej nezavŕšené a len torzovité tendencie smerujúce k symbolizmu, resp. k iným moderným 
smerom, ktoré sa dnes považujú v celoeurópskom meradle za prvé obdobie básnickej avantgardy. 

Vyzdvihnúť v  tejto súvislosti treba Jesenského, Royove, Smrekove, Lukáčove, Žarnovove pre-
klady poézie. Prozaické preklady za nimi zaostávali. Príčinou bola aj nevyváženosť vydávania tzv. 
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populárnej a serióznej literatúry. 
Najväčšie zmeny sa odohrali pri preklade drámy. Tento fakt sme už spomenuli v súvislosti s bu-

dovaním moderného repertoáru kamenných divadiel. Napriek snahe organizovať prácu preklada-
teľov sa v tejto oblasti opakuje situácia stratených rukopisov, rukopisných prekladov, anonymných 
prekladov, opakovaných prekladov a ich adaptácií. Do vzniku profesionálnych súborov sa drama-
tické diela prekladali predovšetkým pre amatérske ochotnícke súbory, ale od 30. rokov postupne 
vychádzali aj knižne, napr. v už spomenutej edícii Divadelná knižnica a v rokoch 1942 – 1948 v edí-
cii Dramatická tvorba Tranoscia.

Takmer až do polovice storočia pretrvávajúcim problémom ostávala nediferencovaná javisková 
reč a nevypracovaná konverzačná podoba spisovnej slovenčiny. Po Hviezdoslavových neinscenova-
ných knižných prekladoch Shakespeara zo začiatku storočia prichádzajú preklady, ktoré sú v kniž-
nej podobe dodnes čitateľné, ale javiskovo problematické. Úroveň prekladov sa dvíha v 30. a 40. ro-
koch a konečne zaznamenávame prvé moderné preklady divadelného textu. Pozornosť si zaslúžia 
Gackov preklad Čechovovho Višňového sadu (1934), Poničanov preklad Molièrovho Mizantropa, 
najmä však prelomové preklady divadelných hier E. Rostanda Cyrano z Bergeracu (1939) a V. Huga 
Hernani (1940). Autorkou oboch prekladov je Mária Rázusová-Martáková. Ako dôležitý míľnik 
vo vývine slovenského divadelníctva sú vnímané najmä preklady A. Žarnova, a to už spomínané 
Sofoklove tragédie Antigona (1940) a Kráľ Oidipus (1941), ktoré preložil v spolupráci s M. Okálom. 
Dobová kritika oceňovala Žarnovove preklady najmä z hľadiska možnosti ich živého divadelného 
prednesu. 

Významný podiel na rozvoji prekladovej dramatiky mali dramaturgovia SND Ján Sedlák (1941 
– 1944) a neskôr J. Felix (1945 – 1949), ktorí iniciovali mnohé preklady divadelných hier (bližšie 
o tomto období Sedlák 1995). J. Felix sledoval dramatickú tvorbu a preklady uvádzané v SND od 
medzivojnového obdobia. V roku 1947 uviedol na scénu existencialistickú drámu prekladom jedi-
nej divadelnej hry S. de Beauvoir Neužitočné ústa.  
Po februári 1948 už nebolo možné nastúpený trend rozvíjať a  orientovať modernú prekladovú 
drámu smermi, ktoré nemali v slovenskej dramatike tradíciu. Až v 60. rokoch sa nakrátko objavujú 
preklady absurdnej a modernej politickej drámy (S. Beckett, E. Ionesco, A. Adamov, S. Mrożek, 
A. Jarry, J.-P. Sartre, A. Camus).  

Tradičné žánrové rozvrstvenie v slovenskom prekladovom priestore nepokladá esej, filozofický 
a teoretický text za súčasť umeleckého prekladu. V prvej polovici 20. storočia však vyšlo niekoľko 
prekladov z tejto oblasti, ktoré boli významné z hľadiska udomácnenia literárnokritického diskur-
zu a recipovania nových estetických tendencií v literatúre a súviseli s umeleckým prekladom: vý-
znamné boli Kraskove preklady esejí R. Dehmela Vôľa k činu (1909/1910) a Príroda, symbol, ume-
nie (1911), preklady esejí H. Bergsona, B. Croceho, H. Bremonda. Vyšiel aj preklad Papiniho Essaye 
o umení (Elán 1941, 1945) a Hotový človek (1943) v preklade E. Cubínka. V roku 1941 publikoval 
Mikuláš Bakoš Teóriu literatúry - výber z formálnej metódy – preklad antológie ruskej formalistickej 
školy, ktorá sa ukázala ako nevyhnutná pre teoretické myslenie slovenského štrukturalizmu a for-
malizmu. P. Zajac na margo textu antológie napísal (2008: 101–102): 

Jej vydanie bolo gestom orientácie, osamostatňovania a istého odpútania sa slovenského štrukturalizmu 
od českého, aj keď jeho iniciačnú rolu si Bakoš samozrejme uvedomoval. Preklad z ruštiny znamenal 
preňho okrem toho udomácnenie jazyka formálnej školy a štrukturalizmu v slovenskom kultúrnom pro-
stredí.  

Druhá svetová vojna a politické zmeny nesporne zasiahli slovenský kultúrny priestor. V tomto 
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období sa štátna ideológia snažila preorientovať najmä prekladateľské záujmy básnikov. Napriek 
tomu a napriek cenzúrnym zásahom pokračujú prekladateľské úsilia predstaviteľov katolíckej mo-
derny, nadrealistov, chystajú sa preklady, ktoré vyjdú až po roku 1945, resp. vznikajú pozoruhodné 
preklady veršovanej drámy.  

Empirický, predteoretický a kritický dikurz o preklade
V prvej polovici 20. storočia sa etabluje a rozvíja literárnokritický a literárnohistorický diskurz, kto-
rý do istej miery posilňuje aj uvažovanie o preklade. Filologicky vzdelaní prekladatelia nadväzujú 
na v minulosti síce skromnú, ale predsa len prítomnú reflexiu prekladu. V medzivojnovom období 
sa prekladová tvorba reflektuje v troch oblastiach: 

◆ Citeľne stúpa počet literárnych recenzií, ktoré zdôrazňujú prekladovosť textu a majú ambíciu 
hodnotiť ho. Medzi významných literárnych kritikov patrí Š. Krčméry, ktorý publikuje recenzie 
od roku 1913. Všíma si predovšetkým básnický jazyk prekladov, ich zrozumiteľnosť a čitateľnosť. 
V rokoch 1936-1944 je na kritickej literárnej scéne prítomný J. Felix. V recenziách sa sústreďuje 
na výber prekladových textov a postupne formuluje tézy, podľa ktorých má byť umelecký preklad 
kvalitným; práve kvalita na všetkých úrovniach textu ho predurčuje na to, aby bol obohatením pri-
jímajúcej literatúry. Felix si dáva záležať, aby ohodnotil prekladateľa najmä tam, kde cíti duchovnú 
symbiózu prekladaného autora a prekladajúceho subjektu. Na hodnotenie prekladu používa celú 
škálu prívlastkov – zlý, dobrý, geniálny, kongeniálny. K Felixovým názorom sa pripája aj M. Chor-
váth, ktorý uvažuje v historickej perspektíve kultúrnej orientácie prijímajúcej literatúry. Od roku 
1934 publikuje recenzie prekladov, ktoré predstavuje ako originálne diela, ale aj recenzie hodnotia-
ce úroveň prekladu. V 40. rokoch už postuluje prítomnosť doslovov alebo predslovov v prekladoch 
ako nevyhnutnosť z hľadiska recepcie inonárodnej literatúry. M. Chorváth sa nevyhýba ani analýze 
konkrétnych prekladateľských problémov, napr. otázke dialektu v prekladoch Z. Jesenskej, pričom 
predznamenáva povojnovú polemiku okolo prekladu Tichého Donu. Koncom 40. rokov sa profi-
luje ako kritik prekladu drámy P. Karvaš a k recepcii svetovej literatúry na Slovensku sa postupne 
vyjadruje literárny kritik A. Matuška. Prekladovým textom recenzenti vyčítali štylistickú ťažkopád-
nosť, vplyv jazyka originálu a sémantické nepresnosti.

◆ Druhou oblasťou reflexie prekladu sú štúdie, sumarizujúce a porovnávacie články, ktoré sa 
sústredenejšie venujú viacerým prekladom z diela jedného autora, alebo jednému prekladateľovi. 
Uvažujú už o prekladateľských metódach a postupoch. Š. Krčméry píše o P. O. Hviezdoslavovi 
a jeho prekladoch G. G. Byrona, J. W. Goetheho či E. Adyho. Usúvzťažňuje preklad a slovenskú 
literatúru, uprednostňuje síce pohľad literárneho historika, ale zároveň z inštruktívnych dôvodov 
poukazuje aj na slabiny prekladu. J. Felix v dvoch článkoch o preklade Cyrana z Bergeracu Márie 
Rázusovej-Martákovej, uverejných v roku 1939, formuluje postulát filologického prekladu. 

◆ Treťou oblasťou sú syntetizujúce predteoreticky ladené články, ktoré vychádzajú zovzťahu 
prekladu a kultúry. Z nich si zaslúžia pozornosť štyri príspevky M. Chorvátha: Nedostatky našej 
prekladovej literatúry (1938), Problémy a výhľady prekladovej tvorby (1939), Je aj preklad tvorbou? 
(1942) a K problémom nášho prekladateľstva (1943). Umelecký preklad M. Chorváth chápe ako 
kultúrnu výmenu a súčasť prijímajúcej literatúry, dôraz kladie na výber textu na preklad. Prekla-
dový text analyzuje zo sociologického a praxeologického hľadiska : zamýšľa sa nad kompetenciami 
a schopnosťami prekladateľa, ktorý by mal mať filologické vzdelanie zamerané na preklad, mal by 
zároveň byť odborníkom na danú literatúru, mal by aktívne spolupracovať s vydavateľom na zo-
stavovaní edičného programu a v neposlednom rade by mal byť tvorivým. M. Chorváth načrtáva 
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profil profesionálneho prekladateľa so špeciálnym vzdelaním. Navrhuje aj rozšíriť skladbu ponúka-
ných jazykov na univerzitnom stupni o tzv. malé jazyky, aby bolo možné rozšíriť ponuku preklada-
ných literatúr. Prekladanie považuje za tvorivú činnosť hľadajúcu rovnováhu medzi cudzím a svo-
jím, rurálnym a urbánnym, medzi orientáciou na minulosť a na prítomnosť, preklad predstavuje 
ako nové tvorivé využitie jazyka v situáciách, ktoré sú zatiaľ „naším“ jazykom nevyjadrené. Hovorí 
o východiskovej a cieľovej situácii v rôznych podobách, formuluje požiadavku komentovaných pre-
kladov, pokiaľ ide o staršie literatúry, zamýšľa sa nad jazykom a čitateľom prekladu a formovaním 
jeho čitateľského vkusu. Neobchádza ani otázku prekladu z češtiny do slovenčiny, ktorá sa bude 
teoreticky reflektovať až v druhej polovici 20 storočia. Chorváthove predteoretické náčrty majú 
nádych neuvedomeného hermeneutického, semiotického a komunikačného postoja k prekladu. 
V roku 1947 ich doplní Z. Jesenská štúdiou O prekladaní básnického diela. Je prekladanie tvorivou 
prácou?, ktorá je v podstate prvým náčrtom poetiky umeleckého prekladu.

V  dobových kritikách, článkoch a  recenziách sa vynárajú formulované požiadavky v  zmysle 
rešpektu integrality prekladaného textu a  zachovania jeho poetických a  estetických vlastností. 
V  súvislosti s výberom textu na preklad sa formulovala požiadavka kompatibility a potrebnosti 
textu pre slovenský kultúrny priestor, volalo sa po zanechaní praxe prekladu z druhej ruky a tiež 
kvázi poslovenčovania českých prekladov. V neposlednom rade sa akcentoval jazyk prekladu – slo-
venčina martinského a matičného úzu. Preklad mal napomáhať jej stabilizácii a etablovaniu.  
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KULTúRNO-POLITICKÁ SITUÁCIA 

Prvé roky po skončení druhej svetovej vojny boli obdobím, v ktorom sa opäť rozhodovalo o smero-
vaní slovenskej kultúry medzi Západom a Východom. Na Prvom kongrese umelcov a vedeckých 
pracovníkov v Banskej Bystrici v roku 1945 vo vystúpení Ladislava Novomeského išlo opäť o de-
finovanie slovenskej kultúry v polarite medzi rozvíjaním národných tradícií a otvorenosťou voči 
kultúram iných národov. Pojmy Západ a Východ sa v Novomeského myslení ustálili ako symbolika 
na označenie medziliterárnych vzťahov, ktorá sa do istej miery interpretovala zjednodušujúco, ba 
až schematicky, ako píše M. Tomčík a  opiera sa pritom o Novomeského slová: „...otázka Západ 
či Východ bola pre naše pokolenie iba historickým označením jednoduchej voľby: Francúzsko či 
Rusko, Paríž či Moskva. Na vyznačenej križovatke si veľmi jasne uvedomujeme, že aj keď plnou 
vôľou nášho národného a kultúrneho bytia prináležíme k Východu, stav i vývin nejednej význam-
nej umeleckej disciplíny a vynikajúceho kultúrneho javu u nás bol podmienený príbuzenstvom 
a kultúrnym ruchom západným, a preto ani nechápeme jednoznačnosť našej kultúrnej orientácie 
ako jednostrannosť a  náš ďalší vývoj je otvorený oplodňujúcim vplyvom z  ktorejkoľvek strany“ 
(Novomeský 1945:47). M. Tomčík (1991: 99) sa domnieva, že „naša kultúra nepokladala tézu Zá-
pad - Východ za obyčajné heslo. Brala ju vážne a v zmysle svojich historických skúseností a aktu-
álnych povojnových podmienok ju v prekladovej tvorbe aj náležite konkretizovala“. Prejavilo sa to 
v postupnom skúmaní hodnôt inonárodných literatúr, v dôraze na výberové hľadisko, ale zároveň 
aj v nadviazaní na dávnejšie aj nedávne prekladateľské tradície.  

O slovanskej orientácii nášho kultúrneho prostredia, o slovanstve ako synonyme socializmu v ďalších 
vývojových štádiách bližšie BíLIK, R., 2008, Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku 
v rokoch 1945-1989. Bratislava: Kalligram. 192 s. ISBN 978-80-8101-028-6. 

Diferencovaná vydavateľská základňa, výmena generácií a nástup mladých prekladateľov, dôraz 
na vydávanie detskej a mládežníckej prekladovej literatúry v prvej polovici 20. storočia však ešte 
stále nedokázali prekonať torzovitosť v prekladaní, ale boli prísľubom do budúcnosti. Sumárne však 
M. Tomčík vidí slovenskú prekladovú tvorbu v skúmanom období na platforme literárneho euro-
centrizmu. Nadväzovalo sa na prekladanie z francúzskej literatúry, oživoval sa preklad z talianskej 
literatúry, menej sa prekladalo z anglickej a nemeckej literatúry. Zo slovanských literatúr sa naďalej 
prekladala ruská klasická literatúra, rezervovaný postoj sa stále zaujímal voči porevolučnej soviets-
kej literatúre. Oživoval sa aj záujem o poľskú literatúru a ďalšie slovanské literatúry. Nová generácia 
klasických filológov preberá k životu antickú literatúru v nových prekladoch. Napätie silnelo medzi 
komerčnosťou prekladovej literatúry a jej estetickým účinkovaním.

V  tom období však už začala regulovať preklad komunistická moc po februárovom prevrate 
v roku 1948.  
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VYDAVATEľSKÉ PROSTREDIE

Po roku 1948 sa pod vplyvom zmenenej politickej situácie a násilného preorientovania slovenskej 
kultúry smerom na východ radikálne zmenilo vydavateľské prostredie. Ešte v roku 1948 existovalo 
na Slovensku 69 vydavateľstiev, z toho 21 patrilo rôznym inštitúciám, 8 bolo cirkevných (7 katolíc-
kych a 1 evanjelické) a ostatné vydavateľstvá patrili súkromným osobám. Nový poprevratový tla-
čový zákon z marca 1949 však vydavateľstvá zoštátnil a ich počet zredukoval na 17 vydavateľských 
domov. Z cirkevných vydavateľstiev dostali vydavateľské povolenie iba dve – Spolok sv. Vojtecha 
a Tranoscius, ktorým však štátne orgány odobrali licenciu na vydávanie beletrie. Zámerom bolo 
špecializovať vydavateľstvá podľa typu literatúry, pričom v  každom bolo politické a  ideologické 
vedenie nadradené profesionálnej štruktúre vydavateľských pracovníkov. To znamená, že schvaľo-
vanie edičných plánov a jednotlivých titulov malo podliehať ideovo-politickému rozhodovaniu, čo 
sa v ďalších rokoch aj stalo. Milan Šútovec (2011), ktorý o tejto situácii podrobne píše, upozornil na 
príspevok Hany Gregorovej, uverejnený v Novom slove na margo novej vydavateľskej reorganizácie. 
H. Gregorová (1948) v ňom sumarizuje aj prekladovú situáciu z konca medzivojnového obdobia: 
hovorí predovšetkým o chaose vydávania prekladovej literatúry a neexistencii koordinácie medzi 
vydavateľmi v  tomto smere. Keďže nebolo možné vytvoriť register už publikovaných prekladov, 
dôsledkom boli v niektorých prípadoch dva preklady toho istého diela. H. Gregorová písala svoj 
príspevok už po februárovom prevrate. Keďže ako redaktorka dobre poznala vydavateľské pro-
stredie a pravdepodobne aj vedela odhadnúť, kam vývoj smeruje, chápala toto obdobie ako pre-
chodné. Cestu ako udržať profesionalitu a zlepšiť situáciu videla v  špecializovaní vydavateľstiev, 
vo vytvorení centrálneho registra prekladovej literatúry a zoznamu diel navrhovaných na preklad. 
Takýmto systematickým a koordinovaným postupom sa okrem iného mali doplniť chýbajúce pre-
klady z inonárodných literatúr. H. Gregorová mala aj praktickú redakčnú skúsenosť s prekladateľmi 
a nie veľmi kvalitnými prekladmi. Aj preto navrhovala vytvoriť opatrenia, podľa ktorých by bolo 
potrebné podrobiť prekladateľov skúškam (pravdepodobne mala na mysli skúšobný preklad), kým 
vydavateľstvá s nimi začnú spolupracovať. 

Do formovania prekladovej situácie zasiahol ešte iný fenomén, ktorý sa tiež usiloval o jej regu-
láciu:

Pri mapovaní prekladovej situácie na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 sa M. Tomčík dotkol čes-
ko-slovenských vzťahov jednak v oblasti vzájomného prekladania a jednak v oblasti prekladu cud-
zích literatúr do češtiny a slovenčiny (1991: 106). Na pôde Syndikátu českých spisovatelů a Spolku 
slovenských spisovateľov odzneli na túto tému diskusie, konkrétne názor Ľuda Zúbka o potrebe or-
ganizovať prekladateľskú činnosť jednotne z celoštátneho hľadiska, v dohode slovenských a českých 
kompetentných kultúrnych kruhov a zväzu nakladateľov, „aby nenastala u nás devalvácia preklado-
vej literatúry...“(1945: 4). Ako upresňuje M. Tomčík, problém nastal pri pokuse o reguláciu celoš-
tátneho vydávania prekladov zahraničnej literatúry do češtiny a slovenčiny vo forme odporúčania. 
České nakladateľské kruhy požadovali percentuálne rozdelenie 80 – 70 % českých prekladov a 20 
– 30 % slovenských prekladov, čo sa prirodzene stretlo s odporom zo slovenskej strany. M. Tomčík 
komentuje situáciu takto (1991: 106):  

Skrývalo sa v ňom [v odporúčaní – K.B.] jednak staré centralistické kultúrnopolitické hľadisko, jednak 
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číry ekonomizmus, a zároveň s tým redukcionistické chápanie umeleckého prekladu predovšetkým na 
jeho informatívnu funkciu. Vôbec sa neprihliadalo na súvislosti medzi potrebami rozvoja národnej lite-
ratúry a jej nevyhnutným recipovaním duchovných a estetických hodnôt zo širokého európskeho a sve-
tového zázemia. 

 Ešte rok po Ľ. Zúbkovi komentuje túto situáciu J. Felix (1946: 1 – 3):  

Ak niečo treba regulovať, tak sú to preklady mizerné a prekladová literatúra periférna... Ale vrcholné die-
la svetovej literatúry nech hoci vyjdú v obidvoch jazykoch. To je priam povinnosťou každej samostatnej 
literatúry – a o samostatnosti literatúry českej a slovenskej predsa dnes už nikto nepochybuje – aby mala 
preložené všetky vrcholky svetového písomníctva.  

U J. Felixa rezonovala požiadavka regulácie prekladu, ktorá sa v povojnových časoch pomerne roz-
máhala, ako neopodstatnená a nezmyslená. Jednou z jej príčin boli problémy v oblasti tlačiarenstva 
(najmä nedostatok papiera), ale išlo, ako už bolo spomínané, aj o problém centralizácie kultúry. 
Vznikol dokonca návrh zriadiť Regulatívne centrum pri vtedajšom Povereníctve informácií, kto-
rého autorom bol P. Karvaš. Centrum malo evidovať a povoľovať preklady. J. Felix na celý problém 
odpovedal pregnantne a chápal ho už v tom čase na rovine kultúry jedného aj druhého národa: 
vyjadril názor, že preklad je nevyhnutný pre kultúru, jazyk a literatúru tak českú, ako aj slovenskú. 
Za najlepší regulátor pokladal odbornú prekladovú kritiku. 

Tieto administratívne regulatívne opatrenia vychádzali na českej strane zo zmien v  regulácii 
knižného trhu v povojnovom Československu, do ktorého vstúpil štát: Ministerstvo informácií vy-
dalo v júli 1945 vyhlášku o dočasnej regulácii knižného trhu založenej aj na hospodárení s papie-
rom. Na Slovensku sa táto regulácia neuplatnila. Pomery na oboch stranách sa vyrovnali až v máji 
1948, keď nadobudol platnosť Zákon o znárodnení polygrafického priemyslu, a v marci 1949 spolu 
so Zákonom o  vydávaní a  rozširovaní kníh a  iných neperiodických publikácií (bližšie Šimeček, 
Trávníček 2014). 

PREKLAD DO ROKU 1949

Na prelome rokov 1948 – 1949 už začala slovenské prekladanie regulovať komunistická moc. Preja-
vilo sa to aj na udalostiach okolo antológie prekladov z európskej poézie E. B. Lukáča Záhrada 
útechy (1949), ktorá sa stretla s kritickou diskusiou odsudzujúcou Lukáčov výber autorov, nebezpe-
čenstvo kozmopolitizmu a vnášania dekadencie, čo poslúžilo ako zámienka na obmedzenie jeho li-
terárnych aktivít (bližšie Drug 2001). 

V  prvých troch povojnových rokoch sa odohrali personálne zmeny na literárnej a  kultúrnej 
scéne v zmysle emigrácie niektorých spisovateľov aj prekladateľov (K. Strmeň a i.), kryštalizovali 
prekladové projekty takého rozsahu a prelomového významu ako Villonov Veľký testament, ktorý 
vyšiel v roku 1949 v preklade J. Felixa a J. Smreka či Felixov preklad Cervantesovho Dômyselného 
rytiera Don Quijote de la Mancha, vydaný v roku 1950. Spomenúť možno ešte vydanie prekladov 
J. Boora: román S. Lewisa Vzduch zadarmo (1946, v spolupráci s A. Bednárom), Saint-Exupéryho 
Nočný let (1948) či Steinbeckovu Perlu (1949). Predovšetkým to však boli roky, v ktorých klíčili 
radikálne zmeny kultúrneho a prekladového priestoru a naplno sa prejavili po roku 1948. 
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KULTúRNO-POLITICKÁ SITUÁCIA 

Rok 1949 zavŕšil ideologickú, politickú a inštitucionálnu transformáciu kultúrneho života na Slo-
vensku, pričom predznamenal neslávne päťdesiate roky politických represií a ideologicko-politic-
kého obmedzovania kultúry. Politické gesto zasahujúce do literatúry a do prekladu s nerozlučnou 
spoločníčkou cenzúrou od konca druhej svetovej vojny mohutnelo, slablo a opäť sa vypälo k roz-
machu v  amplitúdach, ktoré ovplyvnili štyridsať nadchádzajúcich rokov existencie slovenského 
prekladu – teda do roku 1989. Štyri desaťročia sú relatívne krátkym obdobím z  hľadiska dejín 
a vývinu takého fenoménu, akým je preklad. Na Slovensku však takmer každé z týchto desaťročí 
predstavuje špecifickú situáciu. Prejavovalo sa to, obrazne povedané, v bláznivom kmitaní strelky 
na pomyselnom kompase medzi Západom a Východom, pričom najväčšmi zasahovaným terčom 
bol paradoxne preklad ruskej a sovietskej literatúry, ktorý týmto decéniám dominoval v každom 
smere. 

Roky 1949 – 1956 sú obdobím kultu osobnosti, vyrovnávania s politickou minulosťou, sú obdo-
bím inscenovaných procesov proti intelektuálnej ľavici. V kultúrnej a umeleckej sfére predstavujú 
praktickú aplikáciu ždanovovských princípov socialistického realizmu ako tvorivej metódy. Takto 
označkované umenie sa stáva jediným nástrojom, ktorým je možné transformovať svet rozdelený 
na my a oni. V situácii prekladu to znamená definitívne etablovanie prekladu ruskej a sovietskej li-
teratúry, ako aj literatúr krajín tzv. socialistického tábora. Tá sa stala vydavateľskou prioritou a nor-
mou. Prinášala so sebou okrem vynikajúcich prekladov kvalitnej literatúry aj veľké množstvo pri-
emerných a podpriemerných textov v zlých prekladoch. Tento regres bol zapríčinený predčasným 
nástupom mladej neskúsenej generácie prekladateľov, ktorá bola nútená v krátkom čase zvládnuť 
preklad veľkého množstva nekriticky forsírovaných titulov. Orientácia na literatúru písanú po rus-
ky vyvolala reálnu potrebu formovania prekladateľov rusistov a ich ďalšieho vzdelávania. Ruština 
sa od roku 1949 zaviedla ako povinný cudzí jazyk do všetkých typov škôl.

Roky 1956 – 1963 predstavujú krátke obdobie, ktoré rámcuje druhý a  tretí zjazd Zväzu čes-
koslovenských spisovateľov. Zjazd ako politický a  ideologický orgán reálne ovplyvňoval svojimi 
rozhodnutiami literárnu scénu. Oba zjazdy už naznačili požiadavku postupného uvoľnenia kultúry 
od politiky a cenzúry. V tomto období sa profiluje nástup novej umeleckej generácie, vďaka kto-
rej zaznamenávame postupnú estetickú diferenciáciu v domácej literatúre aj v prekladovej tvorbe, 
a predovšetkým ústup od fundamentalistických prejavov socialistického realizmu. Kultúrny a lite-
rárny život sa postupne, síce opatrne, ale znovu otvára západným literatúram a zvyšujú sa nároky 
na výber textov ruskej literatúry a literatúr socialistických krajín. Prispel k tomu aj vznik časopisu 
Mladá tvorba v roku 1958 a nastupujúca generácia mladých básnikov a prekladateľov (bližšie Mar-
čok 2004).
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V rokoch 1963 – 1969 sa uskutočňuje reintegrácia prekladovej situácie do prerušeného konti-
nua medzivojnových rokov. „Zlaté šesťdesiate“ vďaka postupnému politickému uvoľňovaniu a de-
mokratizácii spoločnosti otvárajú prekladový priestor súčasnej i tej staršej západnej literatúre, pri-
čom renesanciu zaznamenáva preklad z oblasti európskych básnických avantgárd, predovšetkým 
návrat surrealizmu. V oblasti stále dominujúcej ruskej a sovietskej literatúry si slovenský preklad 
mohol dovoliť „luxus“ vydávať diela v Sovietskom zväze marginalizovaných alebo odmietaných 
spisovateľov, ba koncom 60. rokov aj v Rusku nepublikovateľné diela A. Solženicyna, B. Pasternaka 
či G. Ajgiho. S demokratizáciou vydavateľského prostredia sa k nám dostal aj náznak toho, čo dnes 
v plnej sile poznáme ako fenomén literárneho bestselleru. Na knižný trh sa tak dostali preklady 
F. Saganovej, A. Haileyho, románový cyklus A. a S. Golonovcov Angelika a ďalšie tituly.

Pre umelecký preklad a jeho reflexiu priaznivé podhubie vytvárali časopisy Mladá tvorba, ktorá 
okrem iného prinášala diskusie o stave umeleckého prekladu, Slovenské pohľady, a najmä Revue 
svetovej literatúry, založená v  roku 1965. Je to v  histórii slovenského prekladania jediný časo-
pis špecializovaný výhradne na preklad súčasných inonárodných literatúr. V čase svojho vzniku 
i neskôr prinášala informácie o aktuálnom dianí na svetovej kultúrnej a literárnej scéne. Recepciu 
inonárodných literatúr podporovala aj recenziami zahraničných kníh či rozhovormi s preklada-
teľmi, ktorí písali fundované state o prekladaných literatúrach, a často iniciovala knižné preklady.  

V socialistickom bloku mala Revue svetovej literatúry partnerské časopisy podobného charakteru, ktoré 
mali demonštrovať spriaznenosť kultúr sovietskeho bloku. Dnes zostala Revue svetovej literatúry spo-
medzi nich jediným ešte vydávaným časopisom. V európskom meradle predstavuje z hľadiska časopi-
secky vydávaných prekladov unikum. P. Kerlik (2005) v špeciálnom čísle Revue svetovej literatúry eviduje 
v rokoch 1965 – 2004 preklady zo 116 literatúr a viac ako 650 prekladateľov, ktorí do časopisu prispeli.  

V rokoch 1969 – 1971 sa kultúrny priestor opäť reorganizuje v dôsledku udalostí v roku 1968, 
a  to najmä personálna základňa prekladateľov, ktorých preoseje politické sito po invázii vojsk 
Varšavskej zmluvy do Československa. Pozornosť čitateľov a kultúrneho zázemia sa odvracia po-
kračujúcou vlnou „bestselerizácie“ prekladovej literatúry, kým z oficiálneho literárneho obehu sa 
postupne začínajú sťahovať kvalitné preklady, ktorým uškodilo meno politicky nežiaduceho autora 
či prekladateľa. V roku 1969 vznikol organizačne samostatný Zväz slovenských spisovateľov, pri-
čom pod jeho egidu spadali aj umeleckí prekladatelia. Na jeho prvom zjazde išlo o snahu regene-
rovať princípy socialistického realizmu v umení a posilniť cenzúru, ktorej dosah sa v 60. rokoch 20. 
storočia významne utlmoval. 

V  roku 1945 bol rozpustený Spolok slovenských spisovateľov, ktorý definitívne zanikol v  roku 1949. 
V  tom istom roku vznikol Zväz československých spisovateľov so Slovenskou sekciou, ktorá sa v  roku 
1954 zmenila na Zväz slovenských spisovateľov, podliehajúci centrálnemu riadeniu ZČS. Samostatnou 
organizáciou sa stal ZSS až v roku 1969.  

Roky 1971 – 1980 sú rokmi normalizačnými, v ktorých sa „upratuje“ – nechcené preklady sa 
odkladajú do skladov knižníc, nechcení prekladatelia do skladov výrobných podnikov. Vo vydava-
teľstvách a zväzoch sa preveruje a selektuje, kto smie a kto nesmie prekladať. Dôsledne sa vyberá 
a  schvaľuje, čo sa smie prekladať. O  umeleckom preklade sa hovorí na rôznych konferenciách, 
prekladová literatúra sa pravidelne bilancuje. Treba však pripomenúť, že napriek tejto odvrátenej 
strane života prekladu, ktorú nezvratne poznamenala politická situácia na Slovensku, umelecký 
preklad sa v tomto období dostal na vysokú kvalitatívnu úroveň výdatne podporenú reflexiou pre-
kladu v časopisoch a teoretickým diskurzom o preklade. 
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Obr. Situácia umeleckého prekladu na Slovensku v rokoch 1949 – 1989

Čiastočný zlom v kultúrnej situácii sa zaznamenal v roku 1976 po XV. zjazde KSČ, „ktorý pre 
kultúru vytýčil program ‚boja o vyššiu kvalitu‘. Cesta k vyššej kvalite však viedla len cez inováciu 
tematiky a výrazových prostriedkov, čím sa otváral priestor na rozširovanie tematického záberu 
a jeho subjektívnejšie uchopenie...“ (Marčok 2004: 49). Takáto „inovácia“ bola zreteľná na prekla-
doch ruskej a sovietskej literatúry, ktorých výber sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi uskuto-
čňoval slobodnejšie najmä v ďalšom desaťročí.  

Roky 1980 – 1989 sú obdobím nazývaným „perestrojkou v literatúre“. Politické zovretie literatú-
ry sa uvoľňuje, postupne sa do nej vracajú autori, ktorí mali dovtedy zakázané publikovať. Zväz slo-
venských spisovateľov začal vydávať nové kultúrno-literárne časopisy – Literárny týždenník (1988) 
a Dotyky (od roku 1986 ako príloha Romboidu, od roku 1989 samostatne), v ktorých tiež vychádza 
prekladová literatúra. Za necelé desaťročie zaznamenávame v slovenskom kultúrnom priestore od-
razu existenciu otvorenej prosocialistickej angažovanosti slovenskej literatúry, postupne však aj jej 
kritické hodnotenie, aktivizáciu samizdatovej a alternatívnej literatúry. Čiastočné uvoľnenie cítiť aj 
v oblasti prekladu. 

Politický aspekt predovšetkým v druhej polovici 20. storočia radikálne modifikoval systémový 
model prekladovej literatúry: rozvetvil ho do viacerých podsystémov, ktoré geograficky prekračujú 
kultúrny priestor Slovenska, ale tentoraz ich k nemu viaže a zjednocuje ich slovenský jazyk. Sme 
svedkami opačnej situácie ako v minulosti: územná kultúrna celistvosť stráca svoju funkciu rozho-
dujúceho faktora a integračným momentom sa stáva práve jazyková homogenita. Z tohto hľadiska 
v dejinách prekladu v období rokov 1949 – 1989, najmä však po roku 1968, zaznamenávame dva 
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veľké štruktúrované kultúrne priestory, v ktorých sa prekladová literatúra ocitla: oficiálny a neofici-
álny kultúrny priestor na území Slovenska a excentricky situovaný priestor mimo Slovenska.

Oficiálny kultúrny priestor predstavuje doménu inštitucionálne povolených vydavateľstiev, 
v ktorých prekladové texty vznikajú legálne a takisto sa rozširujú a cirkulujú. V tomto priestore na-
dobúda preklad podobu integrujúceho kultúrneho gesta (vydávanie klasikov, literárneho dedič-
stva s estetickou a literárnou hodnotou, či kvalitných literárne a esteticky relevantných diel súčasnej 
literatúry). Pečať politického gesta nesú preklady konformné s  ideológiou a dobovou „predpísa-
nou“ estetikou. 

Oficiálny kultúrny priestor však v sebe skrýval doménu nepovoleného, cenzurovaného prekla-
dového poľa, ktoré tvorili preklady na zozname zakázaných kníh – vydané, ale stiahnuté z oficiá-
lneho obehu, z kníhkupectiev a knižníc, eventuálne zničené pre osobu prekladateľa alebo autora. 
Patria sem aj preklady v  rukopisnej podobe – tie, ktoré boli objednané, ale nedostali povolenie 
cenzora na vydanie, resp. po roku 1968 zostali vo vydavateľských trezoroch z iniciatívy vydavateľov. 
Za mnohé spomeňme diela A. Solženicyna, B. Pasternaka, A. P. de Mandiargua, F. Saganovej a pod. 
Niektoré z nich vyšli po roku 1989. 

Neoficiálny kultúrny priestor predstavuje oblasť inštitucionálne nepovolených vydava-
teľských aktivít na domácej pôde, kam patria pokusy o samizdatové preklady a vydavateľská a pre-
kladateľská aktivita exilu. 

Slovenská prekladová literatúra vznikala aj v excentricky situovanom priestore slovenskej ná-
rodnostnej menšiny vo Vojvodine. Preklady, ktoré vznikli na tomto území v 20. storočí, do istej 
miery suplovali preklad ideologicky neželaných diel.  

Prekladový priestor zasahovala rôznymi formami cenzúra: 
Preventívna cenzúra sa odzrkadľovala vo výbere literárneho diela na preklad - v posudzovaní 

a v prísnom schvaľovaní edičných plánov, v posudzovaní diela na preklad, v redakčnej praxi. Čas-
to jej prisluhovala osobná iniciatíva vedenia vydavateľstiev či redaktorov vo forme autocenzúry. 
M. Šútovec (1999: 147-148) napr. dokladá v období normalizácie existenciu kartotéky nežiaducich 
autorov vo vydavateľstve Tatran. Kartotéka, ktorá sa priebežne dopĺňala, obsahovala mená sloven-
ských a českých spisovateľov a vedcov, ale aj mená európskych a svetových autorov, medzi ktorý-
mi sa ocitli L. Aragon, J. Steinbeck, M. Krleža, H. Böll, J. Andrzejewski a i. Zaradiť do edičného 
plánu ideologicky nepriechodného autora znamenalo mať nepríjemnosti a ohroziť výrobný plán. 
Preventívna cenzúra výberu diel na preklad vytvárala potom situáciu ideologicky motivovanej 
selekcie a neprekladania. 

Druhou rovinou bolo redigovanie textu, v ktorom sa odporúčalo preventívne pozmeniť či vy-
pustiť prípadné ideologicky nie celkom korektné alebo kritické pasáže. A napokon sa takáto auto-
cenzúrna nadpráca uplatnila aj v korigovaní príliš expresívneho slovníka a eroticky ladených pasá-
ží, ktoré sa v prekladovej literatúre z textu vynechávali. Obzvlášť delikátna situácia bola pri vydávaní 
detskej literatúry (bližšie Kovačičová 2009) a v oblasti religiózne podfarbených tém. V rozprávkach 
sa napr. nepripúšťalo napr. slovo Boh (Pravidlá slovenského pravopisu kodifikovali a prikazovali 
písať toto slovo s malým písmenom), otázky spojené s náboženstvom boli tabu. V podstate každé 
vydavateľstvo malo svoje interné predpisy, ktorých obsahom boli inštrukcie, čo sa smie a čo nie. 
Dnes ťažko zrekonštruovať pôvodné rukopisy a zhodnotiť mieru zásahov. Často jediným prame-
ňom je svedectvo pamätníkov (Magová, Vilikovský 2013). Cenným dokumentom v tomto smere 
sú aj publikované denníky básnika Ivana Kupca (1999), dlhoročného vydavateľského pracovníka, 
ktorý si cenzorské zásahy zaznamenával. 
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Ďalekosiahlejšie následky mala represívna cenzúra. Sťahovala z obehu (z kníhkupectiev a kniž-
níc) už preložené diela, odďaľovala alebo úplne zakazovala vydanie už preložených textov, podieľala 
sa na narúšaní textovej integrity vydaní. 

Politické zásahy z najvyšších inštancií znemožňovali prácu prekladateľov, redaktorov, diskredi-
tovali zahraničných spisovateľov, skresľovali literatúru a spôsobovali jej diskontinuitné vnímanie. 

Medzi prvými prekladmi postihnutými ideologickým zásahom bola už vyššie spomínaná an-
tológia prekladov z európskej poézie E. B. Lukáča Záhrada útechy (1949). Na ilustráciu ešte mož-
no spomenúť A. Marenčinov preklad Mysliaci stroj francúzskeho filmového teoretika J. Epsteina. 
Preklad bol zničený krátko po vydaní v  roku 1948. Prekladateľ poľskej literatúry J. Sedlák zase 
nemohol v roku 1954 vydať detskú knihu Janusza Korczaka Kráľ Maťko Prvý. Vydavateľstvo Mladé 
letá odôvodnilo zákaz knihy ideologicky nebezpečným textom, ktorý zobrazoval Afričanov ako 
kanibalov.

Š. Drug (2001: 26-27) uvádza medzi cenzúrnymi opatreniami rozhodnutie Kultúrno-propagač-
ného oddelenia ÚV KSS z 31. 8. 1950 stiahnuť z knižného trhu 66 kníh, medzi ktorými boli aj pre-
klady F. Hölderlina, Novalisa a R. M. Rilkeho v antológii Kvety romantiky, preklady S. de Beauvoiro-
vej, F. M. Dostojevského, G. Bernanosa, M. Begoviča, E. Hemingwaya a i. Ďalšie zákazy platili pre 
jednotlivých prekladateľov – napr. Pasternakov Doktor Živago sa musel v roku 1969 stratiť z obehu 
aj pre autora, aj pre prekladateľku Z. Jesenskú. 

Obzvlášť dôsledné boli zásahy cenzúry v 70. normalizačných rokoch. Cenzúra stiahla krátko 
po vydaní v roku 1973 preklad románu Choderlosa de Laclosa Nebezpečné známosti v preklade 
S. Hollej. V roku 1975 vyšla antológia poľského moderného divadla oklieštená o pripravený preklad 
S. I. Witkiewicza. Dôvodom bola ideologická neprijateľnosť absurdného divadla. Zákaz postihol 
vydanie Marenčinovho výberu z diela J. Romainsa, Zlé myšlienky P. Valéryho či preklad markíza de 
Sade. J. Buzássy uverejnil v 60. rokoch časopisecké preklady A. Ginsberga a E. Pounda. Ich knižné 
vydanie v ďalšom desaťročí sa ukázalo ako nepriechodné. M. Takáčová preložila v roku 1968 Solže-
nicynov román Rakovina, ktorého vydanie bolo vzápätí zakázané. Na index sa dostali aj preklady 
P. Bžochovej a iných normalizáciou postihnutých prekladateľov. Tieto zakázané tituly však nebolo 
možné odstrániť z domácich súkromných knižníc, nebolo možné zakázať ich súkromné požičiava-
nie a čítanie.

Ak sa oblasť zakázaného vo vydavateľskej sfére dá čiastočne zrekonštruovať, ťažšie je ilustrovať 
a dokladovať prácu redaktorov, ktorí pomáhali obchádzať cenzúru odmietaním podriadiť sa rôz-
nym interným predpisom, ktorí boli vďaka literárnym a jazykovým kompetenciám schopní pre-
zentovať prekladové tituly tak, aby nevzbudili nežiaducu pozornosť cenzorov, ktorí sa na vlastnú 
zodpovednosť zasadzovali o vydanie z mocenského hľadiska kontroverzných diel, ktorí pomáhali 
postihnutým kolegom prekladateľom tým, že ich prekladom prepožičali vlastné meno, alebo kryli 
skutočnú identitu prekladateľov. 

Základné kontúry kultúrno-politickej situácie, ktoré sme načrtli, aby bolo možné vsadiť obraz 
slovenského prekladania v 20. storočí do rámca kultúrneho priestoru, neposkytujú v plnej miere 
predstavu o situácii. Tá bola omnoho komplikovanejšia, čo sa ukáže, ak ju budeme skúmať zvnútra 
prekladu – vo vzťahoch jazykových, literárnych a medziliterárnych, ale aj mimoliterárnych a socio-
grafických.  
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VYDAVATEľSKÉ PROSTREDIE A PREKLADOVÉ EDÍCIE  

Po roku 1948 sa pod vplyvom zmenenej politickej situácie a násilného preorientovania slovenskej 
kultúry smerom na Východ radikálne menilo aj vydavateľské prostredie. Poprevratový, už spomína-
ný tlačový zákon z marca 1949 vydavateľstvá zoštátnil a ich počet podstatne zredukoval. Zámerom 
štátnych a politických orgánov bolo dostať tlač pod kontrolu a vydavateľstvá špecializovať podľa 
typu literatúry, pričom v každom bolo politické a  ideologické vedenie nadradené profesionálnej 
štruktúre vydavateľských pracovníkov. Znamenalo to, že schvaľovanie edičných plánov a jednotli-
vých titulov malo podliehať ideovo-politickému rozhodovaniu, čo sa v ďalších rokoch aj stalo. Nový 
tlačový zákon podriadil všetky dovtedy existujúce vydavateľstvá štátu. Komunistická moc chápala 
edičnú činnosť ako súčasť systému plánovania, ale predovšetkým ako politický a ideologický ná-
stroj. Kniha sa stala predmetom kultúrnej hodnoty a pri jej tvorbe bolo potrebné odstrániť vplyv 
súkromných a obchodných záujmov. Výroba knihy, a teda aj prekladovej literatúry, sa plánovala, 
počnúc zostavovaním edičných plánov, zahrnujúcich tematiku diela, jazyk a literatúru, preklada-
teľov, redaktorov, výrobné lehoty, až po vyskladnenie a distribúciu kníh.  

Vydavateľstvá mali približne rovnakú organizačnú štruktúru. Riadiace kádre podliehali politickému 
vedeniu. V  redakciách prekladovej literatúry kontroloval prácu šéfredaktor vydavateľstva, jemu pod-
liehali vedúci redaktori, zodpovední redaktori jednotlivých publikácií, jazykoví redaktori a korektori. 
Zodpovední redaktori boli spravidla vysokoškolsky vzdelaní špecialisti na jednotlivé literatúry a jazyky. 
Zadávali tituly na preklad a redigovaním a editovaním sa starali o správnosť a kvalitu prekladu. Podmi-
enkou tu bola spolupráca redaktora a prekladateľa, čo bola predovšetkým pre začínajúcich prekladateľov 
nezaplatiteľná škola a skúsenosť. Úlohou jazykových redaktorov bolo pri apretácii textu dbať o správnu 
slovenčinu a jazykovú kultúru prekladu. Korektori mali v náplni práce dohliadať na bezchybnú tlač kniž-
ných titulov porovnávaním rukopisu a obťahov a stránok už vysádzaného textu. Tento redakčný reťazec 
zabezpečoval kontrolu a kvalitu prekladu, ale slúžil tak isto aj na rozloženie zodpovednosti za vydanie 
prekladov, ktorá neraz vyústila do zodpovednosti ideologickej a politickej.
K vydavateľskému procesu patrilo aj posudzovanie cudzojazyčných kníh zadávaných na preklad. Aby sa 
preklad mohol začať realizovať, vyžadovali sa dva kladné posudky. V sporných prípadoch cesty posudzo-
vateľov, ale neraz aj redaktorov v etape už hotových prekladov viedli až na ÚV KSS. Každé vydavateľstvo 
malo svoj externý lektorský zbor. V prípade prekladovej literatúry to boli špecialisti v danej jazykovej 
a literárnej oblasti, keďže sa posudzovali navrhované knihy v origináli. Povinnou figúrou sa v posudkoch 
stali zaklínacie formulky, ktoré mali presvedčiť o ideologickej nezávadnosti textu navrhovaného na pre-
klad. Poistkou bola aj správa o vydaní príslušného diela v tretích krajinách socialistického bloku. 

Nové štátne vydavateľstvá sa podľa zakladacej listiny špecializovali na jednotlivé typy literatúry, 
pričom prakticky v každom z nich boli redakcie prekladovej literatúry. Všetky vydavateľstvá, ako už 
bolo povedané, mali približne rovnakú organizačnú štruktúru. Fungovali pod kontrolou Ústredné-
ho výboru KSS prostredníctvom Povereníctva školstva a kultúry, od roku 1969 Ministerstva kultú-
ry. Nový tlačový zákon (bližšie Šútovec 2011: 149-182) ustanovil (československú) Ústrednú edič-
nú radu, ktorá udeľovala oprávnenie na vydávanie neperiodickej tlače. Jej súčasťou bola Národná 
edičná rada slovenská (NERS). Mala plánovať knižnú (aj prekladovú) produkciu prostredníctvom 
lektorskej rady KSS. Od roku 1953 fungovala v rámci Československa Hlavná správa tlačového do-
zoru (HSTD), zabezpečujúca cenzúrny dohľad (bližšie Šimeček, Trávníček 2014: 338-339; Kaplan, 
Tomášek 1994). Štruktúra takejto politickej kontroly literatúry a prekladu sa niekoľkokrát menila. 
Od januára 1969 rozdelením HSTD vznikol Slovenský úrad pre tlač a  informácie (SÚTI). Ešte 
predtým v roku 1962 vzniklo Slovenské ústredie knižnej kultúry (SÚKK)  ako orgán riadiaci vy-
dávanie a rozširovanie kníh. Ústredie v konečnom dôsledku povoľovalo alebo zakazovalo vydanie 
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knižného titulu a v 70. rokoch politicky konsolidovalo knižnú kultúru a vydavateľské prostredie. 
Schvaľovalo ročné edičné plány pôvodnej aj prekladovej literatúry, ktoré sa opierali o päťročné plá-
ny a dlhodobejšie výhľady. 

Medzi popredné vydavateľstvá, ktoré sa venovali prekladovej literatúre, patril Slovenský spiso-
vateľ, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (Tatran), Smena, Slovenské nakladateľstvo detskej 
literatúry – neskôr Mladé letá, Pravda, Osveta – účelové vydavateľstvo Matice slovenskej, Obzor, 
Východoslovenské vydavateľstvo. 

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (1941) od r. 1947 premenované na Tatran, v r. 1953 opäť 
SVKL, od r. 1965 znova Tatran. Spomedzi prekladových edícií spomeňme edície Česká tvorba (od r. 
1958), Edícia svetových klasikov (neskôr Svetoví klasici), Slovo antiky, Sovietska literatúra, Prameň, Zlatá 
brána (diela zo svetovej klasiky pre mládež), Zlatý fond svetovej literatúry (od r. 1972), Malá svetová kniž-
nica, Pamír (od r. 1970, ruská klasická literatúra), Svetová tvorba, Panteón (edícia venovaná starovekým 
literatúram) a edícia LUK (venovaná súčasnej prekladovej literatúre), Divadelné hry; 
Slovenský spisovateľ (1951) s prekladovými edíciami Tvorba národov (od r. 1951), Komorná knižnica 
(od r. 1951) a Nová komorná knižnica (od r. 1956), Spoločnosť priateľov krásnych kníh (od r. 1954, sub-
skripčná edícia pôvodnej aj prekladovej literatúry), Kruh milovníkov poézie (od r. 1964, subskripčná edí-
cia pôvodnej aj prekladovej poézie), Zelená knižnica (od r. 1965, edícia venovaná detektívnej literatúre), 
Knižnica Nobelových cien (1967-1976), Vavrín (1977-91, pokračovanie KNC, vyšlo v nej asi 50 prekladov 
v náklade 10 000-30 000 kusov), Nová sovietska tvorba (od r. 1972, pôvodne od r. 1959 Sovietska novela 
a Súčasná sovietska próza) , Básnický preklad (1970 -1980, vychádzali tu preklady svetovej poézie, pričom 
organizačným princípom vydania bolo prekladateľské dielo jedného prekladateľa), MESA (Malá edícia 
svetových autorov); 
Smena (1949-91), nakladateľstvo bolo v roku 1950 premenované na Smena, vydavateľstvo SÚV ČSM. 
Spravoval ho Československý zväz mládeže, neskôr Socialistický zväz mládeže. Podľa zriaďovacej listiny 
sa vydavateľstvo špecializovalo na literatúru mladých autorov, ale nie exkluzívne, vydávalo edíciu Štafeta, 
v ktorej vychádzali preklady súčasnej svetovej literatúry, edície Svetlá, Rovesník, Dobrodružné romány a i.; 
Mladé letá (1953 ako Slovenské nakladateľstvo detskej literatúry, v roku 1956 premenované na ML), jedi-
né vydavateľstvo špecializované na literatúru pre deti a mládež s prekladovými edíciami Čajka, Pradávne 
príbehy, Stopy (1964-1990), Modré knižky (1965-68, edícia venovaná vedeckej fantastike, vychádzali tu 
preklady J. Verna); 
Pravda (1945), v roku 1953 bol podnik premenovaný na Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, v r. 
1968-70 Epocha, od r. 1970 opäť Pravda. Vydavateľstvo bolo podriadené ÚV KSS, špecializovalo sa na 
preklad politickej literatúry, ale vydávalo aj beletristické preklady.  

Skladba prekladových edícií sa menila vzhľadom na kultúrne a politické potreby jednotlivých 
období. Nie vždy bolo ľahké presadiť edičný projekt. Situácia ideologického nátlaku sa prejavila 
najmä na prelome 40. a 50. rokov. M. Okál vydal v roku 1947 dvojzväzkový preklad listov filozofa 
Senecu. Otvárala sa ním edícia Antická knižnica Matice slovenskej, ktorú vzápätí zrušila nová 
politická moc. Projekt prekladov z antickej literatúry sa nepodarilo presadiť ani začiatkom 50. ro-
kov v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry v Bratislave (bližšie Škoviera 2013: 132). Antická 
literatúra pritom patrila medzi tie na prvý pohľad „najneškodnejšie“. 

Menej ostražitý bol tlačový dohľad v časopisoch, v ktorých taktiež vychádzalo množstvo prekla-
dov. K už spomínaným časopisom Slovenské pohľady, Mladá tvorba a Revue svetovej literatúry 
treba zaradiť aj časopisy Tvorba (1946 – 1950), Kultúrny život (1946 – 1968), Romboid (1966→), 
Literárny týždenník (1988→), Dotyky (1989→). Mladá tvorba a Kultúrny život po roku 1968 z ideo-
logických dôvodov zanikli.

Do sféry štátneho vplyvu patrila aj distribúcia kníh. V roku 1953 vznikol podnik Slovenská kni-
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ha. Od roku 1960 boli jej súčasťou tri podniky so sídlom v Bratislave, v Žiline a v Prešove. Pokryla 
tak geograficky celé Slovensko. Tento systém fungoval až do roku 1989. Slovenská kniha od roku 
1963 spravovala už iba sieť kníhkupectiev, o expedíciu kníh z tlačiarní a o ich skladovanie sa staral 
novovzniknutý Slovenský knižný veľkoobchod. Štát, ktorý plne kontroloval aj tlačiarenský priemysel 
a dotoval výrobu kníh, investoval nemalé prostriedky do toho, aby cena kníh bola prístupná širo-
kej verejnosti. Zaplatil si tak právo kontroly, ale znamenalo to aj sprístupnenie kultúry a vzdelania 
širokému spektru početných čitateľov. 

V záujme objektivity však treba povedať, že z čisto profesionálneho hľadiska organizačný systém 
vydavateľstiev vytvoril situáciu, v ktorej bola prekladová literatúra edične, jazykovo a knižne spra-
covaná na vysokej úrovni, a najmä sa vytvorilo jej systematické vydávanie. Predovšetkým detská, 
a to aj prekladová literatúra, sa tešila mimoriadnej starostlivosti v tomto smere. Vo vydavateľstvách 
a nakladateľstvách boli ako redaktori zamestnaní aj spisovatelia a prekladatelia, ktorí boli v danej 
oblasti profesionálmi. 

Fakt, že starostlivosť o slovenský jazyk mala vo vydavateľstvách nezastupiteľné miesto aj v druhej 
polovici 20. storočia – literárna slovenčina bola pod dohľadom jazykovedcov a o jazykovej stránke 
prekladov sa pravidelne písalo v časopisoch Kultúra slova či Slovenská reč – bol na jednej strane 
prospešný, ale na druhej strane sa do istej miery ukázal ako obmedzujúci v prípadoch, keď sa re-
daktori škrupulózne pridŕžali „čistej“ slovenčiny: často nerešpektovali civilný a mestský charakter 
prehovoru, ktorý sa ťažko a len pomaly presadzoval v literárnej praxi, dohliadali, aby expresivita 
výrazu neprekročila isté medze. Dnes už je pomerne kurióznym fakt existencie tzv. interného jazy-
kového úzu v jednotlivých vydavateľstvách v druhej polovici 20. storočia. Okrem iného obsahoval 
aj zoznam slov, ktoré sa pri apretácii textu pravidelne vyhadzovali a obmieňali synonymami často 
bez ohľadu na ich funkčnosť v konkrétnom texte. 

Vysoké náklady kníh (od roku 1956 tzv. normatívne náklady pre prózu 5000 a pre poéziu 3000 
výtlačkov) a  ich cenová prístupnosť zabezpečili, aby sa knihy dostali do široko rozvetvenej siete 
knižníc.  

PREKLADATEľ A JEHO POSTAVENIE 

Politické zmeny v polovici predchádzajúceho storočia neobišli ani prekladateľov.
V roku 1949 vznikol pri Sekcii slovenských spisovateľov Zväzu československých spisovateľov 

Kruh prekladateľov, ktorý sa začal systematicky zaoberať ich vzdelávaním (bližšie Ferenčík 1982). 
Nevyhnutnosť proklamovaná ako potreba združovať prekladateľov z hľadiska zvyšovania ich pro-
fesionálnej úrovne sa neskôr premenila na nevyhnutnosť združovať ich z politicko-spoločenského 
hľadiska, resp. zabezpečiť kontrolu nad vykonávaním tohto povolania. Literárny fond, ktorý vzni-
kol v roku 1954 ako Slovenský literárny fond, zriadil v roku 1972 Komisiu pre umelecký preklad. 
Z nej sa potom v roku 1979 vyprofilovalo ústredie slovenského prekladu. Združovalo evidova-
ných prekladateľov: od evidencie záviselo aj to, či budú môcť publikovať knižné preklady (vyšším 
stupňom bola tzv. registrácia). Tieto opatrenia sa však nedodržiavali striktne. Vtedajší Slovenský 
literárny fond založil v roku 1967 Cenu Jána Hollého, ktorá sa udeľuje dodnes za umelecký preklad 
poézie a prózy (okrem hlavnej ceny sa udeľujú aj prémie). Táto jedinečná cena výrazne zviditeľnila 
prekladateľov umeleckej literatúry a vyzdvihla dôležitosť umeleckého prekladu. 

Prekladatelia nemali v prostredí slovenskej kultúry rovnaký status ako spisovatelia. Máloktorí 
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z nich mohli umelecký preklad pestovať ako slobodné povolanie. Zväčša prekladali popri zamest-
naní. Boli však tvorivými pracovníkmi. Preklad väčšinou chápali ako autorskú činnosť a snažili sa 
dosiahnuť uznanie ako autori. Jediným prekladateľom, ktorému sa dostalo oficiálneho uznania za 
preklad, bol romanista Blahoslav Hečko. Štát mu za prekladateľské dielo udelil v roku 1985 titul 
zaslúžilý umelec.

Povojnová generácia umeleckých prekladateľov disponovala kvalitným filologickým a od roku 
1970 aj špecializovaným prekladateľským vzdelaním. To sa realizovalo najprv na Inštitúte prekla-
dateľstva a tlmočníctva na Spoločenskovednej fakulte Univerzity 17. novembra v Bratislave. Adepti 
prekladu sa po dvoch všeobecne orientovaných rokoch štúdia dvoch cudzích jazykov, slovenčiny 
a češtiny mohli výberovo orientovať práve na umelecký preklad a prejsť špecializovanou prípravou. 
Normalizačné roky však Univerzitu 17. novembra zrušili a štúdium prekladateľstva a tlmočníctva 
sa presunulo na Filozofickú fakultu UK (Odbor prekladateľstvo a  tlmočníctvo). Špecializácia na 
umelecký preklad týmto presunom zanikla. 

 Najštudovanejším jazykom na vysokých školách bola ruština v kombinácii s jedným západným 
alebo slovanským jazykom. V prekladateľskej praxi ruština fungovala aj ako sprostredkujúci jazyk 
pri prekladoch neruskej sovietskej literatúry. Od 70. rokov sa presadzoval priamy preklad z tzv. ma-
lých jazykov (estónčina, litovčina, arménčina a pod.). Prekladatelia sa začali na tieto jazyky špecia-
lizovať a vzdelávať v zahraničí. Popri tradičnom štúdiu slovanskej a západnej filológie sa významne 
posilňoval odbor slovenskej orientalistiky, ktorá sa v oblasti prekladovej literatúry výraznejšie pre-
sadila práve až v druhej polovici 20. storočia.  

Orientalistika sa začala študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v roku 1929 ako se-
mitská filológia (arabčina, aramejčina, hebrejčina). V roku 1953 sa stala súčasťou Katedry klasickej, 
románskej a semitskej filológie. V roku 1956 sa dostala pod Katedru maďarskej a semitskej filológie 
s tým, že sa vyučovala iba spisovná arabčina a jej hovorové podoby. Od roku1976 funguje opäť Kate-
dra klasickej a semitskej filológie. Sinológia a japonológia sa začali vyučovať ako odbory v roku 1986 
a1988. Od roku 1993 sa študujú na Katedre východoázijských štúdií, kde sa od roku 2009 vyučuje aj 
kórejčina. Väčšina etablovaných orientalistov druhej polovice 20. storočia sa formovala ešte na Kar-
lovej univerzite v Prahe. V roku 1960 vznikol v Slovenskej akadémii vied Kabinet orientalistiky, ktorý 
založil prof. Ján Bakoš, významný arabista, hebraista a semitológ. Kabinet bol v roku 1982 zrušený, 
orientalisti prešli pod Literárnovedný ústav SAV ako súčasť oddelenia inonárodných literatúr. Kabinet 
bol obnovený až v roku 1990. 

Úroveň jazykových znalostí v týchto rokoch oproti predchádzajúcim obdobiam výrazne stúpla. 
Neraz prekvapí fakt, že je veľmi málo prekladateľov, ktorí prekladali iba z  jedného alebo dvoch 
jazykov. Zväčša sa orientovali na viacero západných alebo viacero slovanských jazykov či na ich 
kombináciu. Tento fakt má korene ešte v prvej polovici 20. storočia, keď charakteristickým znakom 
slovenského kultúrneho prostredia bola medzi vzdelaným obyvateľstvom viacjazyčnosť v domá-
com i verejnom priestore, a istú úlohu tu zohrala aj blízkosť slovanských jazykov.

Slovenský literárny fond sa zaslúžil vo svojej dobe popri všetkom ideologickom balaste o pod-
poru profesionálnej kritiky umeleckého prekladu. Komisia pre umelecký preklad vytvorila v roku 
1975 Krúžok marxistickej kritiky umeleckého prekladu z radov mladých prekladateľov, kritikov 
a redaktorov. Za ideologicky poplatným názvom sa odohrávala vedeckokritická a vzdelávacia akti-
vita. Systematicky a periodicky sa sústreďovala na každoročnú Letnú školu umeleckého prekladu, 
ktorú začal organizovať v tom istom roku Kabinet literárnej a experimentálnej komunikácie v Ni-
tre pod vedením A. Popoviča. Tradícia tohto vzdelávacieho, literárnokritického a  profesionálne 
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orientovaného podujatia trvá v menších modifikáciách dodnes. Organizáciu Letnej školy prevzala 
aktuálna Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (bližšie http://litfond.sk/subo-
ry/50_LF_web.pdf s. 290). 

Ani na začiatku 70. rokov si situácia prekladovej literatúry v slovenskom kultúrnom priestore, 
jej status a miesto v rámci národnej kultúry, ani postavenie prekladateľov nemohli nárokovať na 
plnohodnotnú akceptáciu v oblasti literárnej kritiky a histórie, či v oblasti praxeológie prekladu. 
J. Ferenčík (1972: 30-31) prináša takéto kritické dobové svedectvo:  

Už vyše dvoch desaťročí bojuje umelecká prekladová tvorba u nás o svoje miesto v národnej literatúre. 
Bojuje prostriedkami publicistickými, umeleckými, organizačnými – v posledných rokoch i vedeckými. 
O význame prekladovej tvorby pre národnú kultúru bolo potrebné presviedčať najmä literárnu kritiku, 
kultúrnu publicistiku a organizátorov literárneho života. Kým sa diskusia pohybovala v medziach vše-
obecných tvrdení a  citovo podfarbených argumentov, nič užitočného okrem hmlistého prikyvovania 
a  rozpačitého súhlasu v  prospech prekladovej tvorby nepriniesla. Ani len to, aby sa autori prekladov 
dôsledne uvádzali aj v programoch rozhlasu a televízie. Musela prísť generácia teoretikov typu Jiřího Le-
vého a neskôr F. Miku, V. Kochola, A. Popoviča a ďalších, aby všeobecnú diskusiu preniesla na pevnejšiu 
pôdu vedeckého výskumu a teoretických zovšeobecnení.  

J. Ferenčík konštatoval čiastkové dosiahnuté pokroky a výsledky vedeckého výskumu, ktorému 
prikladal vo svojej dobe veľký význam, a zreteľne videl prínos prekladovej tvorby pre vývin sloven-
skej literatúry a jazyka.  

Bolo by nespravodlivé nevidieť v druhej polovici 20. storočia kvalitatívny rast umeleckých pre-
kladateľov a do istej miery aj pozitívnu zmenu ich statusu. Ideologicky orientovaná kultúrna po-
litika však bola plná paradoxov: „zaháňala“ nepohodlných spisovateľov a literárnych kritikov pod 
rúško prekladu, pretože prekladateľské povolanie chápala ako druhoradé, pričom prekladová prax 
bola často jedinou oblasťou, v  ktorej sa mohli tvorivo realizovať. Tá istá mašinéria však vedela 
umlčať aj nežiaducich umeleckých prekladateľov, ktorých už nemohla degradovať nižšie, a tak im 
zakázala akúkoľvek verejnú prezentáciu. 

Š. Drug (2001: 17 – 38) prináša svedectvo o rozhodnutiach ÚV KSS z roku 1951, ktoré suspen-
dovali celú plejádu kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, vedcov. Medzi nimi aj J. Felixa, ktorého 
„pridelili“ do vydavateľstva Tatran ako prekladateľa, či J. Pašteku, literárneho vedca bez nádeje „na 
skorú ideologickú preorientáciu“, ktorého tak isto „poslali“ prekladať. Pre básnika V. Beniaka sa 
preklad stal doživotným útočiskom, keď nesmel publikovať pôvodnú tvorbu, podobne na tom bol 
J. Smrek. V 70. rokoch SÚKK vytváralo centrálne zoznamy zakázaných autorov a prekladateľov, 
ktorí nemohli publikovať, ale aj autorov, ktorí  nesmeli byť publikovaní.

Tieto odvrátené dejiny slovenského prekladu priniesli najsilnejšie perzekúcie a postihy po roku 
1968. Mnohí prekladatelia sa za svoje politické postoje i za autorov, ktorých preložili, ocitli na či-
ernej listine. Mali zakázané prekladať, publikovať a vystupovať na verejnosti. Už vydané preklady 
štátna moc stiahla z oficiálneho obehu. V niektorých prípadoch dala stiahnuté diela znovu preložiť. 
Spomeňme za všetkých len prípad Z. Jesenskej, A. Marenčina alebo prekladateľov ruskej literatúry 
S. Čechovej, P. a M. Ličkovcov. Mnohí väčšou či menšou mierou postihnutí prekladatelia publiko-
vali pod pseudonymom alebo pod prepožičaným menom, ktoré im poskytli ich kolegovia a pria-
telia. Dnes je už v mnohých prípadoch veľmi ťažké zrekonštruovať autorstvo prekladov. Môžeme 
sa spoliehať iba na svedectvo žijúcich prekladateľov. Niektorí z postihnutých prekladateľov sa ešte 
po roku 1989 vrátili na slovenskú prekladovú scénu, iní sa rehabilitácie už nedožili. Mnohí z re-
nomovaných prekladateľov emigrovali do západnej Európy, ako napr. F. Ballo, ktorému reputácia 
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prekladateľa francúzskej literatúry pomohla uplatniť sa v Paríži, či R. Skukálek, P. Brabenec a i.
Slovenskí prekladatelia pôsobili aj v  literárnom exile. Vojnové udalosti a  februárový prevrat 

v roku 1948 prispeli k vzniku exilového prekladu, ktorý postupne nadobudol výraznejšie rozmery 
najprv po roku 1945, a potom po roku 1948 a 1968. Zo Slovenska emigrovali mnohí spisovatelia 
a básnici, často aj vynikajúci prekladatelia. Exiloví spisovatelia a prekladatelia vytvárali prekladovú 
literatúru, ktorá sa stala súčasťou slovenského prekladového priestoru až po roku 1989. Ako príklad 
možno uviesť v Ríme a v USA vydané preklady K. Strmeňa (emigroval po roku 1945). Do korpusu 
slovenskej prekladovej literatúry sa začlenili až po roku 1989, keď mohli byť reeditované a skúma-
né. Preklady, ktoré vznikali mimo územia Slovenska bez priameho, pravidelného a nasycujúceho 
kontaktu s  jazykom a  literatúrou, disponujú špecifickými črtami a variujú slovenský prekladový 
kontext. Neoficiálny kultúrny priestor prekladovej literatúry si ešte vyžaduje porovnávací texto-
vý výskum, analýzy z hľadiska literárnej sociológie, literárneho života a slovenskej kultúry vôbec. 
Niektoré čiastkové literárnohistorické analýzy už máme k dispozícii.   

V súvislosti so zahraničným pôsobením slovenských spisovateľov a prekladateľov sa vzhľadom na po-
litické okolnosti odchodu z vlasti používajú termíny exulantská, exilová a emigrantská literatúra. Exil 
prevzal funkciu oficiálnej proti-kultúry, po roku 1968 účinkoval ako paralelná kultúra v českých a slo-
venských exilových centrách v USA, v Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a inde. Za jedného z prvých exi-
lových prekladateľov by sme mohli pokladať A. Škarvana (1869 – 1926), prekladateľa z ruštiny, ktorý žil 
v zahraničí aj na Slovensku, a preklady L. Tolstého a iných ruských spisovateľov publikoval v Slovenskom 
denníku v Pittsburghu v USA. Dôvodom bolo odmietnutie prekladu Gorkého v Slovenských pohľadoch, 
ale aj Škarvanove ťažkosti s úradmi (bližšie Lesňáková 1966).
O otázkach exilového prekladu a ich analýzy – bližšie Hvišč, J., Marčok, V., Bátorová, M., Petrík, V., 1991, 
Biele miesta v slovenskej literatúre. Bratislava: SPN.; Sabolová, D., 1994: Preklady Danteho pekla na Slo-
vensku a v exile. In: K otázkam teórie a dejín prekladu II. (Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s.189 
– 199); Špetko, J., 1995, Exulantská literatúra 1945 – 1989. In: Slovenská literatúra, 42, 2 – 3, s. 175 – 190; 
Cabadaj, P., 2002, Literárny slovenský exil 1939 – 1990. Martin: Matica slovenská; Sabolová, D., 2004, Ta-
lianski klasici v slovenských prekladoch. Bratislava: Veda; Pašteka, J., 2008, Slovenské Peklá: Turčány/Felix, 
Strmeň, Žarnov. In: Romboid, 18, č.3, s. 26 – 30; ďalej štúdie L. Franeka, M. Tomčíka a i.  

Osobitnou a doteraz ešte málo prebádanou kapitolou je samizdatový umelecký preklad, o kto-
rý sa zaslúžilo množstvo často z pochopiteľných dôvodov anonymných prekladateľov. V rozpätí 
rokov 1970 – 1980 publikovali predovšetkými preklady filozofickej, teologickej, náboženskej a ese-
jistickej tvorby, ale aj beletriu a v menšej miere poéziu. Prispievali do samizdatových časopisov Al-
tamira (1982 – 1983), Kontakt (1981 – 1983), Trinásta komnata (1978 – 1980), Alternatíva (1980), 
Alternatíva 2 (1981), Fragment (od 1986), K (od 1987), Fragment-K (od 1988 – fúzia dvoch pred-
chádzajúcich časopisov). Časopis Fragment bol v roku 2013 zapísaný do zoznamu UNESCO Pamäť 
sveta v rámci samizdatových periodík fungujúcich v rokoch 1948 – 1989 (bližšie Pastier 1991).

Z  rokov 1947 – 1989 zaznamenal R. Lesňák (1998) 319 „neoficiálnych“ knižných prekladov 
vydaných v rámci kresťanského disentu (napr. N. Berďajev, don Bosco, R. Guardini, K. Wojtyla, 
J. Maritain, R. Moody, M. Quoist, J. Ratzinger). Časopisecky vychádzali preklady A. Wattsa, J. L. 
Borgesa, R. Guardiniho, K. Rahnera, H. Ch. Andersena, L. Kołakowského, C. Miłosza, G. Orwella, 
H. Millera, G. Batailla, D. Holliera, M. Bubera, S. Eibela, E. Canettiho, W. Gombrowicza a i. 

Zo známych prekladateľov sa samizdatovému prekladu individuálne venoval najmä A. Maren-
čin, ktorý prekladal a samostatne vydával satirické, humoristické a patafyzické texty na konci 70. 
rokov. Známe je tiež samizdatové šírenie Žalmov v preklade M. Rúfusa (bližšie Bednárová 2013: 
190). 
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SITUÁCIA DOMÁCEJ A PREKLADOVEJ LITERATúRY

Slovenská literatúra sa v druhej polovici 20. storočia (1949 – 1989) označovala ako socialistická. 
Tento politický prídomok ju odkazuje do sféry politicky a ideologicky riadenej kultúry, ktorá mala 
ambíciu, ba povinnosť, dbať o uplatňovanie princípov socialistického realizmu v literárnej tvorbe, 
chrániť jej ideovú čistotu a pokrokovosť. Nastolenie socialistického realizmu a totalitného modelu 
literárneho života (1950 – 1955) striedali etapy, v ktorých narazili na seba pokusy renovovať socia-
listickú literatúru po rokoch schematizmu a zároveň obnoviť pluralizmus literatúry (1956 – 1970), 
vzápätí opätovne vmanévrovať literatúru do brehov jediného prípustného smeru (1971 – 1975), 
aby o niečo neskôr hľadala únikové cesty do priestorov nezávislej tvorby, pričom sa ešte vždy mali 
dodržiavať pravidlá konsolidácie (1976 – 1989). Takto videl jej periodizačné medzníky V. Marčok 
(2004). Dôležité je zdôrazniť, že slovenská literatúra sa nedostala napriek všetkým politickým opa-
treniam najmä v období rokov 1949 – 1956 do izolácie od európskeho literárneho diania, k čomu 
podstatnou mierou prispel umelecký preklad, sám obmedzovaný a spútavaný direktívami, povole-
niami a zákazmi. Spojité nádoby pôvodnej a inonárodnej literatúry sprostredkovanej aj prekladmi 
v historickom kontinuu spevneli dostatočne. V. Marčok vidí dotyky literatúr takto (ibidem: 34):  

Koncom 50. rokov sa už pociťovala naliehavá potreba prekonať ideologickú blokádu západných literatúr 
a preklenúť medzeru v obraze našej literatúry, ktorá vznikla ideologickým tabuizovaním avantgardných 
a všetkých tzv. nerealistických a nemarxistických zjavov z obdobia medzi svetovými vojnami. V 60. ro-
koch už všetky literárne časopisy venujú sústavnú pozornosť uverejňovaniu prekladov a reflektovaniu 
pozoruhodných faktov v inonárodných literatúrach. 

 Ako zrelý kultúrny čin V. Marčok označuje sériu monotematických čísel Slovenských pohľadov 
od roku 1965 venovaných svetovej aj domácej avantgarde. Vyzdvihuje význam domácich aj zahra-
ničných časopisov, najmä poľských, ale aj „pašovaných“ zo Západu, pripomína aj sprostredkujúcu 
funkciu „ ruských prekladov západnej beletrie i teórie, [ktoré] (odhliadnuc od ‚ideologicky správ-
nych‘ doslovov) poskytovali dosť impulzov na iné rozmýšľanie o našej literatúre aj na experimento-
vanie v tvorbe“ (ibidem: 35; o situácii prekladu v slovenských literárnych časopisoch podrobnejšie 
píše Winczer 2008). 

Postupné otváranie priestoru slovenskej literatúry iným literatúram sa neobišlo bez názorových 
konfrontácií a polemík, v ktorých stáli proti sebe nové impulzy západnej literatúry a autoritatívne 
názory na realizmus a modernizmus v domácom prostredí. Ako ďalej píše V. Marčok (2004: 39), 
slovenskí spisovatelia skúšali vo svojej tvorbe postupy  

existencializmu, neorealizmu, nového románu, beatnikov, neožurnalizmu či verizmu... Program konkre-
tizmu, ako ho sformulovali J. Stacho, Ľ. Feldek a M. Hamada, predstavuje svojráznu verziu úsilí európskej 
neoavantgardy, v tomto kontexte stále neprebádanú a nedocenenú.  

Situáciu slovenskej literatúry a jej kontakt so svetovou literatúrou v konsolidačných rokoch 1971 
– 1975, ktoré priniesli zostrenie cenzúry a  zánik niektorých významných literárnych časopisov, 
hodnotí V. Marčok týmito slovami (ibidem: 45):  

Zabrzdenie onoho prudkého vzopätia, v ktorom autori 60. rokov doslova míľovými krokmi doháňali 
svetovú literatúru a svojimi projektmi vypĺňali rozsiahlu trhlinu od dadaizmu cez surrealizmus, exis-
tencializmus, literatúru absurdity, povojnové avantgardy, tvorbu beatnickej generácie, nový román až 
po postmodernu, ktorá vznikla ideologickou blokádou západnej literatúry – je to neodpustiteľná škoda, 
ktorú spôsobil konsolidačný primitivizmus našej literatúre. 

V druhej polovici 20. storočia, v čase politického rozdelenia na Západ a Východ a silného ideovo
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-politického tlaku na kultúru, sa skladba prekladovej literatúry pohybuje v kontinuitnom vývine 
už tradičnej orientácie zo západných literatúr predovšetkým na anglo-americkú, nemeckú, fran-
cúzsku, taliansku a na škandinávske literatúry. Posilňuje sa preklad španielskej a hispanoame-
rickej literatúry. Vo svetle Marčokových zistení toto konštatovanie znie paradoxne. Problém nie je 
v horizontálnom geografickom profile prekladaných literatúr. Koncom 50. rokov zaznamenávame 
napr. vydanie antológie ruskej poézie 19. a  20. storočia Hviezda ľudská (1957), ale aj antológie 
Americkej poézie 20. storočia (1959). Geografický profil prekladaných literatúr sa navyše v tomto 
období aj rozširuje. Ide skôr o pohľad na fakt, či sa výber literárnych textov na preklad orientuje 
na nové literárne impulzy, na autorov, starších či súčasných, ktorí svojím myslením rozširujú ve-
domie o svete a existencii a usilujú sa o nezávislé, a teda aj kritické poznanie a porozumenie svetu 
a človeku, na diela schopné nastaviť zrkadlo kánonu socialistického realizmu. Najväčšou prekážkou 
bolo vedomie o subverzívnom charaktere prekladu, ktorý mohol otvárať priestor slovenskej lite-
ratúry a kultúry potenciálne nebezpečným a ohrozujúcim impulzom zvonku. V týchto intenciách 
sa rozhodovalo o výbere diel na preklad. 

Napriek všetkým obmedzeniam a ťažkostiam sa preklad západoeurópskych literatúr v druhej 
polovici rozbehol naplno. Pristúpilo sa k novým prekladom už existujúcich diel európskej a sve-
tovej klasiky v slovenčine. Tieto fondy sa ďalej dopĺňali novými prekladmi, ale predovšetkým sa 
posilnilo vydávanie prekladov literatúry 20. storočia: 

Z najsilnejších literatúr veľký rozmach zaznamenalo prekladanie z anglo-americkej literatúry 
(L. Caroll, W. Faulkner, F. S. Fitzgerald, A. Ginsberg, E. Hemingway, D. H. Lawrence, N. Mailer, 
R. Malamud, W. Saroyan, G. Swift, K. Vonnegut, W. Whitman,  atď., výpočet preložených autorov 
by bol dlhý), vydávajú sa preklady z írskej literatúry (J. Banville, S. Beckett, J. Joyce, J. B. Kean, 
O. Wilde). 

Mení sa paradigma po nemecky písanej literatúry: prekladá sa literatúra autorov NSR (H. Böll, 
G. Grass, Th. Mann, J. Knittel), NDR (H. Kant, W. Kohlhaase, H. Schützová, Ch. Wolfová), Rak-
úska (S. Zweig, P. Handke) a Švajčiarska (F. Dürrenmatt, M. Frisch, H. Hesse), ale aj diela tzv. 
pražskej nemeckej literatúry (F. Kafka, G. Meyrinck). Nanovo sa prekladajú a dopĺňajú diela J. W. 
Goetheho, H. Heineho, F. Schillera a ďalších predstaviteľov nemeckej klasiky. 

Vydavateľský aj čitateľský úspech mala strašia i súčasná francúzska literatúra. Medzi autormi 
20. storočia sa objavujú A. Camus, P. Claudel, J.-M. G. Le Clézio, J. Cocteau, M. Durasová, J. Gracq, 
H. Michaux, V. Novarina, G. Perec, B. Péret, J.-P. Sartre, M. Tournier, B. Vian, M. Yourcenarová 
a mnohí ďalší. Francúzska literatúra sa po roku 1989, žiaľ, prekladá málo, na rozdiel od talian-
skej literatúry, ktorá začala v tomto období viac-menej systematicky prinášať preklady A. Baricca, 
I. Calvina, U. Eca a i. Mimoriadne cenné sú objavné preklady talianskeho neorealizmu (A. Moravia, 
C. Zavattini, P. P. Pasolini) ešte z prelomu 50. a 60. rokov. 

Ani Východ reprezentovaný slovanskými literatúrami, predovšetkým ruskou a poľskou lite-
ratúrou, nebol ušetrený od ideologickej manipulácie. 

Vzhľadom na zhoršenie politických vzťahov medzi vtedajšou Juhosláviou a Československom sa 
v rokoch 1948 – 1956 blokoval preklad srbskej a chorvátskej literatúry, z ktorej sa hojne prekla-
dalo už od prelomu 19. a 20. storočia. 

Preklady z ruskej a sovietskej literatúry sú osobitnou kapitolou. Boli lakmusovým papierom 
ideologickej supervízie a ich existencia sa zmietala podľa situácie v bývalom ZSSR medzi pritvrd-
zovaním a uvoľňovaním politického a kultúrneho tlaku. Niet pochýb, že preklad ruskej a neskôr 
preklad ruskej sovietskej literatúry v druhej polovici 20. storočia dominoval. Nebol to iba feno-
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mén spôsobený mocenským zásahom do kultúry a literatúry a ideologickou orientáciou na vtedajší 
ZSSR. Úlohu zohrala aj tradícia rusofilstva z 19. storočia a blízkosť slovanského jazyka. Napriek 
tomu, či práve preto, že preklad z ruštiny sa v druhej polovici 20. storočia forsíroval, naplno sa na 
ňom ukázala vrtkavosť politickej moci. Ovplyvnila podobu prekladového korpusu, na ktorom sa 
citlivo prejavili politické pohyby a zmeny v ZSSR i politický vzťah Slovenska k nemu, podpísala sa 
na vzťahu prekladu a domácej dobovej literatúry, najmä v období rokov 1949 – 1956, fatálne sa do-
tkla prekladateľov rusistov, ktorí nemali nijaké privilégiá – práve naopak, boli pod drobnohľadom 
a najčastejšie doplácali na pohyby politickej situácie. Preklad z ruskej a sovietskej literatúry bol na-
toľko rozsiahly a v mnohých prípadoch aj kvalitatívne a tvorivo taký závažný, či naopak kvalitatívne 
podpriemerný, že v podstate z jeho reflexie a interpretácie sa odvinul slovenský teoretický diskurz 
o preklade a ešte predtým vznik tzv. slovenskej prekladateľskej školy.  

Ako impulz kritického hodnotenia prekladov ruskej literatúry uvádza M. Tomčík Poničanov 
preklad románu Železná riava (1948) od A. Serafimoviča, ktorý bol taký nekvalitný a chybný, že sa 
musel stať „výzvou na revíziu dovtedajšej slovenskej prekladateľskej praxe a zároveň na dôkladnú 
odbornú prípravu staršej a nastupujúcej generácie na prekladateľskú činnosť“ ( 1999: 141). 

Obraz prekladu ruskej a sovietskej literatúry v rokoch 1949 – 1963 charakterizuje S. Pašteková 
(1998: 81-96) ako výslednicu direktív, príkazov a zákazov či rôznych cenzúrnych zásahov. Preklad 
mal byť normatívom a paradigmou socialistického realizmu vo vzťahu k domácej literatúre. Mal 
podporiť vznik kánonu, ovplyvniť reflexiu literatúry, ale aj formovať čitateľské návyky a  cez ne 
ovplyvniť zmýšľanie. Preklady sovietskej detskej literatúry sa dostali do škôl ako prvé tituly po-
vinného čítania. Protiváhou prekladu priemerných a schematických diel sa stalo vydávanie ruskej 
klasiky, ktorá však v  istých prípadoch tiež vychádzala v cenzúrnych úpravách (niektoré vydania 
F. M. Dostojevského, B. Pasternak).

V 60. rokoch sa uvoľnenie politickej situácie markantne prejavilo na zmene vydavateľskej straté-
gie – dôraz sa kládol na vydávanie ruskej klasiky a moderny, na autorov, ktorí sa v domácom pro-
stredí javili neraz ako problematickí a nežiaduci najmä preto, že niektorí žili v emigrácii a niektorí 
sa nesprávali prorežimisticky: A. Achmatovová, A. Belyj, D. S. Merežkovskij, M. Bulgakov, I. Bunin, 
A. Solženicyn a i. 

Po roku 1968, v čase normalizačných rokov sa predovšetkým na pôde tejto prekladovej ob-
lasti odohráva veľké zemetrasenie. E. Maliti (1998: 97-131) vidí preklad z ruštiny v tomto období 
v dvoch smeroch: 

◆ ako preklad, ktorý sa má znormalizovať, a 
◆ ako preklad, ktorý má normalizovať prekladovú situáciu, ale aj situáciu slovenskej literatúry 
opätovným pokusom o oživenie princípov socialistického realizmu. 
Normalizácia prekladania z ruštiny sa odohrávala na inštitucionálnej vydavateľskej báze vy-

tvorením špecializovaných edícií, forsírovaním literárnej recepcie a posilnením vzdelávania od-
borníkov na ruskú a sovietsku literatúru. Výber autorov zodpovedal intenciám a odporúčaniami 
sovietskych oficiálnych vydavateľských a  zväzových orgánov. Ďalším krokom normalizácie bolo 
„vyčistenie“ slovenského prekladového priestoru od politicky nežiaducich prekladateľov, čoho 
dôsledkom bolo okrem iného aj  odsunutie už vydaných prekladov do depozitov. Keďže nebolo 
možné vyradiť z obehu preklady ruských klasikov či iných závažných diel, v rokoch 1975 – 1989 za-
znamenal slovenský prekladový priestor tzv. druhú vlnu prekladania ruskej klasiky, ktorá uviedla 
na scénu novú generáciu prekladateľov. Ich prístup k prekladu bol už výrazne ovplyvnený teoretic-
kým diskurzom. Výsledkom bol vznik moderných a komunikatívnych generačných prekladov. Za 
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všetky možno spomenúť román L. N. Tolstého Vojna a mier z roku 1980 v preklade R. Dvořákovej
-Žiaranovej.

V oblasti výberu diel sovietskej literatúry E. Maliti konštatuje niekoľko faktov: 
◆ prevládajú sovietske romány s historickou tematikou, ktoré sa mali chápať ako prameň pouče-
nia; 
◆ do popredia sa dostáva tematika súčasnej spoločnosti spracovaná v krátkych prózach a nove-
lách. Tá mala byť perspektívnym vzorom pre slovenskú literatúru. 
Keďže politická klíma sa v 80. rokoch postupne začala uvoľňovať, vnútený systém hodnôt bolo 

možné relativizovať. Tak sa medzi preložené diela dostali texty, ktoré rezonovali v slovenskom lite-
rárnom kontexte – mytologizujúci historický román, ekologický román, dedinská próza a či niek-
toré kratšie žánre, ktoré mali schopnosť depatetizovať socialistickú skutočnosť. E. Maliti poukazuje 
na význam edície Lipa vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach. Orientovala sa na slo-
vanskú, ale najmä ruskú a sovietsku literatúru, modernú a avantgardnú literatúru, ktorá sa v pred-
chádzajúcom období dostala do úzadia. V Lipe vychádzali mnohé objavné preklady a formovala sa 
ďalšia generácia prekladateľov (J. Andričík, H. Bacigálová, M. Heveši, J. Zambor a i.). 

O ambivalentnosti toho, čo sa malo prekladať a  reflektovať, svedčí poznámka I. Slimáka, vý-
znamného slovenského rusistu a prekladateľa, ktorý v roku 1989 konštatoval:  

V sedemdesiatych rokoch vychádzali u nás diela anticipujúce premeny po roku 1985. Ukázalo sa, že bez 
širších komunikatívnych väzieb Abramov, Belov, Astafiev, Zalygin, Granin, Šukšin a ďalší ostávali iba 
väčšími či menšími oázami na púšti (1989: 148).  

Politický Východ znamenal aj prioritu vydávania literatúr tzv. spriatelených krajín socialistické-
ho bloku – poľskej, maďarskej, východonemeckej, rumunskej a bulharskej literatúry. Zemepis-
né súradnice sa roztiahli na krajiny tzv. neruských sovietskych literatúr – ukrajinskej literatúry, 
ktorej preklady neboli novinkou, bieloruskej, predovšetkým však litovskej, lotyšskej, estónskej, 
gruzínskej a stredoázijských literatúr. Tieto sa v 70. rokoch začali prekladať spočiatku cez ruské 
preklady a vydávať v edíciách špeciálne zameraných na sovietsku tvorbu. Takáto orientácia bola 
v súlade so štátnou kultúrnou politikou zbližovania národov socialistických krajín. Jedným z vý-
znamných prameňov bol oficiálny sovietsky literárny časopis Sovětská literatura/Sovietska lite-
ratúra, mesačník Zväzu spisovateľov ZSSR, ktorý začal vychádzať v roku 1973 v českej a slovenskej 
mutácii. Propagoval novú sovietsku literatúru v prekladových ukážkach. Keď sa však v 80. rokoch 
vydávanie neruskej sovietskej literatúry zbavilo „ruského dohľadu“ a diela začali prekladať odbor-
níci s jazykovými kompetenciami z pôvodín, pričom mali priamy prístup k týmto literatúram, čisto 
estetická a  informatívna funkcia týchto prekladov sa rozšírila o funkciu substitučnú – často išlo 
o diela experimentálne (M. Sluckis, E. Mieželajtis, A. Bieliauskas a i.), ktoré sa napájali zo západo-
európskej, nášmu prostrediu blízkej literatúry, či prinášali chúlostivé témy filozofie dejín, vzťahu 
histórie a moci (O. Čiladze a i.). Preklad kvalitných diel s etiketou sovietskej literatúry tak v pod-
state poskytol kritický pohľad na vlastnú, domácu skutočnosť (Maliti 1998: 97). 

Počínajúc 60. rokmi sa prekladová literatúra obohacuje aj o prvé preklady holandskej literatú-
ry, ale predovšetkým sa do popredia dostáva moderná slovenská orientalistika, ktorá sa odpútava 
od českého a inojazyčného prostredníctva a literatúra sa prekladá priamo z pôvodných jazykov – 
arabčiny, perzštiny, turečtiny, čínštiny, bengálčiny, vietnamčiny, exotických jazykov národov Oce-
ánie a z japončiny. Prvý preklad z novogréckej literatúry sa objavil v roku 1978 (P. Kuklica). Bola 
ním hra Blesk v lese gréckeho dramatika K. Asimakopula. Zostal nadlho aj posledný, s výnimkou 
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básnika J. Ritsosa, ktorý sa však ako básnik ľavicovej orientácie s väzbami na vtedajšie Českoslo-
vensko prekladal z francúzskeho autorizovaného prekladu. Hoci nie systematicky, ale predsa sa 
o mimoeurópske priestory rozširuje frankofónna literatúra – kanadský Québec, Magreb, čierna 
Afrika, karibská oblasť. Aj anglofónna literatúra výraznejšie prekračuje európsky a severoameric-
ký kontinent. Preklady a recepciu týchto literatúr uverejňuje od 60. rokov Revue svetovej literatúry, 
v ďalších desaťročiach sa postupne publikujú aj knižné preklady.

V druhej polovici 20. storočia sa situácia zmenila aj v oblasti česko-slovenského prekladania. 
V Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry (neskorší Tatran) vznikla v roku 1958 edícia Česká 
tvorba a v Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (neskorší Odeon) v roku 1956 
edícia Slovenská knihovna. Prekladanie českej literatúry sa vnímalo diferencovane vzhľadom na 
literárne druhy a žánre:  

V Čechách i na Slovensku prevládla mienka, že poéziu treba čítať a recitovať v jej pôvodnom jazyku, čo 
bolo oprávneným kritériom najmä pre kultivované čitateľské vrstvy. V próze sa pripúšťali preklady hlav-
ne v literatúre pre mládež... V dramatickej literatúre sa preklad, určený nielen pre publikum, ale aj pre 
herecké kreácie, chápal ako prirodzený umelecký jav (Tomčík 1991: 106-107). 

 Napriek tomu sa poézia recipročne prekladala. Postupne sa začalo pristupovať k vzájomnému 
prekladaniu literatúry systematickejšie, v duchu dobovej kultúrnej politiky, ale aj v duchu reálnej 
kultúrnej potreby, pričom žánrový diapazón sa rozšíril aj o prózu pre dospelých. Primárny, najfrek-
ventovanejší a najdiskutovanejší bol aj naďalej básnický preklad. Do diskusií razantne vstupujú po-
pri V. Kocholovi a V. Turčánym Ľ. Feldek a J. Zambor. Tí akcentujú preklad z češtiny do slovenčiny 
ako špecifický spôsob poznávania, ako nový pohľad na text, zdôrazňujú jeho aktualizačný rozmer 
a diferenciačnú funkciu. J. Zambor hovorí v súvislosti so špecifickým spôsobom poznávania českej 
poézie o „preklade pre seba“ (1983: 45-48): 

z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že som českú poéziu, ktorá ma mimoriadne zaujala, začal pre-
kladať pre seba, aby som ju pocítil a spoznal čo najplnšie. Niektoré z prekladov som doviedol do takej 
podoby, že som sa ich osmelil publikovať v rozhlase.  

Svedectvo J. Zambora je prejavom autorského a prekladateľského vzťahu k básnickému dielu. 
Spomíname ho aj preto, že otvára ďalšiu skrytú, prakticky neidentifikovateľnú časť dejín prekladu, 
ktorá sa odohráva v  médiách, kde je umelecký preklad často účelovou, jednorazovou záležitos-
ťou. Vytvára sa ad hoc, je určený na ústnu reproduciu a podlieha aj istým redakčným pravidlám, 
odlišným od knižnej redakcie a edičnej praxe. Odvysielaním sa prekladové diela často „strácajú“ 
a dosah na ne je pre ich prípadné reflektovanie obmedzený

Ak sa preklad českej poézie chápal na jednej strane ako osobný experiment, estetický koncept 
a obohatenie, na strane druhej sa ozval aj ohlas svedčiaci o prekladaní z češtiny do slovenčiny ako 
o zbytočnosti hraničiacej s kultúrnou stratou. Formuloval ho básnik a prekladateľ J. Štrasser (1991).

Situáciu edičnej politiky v súvislosti s vydávaním českých a slovenských klasikov v recipročných prekla-
doch osvetľuje J. Felix v stati O prehĺbenejšie vzájomné poznanie z roku 1965 (In: Felix, J., 1986, Domov 
i svet, s. 77 – 82. Bratislava: Slovenský spisovateľ). O prekladoch slovenskej literatúry do češtiny a o edič-
nej politike bližšie naposledy Nábělková, M., 2008, Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbe-
hu. Bratislava: Veda; „Aby sme si boli kvit...“ rozhovor s českým slovakistom a prekladateľom Emilom 
Charousom. In: Romboid 47, č. 7, 2012, s. 19 – 25 a i. Spomedzi významných básnických prekladov spo-
meňme Kostrovu antológiu modernej českej poézie Štafeta (1960), Kostrove preklady J. Erbena (1963), 
Kostrove a Rúfusove preklady F. Hrubína pre dospelých aj pre deti. F. Hrubín bol svojho času jedným 
z najprekladanejších českých básnikov. 
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Rozdelenie sveta na „my“ a „oni“ ideologicky podfarbovalo vzťah k cudziemu, ktoré si kultúra 
prisvojovala a odmietala v permanentnom napätí medzi pokrokovým a spiatočníckym. Cez nálep-
ku pokrokových krajín a krajín tretieho sveta a preklady ich literatúr sa cudzie rozširovalo o polohy 
exotické a netradičné. V tejto súvislosti sa treba zmieniť o prekladoch z latinskoamerickej a ku-
bánskej literatúry, ktoré priniesli do slovenského literárneho priestoru predovšetkým v 70. rokoch 
významne rezonujúci magický realizmus (G. García Márquez, J. Cortázar a i.). V druhej polovici 
20. storočia tak výrazne vzrástol počet jazykov, z ktorých sa prekladalo, a s tým stúpol aj počet pre-
kladaných literatúr.  

Ako ilustrácia poslúži malá štatistika v publikácii Človek a kniha (Bratislava: Tatran, 1972), ktorá vyšla pri príleži-
tosti 25. výročia vydavateľstva Tatran, kde sa za obdobie 1947 – 1971 uvádza 1149 prekladov umeleckej literatúry 
z 25 určených jazykov a nezisteného počtu iných jazykov. 

V slovenských dejinách prekladu sme zaznamenali len ojedinelé pokusy primárne prezentovať 
prekladovú literatúru nie ako dielo cudzieho autora, ale ako dielo prekladateľa.  V 70. a 80. rokoch 
20. storočia sa objavili výbery básnických prekladov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, ktoré 
vytvorilo edíciu Básnický preklad a vydalo výbery z prekladateľskej dielne J. Smreka, V. Reisela, 
Š. Žáryho, J. Stachu a i.  

Po roku 1989 vydateľstvo Petrus založilo edíciu Preklady Karola Strmeňa. Postupne v nej vyšli publiko-
vané aj nepublikované preklady exilového spisovateľa a prekladateľa a plne sa včlenili do slovenského 
prekladového priestoru. Ten sa začal rozrastať aj o reflexiu ďalších prekladateľov, ktorí tvorili za hrani-
cami Slovenska. Ako príklad v opačnom slede možno uviesť vydanie deviatich slovenských prekladov 
básne Havran E. A. Poa vo vzájomnej generačnej interpretačnej a poeticko-koncepčnej konfrontácii. Tri 
verzie Strmeňovho prekladu, preklady V. Roya, V. Beniaka, J. Kantorovej-Bálikovej, J. Urbana, E. Luká-
čovej a Ľ. Feldeka edične pripravil J. Pašteka. Dielo vyšlo pri príležitosti 150. výročia básnikovej smrti vo 
vydavateľstve Petrus v roku 1999. 

DRUHOVÉ A ŽÁNROVÉ ROZVRSTVENIE PREKLADOVEJ LITERATúRY

V dejinách slovenského umeleckého prekladu sa najvyššie hodnotí preklad poézie.
Po roku 1945 pôsobia na Slovensku prekladatelia niekoľkých generácií: tí, čo debutovali v 40., 

resp. v 50. rokoch (I. Kupec, V. Mihálik, M. Rúfus, V. Turčány, M. Válek), básnici konkretisti a ich 
súputníci (J. Buzássy, Ľ. Feldek, J. Mihalkovič, J. Ondruš, J. Stacho, J. Šimonovič a i.), generácia na-
stupujúca po roku 1968 (M. Haugová, J. Kantorová-Báliková, V. Prokešová, M. Richter, J. Štrasser, 
J. Švantner, J. Zambor a mnohí ďalší) a po nich nasledujúca generácia prekladateľov (M. Andričík, 
M. Milčák, J. Kvapil a i.). A.Valcerová hovorí o radikálnej zmene, ktorá sa odohrala v slovenskom 
básnickom preklade po roku 1945 vďaka prekladom modernej svetovej lyriky, a v súvislosti s bás-
nickým prekladom v 60. rokoch o dominancii experimentu „so zdôrazňovaním cudzieho, nového, 
iného“ (2006). Okrem vynikajúcich prekladov modernej európskej a svetovej poézie prinieslo toto 
desaťročie aj také významné básnické preklady, ako sú Homérove eposy Ilias (1962) a Odysseia 
(1966) v podaní M. Okála či prvá časť Danteho Božskej komédie – Peklo (1964) v prebásnení V. Tur-
čányho. Druhá časť- Očistec - vyšla až v  roku 1982. V. Turčány prekladal Danteho v  spolupráci 
s J. Felixom.

Prekladová poézia vychádzala v  každom z  vydavateľstiev. Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ 
založilo v roku 1964 edíciu Kruh milovníkov poézie, ktorá sa otvárala najlepším novým preklada-
teľom poézie. Ako subskripčná edícia bola veľmi obľúbená a mala široké čitateľské zázemie. Edícia 
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vychádza sporadicky aj v súčasnosti, ale chýba jej koncepčnosť a pravidelnosť, s akou priťahovala 
k poézii čitateľov pred rokom 1989, keď sa jej tituly výzorom často približovali k bibliofilským vy-
daniam a výtvarne boli veľmi kvalitne spracované.

Básnický preklad sa chápal ako „špecifický druh básnickej tvorby“ (Zambor 2000). Koexistencia 
básnika a prekladateľa v jednom tvorivom subjekte, reflektovanie vlastných básnických programov 
cez preklad poézie chápaný ako iná nevyhnutná tvorivá skúsenosť sú pozadím, z ktorého vznikli 
experimentálne preklady uprednostňujúce transpozície, parafrázy, etablovali sa nové, v slovenskej 
poézii netradičné žánre (haiku, pantun a i.), či viacnásobné preklady jedného básnika z pera jedné-
ho prekladateľa. Do intimity tohto veľmi plodného hľadania básnického výrazu v preklade poézie 
môže čitateľ naplno preniknúť prakticky až dnes, keď vychádzajú osobné reflexie o básnickej pre-
kladateľskej praxi generácie básnikov-prekladateľov, ktorej tvorba sa naplno rozvíjala od konca 50. 
rokov (reflexie J. Mihalkoviča, J. Zambora, Ľ. Feldeka, J.Buzássyho a i.). 

Preklady poézie sa vydávali pružnejšie a systematickejšie ako preklady prislúchajúce iným li-
terárnym druhom a žánrom. Básnický preklad nadväzoval na pohyby svetovej poézie rýchlejšie 
a intenzívnejšie než prozaický preklad na pohyby prózy. Dopredu ho posúvala aj literárna a prekla-
dová kritika, ktorá sa zaoberala metódami a koncepciami básnického prekladu vo väčšej miere než 
koncepciami prekladu prózy. 

Predovšetkým obdobie 60. rokov 20. storočia prinieslo pozoruhodné fenomény aj na preklado-
vom poli prozaických žánrov. Razantne sa zvýšila produkcia prekladovej prózy, a spolu s ňou aj 
kvalita prekladov, o ktorých môžeme bez predsudkov hovoriť ako o moderných. Na jednej strane 
sa preklady orientovali na vyplnenie medzier v oblasti starovekej, staršej a klasickej literatúry: kon-
com 60. rokov vznikol zámer spomínaného edičného projektu Zlatý fond prekladovej literatúry. 
Jeho ambíciou bolo vydávať základné diela svetovej literatúry. J. Felix o ňom píše (1986: 544): 

Ako viem, na popud Slovenského ústredia knižnej kultúry redakční pracovníci pripravili pomerne veľmi 
presný titulový plán edície nazvanej Zlatý fond, ktorá má obsahovať základné diela svetovej literatúry, 
čiže kultúrne dedičstvo sveta. ...Za obzvlášť iniciatívny čin pokladám aj plán vydavateľstva Slovenský 
spisovateľ, podľa ktorého by u nás mali postupne vyjsť všetky hlavné diela autorov odmenených Nobe-
lovou cenou. ...Stojíme pred úlohou poskytnúť našim čitateľom v oblasti krásnej literatúry to, čo André 
Malraux nazval pre oblasť výtvarného umenia „imaginárnym múzeom“, ale čo nemá hodnotu muzeálnu. 
Kultúra sa totiž nezačala predvčerom. 

 V Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry (neskorší Tatran) fungovali edície, ktoré tento 
program čiastočne napĺňali (Edícia svetových klasikov, Svetoví klasici, Svetová tvorba, Malá sveto-
vá knižnica, Zenit, Luk atď.) pod čoraz silnejším tlakom ideológie a kultúrnej politiky pred rokom 
1989. Osobitnú úlohu zohrala edícia Spoločnosť priateľov klasických/krásnych kníh, ktorá nadvä-
zovala na predvojnové obdobie a celé desaťročia sa zameriavala na systematický preklad svetovej 
klasiky. V roku 1989 usporiadal Literárny fond konferenciu Literárna klasika a súčasný preklad, na 
ktorej sa mali opäť definovať problémy prekladu literárnej klasiky a vytýčiť zásady budúcej vyda-
vateľskej praxe. S ďalšou iniciatívou prišla v roku 1996 Sekcia pre umelecký preklad, ktorá chcela 
oživiť projekt podpory diel „Základného fondu diel svetovej literatúry“. Projekt sa však napokon 
nerealizoval a upadol do zabudnutia. 

Prekladová próza prinášala po roku 1945 aj žánre, ktoré v  slovenskej literatúre chýbali, resp. 
neboli rozvinuté, ale predsa len v medzivojnovom období prítomné. Jedným z nich bola aj vedec-
ko-fantastická literatúra (bližšie práce D. Slobodníka a O. Herca), ktorá sa v rokoch 1948 – 1956 
prestala vydávať, pretože sa chápala ako odťažitá vzhľadom na aktuálne požiadavky na literatúru. 
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Paradoxne ju však vzkriesila politická orientácia na ruskú a sovietsku literatúru. V edičných plá-
noch najmä pre mladého čitateľa bola prioritou a  mala ho vovádzať do perspektívy „šťastného 
zajtrajška“. Z priemernosti a schematickosti sa vymykali preklady klasikov žánru sci-fi, akým bol 
S. Lem či diela bratov Strugackovcov v 70. rokoch, neskôr preklady I. Asimova, P. K. Dicka, C. J. 
Cherryovej a i. Vedecká fantastika sa postupne stávala z kvalitatívneho hľadiska exkluzívnym feno-
ménom istého obmedzeného a vyhraneného okruhu čitateľov a jej texty boli príťažlivé ako alterna-
tívny model sveta a ľudskej existencie.

Výrazným fenoménom na rozhraní vedeckej fantastiky a dobrodružného románu bol Jules Ver-
ne. Od roku 1917 patril k najprekladanejším autorom a jeho diela boli v slovenskom kultúrnom 
priestore prítomné aj na začiatku 50. rokov, ktoré inak odmietali dobrodružnú a populárnu lite-
ratúru z hľadiska socialistického realizmu ako škodlivú. V 60. rokoch sa situácia zmenila aj v tomto 
smere. Vydavatelia sa orientovali najprv na klasikov dobrodružného románu, akými boli J. Verne, 
J. Conrad, A. Dumas, A. Assolant, J. F. Cooper, J. London, J. Swift, D. Defoe a i. Neskôr rehabilito-
vali aj tzv. westernovú literatúru, ktorá sa vo veľkom prekladala a vydávala v medzivojnovom obdo-
bí. Obnovilo sa vydávanie dobrodružných románov z divokého západu od nemeckého spisovateľa 
K. Maya, ktorý sa stal v tom období „mediálnym“ fenoménom. Romány vychádzali v edícii Stopy 
vo vydavateľstve Mladé letá a v tom čase aj vďaka filmovým adaptáciám mali popularitu porovna-
teľnú s prekladmi série o Harrym Potterovi z prelomu 20. a 21. storočia. 

Veľkej vydavateľskej aj čitateľskej obľube sa tešil už spomínaný sentimentálny viacdielny his-
torický román A. a S. Golonovcov Angelika. Obísť nemožno detektívnu literatúru v  legendárnej 
edícii Zelená knižnica vydavateľstva Slovenský spisovateľ, ktorý od 60. rokov systematicky vydával 
zároveň so Smenou a Obzorom detektívky belgického spisovateľa G. Simenona. Obľube sa tešili 
aj preklady A. C. Doyla, A. Christie, vydávané vo viacerých vydavateľstvách a po roku 1989 práve 
v Slovenskom spisovateli, kde sa stal vlajkovým autorom aj britský detektívkar Dick Francis. 

V slovenskom kultúrnom priestore sa v 60. rokoch objavili aj nové prekladové žánre, ktoré sú 
síce z hľadiska obrovskej knižnej produkcie prozaických prekladov rôznych žánrov okrajové, ale 
svojou výnimočnosťou poukazujú na otvorenosť kultúrneho prostredia tých rokov: ide o preklad 
komiksu, filmových scenárov a šansónov.  

Preklad komiksu uviedol do slovenskej literatúry F. Ballo, keď publikoval v roku 1967 v Revue 
svetovej literatúry komiks Don Giovanni od V. Ernstiga a v roku 1968 legendárnu Barbarellu J.-C. 
Foresta. Komiks bol dovtedy na Slovensku žánrom, ktorý sa nepestoval a zostal ním aj po roku 
1968 prakticky až po prelom 20. a 21. storočia. 

Preklad literárnych filmových scenárov a ich vydávanie sa ujalo na dlhší čas. A. Marenčin sa 
týmto žánrom zaoberal už v 40. rokoch, keď preložil scenár Andalúzskeho psa L. Buňuela a S. Da-
lího spolu s predslovom G. Sadoula. Preklad však vyšiel až v roku 1964 v Slovenských pohľadoch 
spolu s Cocteauovým scenárom k filmu Orfeov testament. V roku 1966 vyšiel vo vydavateľstve 
Tatran pod názvom Štyri scenáre knižný preklad scenárov A. Godarda, J. L. Cayrola, J. Resnaisa 
A. Truffauta (prel. A. Marenčin a A. Kalinová), preklad Dovženkovovho scenára k filmu Zánik 
bohov a  v  roku 1967 Višnevského a Dziganov My z  Kronštatu (1967) v  preklade I. Izakoviča. 
V roku 1977 vyšiel preklad filmovej novely A. Tarkovského a A. Končalovského Andrej Rubľov 
v preklade M. Lesnej a Bulgakovova filmová adaptácia Gogoľovho románu Mŕtve duše (1990). R. 
Dúbravová sa spolu s J. Hasonovou a V. Slobodníkovou podieľala aj na preklade výberu scenárov 
populárnych filmov perestrojkového obdobia Moskva slzám neverí (1985). V roku 1966 vyšiel 
preklad scenára Bergmanovho Mlčania v preklade H. Dobiášovej, v roku 1987 výber Bergmano-
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vých scenárov pod názvom Šepoty a výkriky v preklade M. Žitného a T. Chmelovej-Handzovej.
Osemdesiate roky boli v slovenskom prekladovom priestore rokmi nástupu Bulata Okudžavu, 

po rusky píšuceho spisovateľa a pesničkára gruzínskeho pôvodu. Popularita jeho prekladaných ro-
mánov vyústila v roku 1987 do vydavateľského projektu, ktorý priniesol knižný preklad šansónov, 
resp. tzv. autorskej piesne: Okudžavov Môj Arbat. Nasledovali výbery V. Vysockého Môj Hamlet 
V v preklade J. Andričíka a Orchester dobrej nádeje z tvorby viacerých ruských autorov a v preklade 
viacerých prekladateľov. V roku 1988 vyšiel výber z francúzskych šansónov Nedeľa v Orly. Tieto 
edičné činy však predznamenal výber prekladov z piesní B. Dylana uverejnený v roku 1970 Revue 
svetovej literatúry (J. Štrasser a D. Mináriková), neskôr výbery z Donovana (1983/84) a B. Spring-
steena (1985, I. Navrátil a M. Kováčik). 

Revue svetovej literatúry prinášala v nepravidelnom rytme recenzie s ukážkami, prekladový žá-
ner, ktorý substituoval knižné preklady rozsiahlejších diel súčasnej literatúry. Prvýkrát sa tento typ 
prekladu objavil v roku 1958 v Mladej tvorbe, kde J. Vilikovský uverejnil takto preloženú rozhla-
sovú hru Wolfganga Borcherta Vyhnanec (Draussen vor des Tür). Tento spôsob prekladu umožnil 
vyhnúť sa v texte pasážam neprijateľným z cenzúrnych dôvodov. V Revue svetovej literatúry však 
väčšinou išlo aj o dôvody edičné – recenzie literárnych diel s ukážkami boli pružnejším spôsobom, 
ako priblížiť novinky aktuálneho literárneho diania v oblasti prózy. 

Najväčšie zmeny sa odohrali v oblasti prekladu drámy, a to po roku 1938. Tento fakt sme už 
spomenuli v  súvislosti s  budovaním moderného slovenského repertoáru kamenných divadiel. 
O systematický preklad dramatických textov sa v období rokov 1949 – 1969 zaslúžil B. Hečko ako 
riaditeľ Divadelného a literárneho zastupiteľstva DILIZA, kde založil redakciu špecializovanú na 
preklad dramatickej literatúry. Tá publikovala stovky brožovaných rozmnoženín, ktoré boli ako 
nepredajné výtlačky k dispozícii profesionálnym aj amatérskym divadelným súborom, ale dostali 
sa aj do knižníc. Redakcia vydávala časopis Dramaturgický spravodajca, špecializovaný na novinky 
zahraničnej dramatickej tvorby.  

DILIZA vznikla ako pobočka pražskej agentúry DILIA (Divadelní a literární agentura), zalo-
ženej v roku 1949. V roku 1969 sa transformovala na Literárnu agentúru LITA, ktorú spravovalo 
Ministerstvo kultúry. Jej úlohou bolo zabezpečovať autorské práva v oblasti pôvodnej a prekla-
dovej literatúry, vyvíjala tiež edičnú činnosť. Od r. 1993 sa LITA transformovala na občianske 
združenie (spisovateľov, scenáristov, režisérov, animátorov, choreografov, prekladateľov), zmenila 
názov na LITA, ochranná autorská spoločnosť. Z hľadiska zamerania zároveň postupne prestala 
vykonávať agentážnu činnosť a zamerala sa na spravovanie autorských práv(bližšie http://www.
lita.sk). 

Preklad dramatických textov sa postupne dostal do vydavateľstiev, ktoré začali publikovať vý-
bery zo svetových dramatikov v kvalitných knižných prekladoch, napr. v edíciách Svetoví klasici, 
Divadelné hry či Edícia divadelných hier vo vydavateľstve Tatran, ktoré malo aj prvenstvo v etablo-
vaní vydávania nových dramatických žánrov, ako literárne scenáre k filmom. Divadelné texty vy-
chádzali ako antológie – napr. Moderná svetová dráma (1964), Moderná americká dráma (1965), 
Moderná nemecká dráma (1967), Francúzske romantické divadlo (1967), Moderná talianska dráma 
(1968), Moderná anglická dráma (1970), ale aj ako autorské a tematické výbery. 

O významné preklady svetovej drámy sa zaslúžili viacerí prekladatelia. Spomeňme J. Kota, ktorý 
od polovice 60. rokov do roku 1991 preložil takmer dve tretiny Shakespearových hier, či B. Hečku, 
ktorý sa venoval prekladu románskej drámy. Za štyri desaťročia (1954 – 1995) preložil 27 divadel-
ných hier C. Goldoniho, ktorý sa na Slovensku stal najhranejším svetovým klasikom. 
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Po roku 1989 sa vydávaniu svetovej dramatickej tvorby systematickejšie venuje iba Divadelný 
ústav v Bratislave v rámci svojej edičnej činnosti: v edícii Svetová dráma uverejňuje hry dramatikov, 
ktorí zasiahli do vývinu svetovej drámy a ovplyvňujú ju dodnes; edícia Nová dráma sa sústreďuje 
na antológie a výbery z tvorby súčasných dramatikov a edícia Vreckovky prináša aktuálne preklady 
vždy iba jednej hry súčasných dramatikov.

MEDZI PRAxOU A TEóRIOU

Výrazné kvalitatívne zmeny v prekladovej situácii druhej polovice 20. storočia, rozširovanie jazy-
kov a literatúr, z ktorých sa prekladalo, systematické vydávanie prekladovej literatúry a jej prudký 
kvantitatívny nárast spolu so zvyšujúcim sa vzdelaním prekladateľov, ich jazykových, literárnych 
a tvorivých kompetencií vytvorili dobré podhubie na to, aby sa postupne menili aj metódy prekladu 
a aby sa ustálili koncepty, ktoré bolo možné nazvať „školou“. 

V porovnaní so 40. rokmi, keď ešte viac-menej prevládala v prozaickom preklade intuitívna 
a naturalizačná metóda prekladu, v 50. rokoch sa už formulujú princípy moderného prekladu ako 
potreba vedomého prístupu k prekladaniu predovšetkým v Kruhu prekladateľov, ktorý tvorili na-
jmä prekladatelia rusisti. Tu vznikli a do obehu sa dostávali známe zásady dobrého prekladu, ktoré 
J. Ferenčík rozviedol a publikoval v knihe Kontexty prekladu (1982). Na seminároch a školeniach 
hľadali prekladatelia modely pre ustaľovanie transkripcie cudzích mien a toponým, vymedzovali 
funkciu nespisovných prvkov v preklade, riešili sa tu aj otázky terminológie. J. Ferenčík začal v 70. 
rokoch používať na označenie týchto zásad názov „škola“ – slovenská prekladateľská škola. Prin-
cípy textovej úplnosti, významovej totožnosti, formálnej totožnosti, dobrej slovenčiny, uprednost-
ňovania významu pri kolízii významovej a formálnej totožnosti dopĺňali ešte pravidlá prijaté pri 
preklade regionálnych a sociálnych dialektov, pravidlo ponechávať cudzie miestne a osobné názvy 
v pôvodnej forme a iné praktické textové zásady. Nad tým všetkým bola nadradená požiadavka 
koncepčnosti prekladu, ktorá individuálnu interpretáciu originálu povýšila na umelecký čin. Slo-
venská prekladateľská škola sa formovala postupne, až označovala  

súhrn postupov, ústiacich do tvorivej metódy, ktorá sa stáva prevládajúcou, najproduktívnejšou a naj-
charakteristickejšou pre určité vývinové obdobie. V  prípade slovenskej prekladateľskej školy dosiahla 
táto metóda charakter normy, dobrovoľne prijatej najmä pre oblasť knižne publikovanej umeleckej prózy 
a knižnej drámy, ale do značnej miery aj pre oblasť poézie. Závažný je tiež fakt, že základné postuláty 
školy najdôslednejšie prijali a stále dodržiavajú vydavateľskí editori: z kánonu školy odvodili súčasnú me-
todiku editorskej aprobácie, ním merajú profesionálnu kvalifikovanosť editora a vhodnosť prekladového 
textu na vydanie (Ferenčík 1982: 13-72). 

Zhodnotenie slovenskej prekladateľskej školy bližšie aj Tomčík, M., 1999, Preklad a  národná 
literatúra po roku 1945, s.138 – 150. In: Sabolová D. (ed.), Chiméra prekladania. Bratislava: Ústav 
svetovej literatúry SAV, Veda; Maliti, E., 2001, Od umenia prekladu k jazykovej totalite v preklade 
(problémy umeleckého prekladania na Slovensku v rokoch 1948 – 1956), s. 93. In : Umenie v služ-
bách totality 1948-1956). Ústav slovenskej literatúry SAV : Bratislava, s. 85-94.  

J. Felix, ktorý sa bezpečne pohyboval v historickom aj aktuálnom priestore slovenskej a pre-
kladovej literatúry, dlhé desaťročia pôsobil ako vydavateľský pracovník, ale aj ako organizátor 
kultúrneho života, počnúc medzivojnovým obdobím. Zasiahol do edičných aktivít a význam-
ne účinkoval v oblasti textológie a editorstva slovenskej aj svetovej literárnej klasiky. V oblas-
ti vydávania stredovekej a humanistickej prekladovej literatúry nadobudla veľký význam jeho 
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historická/historiozofická metóda prekladu. Spočívala v rešpekte k historickej špecifike textov, 
v komplexnom filologickom štúdiu a výklade originálov, pričom sa pri preklade nesmel strácať 
zo zreteľa súčasný príjemca.  

Takáto interpretácia presahuje bežný jazykový preklad – jeho lingvistické rozmery, pretože sa usiluje 
o vysvetlenie všetkých zložiek literárneho artefaktu: od jeho genézy cez výklad jeho objektívnych estetic-
kých hodnôt až po informácie o jeho neskorších estetických, spoločenských a filozofických konkretizá-
ciách (Tomčík 1983: 202). 

J. Felix sformuloval svoje metodologické princípy, ktoré sa aplikovali pri preklade prózy aj poé-
zie, na základe dlhoročnej prekladateľskej praxe siahajúcej až do 40. rokov 20. storočia, ktorej plod-
mi boli povojnové preklady F. Villona, Cervantesa, Danteho a  iných velikánov staršej literatúry 
(bližšie aj Pašteka 2008, Truhlářová 2008; Truhlářová (ed.) 2014). 

Najpestrejšie sa javila situácia prekladateľských poetík pri básnickom preklade. Básnici-pre-
kladatelia rozširujú obsah a chápanie prekladu o dimenziu prekladateľských programov, či už osob-
ných alebo skupinových, ktoré korešpondujú s ich vlastnými estetickými a umeleckými koncepcia-
mi. V priaznivej konfigurácii sa tak zachováva a posilňuje vývinová funkcia prekladu pre pôvodnú 
tvorbu. 

Etablovať skupinový prekladateľský program nie je také časté. Stretávame sa s ním prakticky 
iba v oblasti prekladu poézie. Referenčným príkladom je prekladateľský program slovenských 
konkretistov - tzv. trnavskej skupiny, ktorá vznikla v roku 1957 a jej zakladajúcimi členmi boli 
J. Ondruš, J. Mihalkovič, J. Stacho a Ľ. Feldek. Prekladanie sa stalo predmetom jedného z troch 
manifestov (Bude reč o preklade) uverejnených v skupinovom 4. čísle Mladej tvorby (1958): vzbu-
ra mladej generácie básnikov sa prejavila aj vo veľmi pregnantnom a ráznom formulovaní zásad 
a spôsobov prekladu klasickej poézie, v názore na dobrý preklad poézie (zdôrazňoval sa preklad 
účinku), ale najmä sa formulovala požiadavka, aby poéziu prekladali výlučne básnici a v prípade 
potreby, aby sa vytvorili prekladateľské dvojice – básnik a  lingvista (Feldek 2007). Takéto tan-
demy v dejinách slovenského básnického prekladu vytvorili diela, ktoré dnes tvoria zlatý fond 
prekladovej literatúry či slovenské prekladové kultúrne dedičstvo. Stačí za všetky spomenúť pre-
klady F. Villona, ktoré spoločne realizovali J. Felix a J. Smrek, či preklady Danteho v spolupráci 
J. Felix a V. Turčány, alebo z novších preklady G. G. Byrona J. Buzássyho a Z. Hegedüsovej či 
preklady z najstaršej dochovanej arabskej poézie L. Drozdíka a Ľ. Feldeka (Žrebci poézie. Sedem 
ód zo starej Arábie, 1986) a mnohé ďalšie. Otázka prekladateľských dvojíc mala aj svoje teoretické 
spracovanie (Popovič 1970) . 

Situáciu básnického prekladu v 20. storočí výstižne zhodnotil P. Zajac (1986: 272-273), ktorý ju 
rozdelil na dve fázy: 

◆ na predvojnovú fázu s presahmi do konca 50. rokov, „charakteristick[ú] istou
ľubovôľou prekladateľa, kombinovan[ú] uplatnením štandardných poetologických pravidiel“, 
◆ na druhú fázu, „ktorá predstavuje vlastne prekladateľskú súčasnosť, je [pre ňu] 
charakteristické práve zdôraznenie tvorivosti prekladu (vyzdvihnutie prekladu na úroveň vlast-

nej tvorby a s ním spojený dôraz na estetickú povahu prekladu – podobne ako aj v detskej tvorbe).“ 
Valcerová (2006: 161) je v typológii metód básnického prekladu dôslednejšia.
Okrem prekladov štandardných a subštandardných, ktoré vznikali aj na pôde básnického pre-

kladu a nedá sa v súvislosti s nimi hovoriť o metóde prekladu, básnické preklady hodnotí 
◆ ako preklady historizujúce, nadväzujúce na tendencie predchádzajúcich vývinových etáp; 
◆ ako preklady modernizujúce, resp. aktualizujúce a posilňujúce básnickýexperiment; 
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◆ ako preklady realistické, dodržiavajúce normu a  bazírujúce na dodržiavaní princípov vo 
vzťahu k originálu, 

◆ a napokon ako preklady experimentátorské: hovorí o špičkových umeleckých prekladoch, 
ktoré „uplatňujú v umiernenej podobe výdobytky aktualizujúcich experimentátorov a modernis-
tov, ale ktoré nenarúšajú estetickú ‚mieru výrazu‛ a usilujú sa maximálne priblížiť umeleckým 
kvalitám originálu“.  

Princípy prekladania a individuálne prekladateľské poetiky sa formulovali a nadobúdali kontúry 
aj vo verejných polemikách a diskusiách o preklade. Veľmi plodné boli v tomto smere najmä 60. 
a 70. roky.

Prvá polemika s  ideologickým a  lingvisticko-prekladateľským podtónom, ktorá mala skutoč-
ný dosah na ďalší vývin prekladu,  jeho reflexiu a  tiež na formovanie slovenskej prekladateľskej 
školy, tak ako ju videl J. Ferenčík, sa odohrala už v 50. rokoch okolo Jesenskej prekladu románu 
M. Šolochova Tichý Don (1950). Táto komplikovaná polemika naplno ukázala vplyv ideológie 
a  politiky na preklad, na jazyk prekladu a  na jazyk všeobecne, ukázala, ako sa preklad dá vyu-
žiť na ideologické ciele a potreby. Polemika sa odohrala na stránkach Kultúrneho života (1951) 
a od svojho jadra – otázok prekladu – sa presunula na neujasnený politický a ideologický postoj 
prekladateľky. Na jednej strane síce Jesenská akoby pohotovo vyhovela spoločenskej objednávke 
a preložila významné socialisticko-realistické dielo pre masového príjemcu. No namiesto toho, aby 
hľadala nejakú internacionálnu, jazykovo nivelizovanú rovinu, akú požadovala nová ideológia, ho 
v súlade s vlastným chápaním a vlastnou interpretáciou autorovho zámeru orientovala do kontextu 
slovenského vidieka. A tak sa stal jazyk zraniteľným miestom jej naturalizačného prekladu (Maliti
-Fraňová 2007: 46-47). „Volalo sa po revolučných zmenách v jazyku, ktoré mali nahradiť evolučné 
zmeny, jazyk sa mal „vystužiť“ ideologizujúcimi schémami, obrniť proti nekontrolovanej individu-
álnej a kolektívnej jazykotvorbe. V tomto zmysle mohli práve preklady sovietskej beletrie predsta-
vovať fundament pre novú, „kontrolovanú“ jazykotvorbu a neživá reč týchto prekladov (vzhľadom 
k slabej umeleckej kvalite prekladaných schematických diel i nedostatočnej profesionálnej úrov-
ni väčšiny prekladateľov) sa stala jedným zo zdrojov mnohých neduhov vedúcich k jazykovému 
schematizmu. V týchto súvislostiach sa dá povedať, že pre novú ideológiu a jej predstaviteľov bol 
preklad z ruštiny akoby zastretým ideologickým nástrojom“, píše E. Maliti (2001: 86). Jej  konšta-
tovanie poslúži na ilustráciu situácie, v ktorej sa odohrala polemika o preklade epopeje Tichý Don. 
Ústredným problémom je v nej jazykový výraz Z. Jesenskej - otázka využitia dialektu. V polemike 
sa jazyková rovina prekladu dostala na rovinu politickú ako prejav buržoázneho nacionalizmu, čo 
znamenalo verejné odsúdenie. 

Dôsledkom takýchto postojov bol opatrnícky vzťah k jazyku a jeho ideologické obmedzovanie. 
Prejavilo sa napr. aj v tom, že sa nedostatočne rozvíjala terminológia vo filozofii a v oblasti nábo-
ženstva.

Fakt, že sa náboženská terminológia v spoločnosti do roku 1989 nemohla organicky systémovo rozvíjať 
s otvorenou spoluprácou jazykovedcov, možno podložiť príkladom zo Slovníka slovenského jazyka (I.
-IV. zv., Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1959-1965). Z neho bola náboženská terminológia často takmer 
vylúčená, alebo aspoň spracovaná veľmi nepresne, neodborne. Pravopis a výklad náboženských pojmov 
(termínov) v  Slovníku slovenského jazyka boli prispôsobené ateistickému zmýšľaniu, pretože teológia 
bola vylúčená zo systému vied (Ďurica 2009: 90).  

Polemika okolo Tichého Donu predznamenala výmenu dominantných prekladateľských kon-
cepcií a naznačila, že potreba inštitucionalizácie prekladateľskej oblasti je akútna. 
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Rukoväť dejín prekladu na Slovensku II. 

Nasledujúce desaťročie prinieslo na stránkach Slovenských pohľadov a Kultúrneho života pomer-
ne ostrú výmenu názorov medzi J. Felixom a V. Reiselom. Podnietilo ju vydanie výberu z Apol-
linairovej poézie (Pásmo, 1961). Výber zostavil V. Reisel, ktorý spolu s P. Bunčákom, J. Rakom 
a Š. Žárym básne preložil. Vo výbere sa nachádzali aj texty preložené už v 30. a 40. rokoch. J. Felix 
ponúkol minucióznu komparatívnu analýzu poetiky Apollinairovej poézie a poetiky slovenských 
prekladov, ktoré hodnotil ako nesprávne a skresľujúce Apollinairovu obraznosť, ako priveľmi inšpi-
rované českými prekladmi. Po reakcii V. Reisela sa spor krútil okolo práva na generačnú interpre-
táciu poézie a vyústil do Felixovho konštatovania absencie teoretickej prípravy prekladateľov, ale 
predovšetkým potreby odborne fundovanej analýzy a interpretácie originálneho textu (Felix 1962, 
1962a, Reisel 1962). 

V centre mnohých kritických diskusií bol problém generačného prekladu a prekladateľských 
metód. V polemickom duchu sa niesol spor klasických filológov a básnikov vyvolaný Mihálikovým 
prekladom Aristofanej Lysistraty (1969), ktorý nadobudol charakter sporu „starých a  nových“. 
V. Mihálik aplikoval toľko kritizovanú modernizujúcu metódu na rovine jazyka a verša prekladu 
spolu s aktualizovaním významovej roviny diela aj v ďalších prekladoch klasických antických tra-
gédií. Odklonom od žánrovej konvencie a prílišnou expresivitou prekladu akoby porušil nedokt-
nuteľnosť literárneho dedičstva a desakralizoval ho. 

Obzvlášť citlivo reagovali prekladatelia a kritici na nové preklady Puškinovej poézie v 80. ro-
koch (J. Zambor, J. Ferenčík, S. Šmatlák, Ľ. Feldek a i.) 

Vo všeobecnejšom duchu sa niesli diskusie prekladateľov, literátov a  literárnych kritikov na 
stránkach literárnych časopisov o otázkach vzťahu teórie a praxe prekladu, o špecifike básnického 
prekladu a vzťahu prekladateľských dvojíc, o potrebe vydávania prekladovej literatúry, o vnútroja-
zykovom preklade a iných problémoch praxeológie prekladu. Viac-menej pravidelne sa publikovali 
bilančné štúdie o stave prekladu z jednotlivých jazykov. 

Redakcie slovenských literárnych časopisov orientovaných na pôvodnú domácu literárnu tvorbu zvykli 
z času na čas jedno číslo aktuálneho ročníka venovať problematike domácej prekladovej tvorby, aby pri-
pomenuli, že umelecký preklad je jednou z tvorivých inštitúcií zabezpečujúcich rozvoj národnej kultúry 
(Valentová, Režná 2011: 68). 

 Takým spôsobom sa darilo spájať teoretickú reflexiu s  prekladovou praxou: experimentálny 
priestor dostalo viacero prekladateľov, ktorí preložili a potom uverejnili rovnaký text, a teoretik, 
ktorý ich preklad interpretoval. V Slovenských pohľadoch (1964, č. 4) rozoberal preklady Shakespe-
ara či preklady R. Desnosa, A. Rimbauda (1971, č. 8) a iných F. Miko. 

V pozadí veľmi živej a výrazne prítomnej reflexie prekladu stál fakt, že od 60. rokov sa do popre-
dia dostávala teória prekladu. Konštituovala sa aj prostredníctvom diskusií o preklade, ktoré sama 
iniciovala. Teória prekladu sa neskôr vyprofilovala ako translatologická disciplína prinajmenšom 
európskej úrovne. Reprezentovali ju A. Popovič a F. Miko, protagonisti Nitrianskej translatologic-
kej školy postavenej na teórii literárnej komunikácie a metakomunikácie. A. Popovič patril vo svo-
jej dobe k najvýznamnejším svetovým translatológom. Emancipoval vedu o preklade od filológie 
a literárnej komparatistiky, dôraz položil na semiotický a interkultúrny aspekt spolu so sociologic-
kým chápaním prekladu, čím anticipoval dnešnú podobu translatológie. Do tejto oblasti význam-
ne zasiahol aj D. Ďurišin, komparatista medzinárodného renomé. Skúmal preklad ako fenomén 
medziliterárnych vzťahov a vo svojej dobe predstavoval koncept, ktorého črty sa dnes dajú rozlíšiť 
v izraelskej teórii polysystémov. Títo traja medzinárodne uznávaní vedci si vybudovali tímy spo-
lupracovníkov, ktorí sú generačným premostením k súčasnej podobe translatológie na Slovensku. 
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Napriek zmienkam o živom experimentálnom prepojení teórie a praxe a ich interaktivite na 
stránkach kultúrnych časopisov sa nevyhneme konštatovaniu, že teoretické myslenie o preklade 
vo všeobecnosti narážalo na odpor praktikov prekladu v presvedčení, že teória na vytvorenie dob-
rého prekladu nie je potrebná. Ich postoj živilo aj presvedčenie, že teoretik, ktorý sám neprekladá, 
sa prekladu rozumieť nemôže. Toto napätie však paradoxne prispelo k skutočnosti, že mnohí 
prekladatelia začali o preklade písať. Ich úvahy sa pohybovali od spracovania jednotlivých pre-
kladateľských problémov po reflexiu vlastných koncepcií prekladov sformulovaných v doslovoch 
k príslušným prekladom, ako napr. M. Okál písal o preklade a recepcii antickej poézie (Odysseia 
1966), J. Šimonovič o  preklade Lorcových veršov (1975), M. Nadubinský o  prekladoch Krležu 
(1980 a 1990),  V. Vilhanová-Pawliková o preklade kultúrne vzdialenych folklórnych rozprávok 
(Swahilské rozprávania o láske 1984), nevynímajúc doslovy, state a štúdie J. Felixa, V. Turčányho 
a i., až po knižné teoretizujúce vydania reflexií prekladu (J. Ferenčík, B. Hečko, Ľ. Feldek, J. Rybák, 
J. Šimonovič) a teoretické práce o preklade (M. Okál, V. Kochol, D. Slobodník, J. Vilikovský, B. 
Hochel a i.). 

Nezanedbateľný podiel na tomto pre preklad priaznivom stave mala aj vedecká činnosť a ve-
decké programy slovenských komparatistov a odborníkov na inonárodné literatúry sústredených 
v Ústave svetovej literatúry a jazykov (1964 – 1973), neskôr v Literárnovednom ústave SAV (1973 
– 1990) a napokon v Ústave svetovej literatúry SAV (od roku 1990), či na vysokoškolských praco-
viskách Filozofických fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej univerzity v Prešove (Vajdová 2013). 
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ZÁVER 

PREKLAD A OTVORENÉ OKNÁ SLOBODY (1989 – 2000)

Po roku 1989 sa v poslednom decéniu 20. storočia situácia prekladu mení postupne, ale v koneč-
nom dôsledku zásadne. S demokratizáciou spoločnosti nevyhnutne prišiel aj pád cenzúry a odstrá-
nilo sa akékoľvek ideologické ovplyvňovanie kultúry a literatúry. 

V slovenskom kultúrnom prostredí sa v pravidelných intervaloch vynárala metafora otvorených 
okien - otvorených do sveta slobody, do sveta literatúry, do Európy. Otvorili sa aj po roku 1989 
a keď sa zdravo vyvetralo, do priestoru vtrhol prievan diktátu peňazí a trhovej ekonomiky v kul-
túre, čo sa naplno začalo prejavovať na stave prekladu po roku 2000.

Kamenné štátne vydavateľstvá sa postupne sprivatizovali a vzniklo mnoho malých súkromných 
vydavateľstiev s rôznymi ambíciami od dôrazu na edičné činy v prostredí slobodného kultúrneho 
priestoru až po vydávanie kníh komerčného charakteru s ambíciou rýchleho ekonomického úspe-
chu. Ako najväčší problém v tejto oblasti sa ukázal rozpad distribučnej siete a neschopnosť efektív-
ne ju nahradiť novými distributérmi. Táto krízová situácia trvá dodnes a okrem iných faktorov je 
spôsobená aj podstatným zúžením knižného trhu po rozdelení Československa. V súčasnosti sa 
navyše komplikuje snahami o monopolizáciu knižného trhu.

Pomerne chaotická vydavateľská situácia po roku 1989 sa postupne ustálila. Jej dôsledky sa 
prejavili neskôr: vyprofilovali sa nové veľké vydavateľstvá (Slovart, Ikar), kvalitné malé vydavateľ-
stvá, z ktorých mnohé dnes už neexistujú, vydavateľské značky ako Slovenský spisovateľ a Mladé letá 
stratili lesk a v podstate s privatizáciou znehodnotili a zahodili dlho budovanú vydavateľskú tradí-
ciu, ktorá napriek faktu, že bola socialistickým štátom dotovaná a ovplyvňovaná, prinášala kvalitnú 
literatúru v širokom tematickom rozsahu a v mnohých špecializovaných oblastiach, nevynímajúc 
prekladovú literatúru.  

S postupnou premenou edičného prostredia sa začal črtať aj zánik redaktorskej profesie. Súkrom-
né vydavateľstvá zamestnávali redaktorov iba v minimálnej miere alebo vôbec, jazykoví redaktori 
pôsobili iba externe, ba mnohé tituly už dnes jazykovou úpravou ani neprechádzajú. Zaznamenali 
sme však vznik profesie editor, ktorý má v podstate spĺňať úlohu polyfunkčného vydavateľského 
pracovníka s nejasným vzdelanostným a profesijným profilom. 

Umeleckí prekladatelia na konci 20. storočia ešte výrazne nepociťovali zmenu svojho postave-
nia, ktorá sa naplno prejavila až v prvom decéniu nasledujúceho storočia. V roku 1990 vznikla nová 
organizácia umeleckých prekladateľov ‒ Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 
(SSPUL). Je dobrovoľným profesijným združením, ktorej cieľom je podporovať a ochraňovať zá-
ujmy umeleckých prekladateľov a prispievať k ich celoživotnému vzdelávaniu. Ako protipól ceny 
J. Hollého založila SSPUL cenu Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo, prevzala na svoje 
plecia organizáciu Letných škôl prekladu a stala sa členom medzinárodných prekladateľských or-
ganizácií. 
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Prekladateľom sa po roku 1989 otvorili nebývalé možnosti štipendijných vzdelávacích a tvori-
vých pobytov v zahraničí aj vďaka kontaktom a pôsobeniu SSPUL v zahraničných prekladateľských 
združeniach (FIT, CEATL). Rozšírili sa možnosti vzdelávania v translatologických centrách na uni-
verzitách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Prešove. 

Deväťdesiate roky sa ukázali ako nádej pre reintegráciu slovenského prekladového priestoru: 
zaznamenali sme návrat prekladateľov, ktorým politická moc zakázala pracovať, postupne sa za-
čali vydávať preklady zo zakázaných trezorových rukopisov. Vydavateľstvá okrem reedícií starších 
prekladov začali vydávať nové preklady autorov predtým zakázaných alebo neodporúčaných, za-
znamenali sme aj pokusy oživiť Zlatý fond prekladovej literatúry. Výzmanú úlohu zohrala pomoc 
zo zahraničia – obnovené a nové kultúrne inštitúty západeurópskych krajín vytvorili fondy na vy-
dávanie svojich literatúr. 

Postupne sme zaznamenali aj dokončenie veľkých prekladateľských projektov, ako napr. prekla-
dy staročínskej literatúry M. Čarnogurskej, sinologičky svetového renomé, ktorá v čase normali-
zácie nesmela publikovať, či významného slovenského aj svetového orientalistu J. Paulinyho, ktorý 
v tomto období pracoval na zavŕšení ojedinelého prekladového projektu aj v európskych súradni-
ciach – na preklade rozprávok z Tisíc a jednej noci z pôvodiny.  

Perspektíva?

Takto sľubne sa rozvíjajúci a diferencovaný prekladový priestor v slobodnom kultúrnom pro-
stredí začal na prelome storočí vysielať znepokojujúce signály, ktorých účinok sa už ukázal v pr-
vom desaťročí 21. storočia: hegemónia jedného nanúteného jazyka (ruštiny) vystriedala hegemónia 
druhého (angličtiny) a dramatická zmena proporcií prekladovej literatúry; diapazón prekladaných 
jazykov sa začal nebezpečne zužovať, v  ohrození sa ocitol preklad z tzv. malých jazykov. Boom 
komerčnej, bestsellerovej prekladovej literatúry dnes živí epigónstvo a popularitu domácej schema-
tickej literatúry (detektívky, sentimentálny román). 

Rešpektovaním kritéria profitu, prevládajúcim vo vydavateľskom prostredí, sa do ohrozenia do-
stal aj sám umelecký preklad – jeho kvalita a kvalita literatúry, ktorú sprostredkúva. Navyše vznikla 
situácia, v ktorej akoby kvalita teórie a diskurzu o preklade prevyšovala prax. Paradoxom je aj to, 
že kompetentné vzdelávanie umeleckých prekladateľov sa ocitlo na poslednom mieste translatolo-
gických štúdií. 

V súčasnosti je ešte skoro definitívne hodnotiť postavenie umeleckého prekladu v slovenskom 
kultúrnom priestore dvoch posledných desaťročí na prelome 20. a 21. storočia. Nevyhnutné je 
však predvídať. Na to je potrebné poznanie minulosti. Umelecký preklad sa v druhej polovici 20. 
storočia vyvíjal v rozporuplnej, často až v schizofrenickej situácii. Politická moc ho neraz chá-
pala ako dobrého služobníka pre svoje zámery, ale zároveň sa ho aj obávala, pretože už zo svojej 
podstaty pôsobil ako priezor z pevnosti a mal schopnosť infiltrovať nežiaducu cudzosť, či dokon-
ca pôsobiť subverzívne – podobenstvami prichádzajúcimi odinakiaľ vyjadriť sa skrytou kritikou 
o stave prijímajúceho prostredia. Tá istá politická moc, ktorá sa preklad snažila rôznymi spôsobmi 
ideologicky obmedzovať, ho na druhej strane podporovala v zmysle vytvárania ekonomických, 
vydavateľských a profesionálnych podmienok, čo slovenskému umeleckému prekladu pomohlo 
rozvinúť sa, rásť a nesporne aj kultivovať záhradu cudzej literatúry. Slovenský umelecký preklad 
sa rozvíjal vďaka mnohým kultúrnym, slobodomyseľným a tvorivým prekladateľom, redaktorom 
a editorom, ktorí hľadali a  nachádzali spôsob, ako obísť a  prekonať umelo vytyčované hranice 
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slobodnej tvorby. Veď ľudskú tvorivosť v konečnom dôsledku nemožno obmedziť. Vďaka nim sa 
predovšetkým v druhej polovici 20. storočia vytvoril podstatný a literárne závažný korpus sloven-
skej prekladovej literatúry. 

Otázne je, ako a do akej miery nadviažu prekladateľské aktivity v oblasti umeleckého prekladu 
na všetko pozitívne z predchádzajúcich období, a ako sa bude umelecký preklad vyvíjať v nad-
chádzajúcej prvej polovici 21. storočia.    
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